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De hervormde predikant Gerardus Benthem Reddingius (1774-1844) publiceer-

de in 1827 een artikel in het tijdschrift De vriend des vaderlands. De titel luidde 

'Gedachten over den gewestelijken geest, welke nog bij sommige Nederlanders 

heerscht, en de middelen, om denzelven tegen te gaan'.
1
 In het stuk betoogde de 

predikant dat de regionale oriëntatie die nog zo kenmerkend was voor veel Ne-

derlanders niet in de pas liep met de politieke ontwikkelingen. Hij benadrukte 

dat Nederland weliswaar in het verleden een samenwerkingsverband was ge-

weest van onafhankelijke provincies, maar nu toch echt een eenheid vormde. In 

zekere zin had Benthem Reddingius gelijk. Drie jaar na de Bataafse Omwente-

ling werd Nederland in 1798 een politieke eenheidsstaat. Er verstreken echter 

vele decennia alvorens deze staatkundige eenheid ook daadwerkelijk een natio-

nale eenheid vormde.  

 Benthem Reddingius, die meer dan de helft van zijn leven predikant was in 

Assen, kon uit eigen ervaring staven dat de provinciale grenzen bijna drie de-

cennia na 1798 nog steeds als reëel werden beleefd. De predikant wees in zijn 

betoog allereerst op de achtergestelde positie van Drenthe, maar ook meer alge-

meen was de gesignaleerde 'gewestelijke geest' in zijn ogen een hoogst proble-

matisch verschijnsel. Zo ontstond geen verbondenheid tussen de bewoners van 

de regio's, terwijl onderlinge loyaliteit en gemeenschapsbesef in zijn visie be-

langrijke voorwaarden waren voor de voorspoed van het vaderland. Het artikel 

vormde een pleidooi voor een gelijkwaardige positie voor Drenthe binnen Ne-

derland en voor de vereniging van de bewoners van de provincies tot een een-

heid die zich inzette voor het algemeen belang. Als Nederlanders moeten wij, 

aldus Benthem Reddingius, ons ervan bewust zijn dat wij 'nu gezamenlijk, waar 

wij ook in ons vaderland wonen, ééne natie, één enkel volk uit[maken]'.
2
 Kort-

om, de predikant wilde in het verlengde van de politieke eenwording bijdragen 

aan de nationale eenwording. 

 
1 R. te A. [G. Benthem Reddingius], 'Gedachten over den gewestelijken geest, welke nog bij 

sommige Nederlanders heerscht, en de middelen, om denzelven tegen te gaan', in: De vriend 
des vaderlands, dl. 1 (1827), pp. 412-418. 
2 R. te A., 'Gedachten', p. 414. 
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Het voorbeeld van Benthem Reddingius roept de vraag op in hoeverre predikan-

ten optraden als voorgangers in de vorming en de uitbouw van de natiestaat. 

Tegen de achtergrond van de groeiende wetenschappelijke en populaire aan-

dacht voor nationalisme en religie wordt hier de betekenis van de predikant voor 

volk en vaderland onderzocht. Deze studie richt zich op de plaats die hervormde 

predikanten innamen binnen de nationale eenwordingsprocessen die zich vol-

trokken in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. 

 

 

1. Nationale eenwordingsprocessen 

 

De term nationale eenwordingsprocessen zoals in deze studie gebruikt, is ont-

leend aan het werk van Hans Knippenberg en Ben de Pater.
3
 In hun boek De 

eenwording van Nederland analyseren zij de wijze waarop Nederland transfor-

meerde van een verzameling van provincies in een volwaardige natiestaat. Zij 

onderscheiden daarbij de volgende dimensies: sociaal-cultureel, economisch, 

infrastructureel en politiek. Hierbij valt te denken aan respectievelijk een groei-

end natiebesef, het ontstaan van een nationale handelsmarkt met uniforme belas-

tingen, de aanleg van een wegennet dat bijdroeg aan de ontsluiting van het land 

en de uitbouw van een centrale overheid ten koste van lokale machthebbers. 

Scherpe scheidslijnen tussen de vier dimensies zijn niet altijd aan te brengen. De 

auteurs scharen het groeiende gebruik van symbolen die de natie verbeelden 

onder de noemer van politieke integratie, terwijl het ontstaan van een nationale 

cultuur valt onder de sociaal-culturele dimensie. De dimensies staan evenmin los 

van elkaar. Infrastructurele verbeteringen droegen bij aan de groeiende mobili-

teit van onder meer predikanten en beïnvloedden op deze wijze hun nationale 

oriëntatie.
4
 De verspreiding van nationale gevoelens werd daarmee mede moge-

lijk door de eenwordingsprocessen op andere terreinen. Tegelijkertijd vormde 

het idee van Nederland als eenheidsstaat een belangrijke voorwaarde voor de 

eenwordingspolitiek.  

 Het onderscheid in dimensies dat Knippenberg en De Pater in hun studie 

hanteren wordt hier niet strikt gevolgd. Uitgangspunt van de onderhavige studie 

vormt het basisprincipe dat de nationale eenwording de opheffing vormt van de 

(afzonderlijke) delen dan wel de integratie van deze in het (nieuwe) geheel. Dat 

betekende voor Nederland overigens niet dat regionale voorstellingen volledig 

 
3 H. Knippenberg, B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie 
sinds 1800, Nijmegen 1988. 
4 Vgl. F.A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gere-
formeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816, z.pl. [Zoetermeer] z.jr. [1996], pp. 

301-314; P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 
1750-1990, Amsterdam 1996, pp. 46-77. 
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verdwenen. Zij werden geïncorporeerd in de nationale cultuur of hieraan onder-

geschikt gemaakt. Om de eenwordingsprocessen aan te duiden wordt hier ook 

wel gesproken van een nationaliseringproces, of eenvoudigweg van nationalise-

ring.
5
 Deze nationalisering kon plaatsvinden op verscheidene terreinen. Maar 

met het oog op de activiteiten van predikanten concentreert deze studie zich op 

het culturele en, ten dele, het politieke vlak.  

 De overheid kon zich vooral doen gelden op het gebied van economische, 

politieke en infrastructurele veranderingen. In de secundaire literatuur wordt de 

eenwording op deze terreinen ook wel gevat in termen van staatsvorming. Hier-

mee verbonden is het proces van natievorming. Dit laatste begrip verwijst in 

deze studie naar de pogingen van overheidswege om het volk te vormen tot een 

natie en zo de politieke eenwording te verbinden met een ideologische eenwor-

ding.
6
 Om te voorkomen dat een eenzijdig causaal verband wordt gelegd tussen 

het overheidsbeleid en de eenwordingsprocessen in Nederland, moeten alvast de 

volgende kanttekeningen worden geplaatst.
7
 Natie- en staatsvorming waren niet 

altijd het beoogde resultaat van de ingezette politiek, evenmin was het doel van 

deze politiek altijd gelijk aan het resultaat. Bovendien omvat het begrip nationa-

le eenwording zoals dat hier is omschreven ontwikkelingen die breder zijn dan 

alleen de processen van staats- en natievorming. 

  

 

2. Natie, natiestaat en nationale cultuur 

 

Aan het begin van de negentiende eeuw lagen niet altijd nationaliteitsprincipes 

ten grondslag aan de bedreven geopolitiek.
8
 Toen bijvoorbeeld de overwinnaars 

van Napoleon in Wenen (1814-1815) beraadslaagden hoe de grenzen in Europa 

opnieuw te trekken, beoogden zij het herstel van de machtsbalans. Dat niet 

noodzakelijk werd gestreefd naar een congruentie tussen nationale en politieke 

eenheden toont het voorbeeld van Nederland. Immers, de grenzen van het ko-

ninkrijk dat in 1815 formeel was verenigd met de Zuidelijke Nederlanden om-

 
5 O. Löfgren, 'The Nationalization of Culture', in: Ethnologia Europaea 19 (1989), pp. 5-24; 

B. Stoklund, 'Kulturens nationalisering - et kapitel i Europas kulturhistorie. Indledning ved 

Bjarne Stoklund', in: B. Stoklund (red.), Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv 
på det nationale [Etnologiske studier 5], København 1999, pp. 7-15. Zie ook A. de Jong, De 
dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Ne-

derland 1815-1940, Nijmegen 2001, m.n. pp. 27-31, tevens pp. 91-230. 
6 Vgl. C.A. Tamse, E. Witte (red.), Staats- en Natievorming in Willem I's Koninkrijk (1815-
1830), Brussel 1992. Voor een breder publiek: W. Fritschy, J. Toebes (red.), Het ontstaan van 
het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830, Nijmegen 1996. 
7 A. van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 
52004. 
8 J. Huizinga, Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 
19e eeuw, Haarlem 21941, pp. 78-81. 
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vatten een gebied waarin niet iedereen zich verbonden voelde met het Oranje-

huis, een Nederlands dialect sprak of zich onderling verwant voelde. De loyali-

teit van de bevolking vormde tijdens het Congres van Wenen geen doorslagge-

vende factor voor de territoriale formatie van de Europese staten. 

 Toch wordt de genese van de moderne natiestaat in de Westerse wereld te-

recht al aan het einde van de achttiende eeuw gelokaliseerd, waarbij het begrip 

natiestaat wordt omschreven als een staat waar de burgers de autoriteiten erken-

nen en zich identificeren en verbonden voelen met het land waarin ze wonen. 

Juist in deze periode verwierf het denken over het belang van nationale eenheid 

een prominente positie. Op binnenlands niveau speelden, in weerwil van de be-

dreven internationale politiek, factoren als loyaliteit en gemeenschapsgevoel dan 

ook een rol. De militaire kracht van een heerser werd nu niet meer afdoende ge-

acht voor een bloeiende staat. De regeringen probeerden betrokkenheid en loya-

liteit onder hun onderdanen aan te kweken, aangezien het succes van een lands-

bestuur en de welvaart van een land nu afhankelijk werden geacht van de een-

drachtige inzet van de natie. 

 Wie tot de Nederlandse natie behoorde en wat haar bond aan de staat waren 

geen vaststaande historische gegevens. Het nationalisme-onderzoek van de afge-

lopen decennia heeft laten zien hoe in de loop van de achttiende en negentiende 

eeuw noties als taal, verleden en volkskarakter constituerende elementen werden 

van naties.
9
 In Nederland ziet Niek van Sas vanaf 1800 een Nederlandse cultuur 

ontstaan die zich in vorm en inhoud ging onderscheiden van andere nationale 

culturen en werd verbonden met de staat.
10

 De Nederlander werd in toenemende 

mate gekarakteriseerd door onder meer zijn deugdzaamheid, godsdienstigheid, 

historische verwantschap met de inwoners van de Republiek, geboortegrond en 

moedertaal.  

 De eerste helft van de negentiende eeuw wordt door onderzoekers langzaam 

maar zeker geherwaardeerd, zoals blijkt uit de groeiende aandacht voor de Ro-

mantiek.
11

 In deze periode spelen ook de thema's die volgens Joep Leerssen bin-

 
9 Vgl. J. Leerssen, 'Nationalism and the cultivation of culture', in: Nations and Nationalism 12 

(2006), pp. 559-578; Löfgren, 'The Nationalization of Culture'; A.-M. Thiesse, La création 
des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris 1999. 
10 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, Amster-

dam z.jr. [2004], pp. 43-44. 
11 Zie bijv. de tentoonstelling 'De Meesters van de Hollandse Romantiek' van het Rijksmuse-

um in de Kunsthal te Rotterdam van 8 oktober 2005 tot 8 januari 2006 en de bijbehorende 

catalogus: R. de Leeuw, J. Reynaerts, B. Tempel (red.), Meesters van de Romantiek. Neder-
landse kunstenaars 1800-1850, z.pl. [Zwolle] z.jr. [2005]. Ook Teylers Museum schonk in 

2004-2005 aandacht aan de schilderkunst uit deze periode onder de titel: 'Landschap van ver-

langen. De weg naar Schelfhout en Koekkoek'. Onder dezelfde titel verscheen een kleine cata-

logus: F. van der Velden, M. Naber, Landschap van verlangen. De weg naar Schelfhout en 
Koekkoek, Haarlem 2004. Aanleiding voor de tentoonstelling was de grote bestandscatalogus: 
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nen het onderzoek naar nationalisme zijn veronachtzaamd: het cultureel nationa-

lisme en de relatie van deze fase tot de fase van het politiek nationalisme.
12

 Als 

de hoofdrolspelers in de constructie en de verspreiding van nationale cultuur 

figureren vaak dichters, journalisten, juristen en schoolmeesters. In de negen-

tiende eeuw werden zij gerekend tot de categorie van letterkundige.
13

 Predikan-

ten behoorden daar (in de visie van tijdgenoten) ook toe, maar tegenwoordig 

wordt hun rol in de constructie en de verspreiding van de nationale cultuur re-

gelmatig over het hoofd gezien. 

 

 

   3. Moderniteit, religie en predikanten 

 

Deze studie naar de plaats van predikanten in de nationale eenwordingsproces-

sen past in de hernieuwde aandacht voor de publieke rol van religie.
14

 Nieuwe 

inzichten hebben geleid tot de ontmanteling van de secularisatietheorie als mas-

ter narrative. Deze theorie voorspelde op grond van de terugdringing van de 

kerken uit het publieke domein en de toenemende ontkerkelijking in veel West-

Europese landen vanaf het einde van de achttiende eeuw, dat religie uiteindelijk 

zou verdwijnen uit de moderne samenleving. De reductie van het sociale belang 

van religie werd niet alleen geconstateerd, maar bovendien onvermijdelijk en 

soms hoogst wenselijk geacht. Zij diende als een belangrijke graadmeter voor de 

vooruitgang van een land. In deze visie is moderniteit per definitie anti-religieus 

en religie geen centraal wetenschappelijk aandachtsveld.  

 Ook het nationalisme-onderzoek ging lang uit van deze premisse, zoals Pe-

ter van Rooden terecht benadrukt.
15

 Zo zien bijvoorbeeld de vroege hoofdperso-

nen van het nieuwere nationalisme-onderzoek, te weten Benedict Anderson, 

Ernst Gellner en Eric Hobsbawm, de nationale gemeenschap en de gevoelens 

van vaderlandsliefde veelal de plaats innemen van de geloofsgemeenschap en 

 
L.A. Schwarz, The Dutch Drawings in the Teyler Museum. Artists born between 1740 and 

1800, Haarlem - Gent - Doornspijk 2004. 
12 Leerssen, 'Nationalism and the cultivation of culture', p. 559. 
13 J. Leersen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland 
1806-1890, Nijmegen 2006, pp. 13-14. Zie tevens, E.H. Cossee, Abraham des Amorie van der 

Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd, Kampen 1988, p. 158. 
14 Vgl. o.m. de bijdragen in W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee, R.J.J.M. Plum 

(red.), Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie [WRR 

Verkenningen 13], Amsterdam 2006. Zie tevens Y. Kuiper, Van de Berg der Waarheid naar 

de vlakte van het individualisme. Een historisch- en religieus-antropologisch perspectief, 
Groningen 2007; A.L. Molendijk, 'Publieke religie: een terreinverkenning', in: Nederlands 
Theologisch Tijdschrift 61 (2007), pp. 220-232. 
15 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 78. 
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het geloof.
16

 Nationalisme vult in deze optiek, om zo te zeggen, het vacuüm dat 

de verdwijnende religie achterlaat.
17

 Deze opvatting hangt nauw samen met het 

verband dat wordt gelegd tussen de moderniseringsprocessen en het ontstaan 

van natiestaten. Een staat waarin de individuele burger zich verbonden voelt met 

het vaderland en opgaat in een verbeelde gemeenschap kan in deze visie niet 

samenvallen met het bestaan van kerkelijke loyaliteiten, religieuze autoriteiten 

en universele heilsboodschappen. Met andere woorden: God, volk en vaderland 

zouden niet verenigbaar zijn. Hier ligt ook de verklaring voor het relatief lang-

durige schaduwbestaan dat predikanten en religie leidden in de wetenschappelij-

ke literatuur. Langzamerhand komt religie weer in de schijnwerpers te staan, 

ook van het onderzoek naar nationalisme. Zo wijdde Jan Bank in 1989 bij zijn 

aantreden als hoogleraar Vaderlandse geschiedenis sinds 1500, zijn oratie aan 

het thema cultureel nationalisme. Bij zijn afscheid van de Leidse universiteit in 

2005 behandelde hij het religieus nationalisme en stelde dat godsdienst in Euro-

pa een essentiële culturele factor vormde voor de vestiging van de natiestaat.
18

 

 Het nationalisme-onderzoek heeft er in de afgelopen decennia toe geleid dat 

sommige thema's die van oudsher tot het terrein van de klassieke kerkgeschie-

denis worden gerekend in een nieuw licht worden geplaatst.
19

 Zo pleitte Joris 

van Eijnatten in 2005 voor een herwaardering van de vroegnegentiende-eeuwse 

theologie in het licht van het natievormingsproces in Nederland.
20

 Dat ook de 

verhouding tussen kerk en staat begrepen kan worden tegen de achtergrond van 

de processen van natievorming in Nederland toont het werk van onderzoekers 

als Peter van Rooden en David Bos.
21

 Zij stellen dat predikanten door de over-

 
16 B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

Londen 1991 (1983); E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford 1988 (1983); E.J. Hobs-

bawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality, Cambridge 2000 

(1990). 
17 Naar: O. Feldbæk, 'Borgerskabets danskhed. 1720-1800', in: F. Lundgreen-Nielsen (red.), 

På sporet af dansk identitet, København 1992, pp. 67-108, p. 106. 
18 J.Th.M. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de negen-
tiende eeuw, ´s Gravenhage 1989; J.Th.M. Bank, De symfonie van kerk en staat [afscheidsre-

de], Leiden z.jr. [2005]. 
19 A.L. Molendijk, 'Kerkgeschiedenis aan een openbare instelling voor hoger onderwijs', in: 

E. Noort, H. Zock (red.), Trends in de Groninger theologie. 'You need a Busload of Faith to 
get by', Delft 2002, pp. 151-163, pp. 158-163. 
20 J. van Eijnatten, 'De generatie-Van der Palm, 1760-1840. Nederlandse academische theolo-

gen en de productie van religieuze kennis', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 (2005), 

pp. 215-234. Het handboek religiegeschiedenis dat hij schreef met Fred van Lieburg hanteert 

eveneens een nationaal perspectief. J. van Eijnatten, F. van Lieburg, Nederlandse religiege-
schiedenis, Hilversum 2005, p. 15. Vgl. Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, pp. 327-

339. 
21 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, m.n. pp. 93-128, 357-359; P. van Rooden, 

Religieuze regimes, p. 158. 
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heid een rol kregen toebedeeld in het proces van natievorming. In hoeverre de 

predikanten daadwerkelijk betrokken waren bij de nationale eenwordingsproces-

sen en of deze betrokkenheid het resultaat was van een succesvol overheidsbe-

leid is echter nog niet onderzocht. Wel zijn veel biografieën en kleinere studies 

verschenen waarin aandacht wordt besteed aan onderwerpen als vaderlandslief-

de en koningsgezindheid.
22

 Levensschetsen van predikanten bespreken vaak de 

opvattingen van de hoofdpersoon over vaderland en volk en zijn persoonlijke 

betrokkenheid hierbij. Mede ingegeven door het Neerlands-Israëlconcept en de 

trits God, Nederland en Oranje zijn voorstellingen als vaderlandsliefde en Oran-

jegezindheid in onder meer gedrukte preken onderzocht.
23

 Deze onderzoekingen 

richtten zich vaak op historische personen of enkele specifieke concepten in 

voornoemde bronnen.
24

 

 Deze studie zoekt aansluiting bij de beschreven recente ontwikkelingen bin-

nen zowel het nationalisme-onderzoek als de (cultuur)geschiedenis van het 

christendom. Klassieke thema's uit de hervormde kerkgeschiedenis worden ge-

plaatst tegen een nationale achtergrond en geïnterpreteerd in het licht van con-

cepten afkomstig uit het onderzoek naar nationalisme.  

 

 

 
22 Bijv. Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven, pp. 187-194. 
23 Vgl. C.J.J. Clements, 'Oranjepreken en oranjeliefde. Een onderzoek naar het negentiende-

eeuws protestants natiebesef', in: J.H. van de Bank e.a. (red.), Theologie en kerk in het tijd-
perk van de Camera Obscura. Studies over het Nederlandse protestantisme in de eerste helft 
van de negentiende eeuw [Utrechtse theologische reeks 18], Utrecht 1993, pp. 157-180; J. van 

Eijnatten, God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre, 

Kampen z.jr. [1993]. Voor vroegere periodes, zie o.m. R. Bisschop, Sions Vorst en Volk. Het 
tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen 
ca. 1650 en ca. 1750, Veenendaal 1993; C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der 

traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw, Dordrecht 1983; P. Ihalainen, Protestant 
Nations Redefined. Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of the English, 
Dutch and Swedish Public Churches, 1685-1772 [Studies in Medieval and Reformation Tra-

ditions 109], Leiden - Boston 2005; P. van Rooden, 'Godsdienst en nationalisme in de acht-

tiende eeuw: het voorbeeld van de Republiek', in: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een ge-
schiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940, Amsterdam 1999, pp. 201-236 (eerder versche-

nen in: Van Rooden, Religieuze regimes, pp. 78-120). 
24 Een uitzondering op deze bronnekeus vinden we in de studie van Mirjam Buitenwerf-van 

der Molen. Zij onderzocht hoe de modernen hun theologische gedachtegoed in de periode 

18577-1880 ook verspreidden via niet-kerkelijke activiteiten en media. M. Buitenwerf-van 

der Meulen, God van vooruitgang. De popularisering van het modern-theologische gedachte-
goed in Nederland (1857-1880), Hilversum 2007, m.n. pp. 50-76. 
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4. Afbakening van het onderzoek 

 

Het formele tijdskader van deze studie wordt bepaald door enkele staatsrechte-

lijke wijzigingen op het terrein van kerk en staat. Deze vangt aan met de Bataaf-

se Omwenteling (1795) en de daaropvolgende scheiding van (publieke) kerk en 

staat, en eindigt met de scheiding van kerk en staat in de grondwet van 1848 en 

de daaropvolgende wet op de kerkgenootschappen (1853). Waar het specifiek de 

activiteiten van predikanten betreft komt reeds een eind aan de onderzoeksperi-

ode rond de jaren veertig, toen de relatieve eenheid die de predikantenstand 

kenmerkte in zijn betrokkenheid bij vaderland en volk verbrokkelde. Mede om-

dat veel van de predikanten aan het begin van de negentiende eeuw mentaliteits-

historisch gezien thuis horen in de late achttiende eeuw komt ook deze periode 

hier aan bod.  

 Het totaal aantal hervormde predikanten dat werkzaam was in de eerste helft 

van de negentiende eeuw kan als volgt worden benaderd. Fred van Lieburg be-

schikt over een databestand van Nederlandse gereformeerde (c.q. hervormde) 

predikanten vanaf de Reformatie. Volgens zijn berekening waren in 1800 in to-

taal 1419 predikanten werkzaam in gemeenten binnen Nederland. De oudsten 

onder hen waren begonnen voor 1770. In de periode 1801-1850 werden vervol-

gens 1923 kandidaten bevestigd in hun eerste gemeente. Voor de onderzoekspe-

riode komen we dan uit op een totaal aantal predikanten van bijna 3350.
25

  

 De onderhavige studie richt zich vooral op maatschappelijk vooraanstaande 

predikanten vanwege hun brede inzet op de terreinen waarop dit onderzoek zich 

beweegt. Deze predikanten publiceerden in de regel veel, hadden plaats in het 

kerkelijke bestuur, behoorden voornamelijk tot de hogere milieus en beëindig-

den hun carrière meestal in een stad. De groep is gebruikt om de tendensen in de 

bijdrage van predikanten aan de nationale eenwording in kaart te brengen. 

 Ondanks het internationale perspectief dat uitgangspunt vormt voor dit on-

derzoek, is de focus nationaal, misschien zelfs wel regionaal te noemen. De aan-

dacht van deze studie gaat binnen het religieus-pluriforme Nederland uit naar 

één kerk die vooral present was boven de grote rivieren: de hervormde kerk. 

Hiertoe behoren tevens de predikanten van de Waalse, Engelse en Schotse ker-

ken die alle onder de hervormde kerkorde vielen. Met de 'hervormde focus' 

wordt niet het belang van de andere kerkgenootschappen ontkend. Integendeel, 

de wisselwerking met de katholieken en de zogenoemde dissenters binnen de 

Nederlandse staat wordt in het oog gehouden. Overigens zullen veel van de be-

vindingen gelden voor de andere protestantse kerkgenootschappen. Enkele ma-

len worden zij ook betrokken in deze studie. Zoals bekend, speelde de katholie-

 
25 Fred van Lieburg was zo vriendelijk mij deze gegevens ter hand te stellen. 
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ke geestelijkheid geen structurele rol in de nationale eenwording van Nederland 

in de eerste helft van de negentiende eeuw.
26

  

 Het karakter van dit onderzoek dicteert eveneens de bronnenkeus. Er is 

hoofdzakelijk gebruik gemaakt van gedrukt materiaal. Immers, juist hiermee 

werd het nationale podium betreden. Bovendien hebben we hier, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld preekschetsen, te maken met feitelijke producten van de arbeid 

van predikanten. Het is mogelijk om de reacties hierop te peilen. Ook worden de 

inspiratiebronnen, de geestverwanten, het publiek, de receptie en de sociale en 

culturele context van de predikantsactiviteiten in het onderzoek betrokken. 

 

 

5. Opzet van de studie 

 

In vijf hoofdstukken beschrijft deze studie de bijdrage van hervormde predikan-

ten aan de nationale eenwording van Nederland in de eerste helft van de negen-

tiende eeuw. In de eerste twee hoofdstukken wordt de relatie tussen staat en kerk 

beschreven tegen de achtergrond van het proces van staats- en natievorming. 

Hoofdstuk 1 gaat specifiek in op de staatsrechtelijke veranderingen in de periode 

tussen circa 1790 en 1820. Daarbij wordt gewezen op de continuïteit in het den-

ken over het sociale belang van religie. Hier wordt tevens de these verdedigd dat 

de kerkpolitiek van koning Willem I een sterk algemeen-christelijk karakter 

droeg. Hieronder wordt het streven begrepen om alle kerkgenootschappen op 

dezelfde wijze te verbinden aan de staat en alle te betrekken in het natievor-

mingsproces. In hoofdstuk 2 wordt de stelling van het algemeen-christelijke ka-

rakter verder onderbouwd aan de hand van de ontwikkelingen in de band tussen 

de staat en de hervormde kerk in de periode 1813-1853. Dat staat en kerk zich in 

de loop van de bestudeerde periode van elkaar verwijderden wordt mede ver-

klaard door het uiteengaan van de belangen van beide partijen. 

 In de hoofdstukken 3, 4 en 5 staan de predikanten zelf centraal. Hoofdstuk 3 

bespreekt de opvattingen onder predikanten over de verhouding tussen kerk, 

staat en natie. Veel van hen hadden het nationale opgenomen in hun theologi-

sche vertoog en konden hun nationale betrokkenheid dan ook theologisch ver-

antwoorden. In dit hoofdstuk komt religie naar voren als een individuele, moti-

verende kracht voor de nationale inzet van predikanten. In hoofdstuk 4 wordt 

gekeken naar wat werd beschouwd als het meest centrale onderdeel van het pre-

dikantschap: de prediking. Aan de hand van gedrukte gelegenheidspreken wordt 

 
26 Th. Clemens, 'De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestantse natie', 

in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 110 (1995), pp. 

27-39; Th. Clemens, 'Confessie, kerk, natie en staat in Nederland tussen 1730 en 1850', in: 

J. de Bruijn e.a. (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen 
kerken en staat 1796-1996, Zoetermeer 1998, pp. 145-176. 
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duidelijk dat het geconstateerde theologische nationalisme zich uitstrekte tot de 

kansel. Veel predikanten zochten aansluiting bij wat in moderne termen om-

schreven is als een beschavingsoffensief
27

: een morele verheffing van de Neder-

landers als bijdrage aan de nationale welvaart. Dit kanselwerk kon bijzonder 

nationalistisch getoonzet zijn en specifiek een verspreiding van nationalistische 

sentimenten beogen. Deze gevoelens werden bevorderd door middel van inhou-

delijke argumenten, maar de predikanten streefden tevens naar een vergroting 

van natiebesef en vaderlandsliefde onder hun toehoorders en lezers met retori-

sche stijlmiddelen, en zelfs met behulp van specifieke publicatiestrategieën. 

 Hoofdstuk 5, tot slot, bespreekt de activiteiten die predikanten ontplooiden 

buiten een kerkelijke setting. Daarbij gaat de aandacht uit naar het onderwijswe-

zen, het genootschapswezen en de volksopvoedkundige en letterkundige werk-

zaamheden van predikanten. Vooral op deze terreinen blijkt - evenals overigens 

in het kanselwerk - hoe predikanten een bijdrage leverden aan de constructie en 

de verspreiding van een nationale cultuur. Bovendien wordt aannemelijk dat de 

nationale betrokkenheid van predikanten in belangrijke mate samenhing met hun 

incorporatie in een nationale, verlichte burgerlijke elite. Al met al is het evident 

dat predikanten door hun brede werkzaamheden een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd aan de nationale eenwording van Nederland. 

 
27 Vgl. voor de term (burgerlijk) beschavingsoffensief: B. Kruithof, Zonde en deugd in domi-
neesland. Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding. Zeventiende tot twintigste 
eeuw, Groningen 1990, m.n. pp. 60-95. 
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'DE STERKSTE STEUN DER MENSCHELIJKE MAATSCHAPPIJ'
1
 

GODSDIENST EN KERK IN NEDERLAND ROND 1800 

 

 

 

 

De Bataafse Omwenteling maakte op 31 januari 1795 een einde aan de Repu-

bliek en aan het stadhouderschap van de Prins van Oranje. Ruim een jaar later 

vaardigde het revolutionaire bewind een decreet uit waarin de scheiding van 

kerk en staat werd afgekondigd. Deze bepaling lijkt goed te passen binnen de 

secularisatiethese die ervan uitgaat dat religie aan sociaal belang inboet als ge-

volg van de moderniseringsprocessen. Maar in dezelfde periode lieten de revolu-

tionaire autoriteiten van Utrecht een verklaring uitgaan waarin religie werd be-

stempeld als de 'de sterkste steun der menschelijke Maatschappij'.
2
 Deze opvat-

ting was invloedrijk. Ruim twintig jaar later, toen Willem I onder het mom van 

restauratie afstand nam van het bewind in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813), 

verklaarde minister O. Repelaer van Driel (1759-1832) in nagenoeg gelijke be-

woordingen dat godsdienst behoorde tot de 'hechtste steunsels der burgerlijke 

maatschappij'.
3
 Op grond van deze positieve waardering werden in de tijdvakken 

van Revolutie en Restauratie bovendien pogingen ondernomen om de kerken in 

Nederland nauw te verbinden aan de staat. Ook dit aspect van het staatsbeleid 

inzake de kerken lijkt in strijd met het idee van de moderne seculiere staat. 

 Dit hoofdstuk wil laten zien dat het ontstaan en de uitbouw van de Neder-

landse natiestaat in de periode tussen 1790 en 1820 niet botsten met een positief 

oordeel over religie en evenmin met een rol voor de kerken binnen de staat. In 

deze periode hebben opeenvolgende regeringen hun beleid ten aanzien van de 

kerken steeds opnieuw geformuleerd en geprobeerd te realiseren. Ondanks de 

 
1
 Naar N.C. Kist, Neêrland’s Bededagen en Biddagsbrieven. Ene bijdrage ter opbouwing der 

geschiedenis van staat en kerk in Nederland, Leiden 1849, dl. 2, p. 521; O. Repelaer van 

Driel, 'Aanspraak van den commissaris-generaal, provisioneel belast met de zaken der her-

vormde kerk, enz. bij de opening van de hervormde synodale vergadering, gehouden te 

´s Gravenhage den 3den Julij 1816', in: I.J. Dermout, H.H. Donker Curtius, W.L. Krieger, 

O. Repelaer van Driel, Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij de opening en sluiting van 

het nationaal of algemeen synode van de hervormde kerk in het koningrijk der Nederlanden, 

´s Gravenhage 1816, pp. 49-68, p. 64. 
2 Kist, Neêrland’s Bededagen en Biddagsbrieven, p. 521. 
3 Repelaer van Driel, 'Aanspraak', p. 64. 
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politieke verschuivingen bleef echter eenzelfde, verlicht godsdienstbegrip domi-

nant. Uit deze opvatting van religie werd het belang van de kerken afgeleid en 

werd gedurende nagenoeg deze gehele periode ernaar gestreefd om banden tus-

sen de staat en de kerken tot stand te brengen.  

 De opeenvolgende regeringen in de Bataafs-Franse tijd streefden naar een 

algemeen-christelijke gemeenschap van goede vaderlanders. Ondanks deze posi-

tieve visie in overheidskringen op de betekenis van godsdienst en kerk slaagde 

Willem I er pas echt in om de kerken aan de staat te verbinden. Dat betekende 

echter niet dat hiermee de verhoudingen zoals die in de Republiek golden weer 

waren hersteld. Integendeel, de rol van de kerken was een andere. In dit hoofd-

stuk wordt benadrukt dat zij begrepen moet worden tegen de achtergrond van de 

vestiging van de natiestaat. De kerken werden vooral beschouwd als opvoed-

kundige instellingen die een bijdrage konden leveren aan de vorming van vader-

landslievende en koningsgezinde Nederlanders.  

 

 

1. De bevoorrechte kerk in de Republiek 

 

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond, zoals elders in Eu-

ropa, een nauwe band tussen één kerk en de staat. Nederland kende echter geen 

staatskerk. De gereformeerde kerk was de bevoorrechte, publieke kerk. Deze 

positie hield onder meer in dat publieke functies voorbehouden waren aan de 

leden van de gereformeerde kerk en dat formeel alleen zij in het openbaar hun 

geloof mochten belijden.  

 De nauwe band tussen gereformeerde kerk en staat droeg ertoe bij dat ker-

kelijke en theologische kwesties grote maatschappelijke en politieke implicaties 

konden hebben.
4
 Een goed voorbeeld vormen de gevolgen van het dispuut over 

de predestinatie (het leerstuk over de voorbeschikking) tussen Jacobus Arminius 

(ca. 1560-1609) en Franciscus Gomarus (1563-1641) aan de Leidse universiteit 

in 1604. Gomarus leerde dat de verlossing van elk mens op voorhand was vast-

gelegd, terwijl Arminius de mogelijkheid openliet dat mensen door het geloof te 

verwerpen hun heil kwijtspeelden. Deze theologische kwestie verspreidde zich 

onder predikanten en riep vragen op over onder meer de noodzaak van een her-

ziening van de kerkorde. Johannes Wttenbogaert (1557-1644) stelde in 1610, 

enkele maanden na het overlijden van Arminius, een remonstrantie op waarin de 

leer van Arminius in vijf punten was samengevat. In deze petitie aangeboden 

 
4 E.H. Cossee, 'Ontstaan', in: E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen, M.A. Bosman-Huizinga 

(red.), De remonstranten [Serie wegwijs kerken en groeperingen], Kampen 2000, pp. 9-26, 

pp. 11, 19; J. van Eijnatten, F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum 

2005, pp. 174-175; F. van Lieburg, De Dordtse Synode (1618-1619) [Verhalen van Dordrecht 

1], Papendrecht 2004, pp. 6-9. 



  GODSDIENST EN KERK IN NEDERLAND ROND 1800 

 

 

13

aan de Staten van Holland verzocht hij de overheid om toestemming een natio-

nale kerkvergadering bijeen te roepen om de geschillen te bespreken. De aan-

hangers van Gomarus, de gomaristen of contraremonstranten genoemd, volgden 

in 1611 met een contraremonstrantie waarin zij in zeven punten hun visie uit-

eenzetten. Ook zij riepen op tot een nationale synode.  

 Het leerstellige debat leidde bovendien tot relletjes en opstootjes in ver-

scheidene steden en noopte de overheid tot ingrijpen. Aanvankelijk ondervonden 

de aanhangers van de ideeën van Arminius, de arminianen of remonstranten ge-

noemd, positieve gevolgen van de steun van raadspensionaris Johan van Olde-

barnevelt (1547-1619). Maar het tij keerde toen prins Maurits (1567-1625) zich, 

mede uit onvrede met het beleid van de raadspensionaris, verbond aan de contra-

remonstranten. Het land bevond zich nu op de rand van een burgeroorlog.
5
 De 

Staten-Generaal gaven prins Maurits in 1617 opdracht een nationale synode bij-

een te roepen en de orde te doen terugkeren. Alvorens de kerkelijke vergadering 

in 1618 bijeenkwam had de prins de magistraten in verscheidene remonstrantse 

steden vervangen. De meeste synodeleden die nu werden gekozen behoorden tot 

de gomaristen. Het contraremonstrantse karakter van de Synode van Dordrecht 

(1618-1619) werd nog eens versterkt toen voorzitter J. Bogerman (1576-1637) 

in 1619 alle remonstrantse synodeleden liet verwijderen omdat zij de kerkverga-

dering tegenwerkten. De arminiaanse visie op de goddelijke uitverkiezing werd 

nu verworpen in de Dordtse leerregels (1619). De synode besloot bovendien dat 

de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Heidelbergse Catechismus 

(1563) ongewijzigd tezamen met de Dordtse leerregels de grondslag vormden 

van de gereformeerde leer. De Staten-Generaal onderschreven hierop dat alleen 

de leer vervat in deze zogeheten drie formulieren van enigheid in de bevoorrech-

te kerk mocht worden geleerd.
6
 

 De politieke steun aan de gereformeerde kerk was niet zonder meer in over-

eenstemming met de getalsmatige verhoudingen in kerkelijk Nederland. De pu-

blieke kerk omvatte in het begin van de zeventiende eeuw slechts een minder-

heid van de Nederlandse bevolking. Als gevolg van de bevoorrechte positie 

groeide haar aandeel wel. In 1809 vormde zij een meerderheid van ongeveer 

55,5 % op circa 2,2 miljoen inwoners.
7
 Katholieken zouden altijd minstens een 

derde van de bevolking uitmaken. In de periode van de vereniging met de Zuide-

lijke Nederlanden (1815-1830) was de katholieke kerk zelfs de grootste in Ne-

 
5 Cossee, 'Ontstaan', p. 19. 
6 Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, pp. 174-178; H. Knippenberg, 

De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige 

gezindten vanaf de Reformatie tot heden, Assen - Maastricht 1992, pp. 36-38; P. van Rooden, 

'De Synode van Dordrecht', in: N.C.F. van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en ande-
re vaderlandse herinneringen, Amsterdam - Antwerpen 1995, pp. 57-69, pp. 60-63. 
7 Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland, p. 61. 
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derland. Daarnaast kende Nederland nog kleine groepen van oud-katholieken, 

lutheranen, doopsgezinden, remonstranten en joden wier ledenaantal in 1809 in 

totaal circa 5% van de bevolking bedroeg. 

 In de dagelijkse praktijk werden de scheidslijnen tussen de publieke kerk en 

de overige kerken overigens niet strikt gehanteerd. Zo beschrijft A.Th. van 

Deursen in zijn boek Een dorp in de polder hoe bestuurlijke functies bij gebrek 

aan geschikte kandidaten uit de bevoorrechte kerk ook wel werden vervuld door 

leden van de andere protestantse kerken.
8
 In de loop van de achttiende eeuw 

kregen in enkele gewesten zelfs katholieken toegang tot lagere lokale ambten als 

de schutterij en het beroep van stedelijk putjesschepper.
9
 Dat het formele uit-

gangspunt [beleid] moet worden onderscheiden van de alledaagse praktijk blijkt 

eveneens uit de biddagen die in deze periode werden uitgeschreven. Ondanks 

het feit dat dergelijke oproepen tot gemeenschappelijk gebed voor staat en kerk 

afkomstig waren van de gereformeerde autoriteiten, werden op lokaal niveau 

niet zelden protestantse dissenters en soms zelfs katholieken uitgenodigd om 

deel te nemen aan deze vieringen.
10

 

 Deze biddagbrieven waarmee kerkelijke bidstonden werden uitgeschreven 

vormen een belangrijke historische bron. Peter van Rooden heeft het materiaal, 

vooral voor de achttiende eeuw, in verscheidene publicaties besproken.
11

 Op 

grond van deze brieven maakt hij inzichtelijk dat een nieuw denken over gods-

dienst zich manifesteerde: religie werd in de loop van de achttiende eeuw niet 

meer gedacht als een macht die de mens disciplineert en de maatschappelijke 

structuren ordent, maar als een morele kracht werkzaam in de mens. Peter van 

Rooden brengt daarbij naar voren dat dit door de overheid verspreide ideaal 

breed werd aanvaard. Hij benadrukt op grond van protestantse biddagpreken uit 

voornamelijk de late achttiende eeuw en de jaren 1813-1815 zelfs dat deze voor-

 
8 A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1998 

(1994), pp. 169-171. 
9 E.G.E. van der Wall, 'Geen natie van atheïsten. Pieter Paulus (1753-1796) over godsdienst 

en mensenrechten', in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 

1995-1996, Leiden 1997, pp. 45-62, p. 48. 
10 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 103.  
11 Vgl. P. van Rooden, 'Dissenters en bededagen. Godsdienst en nationalisme ten tijde van de 

Republiek', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 

(1992), pp. 703-712; Religieuze regimes, pp. 78-120, tevens verschenen als 'Godsdienst en 

nationalisme in de achttiende eeuw: het voorbeeld van de Republiek', in: N. van Sas (red.), 

Vaderland. Een begripsgeschiedenis, Amsterdam 1999, pp. 201-236. Zie verder: 'Religie, 

kerk en staat in de Bataafse en Franse tijd', in: Nehalennia 109 (1996), pp. 48-60; 'Public Or-

ders into Moral Communities: Eighteenth-Century Fast and Thanksgiving Day Sermons in the 

Dutch Republic and New England', in: K. Cooper, J. Gregory (red.), Retribution, Reconcilia-
tion and Repentance [Studies in Church History 40], Woodbridge - Rochester 2004, pp. 218-

239. 
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stelling algemeen, zoniet volledig was aanvaard onder predikanten.
12

 Opmerke-

lijk daarbij is overigens dat de biddagbrieven uit de periode 1795-1813 een se-

cundaire plaats innemen in zijn werk. Zijn uitspraak over de acceptatie van deze 

voorstelling impliceert echter een brede consensus die de verscheidenheid in 

kerkelijk Nederland in deze periodes dreigt te verhullen. Hierop zal later worden 

ingegaan. 

 Zijn analyse is in zoverre belangrijk dat zij laat zien dat de godsdienstige 

mens nu inderdaad in een individuele, morele betrekking tot de maatschappij 

kwam te staan. Hier ligt eveneens een verklaring voor de verruimde mogelijkhe-

den voor niet-gereformeerden om te participeren in het publieke domein. De 

lokalisering van het geloof in het innerlijk - zoals Van Rooden het nieuwe den-

ken over godsdienst typeert - maakte de voorstelling van een nationale morele 

gemeenschap mogelijk. Religie als morele kracht verbond het individu aan de 

staat en hield de banden in de samenleving in stand. In een land waar 'de Liefde 

Gods, uit de harten der menschen wykt', zo schreven de Staten-Generaal in een 

biddagbrief uit 1791, 'worden ook de banden van de Liefde des naasten verbro-

ken, en alle betrekkingen in de Burgerlijke Maatschappy verliezen haaren 

klem'.
13

 Voor een plaats binnen het vaderland telde het lidmaatschap van de pu-

blieke kerk nu minder zwaar dan de vraag of een persoon voldeed aan de morele 

standaard die de godsdienst stelde. In de laatachttiende-eeuwse beleving werd 

het katholieke volksdeel op grond van de organisatievorm en de leer van de 

Rooms-katholieke kerk zelden tot deze groep gerekend.
14

 Gereformeerden en 

vaak ook andere protestanten kregen wel een plaats toegekend binnen deze mo-

rele gemeenschap. Ter aanduiding van deze gemeenschap wordt ook wel de 

term protestantse natie gebruikt. Het begrip vaderland omvatte nu meer dan al-

leen de publieke kerk. Het werd een aanduiding voor een groep van mensen die 

hun onderlinge banden door godsdienst zagen geschraagd en wier individuele, 

morele betrokkenheid bij de staat door godsdienst werd bevorderd. De natiestaat 

- om een moderne term te gebruiken - was in deze voorstelling afhankelijk van 

de godsdienstigheid van het volk. 

 

 

2. 'Geen bevoorrechte noch heerschende Kerk' 

 

Mede door het zich ontwikkelende godsdienstbegrip kwam de bevoorrechte po-

sitie van de Nederduitsch gereformeerde kerk ter discussie te staan. Met de Ba-

taafse Omwenteling in 1795 ontstond daadwerkelijk de ruimte om de kerkelijke 

 
12 Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, resp. pp. 103, 117-118. 
13 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 488-489. 
14 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 116. 
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verhoudingen te wijzigen. De idealen die tot uitdrukking kwamen in het revolu-

tionaire credo 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' lieten zich immers niet vere-

nigen met de toekenning van een bevoorrechte maatschappelijke positie aan be-

paalde burgers op grond van hun kerkelijk lidmaatschap. Het pragmatisme van 

de Republiek op kerkelijk terrein voldeed de nieuwe bestuurders evenmin. In de 

Publicatie, behelzende de erkentenis en verklaaring der Rechten van den 

Mensch en van den Burger van 31 januari 1795 verkondigden de patriotten dan 

ook de vrijheid van godsdienst en de gelijke toegang tot publieke betrekkin-

gen.
15

  

 De idealen van algemeen burgerschap vormden een belangrijk argument in 

de herziening van de positie van de kerken ten opzichte van de staat. Het De-

creet van de Nationale Vergadering, betreffende de scheiding van kerk en staat 

van 5 augustus 1796 heeft als uitgangspunt de mensenrechtenverklaring van 

ruim anderhalf jaar daarvoor en zegt dat daarmee 'de Kerk van den Staat reeds 

wezenlijk afgescheiden is'.
16

 Het decreet van 1796 beoogde in het bijzonder de 

ontmanteling van de voorrechten van de oude publieke kerk, want: 'geen be-

voorrechte noch heerschende Kerk in Nederland […] kan of zal geduld wor-

den'.
17

 De gereformeerde kerk verloor haar exclusieve band met de staat. Zij 

mocht, evenmin als de andere kerken, het publieke domein betreden met klokge-

lui en kerkelijke onderscheidingstekens. Hiermee werd de maatschappelijke en 

politieke invloed van de gereformeerde kerk kleiner. Katholieken en protestantse 

dissenters profiteerden van het besluit, op 2 september van hetzelfde jaar ge-

volgd door de joden. In de grondwet werden zij allen aangesproken als burgers 

en zij konden op grond van hun geloof formeel niet worden achtergesteld. Het is 

belangrijk op te merken dat het decreet uit 1796, in tegenstelling tot wat de titel 

doet vermoeden, niet de scheiding van de staat en de kerken beoogde maar de 

formele gelijkschakeling van de voormalige, publieke kerk met de overige ker-

ken. 

 Pas met de staatsregeling van 1798 werden alle banden tussen de staat en de 

kerken in Nederland verbroken. De zogenoemde 'voormaals Heerschende Kerk' 

werden al haar historische privileges ontnomen en haar financiële voorrechten 

werden binnen korte tijd ontmanteld. Alle geestelijke goederen en fondsen die 

als basis dienden voor de uitkeringen aan de (emeriti) predikanten en (emeriti) 

hoogleraren werden nationaal verklaard. Zij werden gebruikt voor een vast 

 
15 'Publicatie, behelzende de erkentenis en verklaaring der Rechten van den Mensch en van 

den Burger (31 januari 1795)', in: G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland. Teksten der 
achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten sedert 1795, met verschillende andere 
staatsstukken, historische toelichtingen en eenige tabellen, Zwolle 1936, pp. 13-16. 
16 'Decreet van de Nationale Vergadering, betreffende de scheiding van kerk en staat (5 au-

gustus 1796)', in: Bannier, Grondwetten van Nederland, pp. 35-37, p. 35. 
17 'Decreet van 5 augustus 1796', art. 1. Cursiveringen zijn altijd aan de bron ontleend (tenzij 

anders aangegeven). 
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fonds voor de Nationale Opvoeding.
18

 Ook deze kerk zou binnen een termijn 

van drie jaar zelf verantwoordelijk worden voor niet alleen de financiering van 

predikanten en hoogleraren, maar eveneens voor bijvoorbeeld het theologische 

onderwijs en het onderhoud van haar kerkgebouwen. Bovendien kregen alle ge-

zindten in Nederland naar ledenaantallen en bevolkingsverdeling een herverde-

ling opgelegd van kerkgebouwen en pastorieën die bekostigd waren uit algeme-

ne middelen. Door deze regeling konden vooral katholieken aanspraak maken 

op bezittingen van de gereformeerde kerk. De torens en kerkklokken bleven in 

handen van de staat. 

 

 

3. Religie en revolutie 1795-1800 

 

In de regel wordt de scheiding van kerk en staat beschouwd als een van de fun-

damenten van de moderne staat. Maar de Nederlandse revolutionairen van het 

eerste uur streefden er niet bewust naar om de invloed van godsdienst op de sa-

menleving te minimaliseren, noch om de banden tussen de kerken en de staat 

volledig te verbreken. Zo betrokken de revolutionaire autoriteiten van Utrecht, 

nog geen twee weken na de verklaring van de rechten van de mens, de kerken in 

hun politieke program door een biddag uit te schrijven voor 8 maart 1795. Vol-

gend op de revolutionaire aanhef 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Geliefde 

Broeders en Susters!' omschreef de biddagbrief godsdienst als 'de sterkste steun 

der menschelijke Maatschappij'.
19

 Het sociale belang dat werd gehecht aan reli-

gie vormde zelfs een belangrijke motivatie om op te roepen tot een kerkelijke 

viering van de revolutie. Nu echter richtte de oproep zich in het verlengde van 

het burgerschapsideaal tot alle kerken met de opdracht om de revolutionaire 

boodschap 'van de predikstoelen bij alle gezindheden' te laten horen.
20

 

 Ook het Decreet betreffende de scheiding van kerk en staat benadrukte het 

belang van godsdienst voor de Nederlandse staat: 'geen Maatschappij kan blyven 

bestaan, veel min bloeien, waar in de Godsdienst niet word geëerbiedigd en be-

schermd, en deugd en goede zeeden niet worden bevorderd'.
21

 De verklaring 

verwierp dan ook niet categorisch de maatschappelijke rol voor de kerken. Zij 

bepaalde, ten eerste, de scheiding van de gereformeerde kerk van de staat en, ten 

tweede, een gelijke behandeling van alle kerken. De aard van deze gelijke be-

handeling moest nader worden onderzocht. De commissie die hiertoe in het le-

ven was geroepen kreeg als opdracht mee om zich te buigen over de meest ge-

 
18 'Staatsregeling voor het Bataafsche Volk [1798]', in: Bannier, Grondwetten van Nederland, 

pp. 44-115, art. 4. van de 'additioneele artikelen'. 
19 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 518, 521. 
20 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 523. [mijn cursivering - NHB] 
21 'Decreet van 5 augustus 1796'. 
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schikte wijze om in het onderhoud van de predikanten te voorzien en over de 

'beste inrigtingen, die, ter bevordering van de beschaving en deugd der Natie, 

door den Staat zoude kunnen worden ingevoerd'.
22

 

 Voor de commissies die zich in 1796 en 1797 bogen over een nieuwe con-

stitutie was het uitgangspunt eveneens dat religie een groot sociaal belang verte-

genwoordigde. Bij de presentatie van het Plan van Constitutie voor de Nationale 

Vergadering op 10 november 1796 bijvoorbeeld, omschreef Simon Stijl (1731-

1804), van doopsgezinde afkomst, godsdienst als een belangrijke bron voor ge-

rechtigheid, liefde en vrede.
23

 Artikel 704 van deze constitutie stelde bovendien: 

 

Het Nederlandse Volk verklaart, den godsdienst niet alleen te eerbiedigen, 

maar ook aan te merken als de eenige bron van eeuwig heil en als den 

grondslag van Deugd, van goede Zeden en daarvan onafscheidelijk Volks-

geluk.
24

 

 

Religie werd door de patriotten in algemene termen omschreven. De hervormde 

jurist Diderik van Horbag (1752-1825) bijvoorbeeld liet leerstellige criteria ach-

terwege en benadrukte dat het geloof dat de leden van de verschillende gezind-

ten in Nederland aanhangen gelijk is. '[A]lle leden van de Nederlandse natie', zo 

stelde hij, 'omhelzen één godsdienst op openbaring gegrond, verschillend in be-

grippen.'
25

 Van Horbag presenteerde hiermee de nationale, verbeelde gemeen-

schap als één religieuze gemeenschap ondanks de bestaande kerkelijke pluri-

formiteit. Godsdienst was zo een bovenkerkelijke identity-marker van de natie. 

De Rooms-katholieke Joannis Alexander Krieger (1759-1832) huldigde een ver-

gelijkbaar standpunt.
26

 Hij voorzag dat de nationale en de religieuze gemeen-

schap gingen samenvallen. Hij meende namelijk dat de gevoelens van algemene 

broederschap groeiden en hoopte op een verdere toenadering van de kerkgenoot-

schappen. Een kerkelijke vereniging was in zijn ogen bevorderlijk voor de staat 

omdat zij een vereniging inhield van het Bataafse volk. 

 Veel leden van de constitutionele commissies waren van mening dat in de 

kerken dezelfde godsdienst in verschillende begrippen tot uitdrukking kwam. Er 

is geen theologische verantwoording in de notulen van de commissie voor het 

onderscheid dat hiermee werd aangebracht tussen godsdienst en kerk. Maar dat 

was dan ook niet het doel van deze bijeenkomsten. De scheiding past echter bin-

nen de Verlichtingsidealen die de rede centraal stelden. Door voortschrijdende 

 
22 'Decreet van 5 augustus 1796', art. 4. 
23 L. de Gou, Het plan van constitutie van 1796 [RGP, kleine serie 40], ´s-Gravenhage 1975, 
p. 427. 
24 'Plan van Constitutie 1796 (facsimile uitgave)', in: De Gou, Het plan van constitutie van 
1796, art. 704. 
25 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, p. 186. 
26 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, pp. 180-181. 
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kennis, zo was de overtuiging binnen de meer gematigde variant van de Verlich-

ting, zou Gods openbaring steeds beter worden doorgrond. Daarmee werden alle 

kerken die door de eeuwen heen waren gesticht momentopnames, stadia op de 

weg naar betere Godskennis. Weliswaar plaatste deze gedachtegang het protes-

tantisme boven het katholicisme, maar ook de protestantse kerken waren in deze 

zin menselijke constructies, temporele manifestaties, terwijl godsdienst een uni-

verseel fenomeen was.  

 Juist door dit onderscheid tussen kerk en godsdienst was het mogelijk om 

zonder aan het sociale belang van godsdienst te tornen, de plaats van de kerken 

binnen de staat ter discussie te stellen. Twee grondhoudingen laten zich onder-

scheiden. Ten eerste werd overwogen om een scheiding tussen de kerken en de 

staat tot stand te brengen. Men vreesde de potentiële dreiging voor de staat die 

de kerkelijke verscheidenheid met zich kon brengen. Het nationale verleden 

bood genoeg voorbeelden van onderlinge conflicten met maatschappelijke con-

sequenties. Deze angst deed enkele commissieleden voorstellen om de negatieve 

invloed van de kerk op de burgerlijke maatschappij terug te brengen. Zij wilden 

daarom tijdens erediensten de kerkdeuren verplicht geopend houden. De sociale 

controle die zo mogelijk werd moest de kans verkleinen op ongewenste uitspra-

ken die tot kerkelijke twisten konden leiden. Dergelijke overwegingen brachten 

het hervormde commissielid Jacob van Manen (1752-1822) er vermoedelijk toe 

zowel de kerk als haar representanten politieke invloed te willen ontzeggen.
27

 

Deze differentiatie is in moderne historische en sociaal-wetenschappelijke stu-

dies beschreven als de terugdringing van de kerk uit het publieke domein ten 

gunste van de wereldlijke macht van de moderne staat.
28

 Verder stelden enkele 

commissieleden dat een nauwe band tussen de staat en de kerken impliceerde 

dat de overheid gewetensdwang uitoefende op de gelovigen en daarmee hun 

burgerrechten aantastte. Bovendien speelde een pragmatisch argument eveneens 

een rol. Nauwe banden met de kerken vormden een zware financiële belasting 

voor de staat. Tevens vroeg men zich af of de kerken wel geschikt waren als 

opvoedkundig instituut. 

 Een tweede grondhouding hechtte echter juist groot belang aan het pedago-

gische aspect en zag hierin een belangrijke reden om nauwe banden tussen de 

staat en de kerken tot stand te brengen. De kerken waren immers de locaties 

waar de godsdienst werd beoefend. Mr. W.H. Teding van Berkhout (1745-1809) 

bijvoorbeeld zag in de discussie over de constitutie van 1797 het als de taak van 

de godsdienstleraren bij te dragen aan de opleiding van het volk in zijn plichten 

 
27 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, pp. 190-191. 
28 A.L. Molendijk, 'A Challenge to Philosophy of Religion', in: Ars Disputandi 
[http://www.ArsDisputandi.org] 1 (2001), § 2. 
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als mens en burger en aan de verspreiding van de vaderlandse deugden.
29

 Ook 

het katholieke commissielid Krieger stelde voor om alle kerken op dezelfde wij-

ze aan de staat te verbinden. Vanuit de opvatting dat niet de godsdienst maar de 

predikanten de bron van tweedracht zijn, ijverde hij voor een financiële onder-

steuning en regulering van overheidswege van alle kerkgenootschappen. Door 

een nauwe band met de staat zouden de kerken hun optimale bijdrage aan het 

volksgeluk leveren.  

 In het plan van constitutie van 1796 werd de godsdienst met het onderwijs 

behandeld in het hoofdstuk dat handelde over de opvoeding van en het onder-

wijs aan de jeugd als een duurzame 'grondslag van deugd en goede zeden'.
30

 Met 

deze invoeging van de kerken in het nationale, pedagogische project voorzag de 

constitutie tevens in een financiële ondersteuning van de kerken en hun gods-

dienstleraren. Door deze maatregelen kon de staat alle kerken aan zich verbin-

den, aldus Van Horbag. Dan zouden de kerkgenootschappen in dienst staan van 

de staat en als drager van een genationaliseerde godsdienst een algemene zeden-

leer verspreiden.
31

 

 Overigens werd deze nationale zedenleer als christelijk bestempeld, zo kun-

nen we afleiden uit onder meer de opvattingen van de hervormde jurist H.H. 

Vitringa (1757-1801). Aangezien de meerderheid van de Nederlanders behoorde 

tot de 'christelijke godsdienst' moest deze, zo stelde hij, worden beschouwd als 

de 'volksgodsdienst'.
32

 Deze visie beïnvloedde de discussie over de toekenning 

van burgerrechten aan de joden.
33

 De belangrijkste tegenargumenten voor deze 

beslissing waren namelijk dat deze groep Christus niet erkende en daarnaast 

leefde volgens eigen burgerlijke en religieuze voorschriften. De joden vormden 

daarmee een natie binnen de natie.
34

 Dat zij toch burgerrechten kregen toege-

kend hing mede samen met het consequent toepassen van de gelijkheidsidealen, 

waartoe de vrijheid van godsdienst behoorde. Een belangrijk pedagogisch argu-

ment speelde eveneens een rol. Door hen op dezelfde wijze aan de staat te ver-

plichten als de andere inwoners van de Bataafse Republiek konden ook zij uit-

groeien tot deel van de Nederlandse natie. 

 In het voorgaande zijn mannen van katholieke, doopsgezinde en hervormde 

huize aangehaald die het idee voorstonden dat er een nationale, religieuze zeden-

leer bestond die door alle kerken in Nederland moest worden geleerd aan de 

burgers en die als fundament diende voor de nationale staat. Hier manifesteert 

 
29 L. de Gou, Het ontwerp van constitutie van 1797 [RGP, kleine serie 55], dl. 1, ´s-Graven-

hage 1953, p. 637. 
30 'Plan van Constitutie 1796', titul VIII. 
31 Termen afkomstig van resp. Krieger en Van Horbag: De Gou, Het plan van constitutie van 

1796, pp. 181; 188-189. 
32 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, p. 184 
33 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, pp. 184, 229-233.  
34 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, p. 184. 
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de nationale religie zich in een algemeen-christelijke vorm. Zij wordt gedragen 

door leden van alle gezindten in Nederland en richt zich op alle denominaties.  

 De rol van de kerken in de verspreiding van deze civil religion, van dit al-

gemeen christendom boven geloofsverdeeldheid werd in 1798 verworpen.
35

 De 

constitutie van 1798 kon pas worden pas opgesteld en aanvaard nadat een 

staatsgreep had plaatsgevonden. De belangrijkste aanleiding voor de coup 

vormde de tegenstelling tussen de zogenoemde federalisten en de unitariërs die 

het bestuur van Nederland had bemoeilijkt. De eerstgenoemde groep stond een 

federale staatsvorm voor bestaande uit min of meer onafhankelijke provinciën. 

De unitariërs waren voorstander van een vereniging van de delen tot een centraal 

bestuurde staat. Op 22 januari 1798 grepen de laatsten de macht. Met Franse 

militaire hulp werd een twintigtal federalisten gearresteerd en werden de over-

gebleven leden van de Nationale Vergadering voor het blok gezet. Alleen ver-

klaarde voorstanders van de Nederlandse eenheidsstaat mochten zitting nemen 

in wat nu de Constituerende Vergadering werd genoemd. Zij slaagden erin om 

een constitutie op te stellen die op 23 april werd goedgekeurd. Deze grondwet 

werd uitgevoerd door een nieuwe regering van gematigde unitariërs die dankzij 

een nieuwe staatsgreep op 12 juni aan de macht was gekomen. 

 Dat uiteindelijk in 1798 toch nog elke vorm van staatsbemoeienis met ker-

kelijke zaken werd afgezworen was een direct gevolg van de staatsgreep. Een 

aantal federalisten, onder wie verklaarde tegenstanders van een scheiding van 

kerk en staat, was uit de Nationale Vergadering en uit de commissie van consti-

tutie gezet.
36

 De 'Staatsregeling voor het Bataafsche Volk' bepaalde nog wel: 

'[d]e eerbiedige erkendtenis van een Albestuurend Opperwezen versterkt de 

banden der maatschappij, en blijft iederen Burger ten duursten aanbevolen.'
37

 

Dat in 1798 de banden tussen de kerken en de staat werden verbroken was ech-

ter niet de enige, onvermijdelijke consequentie van het revolutionaire gelijk-

heidsdenken en sloot evenmin een positieve maatschappelijke waardering van 

godsdienst uit.  

 

De formele scheiding van de kerken en de staat hield echter niet in dat gods-

dienst na 1798 afwezig was in het publieke domein. De kerken brachten hun 

nationale betrokkenheid tot uitdrukking in biddagbrieven. In de jaren tussen 

1798 en 1802 werden verscheidene biddagen uitgeschreven door (provinciale) 

synoden en classes.
38

 De strekking van de biddagbrieven in deze periode was dat 

 
35 Vgl. R.N. Bellah, 'Civil Religion in America', in: Daedalus, Journal of the American Aca-
demy of Arts and Sciences 96 (1967) 1, pp. 1-21. 
36 W.H. van Ouden, Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Repu-
bliek 1795-1801, Zoetermeer z.jr. [1994], p. 46. 
37 'Staatsregeling 1798', art. 8 van de 'Algemeene Beginselen'. 
38 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 534-570. 
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Nederland werd gekenmerkt door tweedracht en economische achteruitgang en 

dat dit nauw samenhing met 'den voortëetende Kanker van het Ongeloof, de 

Verblindheid en Dwaasheid van het Bijgeloof, en de ten hoogen top geklommen 

Zedenverbastering'.
39

 Het verband tussen nationale welvaart en godsdienstigheid 

dat daarmee werd gelegd bood eveneens het antwoord op de vraag hoe het tij te 

keren: de godsdienstigheid onder het volk moest worden bevorderd.  

 De invulling van de begrippen 'godsdienst' en 'volk' kon verschillen al naar 

gelang de opstellers van de biddagbrieven. Hieruit blijkt dat binnen de gerefor-

meerde kerk geen eenduidig godsdienstbegrip bestond. In enkele gevallen wer-

den alleen de leden van de gereformeerde kerk aangesproken en werd alleen de 

verspreiding van de zuivere waarheid onder deze groep van positieve invloed 

geacht te zijn op de nationale welvaart.
40

 Naast deze exclusiviteit kon ook spra-

ke zijn van inclusiviteit. De classes van Walcheren en Schouwen- Duiveland 

bijvoorbeeld benadrukten in een biddagbrief eveneens dat de nationale achter-

uitgang samenhing met de ongodsdienstigheid van het volk. Zij zochten het 

antwoord op dit probleem niet in een naleving van de gereformeerde leer maar 

riepen alle christenen die belang stelden in vaderland en godsdienst op tot ge-

bed.
41

 Zij betrokken daarmee ook de leden van de andere kerkgenootschappen in 

morele zin op het vaderland. 

 Ook het landsbestuur zocht naar middelen om de nationale voorspoed te 

herstellen. Om een einde te maken aan de verdeeldheid onder het volk werden 

nationale vieringen uitgeschreven, waaronder het jaarfeest van de Bataafse vrij-

heid (23 april 1799) en de viering van de Engels-Russische capitulatie (19 de-

cember 1799).
42

 Daarbij stond men niet negatief tegenover religie. Weliswaar 

werd het antwoord op de tweedracht en partijschap in Nederland niet gezocht in 

het geloof. Evenmin stond de oproep tot godsdienstigheid centraal, zoals in een 

aantal kerkelijke biddagbrieven uit deze periode. Maar de maatschappelijke im-

portantie van godsdienst werd erkend. De Agent van Nationale Opvoeding be-

sloot zijn toespraak in december 1799 bijvoorbeeld met een gebed. Hij ging de 

natie voor in de dankzegging aan God die, zo werd vastgesteld, het verleden, het 

heden en de toekomst van het volk bepaalde. Daarbij verklaarde de agent van-

 
39 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 557-558. 
40 Vgl. de uitschrijvingen van de Zuid-Hollandse synode (16 maart 1800) en de Noord- en 

Zuid-Hollandse synodes (15 maart 1801), in: Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, 

pp. 544-547; 549-554. 
41 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 557. 
42 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 537-541; J.H. van der Palm, 'Redevoe-

ring, als Agent der Nationale opvoeding, in naam en van wege het Uitvoerend Bewind der 

Bataafsche Republiek, uitgesproken in Den Haag bij gelegenheid van het Nationaal feest, op 

den 19 December 1799', in: J.H. van der Palm, Redevoeringen, verhandelingen en losse ge-
schriften, dl. V, Leeuwarden 1855 [nieuwe uitgave], pp. 52-71. Zie tevens A. de Groot, Leven 
en arbeid van J.H. van der Palm, Wageningen 1960, pp. 59-60. 
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wege en in naam van het Uitvoerend Bewind, dat 'de eerbiedige erkentenis van 

uw wezen en Albestuur de banden der Maatschappij versterkt'.
43

  

 Alhoewel de Agent deze formulering ontleende aan de constitutie van 1798, 

past het publieke gebruik hiervan binnen een beleidsomslag die plaatsvond in 

deze periode. Deze zien we onder meer op het terrein van het onderwijs, dat ook 

tot de verantwoordelijkheid hoorde van de Agent van Nationale Opvoeding. Het 

doel van zijn werkzaamheden was, zo stelde hij in 1800, 'deugdzame, geschikte 

en beminnelijke kinderen te vormen […] [opdat] aan de beschaving en verlich-

ting van de burgerstand een gewichtige dienst zal geschieden'.
44

 Een belangrijke 

rol werd daarbij toegekend aan de 'algemeene gronden van godsdienst en zede-

kunde zonder welke geen ware beschaving of verlichting plaats kan hebben'.
45

  

 

 

4. Staat, natie, godsdienst en kerk 1801-1813 

 

Op 16 oktober 1801 trad in Nederland een regering aan die vanuit de overtui-

ging van het maatschappelijke belang van religie een nauwere band tussen de 

staat en de kerken voorstond en deze grondwettelijk schraagde. Nu werd weer 

voorrang gegeven aan de maatschappelijke, opvoedkundige betekenis van de 

kerken, zoals deze in de voorgaande jaren al herhaaldelijk was geformuleerd. In 

de grondwet werden de kerken omschreven als genootschappen, 'welke ter be-

vordering van deugd en goede zeden een Hoogst Wezen eerbiedigen en hulde 

doen'.
46

 De nadruk lag op de morele verheffing van de burgers. Het is dankzij de 

vage verwijzing naar een hogere macht dat deze ethiek zich als een vorm van 

godsdienst laat bestempelen die zich in elk kerkgenootschap kon manifesteren. 

 Ongeacht gezindte of confessie, werden de werkzaamheden van alle kerke-

lijke leraren nu weer verbonden met de verspreiding van een nationale deugden-

leer. Overigens was de aanvaarding van de constitutie in Nederland alleen mo-

gelijk nadat de thuisblijvers bij de voorstanders van het referendum waren opge-

teld. Dankzij deze zogenoemde arithmétique française
47

 konden de banden tus-

sen de staat en de kerken worden aangehaald.
48

 Artikel 12 van de grondwet ver-

plichtte elk gezinshoofd en alle alleenstaande mannen en vrouwen van veertien 

 
43 J.H. van der Palm, 'Redevoering, 19 December 1799', p. 69. 
44 J.H. van der Palm, 'Memorie door den Agent van Nationale Opvoeding, ingediend bij het 

Uitvoerend Bewind, betreffende de toekomstige inrichting en noodzakelijke verbetering van 

het schoolwezen. 9 Juni 1800', in: I. van Hoorn, De Nederlandsche Schoolwetgeving voor het 
Lager Onderwijs, 1796-1907. Wetten, Instructie's, Koninklijke Besluiten, enz., Groningen 

1907, pp. 20-73, pp. 46, 53. 
45 Van der Palm, 'Memorie. 9 Juni 1800', p. 23. 
46 'Staatsregeling des Bataafschen Volks', art. 11. 
47 Aangehaald naar De Groot, J.H. van der Palm, p. 74. 
48 'Staatsregeling des Bataafschen Volks', artt. 11-14. 
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jaar of ouder zich als lid te melden bij een van de bestaande kerkgenootschappen 

en jaarlijks een nader te bepalen geldsom te doneren om te voorzien in het on-

derhoud van hun kerkgenootschap.
49

 In afwachting van de inwerkingtreding van 

dit artikel werd de herverdeling van kerkgoederen stopgezet, dit tot onvrede van 

de katholieken. Tevens werd besloten de financiële ondersteuning aan hooglera-

ren theologie en predikanten niet verder af te bouwen. 

 De nieuwe grondwet was ontworpen onder Franse druk.
50

 Napoleon Bona-

parte, die in 1799 na een staatsgreep aan de macht was gekomen, had al gepoogd 

de Franse kerken in te passen in de Franse staat ter ondersteuning van zijn be-

wind.
51

 Daartoe sloot hij in 1801 een concordaat met de paus. De katholieke 

kerk werd verbonden aan de staat en staatsinvloed werd gelegitimeerd. In een 

belangrijk opzicht was nu de positie van de kerk gewijzigd. Ten tijde van het 

ancien régime was er een dreiging van de katholieke kerk uitgegaan als concur-

rent van de staat. Met het concordaat was zij geplaatst onder de wereldlijke 

overheid. Vervolgens probeerde Napoleon met protestantse notabelen en verte-

genwoordigers van de joodse gemeenschap tot vergelijkbare overeenkomsten te 

komen om ook deze kerkgenootschappen in te schakelen binnen het staatsappa-

raat. 

 Dat de banden tussen de staat en de kerken in Nederland werden aangehaald 

blijkt eveneens uit het gebruik van de biddagen. Uit de opgaaf van de negentien-

de-eeuwse kerkhistoricus Nicolaas Kist blijkt dat na 16 december 1802 kerkelij-

ke autoriteiten voorlopig geen biddagen meer uitschreven. Het Staatsbewind in 

Nederland had zich namelijk het gebruik ervan toegeëigend als middel ter op-

voeding van het volk. De biddagbrieven volgden een stramien dat niet afweek 

van wat in het verleden was aangehouden. In de regel werd begonnen met een 

beschrijving van de problemen waarmee de regering zich zag geconfronteerd. 

Vanuit een - meestal negatieve - waardering van de omstandigheden werd opge-

roepen tot een morele omslag onder de gelovigen. Deze ethische imperatief be-

stond uit de versterking van godsdienstigheid, vaderlandsliefde en eendracht. De 

zogenoemde godsdienstleraars, waartoe zowel predikanten als priesters behoor-

den, ontvingen met de biddagbrief de opdracht om deze deugden onder hun toe-

hoorders aan te kweken en op deze wijze een bijdrage te leveren aan de nationa-

le eenheid. In het voorjaar van 1803 klonk het als volgt: 

 

by het levendige bezef van het onscheidbaar verband tusschen Nationale 

Deugd en Volks-geluk, door Vaderlandsliefde en Godsdienst tevens zich 

aangespoord te zien, tot alle Maatschappelyke, Huislyke en Burgerlyke 

 
49 'Staatsregeling des Bataafschen Volks', art. 12. 
50 N. Aston, Christianity and Revolutionary Europe, 1750-1830, Cambridge 2002, p. 261; 

O.J. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972, p. 301. 
51 Aston, Christianity and Revolutionary Europe, p. 259. 
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Deugden, die voormaals den roem van deze Gewesten uitmaakten […] zal 

[het] de pligt van alle Godsdienstleeraars zyn, om, het onedel misbruik hun-

nes Ambts, tot opzetting der verwyderde gemoederen, geheel ter zyde stel-

lende, woorden des vredes en der liefde te spreken tot demping van alle 

tweedragt en broederverschillen.
52

 

 

We zien nu hoe de processen van staats- en natievorming zich manifesteren in 

de biddagen. Het bestaan van een centrale staatsmacht maakte het mogelijk om 

het gebruik van de biddagen te monopoliseren en de verschillende kerkgenoot-

schappen gelijkelijk te betrekken in het nationale project. Zowel katholieke, 

joodse als protestantse godsdienstleraren moesten het ideaal van de natiestaat 

vanuit hun bedehuizen uitdragen. Uit respect voor en vermoedelijk ook ter be-

vordering van de deelname aan de nationale viering werd zowel in 1803 als in 

1804 en 1805 in nagenoeg gelijke bewoordingen bepaald dat 'alle Neering, 

Handwerken, openbare Bedrijven en Vermakelijkheden' de gehele dag stil zou-

den staan.
53

 De bijeenkomsten kregen zoveel belang toegekend dat het openbare 

leven werd stilgelegd. Een sterke natie, onder meer te realiseren met behulp van 

de kerken, was het doel van de staat en vormde tegelijkertijd ook zijn raison 

d'être. 

 De aanvaarding van de grondwet in 1801 hield een herziening in van de 

verhouding tussen de staat en de kerken. De hervormde oud-predikant J.H. van 

der Palm (1763-1840) richtte zich in zijn functie als Agent van Nationale Op-

voeding in enkele memo's vooral op de katholieke en de gereformeerde kerk, die 

in zijn visie nauw aan de staat moesten worden verbonden.
54

 Van der Palm wil-

de de gereformeerde kerk binden aan de staat vanwege haar historische beteke-

nis en vooraanstaande positie als grootste kerk met onder haar leden de meest 

vermogende Nederlanders. Ondanks de nauwe band werd een strenge staatsbe-

voogding voor de gereformeerde kerk niet noodzakelijk geacht. Zij stond voor 

de gematigdheid in leerstelligheid, de nadruk op de christelijke zeden en de 

deugdbetrachting, wat typisch is voor het verlichte protestantisme dat Van der 

Palm gedurende zijn gehele leven predikte en waarvan de natie moest profiteren. 

In het geval van de katholieke kerk was een belangrijke overweging dat haar 

organisatievorm buitenlandse, pauselijke invloeden toeliet en de Nederlandse 

 
52 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 572. 
53 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 573, 578, 581. 
54 J.H. van der Palm, 'Bedenkingen nopens den staat en inrichting der kerkelijke zaken binnen 

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

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

sche Republiek in de hand van van der Palm', in: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der Al-
gemeene Geschiedenis van Nederland van 1795-1840 [RGP 5], dl. 4 st. 1, ´s-Gravenhage 

1908, pp. lxx-lxxvi. 



HOOFDSTUK 1 

 

 

26 

overheid geen mogelijkheden bood invloed uit te oefenen op de clerus. De ka-

tholieke kerk en haar priesters werden feitelijk getypeerd als on-Nederlands. Zij 

werden daarbij bovendien gemeten naar de protestantse norm van nuttig, be-

schaafd en verlicht burgerschap. Dat zij daarbij te licht werden bevonden vorm-

de de heersende opvatting binnen de Nederlandse (protestantse) samenleving die 

leidde tot een verslechtering van de maatschappelijke positie van katholieken.
55

 

Dat de katholieken in de visie van Van der Palm achterbleven op het pad van 

verlichting, was voor de Agent geen reden hen volledig buiten te sluiten. Hij 

accepteerde dat de 'Roomsch Catholieke godsdienst een aanzienlijk deel des 

Bataafsche volks' uitmaakte.
56

 De staatsbevoogding die hij voorstond diende om 

de katholieke kerk te nationaliseren en als staatsinstituut te betrekken bij de op-

voeding van het volk. Dit idee gold uiteindelijk voor alle kerken. 

 In de eerste jaren van de negentiende eeuw groeide de staatsinmenging in 

kerkelijke aangelegenheden. Zo liet de raadspensionaris R.J. Schimmelpenninck 

(1761-1825), die op 29 april 1805 door Napoleon Bonaparte was aangesteld, 

onderzoeken in hoeverre het mogelijk was om te komen tot een vereniging van 

hervormden, remonstranten, hersteld-luthersen en evangelisch-luthersen. Het 

geld dat daarbij vrijkwam moest toevallen aan de overige kerkgenootschappen. 

Lodewijk Napoleon, die op 5 juni 1806 door zijn broer Napoleon Bonaparte be-

noemd was tot koning van Holland, hield - mede vanwege bezuinigingsplannen 

- vast aan de doelstelling om kerkgenootschappen samen te voegen.
57

  

 De kerken vielen onder het Ministerie van den Openbaren Eeredienst, dat 

onder Lodewijk Napoleon op 11 mei 1808 was opgericht en werd voorgezeten 

door Mr. J.H. baron Mollerus (1750-1834) en vanaf 1809 door Mr. G.A.G.Ph. 

baron van der Capellen (1778-1848). Een centrale figuur op dit departement was 

J.D. Janssen (1775-1848). Alhoewel hij vooral voortleeft als de ontwerper van 

het Algemeen Reglement van 1816, boog hij zich al onder Schimmelpenninck 

over een nieuwe hervormde kerkorde. Uit het concept, dat door de afzetting van 

Lodewijk Napoleon in 1810 nooit in werking zou treden, blijkt dat de regering 

streefde naar een herziening van de gereformeerde kerk tot een organisatie 

waarbij de nadruk lag op bestuurlijke taken en niet op de handhaving van de 

leer.
58

 Het genootschappelijke karakter van de kerk stond daarbij centraal en 

haar organisatievorm was aangepast aan de staatsrechtelijke indeling van Neder-

land. De aandacht van de koning ging niet alleen uit naar de gereformeerde kerk. 

 
55 Vgl. Th. Clemens, 'De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestantse 

natie', in: Bijdragen en Mededelingen 110 (1995), pp. 27-39; Th. Clemens, 'Confessie, kerk, 

natie en staat in Nederland tussen 1730 en 1850', in: J. de Bruijn e.a. (red.), Geen heersende 
kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796-1996, Zoetermeer 

1998, pp. 145-176. 
56 Van der Palm, 'Ontwerp', p. lxxiv. 
57 De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 303-304. 
58 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, Kampen 31986, pp. 22-23.  
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Zoals Paul Estié benadrukt, streefde Lodewijk Napoleon 'naar een nauwe band 

tussen de staat en de verschillende kerken, inclusief de Rooms-katholieke, en 

stelde hij ze, in de traditie die sedert 1796 had bestaan, alle op één lijn.'
59

  

 Op kerkpolitiek terrein veranderde de machtsovername door Napoleon 

Bonaparte in 1810 weinig. Ook onder zijn bewind was sprake van een krachtige 

staatsbevoogding en een gelijke benadering van de kerken. Doel van het beleid 

was de natie via de kerken te betrekken op de staat.
60

 Een goed voorbeeld hier-

van vormt het gebruik van de biddagen in deze periode. Van de 'godsdienstlera-

ren' werd verwacht dat zij voorgingen naar aanleiding van specifieke gebeurte-

nissen. Tijdens de biddagen stonden thema's centraal als de gewonnen veldsla-

gen van het Franse leger en, in toenemende mate, de feestelijke gebeurtenissen 

binnen de familie Bonaparte. Het ministerie van eredienst controleerde daarbij 

of de voorgangers deze voorschriften naleefden en de voorgeschreven formule-

ringen hanteerden.
61

 In hoeverre de regering erin slaagde om met deze persoon-

lijkheidscultus het Nederlandse volk aan zich te binden valt te bezien. Afgaande 

op de herinneringen van verscheidene hervormde predikanten representeerde dit 

gebruik en de controle op de naleving ervan de onderdrukking van Nederland.
62

  

 

 

5. De vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden 

 

De nederlaag van Napoleon bij Leipzig in oktober 1813 leidde definitief de val 

van zijn rijk in. Mede uit angst voor een oprukkend Pruisisch leger trokken de 

Franse troepen zich in de maand november van datzelfde jaar nog terug uit Ne-

derland. Korte tijd later zette Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder 

van de Republiek, Willem V, voet aan wal in Nederland. Bij zijn aankomst in 

Scheveningen op 30 november 1813 stond nog niet vast of, laat staan hoe, Ne-

derland in de toekomst als zelfstandige natie zou bestaan. Dankzij uitgekiende 

diplomatie slaagde de vorst erin de steun van de Europese grootmachten te win-

nen voor het idee van een Nederland als zelfstandig koninkrijk, waarmee de 

Zuidelijke Nederlanden later werden verenigd. De gezanten van de Europese 

staten verzameld op het Congres van Wenen (1814-1815) beoogden het herstel 

 
59 P. Estié, 'De staat en de remonstrantse kerkorganisatie in de Franse tijd (I)', in: Documenta-
tieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw 24 (1986), pp. 28-43, 

p. 39. Vgl. P. Estié, De stichting van een kerkgenootschap. Ontstaan en aanvaarding van het 
Algemeen Reglement van 1818 voor het bestuur der evangelisch-lutherse kerk in het Konink-
rijk der Nederlanden, Amsterdam 1982, p. 53. 
60 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 23. 
61 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 608. 
62 Bijv. C. Fransen van Eck, Leerrede, ter gelegenheid van het plegtig dank-uur, gehouden te 
Deventer, den 26 april 1814. Uitgesproken door C. Fransen van Eck, Professor en predikant, 
Deventer 1814, p. 5. 
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van het machtsevenwicht op het continent en zagen in dit Verenigde Nederland 

een goede buffer tegen een mogelijke Franse expansiedrift.
63

 

 Koning Willem I, zoals de titel van deze Oranjetelg later zou luiden, aan-

vaardde op 1 december 1813 het voorlopige bestuur uit handen van Mr. Gijsbert 

Karel graaf Van Hogendorp (1762-1834). Het sprak aanvankelijk niet vanzelf 

dat Nederland een monarchie zou worden onder een Oranje. Maar mede dankzij 

de voorbereiding van de orangist Van Hogendorp werd Willem Frederik de re-

gering van Nederland aangeboden. Volgens een proclamatie van 2 december in 

datzelfde jaar, ontving Willem I zijn soevereiniteit uit handen van het volk. In 

ruil hiervoor zegde hij toe een grondwet te laten ontwerpen waarmee de vrijheid 

van dat volk werd gewaarborgd. De machtsbasis van de Nederlandse vorst werd 

voorgesteld als het resultaat van een sociaal contract. Dat juist de man wiens 

familie verjaagd was door de patriotten aansluiting zocht bij het revolutionaire 

discours lijkt vreemd. Maar hij was pas na enige aarzeling tot dit besluit geko-

men - aanvankelijk opteerde hij voor het erfelijk stadhouderschap.
64

 Willem I 

was vooral geïnteresseerd in zijn machtspositie.
65

  

 Eind december 1813 liet de vorst bij monde van zijn minister A.R. Falck 

(1777-1843) verklaren: 

 

[de] hooge Regeering des Lands hebben aanvaard, is het ons één onzer dier-

bare pligten geweest, zo veel mogelijk, werkzaam te zijn, tot de spoedige 

herstelling dier vaderlandsche zeden, gebruiken en inrigtingen, die […] ge-

durende eene vreemde overheersching, waren belet, gestremd of verlamd.
66

 

 

Willem I besteeg de troon met de belofte alles in het werk te stellen om de sa-

menleving te zuiveren van vreemde elementen. Dit uitgesproken nationalisme, 

in de zin van een terugkeer naar de vermeende eigen, oude waarden ten koste 

van het vreemde, vormde in zijn ogen de voorwaarde voor het herstel van de 

welvaart die Nederland ten tijde van de Republiek had gekend. Dat juist een 

vorst die het grootste deel van zijn leven aan internationale hoven had vertoefd 

en wiens Nederlands gebrekkig was, een oproep plaatste tot de aanvaarding van 

typisch nationale waarden is niet opmerkelijk. We moeten hierin een poging 

 
63 C.A. Tamse, E. Witte, 'Woord vooraf', in: C.A. Tamse, E. Witte (red.), Staats- en Natie-

vorming in Willem I's Koninkrijk (1815-1830), Brussel 1992, pp. 6-14, pp. 8-9. 
64 Bannier, Grondwetten van Nederland, p. 253. 
65 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, Amster-

dam z.jr. [2004], p. 416; J.P. de Valk, 'Landsvader of landspaus? Achtergronden van de visie 

op kerk en school bij koning Willem I (1815-1830)', in: Tamse, Witte, Staats- en Natievor-
ming, pp. 76-97. 
66 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 616. De brief is opgesteld door H. van 

Stralen. 
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zien om een bevolking in al haar diversiteit achter een en hetzelfde doel te scha-

ren.  

 Zoals Niek van Sas benadrukt, beoogde de vorst niet de volledige terugkeer 

naar het ancien régime.
67

 De nationale cultuur die onder verwijzing naar oud-

Hollandse gebruiken gestalte kreeg was nieuw en beïnvloed van buitenaf. Het 

idee dat een staat bevolkt moest worden door een gemeenschap waarvan de in-

dividuele leden zich eendrachtig inzetten voor het collectief was beïnvloed door 

filosofen als Rousseau en Herder. Zelfs het koninkrijk was een nieuwe construc-

tie met zijn eigen invented traditions.
68

 De eenheidsstaat, het resultaat van een 

staatsgreep in 1798, werd behouden en de betrokkenheid van het volk hierbij 

moest worden bevorderd. Onder het mom van Restauratie werd in de lijn van de 

Bataafs-Franse tijd gewerkt aan de uitbouw van de moderne natiestaat. 

 Nog geen twee maanden na zijn aankomst in Nederland verkondigde Wil-

lem I dat 'de belangen van den staat, zoo wel als van den godsdienst, vorderen, 

dat zorg gedrage worde gedragen voor de betaling […] van de kerkelijke lee-

raars'.
69

 De vorst hervatte de uitkering van traktementen aan hervormde en ande-

re predikanten, die was stopgezet onder Frans bestuur. Alhoewel ook bezuini-

gingen werden aangekondigd, liet Willem I benadrukken dat de financiële rege-

ling die onder meer de hervormden genoten, zou worden uitgestrekt over alle 

kerkgenootschappen. Deze positieve waardering van religie vond haar vervolg 

in de grondwet van 1814. Het achtste hoofdstuk Van den Godsdienst, het open-

baar onderwijs en het arm-bestuur bepaalde niet alleen de vrijheid van gods-

dienst en gelijke burgerlijke rechten, maar ook dat de toelagen die de kerken 

tijdelijk hadden ontvangen nu definitief werden toegekend.
70

 De kerken en de 

geestelijken die geen financiële ondersteuning ontvingen konden deze nu aan-

vragen. De economische band die daarmee ontstond had als consequentie dat de 

staat zich het recht toekende om invloed te mogen uitoefenen op de inrichting 

van die kerkgenootschappen.  

 De formele gelijkschakeling van de oude gereformeerde kerk met de overi-

ge kerken lijkt op het eerste gezicht te botsen met enkele formuleringen en bepa-

lingen uit de grondwet van 1814. De constitutie maakt namelijk onderscheid 

tussen de christelijke hervormde kerk enerzijds en de overige kerkgenootschap-

 
67 N.C.F. van Sas, 'De representatieve fictie. Politieke vertegenwoordiging tussen oude orde 

en moderniteit', in: Bijdragen en Mededelingen 120 (2005), pp. 397-407. 
68 R. Aerts, 'Een staat in verbouwing. Van republiek naar constitutioneel koninkrijk, 1780-

1848', in: R. Aerts, H. de Liagre Böhl, P. de Rooy, H. te Velde (red.), Land van kleine geba-
ren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990, Nijmegen 2001, pp. 11-95, p. 64. 
69 'Besluit, concernerende de traktementen der kerkelijke Leeraars, de Kindergelden, enz. 

(19 januari 1814)', in: Bannier, Grondwetten van Nederland, p. 256-257, p. 256. 
70 'Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden [1814]', in: Bannier, Grondwetten van Neder-
land, pp. 258-279, artt. 134-139. 
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pen anderzijds. Alleen de hervormde kerk wordt bij name genoemd en ook 

wordt gesteld 'De christelijke hervormde Godsdienst is die van den Souverreinen 

Vorst'. Weliswaar had koning Willem I zelf ingestemd met deze bepaling,
71

 

maar hij had zich hiertoe gedwongen gezien door een discussie binnen de 

grondwetscommissie.
72

 Deze was verdeeld in twee even grote kampen over de 

vraag of de hervormde kerk wel of niet een bevoorrechte positie moest innemen 

binnen het koninkrijk. Het laatste woord in de discussie was aan de vorst. Wil-

lem I hield vast aan het principe van de vrijheid van godsdienst en liet deze 

grondwettelijk verankeren. De voorstanders van een bevoorrechte gereformeer-

de kerk kwam hij met tegenzin tegemoet op de ondergeschikte bepaling, dat de 

Nederlandse vorst van hervormde huize zou zijn.
73

  

 Op verscheidene terreinen zien we duidelijke parallellen tussen het bewind 

van koning Willem I en de beleidsdoelstellingen in de periodes 1795-1796 en 

1801-1813.
74

 In de volgende paragraaf gaat de aandacht vooral uit naar de po-

gingen tot de vorming van een sterke natie met behulp van de kerken. Hier kan 

worden gewezen op de houding van de vorst ten opzichte van de onderwijswet 

van 1806 die voorzag in de nationale opvoeding van de Nederlandse jeugd tot 

goede burgers. Deze schoolwet, zo bepaalde koning Willem I in 1814, zou zon-

der wijzigingen van kracht worden in het koninkrijk.  

 Afgaande op de personele en institutionele continuïteit in de regering van 

Nederland verbazen de overeenkomsten tussen de Bataafs-Franse tijd en deze 

eerste jaren onder Willem I evenmin. Zo was het Departement voor den Open-

baren Eeredienst dat onder Willem I verantwoordelijk was voor de uitvoering 

van het beleid ten aanzien van de kerken een directe voortzetting van de op 

11 mei 1808 opgerichte Directie voor den Openbaren Eeredienst. Deze was in 

april 1814 alleen ondergebracht onder de Secretaris van Staat voor de Binnen-

landsche Zaken. Pas in het najaar van 1815 werd het departement als gevolg van 

de vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden opgedeeld in 

een Departement voor de Hervormde en andere Eerediensten behalve den 

Roomsch-Katholieken en in een Departement voor de Roomsch-Katholieken 

Eeredienst.
75

 Ook het personeelsbestand duidt op continuïteit. Een van de hoofd-

 
71 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, p. 142. 
72 J.Th. de Visser, Kerk en Staat. Nederland van 1796 tot op heden, dl. 3, Leiden 1927, p. 212. 
73 G.K. van Hogendorp in: H. van Hoogendorp, (red.), Brieven en gedenkschriften van Gijs-
bert Karel van Hogendorp, dl. 5, ´s-Gravenhage 1901, p. 87. 
74 Vgl. de bijdragen in het themanummer: Het Koninkrijk Holland (1806-1810) van De ne-
gentiende eeuw 30 (2006) 3-4; en hier met name het concluderende artikel: I. de Haan, J. van 

Zanten, 'Lodewijk als wegbereider van Willem? Kritische kanttekeningen bij een nieuw idée 

reçue', pp. 285-301. Een bijdrage over de relatie tussen de staat en de kerken in deze periode 

ontbreekt. 
75 KB van 16 september 1815, Nr. 61. 
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rolspelers in het kerkelijk beleid van de Oranjevorst, J.D. Janssen, was al voor 

opeenvolgende Bataafs-Franse regeringen werkzaam geweest.
76

 In de Franse tijd 

was hij aangesteld onder Mollerus en Van der Capellen. Beide mannen vervul-

den ook ministersposten onder Willem I. Een aantal van degenen die onder de 

Oranjevorst verantwoordelijk waren voor kerkelijke zaken, onder wie Mr. A.R. 

Falck, Jhr. Mr. O. Repelaer van Driel en Mr. H. van Stralen (1751-1822), had-

den eveneens hoge regeringsfuncties vervuld in het voorgaande decennium. 

Hetzelfde gold voor Mr. C.F. van Maanen (1769-1846), die later grote invloed 

zou uitoefenen op het overheidsoptreden tegen de Afscheidingsbeweging. Circa 

de helft van de ministers die in de eerste jaren onder koning Willem I dienden 

hadden hoge regeringsposities bekleed in de Franse tijd. Zij werden niet als col-

laborateurs gezien. Aan de tegenstellingen tussen patriotten en orangisten was 

sinds 1800 al grotendeels een eind gekomen en het beleid van Willem I om 'het 

verledene te vergeven en te vergeten' dekte deze definitief toe.
77

 

 In 1815 vond met de vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Neder-

landen een uitbreiding plaats van het koninkrijk van Willem I. Al in het midden 

van 1814 regeerde de vorst provisioneel en met instemming van de Europese 

mogendheden over beide gebieden. De dreiging voor de Europese machtsbalans 

die uitging van Napoleons ontsnapping van Elba, bespoedigde het politieke pro-

ject van Willem I. Nog voordat de unie door het Congres van Wenen formeel 

was goedgekeurd kon de Nederlandse vorst op 16 maart 1815 het koningschap 

over de verenigde Nederlanden aanvaarden. 

 Deze nieuwe politieke constellatie vergde een herziene grondwet. Deze kon 

alleen worden aangenomen met een fraai staaltje van - deze keer - arithmétique 

hollandaise, zoals men in de tweelinghoofdstad Brussel wel spottend zei.
78

 In de 

Zuidelijke Nederlanden waren 1604 notabelen aangewezen die zich moesten 

uitspreken over de grondwet. 1323 brachten hun stem uit, waaronder 796 tegen-

stemmers. Bij de 527 voorstemmers werden de 126 mannen opgeteld die na-

drukkelijk hadden aangegeven tegen te stemmen vanwege de bepalingen op 

godsdienstig vlak. Daar bovendien de 281 thuisblijvers werden bestempeld als 

voorstemmers en in Nederland de meerderheid van de Staten-Generaal had 

voorgestemd liet koning Willem I bekendmaken dat een grote meerderheid 

goedkeuring hechtte aan de grondwet.
79

 Daarmee was de vereniging van de 

 
76 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl. 3, Kam-

pen 1988, pp. 199-200. 
77 Citaat afkomstig van de proclamatie van Willem Frederik van 30 november 1813. Zie ver-

der Aerts, 'Een staat in verbouwing', pp. 45-46; Van Sas, De metamorfose van Nederland, 

pp. 32, 393. 
78 Naar J. van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie en 
oppositievorming 1813-1840, Amsterdam 2004, p. 36. 
79 Bannier, Grondwetten van Nederland, pp. 282-283. 
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Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden een feit en kon de vorst zich wijden 

aan de realisatie van de doelstellingen van het zogenoemde protocol van Londen 

van 21 juni 1814. De centrale formulering, waarop de vorst invloed had uitgeoe-

fend, luidde dat de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden moesten worden 

verenigd tot een union intime et complète.
80

 

 Om te komen tot l'amalgame le plus parfait, zoals de vereniging van beide 

landsdelen ook wel werd benoemd, breidde Willem I het beleid van staats- en 

natievorming dat reeds voor het Noorden was ingezet uit over het Zuiden.
81

 

Naast de politieke vereniging die in de grondwet van 1815 was gerealiseerd 

werden tal van bepalingen uitgevaardigd die het eenwordingsproces moesten 

bevorderen. Vooral op economisch gebied schijnt de vorst succesvol te zijn ge-

weest. Ook probeerde hij de verschillen tussen de inwoners van het koninkrijk te 

verkleinen en hun natiebesef te versterken. Zo werd het gebruik van de Neder-

landse taal bevorderd. Op onderwijsgebied werd eveneens een unificerende poli-

tiek ingezet. De schoolwet van 1806 werd in 1815 van kracht in het gehele ko-

ninkrijk. Iedereen zou worden opgevoed met dezelfde vaderlandsidealen en 

deugden. Daardoor kon een nationale gemeenschap binnen de nieuwe Neder-

landse grenzen gestalte krijgen.  

 Het vraagstuk van de godsdienst vormde een potentiële bron van conflict. 

Niet alleen in de stemming over de grondwet, maar al in de voorbereidende 

grondwetscommissie bleek dit thema een knelpunt. Enkele van de commissiele-

den uit de Zuidelijke Nederlanden meenden dat de hervormde kerk geen bevoor-

rechte positie mocht innemen en wilden vermijden dat de katholieke kerk onder 

te grote druk van de Nederlandse overheid zou komen te staan. Verscheidene 

vertegenwoordigers van de Noordelijke Nederlanden waren er op tegen dat de 

katholieke kerkorganisatie van de Zuidelijke Nederlanden in het nieuwe konink-

rijk zou worden ingevoerd. Willem I slaagde erin tot het volgende vergelijk te 

komen. De bepaling dat de koning hervormd moest zijn werd uit de grondwet 

geschrapt. Daarnaast werd besloten dat er geen artikel in de grondwet zou wor-

den opgenomen dat de vorst verplichtte zich te houden aan de concordaten die 

de Zuidelijke Nederlanden in het verleden met de paus hadden gesloten. De be-

paling dat de vorst in ruil voor de financiële ondersteuning ook invloed mocht 

uitoefenen op de kerkgenootschappen was vervallen. Formeel mocht hij alleen 

nog ingrijpen wanneer het maatschappelijke belang daartoe aanleiding gaf.
82

 

Bovendien werd vastgelegd dat de van rijkswege uitgekeerde traktementen wer-

den doorbetaald. Expliciet werd hieraan toegevoegd dat ook andere godsdienst-

 
80 Formulering uit het protocol van Londen, dat op 21 juni 1814 werd ondertekend. Van Sas, 

De metamorfose van Nederland, p. 404. 
81 Vgl. o.m. de bijdragen in Tamse, Witte, Staats- en Natievorming. 
82 'Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden [1815]', in: Bannier, Grondwetten van 
Nederland, pp. 284-349, art. 196. 
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leraren daarvoor in aanmerking konden komen. Opmerkelijk is dat zelfs het 

woord 'kerk' of 'kerkgenootschap' niet voorkomt in de constitutie. Er wordt al-

leen gesproken van gezindheden en belijders.  

 

 

6. Religie en Restauratie onder Willem I 

 

De raison van het staatsbeleid inzake de kerken zien we onder meer verwoord in 

een biddagbrief opgesteld naar aanleiding van de oprichting van het Verenigde 

Koninkrijk der Nederlanden in maart 1815. De koning liet bij monde van zijn 

minister Mr. Willem Frederik baron Röell (1767-1835) het volgende verzoek 

uitgaan: 

 

Het is mij een aangenamen pligt, te dezer gelegenheid de leeraren van den 

Godsdienst uit te noodigen, bij dit Godsdienstige feest hun gemeenten op te 

wekken tot deugd en Godsvrucht, gehechtheid aan Koning en Vaderland, en 

tot die broederlijke vereeniging, welke toekomstig geluk moet waarbor-

gen.
83

 

 

Beschouwen we de biddagbrieven als het medium waarmee de vorst zich perio-

diek richtte tot geheel het volk, dan blijkt welke maatschappelijke rol religie 

moest krijgen. In de eerste plaats kregen de kerkelijke vieringen zelf grote bete-

kenis toegekend in het proces van nationale eenwording. Vaak werd de kerk-

gangers voorgehouden dat zij op hetzelfde moment met de andere Nederlanders 

waren verenigd, met dezelfde nationale belangen voor ogen. Dit collectieve ritu-

eel diende de gemeenschapsbanden te versterken. Aanvankelijk had Willem I 

verscheidene momenten in het bestaan van Nederland centraal gesteld. Vanaf 

1816 werd - behoudens Oranjefeesten - alleen maar de overwinning bij Water-

loo jaarlijks gevierd. De herinnering aan deze militaire zege gaf de Oranjes en 

het koninkrijk een heroïsche uitstraling en werd gepresenteerd als het moment 

van eenwording: 'de banden die Nederlanders en Nederland, die Koning en On-

derdanen vereenigen, zijn naauwer toegehaald, zijn onverbreekbaar geworden, 

bezegeld door wederzijdse opoffering en trouw; door het bloed van Vorst en 

Burgers!'
84

 De overwinning bij Waterloo diende als een historisch ijkpunt voor 

de jaarlijkse bevestiging van de natie. Op deze wijze werden kerk, staat en natie 

met elkaar verbonden, vierde men het nieuwe Nederland en werd tegelijkertijd 

het eerbare verleden van dat nieuwe koninkrijk in herinnering gebracht. 

 
83 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 630. 
84 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 637. 
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De sociale en nationale importantie van deze kerkelijke vieringen was zo groot 

dat koning Willem I zich al snel na zijn aantreden het gebruik van de uitschrij-

ving van biddagen toeeigende. De biddagbrieven werden gebruikt als een ware 

state of the nation waarin de bevolking werd geïnformeerd over het land en het 

beleid. Toen de regering in 1815 overging tot een opsplitsing van het ministerie 

voor eredienst in een afdeling waar de katholieken onder vielen, en een afdeling 

waar de andere kerken toe gingen behoren, veranderde de uitschrijvingstructuur. 

De twee ministers schreven nu elk een brief voor de kerken die onder hun ver-

antwoordelijkheid vielen. Maar steeds werd de gehele bevolking en werden de 

godsdienstleraars van alle kerkgenootschappen in vergelijkbare bewoordingen 

betrokken op dezelfde staat; soms ook nog door een algemeen schrijven van de 

vorst aan alle kerken. 

 Tijdens de biddagen stonden de deugden vaderlandsliefde, koningsgezind-

heid en godsdienstigheid centraal. De invulling van het begrip vaderlandsliefde 

en het belang dat daarbij werd gehecht aan onderlinge eendracht hielden nauw 

verband met de wijze waarop het nationale verleden werd begrepen. Daarbij 

werd in het bijzonder gewezen op de strijd tussen patriotten en orangisten waar-

aan persoonlijke voorkeuren ten grondslag zouden hebben gelegen. Daarom 

werd opgeroepen tot vaderlandsliefde in termen van: '[hij], die aan het algemeen 

geluk ook zijn bijzondere denkbeelden kan opofferen, mag op Vaderlandsliefde 

roem dragen.'
85

 Dat het vaderland als hoogste morele goed functioneerde bete-

kende dat nationale belangen moesten prevaleren boven het individuele belang. 

Het vaderlandsideaal werd nauw verbonden met het begrip eendracht. Zo werd 

de natie in 1817 opgedragen God te smeken om 'de vereeniging van alle ingeze-

tenen der onderscheidene Gewesten, door de banden van eendragt en liefde'.
86

 

Deze gevoelens vormden een voorwaarde om de binnenlandse verscheidenheid 

om te vormen tot een nationale eenheid.  

 De koning speelde een prominente rol in het proces van natievorming. Hij 

werd geprezen als degene die de vestiging van Nederland als zelfstandig konink-

rijk mogelijk maakte. Ook de unie van de Noordelijke en de Zuidelijke Neder-

landen werd hoofdzakelijk aan Willem I toegeschreven. Tijdens de kerkelijke 

vieringen van dergelijke plechtige momenten werden de banden tussen de Oran-

jes en Nederland historisch gefundeerd. Bij de installatie van Willem I als Ko-

ning der Nederlanden gebeurde dat als volgt: 'onze geliefde Koning en zijn Ko-

ninklijk Huis, thans op nieuw onafscheidbaar aan het lot van Nederland verbon-

den.'
87

 Door daarnaast persoonlijke hoogtijdagen als verjaardagen en geboortes 

in de Oranjefamilie nationaal te vieren werd de koning geëerd en daarmee ook 

 
85 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 626. 
86 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 642. 
87 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 629. 
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de natie die hij representeerde. Al met al vormde de vorst het punt waar de poli-

tieke en de nationale eenheid samenkwamen.  

 Aan de overweging om alle kerken te betrekken op de staat lag de opvatting 

ten grondslag dat het vaderland afhankelijk was van de godsdienstigheid van de 

inwoners. Voortdurend werd in de biddagbrieven verwezen naar de zeventiende 

eeuw als bewijs dat de nationale welvaart afhankelijk was van de deugdzaam-

heid en de zedelijkheid van de burgers. Deze inhoudelijke referentie aan de 

hoogtijdagen van de Republiek vormde een algemeen verschijnsel in deze peri-

ode. Het is daarbij van belang om aan te tekenen dat deze voorstelling nu werd 

voorgehouden aan een gemeenschap die aanzienlijk groter was dan het gerefor-

meerde volksdeel waarin zij was gefundeerd. Immers, niet alleen de protestantse 

dissenters, katholieken en joden in de voormalige Republiek, maar ook de inwo-

ners van de Zuidelijke Nederlanden - geen van allen had behoord tot de publieke 

kerk - kregen dit waardencomplex voorgespiegeld. De biddagbrieven bevatten 

geen verwijzingen naar de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk ten 

tijde van de Republiek. Integendeel, het 'sieraad der vaderen' dat zo nauw ver-

band hield met de geschiedenis van de Republiek was in de biddagbrieven niet 

de gereformeerde kerk, maar het godsdienstige gevoel van de bevolking.
88

 Er is 

dan ook sprake van een geconstrueerde nationale cultuur die de identificatie van 

de natie met het land moet bevorderen. Alleen op deze wijze konden alle inwo-

ners, zonder onderscheid naar gezindte, in morele zin worden betrokken op de 

staat. Het ideaal van de moderne staat werd zo geprojecteerd op de zeventiende 

eeuw.  

 Het godsdienstbegrip werd daarbij ingevuld als een algemeen christendom. 

Als voorwaarde voor deugdzame burgers, een hechte samenleving, betrokken-

heid bij de staat en Gods zegen gold de aanvaarding in brede kring van een 

christelijke deugdethiek zonder leerstelligheid: 'zonder deugd en Godsvrucht 

geen voortdurend volksgeluk'.
89

 Dit verlichte geloof werd niet alleen omwille 

van goed individueel burgerschap gepropageerd. Leerstelligheid werd in de do-

minante negentiende-eeuwse visie beschouwd als oorzaak van vele kerkelijke 

twisten en daarmee van maatschappelijke onrust. Het zou bovendien onwense-

lijk en tegen de tijdgeest zijn als de regering bepaalde absolute en universeel 

geldende geloofswaarheden zou opleggen. In Nederland heerste immers formeel 

gezien vrijheid van godsdienst. Daarbij kwam dat de religieuze pluriformiteit in 

Nederland vergde dat alle kerkgenootschappen bijdroegen aan het proces van 

natievorming. De nationale ideologie die vorm kreeg in de biddagbrieven over-

steeg dan ook de denominaties. 

 
88 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 617. 
89 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 626. 
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Door invloed uit te oefenen op de godsdienst die werd verspreid en op de natio-

nale deugden die vanaf de kansels werden verkondigd wilde de overheid de bur-

gers samenbinden. De nationale ideologie die sociale, culturele en religieuze 

verschillen oversteeg hield echter geen sociaal-maatschappelijke verheffing in. 

De standensamenleving werd als een gegeven beschouwd en elke Nederlander 

werd opgeroepen binnen zijn eigen stand werkzaam te zijn voor Nederland.
90

 

Het overheidsbeleid gericht op de kerken kunnen we dan ook omschrijven als 

een genationaliseerd of, parallel aan het begrip burgerlijk beschavingsoffensief, 

nationaal beschavingsoffensief. 

 

De pogingen tot nationalisering van de kerkgenootschappen zijn te begrijpen 

tegen de achtergrond van het streven naar een union intime et complète met een 

bijbehorend bovenkerkelijk christendom. Deze ontwikkeling wordt wat betreft 

de hervormde kerk besproken in hoofdstuk 2. Hier wordt vooral gewezen op de 

overeenkomsten in de wijze waarop de staat de kerkgenootschappen in Neder-

land benaderde. Twee jaar nadat de hervormde kerkorde (1816) in werking trad, 

werd ook de organisatie van de evangelisch-luthersche kerk herzien. Estié con-

cludeert terecht dat er veel overeenkomsten bestaan tussen de hervormde kerk 

van het Algemeen Reglement van 1816 en de evangelisch-luthersche kerk. Dat 

betreft zowel de organisatiestructuur, de besluitvormingsprocessen als het nau-

we toezicht van koning Willem I.
91

 Ook de andere protestantse kerkgenoot-

schappen moesten op een vergelijkbare wijze worden geherstructureerd. Zo kre-

gen de doopsgezinden en de remonstranten rijkstraktementen ter beschikking 

gesteld.
92

 In tegenstelling tot de doopsgezinden accepteerden de remonstranten 

de financiële ondersteuning, terwijl de regering ook enige invloed verwierf op 

de besluiten van dit kerkbestuur.
93

 De drie kleine protestantse kerkgenootschap-

pen stemden bovendien in met de oprichting van een kerkelijke opleiding voor 

predikanten. Deze werd door de staat gesubsidieerd, onder voorwaarde dat na 

verloop van tijd alleen godgeleerden opgeleid aan een Nederlandse universiteit 

toegang kregen tot het ambt. Ook deze predikanten zouden nu volgens een zorg-

vuldig samengesteld curriculum aan een academische instelling worden opgeleid 

tot verlichte Nederlandse godgeleerden. 

 De nationalisering van de kerken en de uniformering van hun organisaties 

dienden bovendien de toenadering tussen de protestantse kerkgenootschappen te 

bevorderen. De nieuwe lutherse kerkorde bijvoorbeeld, zo concludeert Estié aan 

 
90 Vgl. Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 634.  
91 Estié, De stichting van een kerkgenootschap. 
92 O.J. de Jong, 'Uitkeringen aan kerken', in: De Bruijn e.a., Geen heersende kerk, geen heer-
sende staat, pp. 203-251, pp. 227-228. 
93 P. Estié, 'De staat en de remonstrantse kerkorganisatie in de Franse tijd (II, slot)', in: Docu-
mentatieblad 25 (1986), pp. 18-28, p. 28. 
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de hand van correspondentie van Janssen, moest niet alleen de twisten binnen de 

lutherse kerk beëindigen en het zedelijke leven verbeteren, maar ook een toe-

komstige vereniging vergemakkelijken.
94

 Op andere terreinen werd de onder-

linge toenadering eveneens bevorderd. Tegen 1820 had de overheid de leden van 

de protestantse kerkgenootschappen toestemming gegeven om zich, onder be-

paalde voorwaarden, bij een ander protestants kerkgenootschap aan te melden 

zonder het lidmaatschap van de eigen kerk op te hoeven zeggen.
95

 

 Tevens wijzigde koning Willem I in respectievelijk 1814 en 1816 de organi-

saties van de joodse gemeenten in de Noordelijke Nederlanden en in de Zuide-

lijke Nederlanden uit nationaal-opvoedkundige overwegingen. Enkele duidelijke 

overeenkomsten met het beleid ten aanzien van de overige kerken laten zich 

aanwijzen. Daarbij valt te denken aan de overheidsinvloed op zowel het ontwerp 

van de nieuwe organisatie als de invloed die vervolgens kon worden uitgeoefend 

op besluitvormingsprocessen. Ook was er sprake van een nationale organisatie, 

waarbij de macht was geconcentreerd in een relatief klein landelijk bestuurscol-

lege. Deze reorganisatie maakte deel uit van de politiek van Willem I gericht op 

de acculturatie van de joden in Nederland.
96

 

 Vanuit dezelfde pedagogische doelstellingen werd ook het departement voor 

Rooms-katholieke zaken bestuurd. Aan het hoofd hiervan stond Mr. M.J.F.Gh. 

baron Goubau d'Hovorst (1757-1836). Deze katholieke edelman had tot 1794 

voor de regering in de Zuidelijke Nederlanden gewerkt. Na een zelfverkozen 

ballingschap tijdens het Franse bewind werd hij op 16 september 1815 door ko-

ning Willem I benoemd tot directeur-generaal van het Departement voor de 

Roomsch-katholieke Eeredienst. In nauwe samenwerking met de katholieke 

kerktop streefde de minister ernaar om de koning de trouw van de inwoners van 

de Zuidelijke Nederlanden te tonen en de katholieken in het koninkrijk te vor-

men tot verlichte burgers.
97

  

 
94 Estié, De stichting van een kerkgenootschap, p. 169. 
95 Vgl. 'Dispositie, van den direkteur-generaal der verschillende eerediensten, behalve den 

Roomsch-Kath., in opzigt tot de aanneming van leden van eenigen Protestantschen Gods-

dienst, bij een ander Protestantsch kerkgenootschap, van 31 mei 1820', in: Bijvoegsel tot het 
staatsblad, VII.D.IIe.St.1820, pp. 489-490. 
96 R.G. Fuks-Mansfeld, 'Moeizame aanpassingen (1814-1870)', in: J.C.H. Blom, R.G. Fuks-

Mansfeld, I. Schöffer (red.), Geschiedenis van de joden in Nederland, Amsterdam 1995, 

pp. 207-243.  
97 J.A. Bornewasser, '"Het credo … geen rede van twist". Ter verklaring van een koninklijk 

falen', in: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstel-
len, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theo-

logische Faculteit Tilburg, Amsterdam 1989, pp. 113-148, p. 123; P.J. Margry, Teedere 
quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten 
rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland, Hilversum 2000, pp. 238, 374. In de Zui-

delijke Nederlanden duurde deze samenwerking tot 1825. J.A. Bornewasser, 'Twee eeuwen 
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De godsdienst die in de katholieke kerken moest worden geleerd was in over-

eenstemming met de zedenleer die de predikanten kregen voorgehouden. Zo 

verklaarde Goubau in een biddagbrief uit 1820 dat de uitgeschreven kerkelijke 

viering diende ter versterking van het zedelijke en godsdienstige gevoel dat als 

basis diende voor de nationale voorspoed.
98

 Een ander element in dit pedagogi-

sche programma vormde de oprichting van het collegium philosophicum te Leu-

ven in 1825. Deze door de staat opgerichte en gefinancierde academische voor-

opleiding diende om aankomende priesters op te leiden tot verlichte en vrijzin-

nige geesten.
99

 Ook werden pogingen ondernomen om de katholieke kerkorgani-

satie te hervormen. De (mislukte) onderhandelingen moesten resulteren in de 

totstandkoming van een nationaal georganiseerde katholieke kerk met verlichte 

priesters die kon worden ingepast in het staatsbestel.
100

  

 De beschreven uniformeringstendensen kunnen worden bestempeld als een 

streven naar nationalisering van de kerkgenootschappen. De reorganisatie van de 

kerken diende namelijk de volgende, nauw samenhangende doeleinden. De or-

ganisatorische en bestuurlijke wijzigingen moesten het mogelijk maken de Ne-

derlandse kerken in te passen in de Nederlandse staat. Bovendien wilde de rege-

ring op deze wijze het Nederlandse karakter van verscheidene genootschappen 

versterken. De reorganisaties werden daarnaast ingegeven door de overtuiging 

dat de kerkgenootschappen en hun godsdienstleraars grote invloed hadden op de 

Nederlandse samenleving en burgers. De nieuwe kerkordes moesten een verlich-

te godsdienst garanderen en ruimte bieden aan de overheid om deze deugden- en 

zedenleer ook te handhaven.  

 Koning Willem I slaagde erin deze doelstelling in de protestantse kerken te 

realiseren. Vooral hier bestond in de hogere sociaal-maatschappelijke lagen 

draagvlak voor de ideeën die aan het beleid ten aanzien van de kerken ten 

grondslag lagen. Deze protestantse steun zal zeker de emancipatie van de katho-

lieken hebben vertraagd.
101

 Overigens werd het ideaal van zedelijkheid en 

deugdzaamheid niet door alle protestanten gedragen. Daarnaast moet worden 

aangetekend dat ook een kleine groep van vooraanstaande katholieken ernaar 

streefde een verlicht godsdienstbegrip tot grondslag van de katholieke kerk te 

 
kerk en staat. Een veelledige confrontatie met de moderniteit', in: De Bruijn e.a., Geen heer-
sende kerk, geen heersende staat, pp. 29-60, p. 46. 
98 '29 mei 1820 Biddagsbrieven, bepalende den jaarlijkschen algemeenen Dank- en Bededag: 

III Voor de Roomsch-Kathol. Kerken', in: Bijvoegsel tot het staatsblad, VII.D.Ie.St.1820, 

p. 92. 
99 Deze werd al snel facultatief en in 1830 weer opgeheven. De oprichting van deze opleiding 

leidde tot grote tegenstand onder katholieken. D. Bos, In dienst van het Koninkrijk, p. 176; 

L. Wils, 'Het verenigd Koninkrijk van koning Willem I (1815-1830) en de natievorming, in: 

Bijdragen en Mededelingen 112 (1997), pp. 502-516, p. 508. 
100 Margry, Teedere quaesties, p. 220. 
101 Clemens, 'De terugdringing van de rooms-katholieken', pp. 27-39. 
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maken.
102

 Zo werd door zowel katholieken als protestanten gepoogd om de ei-

gen geloofsgenoten in religieuze en nationale zin op te voeden. 

 Bezien in dit licht is het niet opmerkelijk, zoals wel is gesuggereerd, dat 

Willem I hervormde predikanten betrok in het proces van natievorming ondanks 

de religieuze pluriformiteit in Nederland.
103

 De Oranjevorst wilde niet per se een 

(verlicht) protestantse natie stichten. Hij zocht draagvlak voor zijn nationale en 

educatieve doelstellingen in het gehele koninkrijk en wilde deze in geheel Ne-

derland realiseren. Daarom poogde hij alle kerken in te voegen onder zijn be-

wind en deze zelfs samen te voegen. De nauwe banden met de hervormde kerk 

vormden hierin een eerste, belangrijke stap. Zijn ultieme ideaal was de oprich-

ting van één nationaal kerkgenootschap waar zich een bovenkerkelijk christen-

dom, een civil religion vrij van leerstellingen, kon manifesteren. Deze alge-

meen-christelijke kerk onder koninklijke leiding moest een belangrijke rol spe-

len in de vorming van een sterke nationale gemeenschap en een bloeiende 

staat.
104

  

 

 

7. Samenvatting 

 

De Bataafse Revolutie sloot religie niet uit. Integendeel, godsdienst bleef een 

centrale positie innemen binnen de samenleving. De moderniseringsprocessen 

die plaatsvonden konden zich in de ogen van veel Nederlanders uit de jaren rond 

1800 niet voltrekken zonder godsdienst. Een conceptuele scheiding tussen gods-

dienst en kerk maakte het mogelijk om in het revolutiejaar 1795 de nauwe ban-

den tussen de bevoorrechte kerk en de staat te verbreken zonder het belang van 

godsdienst ter discussie te stellen. De betekenis van de kerken werd afgeleid uit 

het godsdienstbegrip. Vanuit de opvatting dat religie een belangrijke voorwaarde 

vormde voor nationale welvaart waren gedurende een groot deel van de bestu-

deerde periode, met als belangrijkste uitzondering het tijdperk 1798-1801, 

krachten aan het werk die ernaar streefden om de kerken aan de staat te binden. 

Er is wel gesuggereerd dat het succesvolle bewind van Willem I op dit terrein 

 
102 J.A. Bornewasser, 'The Authority of the Dutch State over the Churches, 1795-1853', in: 

A.C. Duke, C.A. Tamse (red.), Britain and the Netherlands. Church and State since the Re-
formation [Papers delivered to the Seventh Anglo-Dutch Historical Conference 7], Den Haag 

1981, pp. 154-175, p. 170; E. Sengers, "Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders". Opkomst 
en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief, 

Delft 2003, pp. 72-74. Zie ook noot 97. 
103 Bos, In dienst van het Koninkrijk, p. 124. 
104 Vgl. o.m. Aerts, 'Een staat in verbouwing', pp. 67, 75; Bornewasser, '"Het credo … geen 

rede van twist"'; De Valk, 'Landsvader of landspaus?' 
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een (tijdelijke) stap terug betekende in de moderniseringsprocessen.
105

 Op grond 

van dit onderzoek lijkt het beter om de nauwe banden tussen hervormde kerk en 

koninkrijk te zien als een belangrijke bijdrage aan de vestiging van de moderne 

natiestaat. 

 Vooral de continuïteit in de doelstellingen van het staatsbeleid inzake de 

kerken in de bestudeerde periode sprong in het oog. Niet alleen in de gerefor-

meerde kerk, maar ook in de andere kerken in Nederland manifesteerden zich de 

processen van staats- en natievorming. De nationalisering van de kerkgenoot-

schappen richtte zich op de inpassing van deze instellingen in het staatsbestel in 

de veronderstelling dat zij op deze wijze hun optimale bijdrage zouden leveren 

aan het nationale program van volksopvoeding. Pas onder Willem I werden deze 

doelstellingen ten dele gerealiseerd en kon het verlichte godsdienstbegrip dat al 

in de achttiende eeuw in opkomst was breder worden verspreid. Deze staatsbe-

moeienis deed weliswaar denken aan de situatie onder het ancien régime,
106

 

maar de gereformeerde kerk had definitief haar publieke monopolie verloren en 

moest haar vooraanstaande rol binnen de natie nu delen met andere kerkgenoot-

schappen. 

 Het ultieme ideaal van de opeenvolgende overheden in de tijdvakken van 

Revolutie en Restauratie was een bovenkerkelijk christendom dat deel uitmaakte 

van de nationale ideologie, waarbij op particulier niveau ruimte werd behouden 

voor verscheidenheid. Ondanks het religieuze pluralisme in Nederland kon zo 

toch een nationale eenheid worden gesmeed. Er bestond echter geen natiebrede 

consensus over de invulling van deze nationale deugdenleer, over de sociale en 

nationale positie van de kerken en over de wenselijkheid om tot een vereniging 

van de kerkgenootschappen te komen. De grootste en meest invloedrijke groep 

die sympathie voelde voor deze ideeën en waar de politieke invloed zich con-

centreerde, bevond zich in protestantse kringen. Zij konden zich vinden zowel in 

de wijze waarop de morele verheffing van de natie gestalte moest krijgen als in 

de idealen die werden uitgedragen. Zelfs het idee van een vereniging van alle 

kerken werd hier soms met de mond beleden. Maar in de praktijk ging men vaak 

niet verder dan toenadering te zoeken met de andere protestantse kerken.  

 Vanwege de relatief brede acceptatie van de verlichte idealen onder protes-

tanten neemt de voorstelling van 'de protestantse natie' een prominente plaats in 

binnen de (kerk)historische wetenschap. Deze term wordt gebruikt voor een 

tijdperk dat in de regel geacht wordt zich enkele decennia rond het jaar 1800 uit 

te strekken. Enkele studies die kerkgeschiedenis of religiegeschiedenis expliciet 

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

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

1993, pp. 111-137, p. 119. 
106 Van der Wall, 'Geen natie van atheïsten', p. 58. 



  GODSDIENST EN KERK IN NEDERLAND ROND 1800 

 

 

41

vanuit een nationaal perspectief bedrijven hanteren deze aanduiding eveneens.
107

 

Dit begrip dreigt echter de diversiteit binnen protestants Nederland evenals de 

religieuze pluriformiteit van Nederland in deze periode te verhullen. Het staats-

beleid in de bestudeerde periode richtte zich bovendien op de nationalisatie van 

alle kerkgenootschappen. De hiermee gepaard gaande implementatie van een 

redelijk (verlicht) godsdienstbegrip ondervond steun - weliswaar in verschillen-

de mate - binnen alle denominaties. Het kan dan ook geen kwaad om vanuit het 

nationale perspectief een begrip als algemeen christendom een meer prominente 

positie in het onderzoek naar deze periode te geven. De verhouding tussen ver-

licht-protestantisme en algemeen christendom is complex, maar het gebruik van 

beide begrippen naast elkaar biedt ruimte voor het aanbrengen van nuances. 

 
107 Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, pp. 241-266 voor de periode 

1750-1850, en De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 246-319 voor de periode 1700-

1840.  
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De zorg voor de belangen, zoo van het christendom in het algemeen, als van 

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

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

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

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

dene betrekkingen met het kerkelijke bestuur belast zijn.
1
 

 

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

kerkorde. Niet alleen werd haar naam veranderd in Nederlandsche Hervormde 

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

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

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

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

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

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

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

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

derlandsliefde zijn immers belangrijke voorwaarden voor een nationale gemeen-

schap.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der vaderen.  

 Na de Afscheiding van 1834 hebben zich nog verscheidene splitsingen en 

scheuringen voorgedaan, waardoor de variatie in het kerkelijke landschap van 

Nederland aanzienlijk is toegenomen. Binnen de afgescheiden kringen bestond 

vanzelfsprekend veel aandacht voor de wordingsgeschiedenis van de hervormde 

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

een menselijke instelling die van staatswege was opgelegd en een belemmering 

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

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

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

schiedschrijvers die het Algemeen Reglement wel in positieve termen omschre-

ven.
4
 

 Dergelijke ideologisch-apologetische doelstellingen zijn goed zichtbaar in 

oudere kerkhistorische studies. Een voorbeeld van de nauwe verbondenheid van 

wetenschappelijke studie en persoonlijke opvattingen vormt het proefschrift van 

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

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

bronnenstudie naar de achtergronden en de totstandkoming van het Algemeen 

Reglement. Aangekomen bij de bekrachtiging van het Algemeen Reglement 

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

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

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

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

ker: 

 

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

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

gen alleen het reformatorische leven in alle levenskringen weerstand bieden 

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

goede vrucht gevonden moge worden.
6
 

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

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

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

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

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

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

sche context komen te staan.  

 In dit hoofdstuk wordt deze trend voortgezet. Het Algemeen Reglement 

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

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

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

verhoudt het Algemeen Reglement zich tot het nationale beschavingsoffensief 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hiervan in de wet op de kerkgenootschappen van 1853.  

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werd op 28 mei 1815 door de koning geïnstalleerd. 

 De nieuwe kerkorde werd vervolgens onder strikte regie van de regering 

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

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

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

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

adviescommissie voor het eerst bijeengeroepen om te beraadslagen over een 

conceptreglement, waarvoor Janssen feitelijk hoofdverantwoordelijk was. Het 

gevaar van onenigheid binnen de commissie was op voorhand al minimaal 

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

ontwerpreglement worden opgesteld waarmee de commissieleden instemden.
10

 

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

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

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

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

landen.
11

 

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

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

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

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

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

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

uit hun bestuurlijke functies en dat alle kerkelijke bestuursorganen ophielden te 

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

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

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

Kerk een feit. 

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

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

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

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

examinering en beroeping van predikanten. In deze verordeningen werden de 

aspecten behandeld waarin het Algemeen Reglement niet voorzag.
12

 Het Regle-

ment was bewust algemeen gehouden om te voorkomen dat voortdurend kleine 

wijzigingen moesten worden aangebracht als omstandigheden hierom vroegen. 

 Het traject dat deze bijzondere reglementen doorliepen alvorens van kracht 

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

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

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

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

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

mogelijk tot leidraad of inspiratie konden dienen.
13

 Deze conceptverordeningen 

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

hadden meegewerkt aan het Algemeen Reglement. Deze commissieleden wer-

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

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

gewenste kerkorganisatie zonder veel wijzigingen werd aangenomen.
14

 

 

 

2. Een nationale organisatie 

 

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

meen Reglement. Dat betekende vooral dat procedures en besluitvormingspro-

cessen op elkaar werden afgestemd. De bereikte uniformiteit en eenduidigheid 

werden nog eens versterkt door duidelijke bepalingen in de reglementen inzake 

de bevoegdheden en de autoriteit van de kerkbestuurders op de verschillende 

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

provisioneel belast met de zaken der hervormde kerk, enz. bij de opening van de hervormde 

synodale vergadering, gehouden te ´s Gravenhage den 3den Julij 1816', in: I.J. Dermout, H.H. 

Donker Curtius, W.L. Krieger, O. Repelaer van Driel, Kerkelijke redevoeringen en aanspra-
ken bij de opening en sluiting van het nationaal of algemeen synode van de hervormde kerk in 

het koningrijk der Nederlanden, ´s Gravenhage 1816, pp. 49-68. 
14 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, p. 108; J.Th. de Visser, Kerk en Staat. Ne-
derland van 1796 tot op heden, dl. 3, Leiden 1927, p. 227. 
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niveaus. Het resultaat was een nationale organisatie met een duidelijke hiërar-

chische structuur. 

 De bestuurlijke organen werden in het Algemeen Reglement opgesomd 

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

diende als hoogste kerkelijke bestuursorgaan. Deze vergadering moest jaarlijks 

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

Schotse en Nederduitse gereformeerde kerken die nu samen de hervormde kerk 

uitmaakten. Daarnaast diende de synode als geschillencommissie en als hoogste 

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

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

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

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

treerd bij deze kleine groep. 

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

regio dienden als geschillencommissie, beroepsinstantie en tuchtorgaan met de 

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

 

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

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

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

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

 Daarom 

mochten zij binnen de bestaande verordeningen reglementen ontwerpen voor het 

gebied dat onder hun bevoegdheid viel.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

derlijke liefde.
17

 Ringleden moesten alleen preekdiensten overnemen in vacante 

ringgemeenten en werden aangemoedigd bijeen te komen om de onderlinge 

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

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

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

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

ringbijeenkomsten waren dan ook vrijblijvend van aard. De toegestane vrijheid 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afschrift aan alle vrouwen der Ring-Broeders).
18

 

 

Als allerlaatste werden in het Algemeen Reglement de kerkenraden behandeld, 

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

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

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

meente.
19

 De diakenen bleven verantwoordelijk voor de armenzorg. Daarnaast 

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

le kwesties moesten regelen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Dat de bijzondere verordening en het Algemeen 

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

merkelijker dat bijna tien jaren moesten verstrijken.  

 De weinige bekende proteststemmen maakten zich eveneens zorgen over het 

presbyteriale element dat in het nieuwe kerkbestuur aanzienlijk aan belang had 

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

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

van de classicale bevoegdheden naar provinciaal niveau waarop minder be-

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

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

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

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

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

lijke machtsconcentratie botste ook met de reformatorische grondbeginselen, 

aldus het protest van de Amsterdamse classis.
21

 De aanvaarding van de her-

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

pij in.  

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

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

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

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

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

Republiek - verschillen in aangenomen belijdenisgeschriften. Bovendien werden 

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

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

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

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

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

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

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

ze nationalisering bijzonder treffend: 

 

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

Republiek bestond], bevorens gesplitst in negen van elkander genoegzaam 

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

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

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

zal kunnen vertoonen.
22

 

  

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

eenzetting die Repelaer van Driel gaf over de besluitvormingsprocessen binnen 

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

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

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

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

wijzen dat de kerkelijke bestuurders trapsgewijs werden benoemd en daarmee 

functioneerden als vertegenwoordigers van degenen die hen hadden afgevaar-

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

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

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

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

politieke termen over de kerkelijke bestuurders als vertegenwoordigers die hun 

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

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

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

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

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

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

organisatie van Nederland.  

 

 

3. Het beginsel van leervrijheid 

 

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

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

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

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

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

predikanten dat een verwijzing hiernaar werd opgenomen. 

 Het definitieve Algemeen Reglement beperkte zich evenwel tot deze ene 

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

bijzondere reglementen een specifieke invulling zouden geven aan de leer die 

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

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

 Als onderdeel van enkele reglemen-

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

 volgde 

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

lig Woord, in de aangenomen formulieren van eenigheid der Nederlandsche 

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

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

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

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

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

woord.
25

  

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

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

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

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

1835 anoniem liet drukken in het tijdschrift Godgeleerde Bijdragen.
26

 Hierin 

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

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

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

reglementen een iets striktere formulering opgenomen. Deze was bedoeld om 

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

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

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

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

zijn theologische opvattingen rekenen op sympathie uit rechtzinnige hoek. Deze 

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

werd genoemd, het Algemeen Reglement publiekelijk onderschreef. Maar de 

hervormde kerkorde kon worden ingepast in zijn godsdienstige opvattingen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Hij bouwde zijn leerrede op aan de hand van het Nieuw 

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

Vanzelfsprekend verwees deze tekst naar de stemming die bevorderlijk was voor 

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

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

had in zijn Institutiones en bijbelcommentaren namelijk uitgebreid stil gestaan 

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

 Deze verwijzing 

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

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

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

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

 Het was in 

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

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

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

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

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

handhaven'.
30

 

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

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

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

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

 Hij noemde 

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

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

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

len dat hervormde predikanten zich mochten bewegen binnen deze vage grenzen 

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

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

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

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

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

de was opgenomen,
32

 maakte het onmogelijk om leertucht uit te oefenen. Dat 

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

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

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

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

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

slissen, maar om de kerk te besturen.'
33

 Hiermee bracht hij een standpunt naar 

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

een kerkelijke rechtbank was maar een overlegorgaan.
34

 Zelfs de verordening op 

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

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

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

verklaarde deze keuze als volgt: 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

ponenten vormde juist hun voorbeeldfunctie voor het volk.
36

 Het bijzondere re-

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

mogelijkheden daartoe uiterst beperkt.
37

  

 Verscheidene overwegingen van politieke, theologische en sociale aard 

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

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

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

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

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

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

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

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

schappen bemoeilijken. 

 
33 'Solutie, 28 maart 1816', p. 812. 
34 Vgl. E.H. Cossee, 'Ontstaan', in: E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen, M.A. Bosman-Huizinga 

(red.), De remonstranten [Serie wegwijs kerken en groeperingen], Kampen 2000, pp. 9-26, 

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

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

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

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

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

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

king kwam:  

 

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

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

ging van welmeenende, schoon door verschillende namen en verschillende 

begrippen van elkanderen anderzints verwijderde christenen, tot het groote 

doel, de verbreiding en de verdediging des Christendoms.
38

 

 

Repelaer van Driel presenteerde hier het verlichte godsdienstbegrip als een van 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

en van derzelver leeraren.'
40

 Deze verwijdering van de leer uit de kerkorde naar 

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

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

mannen vormen waarop de kerk zich kon verlaten.
41

 Uit het reglement op het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 dat hiertoe werd opgesteld, blijkt aca-

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

versiteit meer opdoen dan alleen feitelijke kennis. De academische vorming 

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

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

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

God werd geplaatst. Leerstellige gematigdheid vormde een kenmerk van een 

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

tisch relativisme en leerstellige rechtzinnigheid, kende de hervormde leer een 

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

godsdienstbegrip waarvoor de hervormde kerkorde een bestuurlijk kader vorm-

de. 

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

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

werd, is illustratief.
43

 Daarbij stond het idee van sociabiliteit centraal: als reactie 

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

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

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

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

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

behoorde een verlicht godsdienstbegrip vrij van leerstelligheid. 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

protestantse zaken zich op de hoogte van de ontwikkelingen en gebeurtenissen 

op de verschillende bestuurlijke niveaus. Predikanten waren bijvoorbeeld ver-

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

en het provinciale kerkbestuur eindigden deze, samengevat en becommentari-

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

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

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

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

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

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

 Het reglement stelde periodieke visitaties in waarbij twee leden 

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

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

departement. 

 Een uitvoerig controlesysteem van de predikanten was als gevolg van het 

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

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

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

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

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

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

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

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

iemand benoemde had het zittende provinciale kerkbestuur reeds een voorselec-

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

 De kans dat 

zich onder deze drietallen tegenstanders van het overheidsbeleid bevonden ver-

minderde aanzienlijk dankzij het feit dat het eerste provinciale kerkbestuur door 

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

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

kerkbestuurders bood om gedeputeerden uit eigen gelederen af te vaardigen naar 

de synode.
46

 Weliswaar vonden er regelmatig wisselingen plaats op de hoogste 

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

waaruit de bestuurders werden geselecteerd tot het midden van de negentiende 

eeuw redelijk constant van samenstelling bleef.
47

 In de praktijk werden de hoog-

ste bestuurlijke posities niet ingenomen door predikanten die het staatsbeleid 

inzake de kerk volledig verwierpen. 

 In het Algemeen Reglement was bovendien de bepaling opgenomen dat de 

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

nisterieel departement' stond.
48

 Deze formulering bood ruimte aan een nauwe 

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

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

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

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

bracht.
49

 Dat alle reglementen die werden uitgevaardigd, van lokaal tot synodaal 

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

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

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

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

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

departement te liggen.
50

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zelf.
51

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

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

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

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

ling ontbrak in de grondwet van 1815.
52

  

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

schreef hem als:  

 

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

naauwgezetheid eerbiedigt, en als Souverein, alle eerediensten gelijkelijk 

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

en met zoo verlichten ijver deszelfs belangen bevordert.
53

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Bovendien, nationale sentimenten waren predikanten niet vreemd, zoals in 

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

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

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

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

 Een essentiële voorwaarde voor het welslagen van het beleid van koning 

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

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

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

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

 Bovendien 

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

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

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

kanten zullen gehoor hebben gegeven aan de natiebrede oproep tot medewerking 

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

valeren. 

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

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

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

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

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

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

bijzondere reglementen waaraan een verlicht godsdienstbegrip ten grondslag lag 

en waarin maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking kwam. Synodevoor-

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

toekomst van het koninkrijk:  

 

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

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

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

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

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

 
54 Vgl. R. Aerts, 'Een staat in verbouwing. Van republiek naar constitutioneel koninkrijk, 

1780-1848', in: R. Aerts, H. de Liagre Böhl, P. de Rooy, H. te Velde (red.), Land van kleine 
gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990, Nijmegen 2001, pp. 11-95, 

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

meenten van het Koningrijk alomme worde betragt.
55

 

 

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

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

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

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

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

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

proponenten. Mede gestimuleerd door bezorgdheid over de morele standaard in 

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

ring van het kerkelijke leven.  

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

maken overlegden de twee partijen over liturgische veranderingen. Hierop werd 

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

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

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

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

 De invoering 

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

de overheid.
57

 De introductie van de nieuwe gezangen stuitte in verscheidene 

gemeenten op weerstand mede vanwege het verlichte godsdienstbegrip dat hier-

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

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

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

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

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

meente bekend maken met de nieuwe gezangen. Zo ondervonden predikanten 

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

van deugd, te verspreiden onder de gemeenteleden. 

 De predikanten profiteerden daarnaast van enkele maatregelen op het terrein 

van hun opleiding.
58

 In 1815 had de overheid bepaald dat een academische op-

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

opleiding aantrekkelijk te maken verlichtte de overheid zowel het academische 

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

 Ten tijde van 

de Republiek was het niet ongewoon geweest dat onvermogende maar begaafde 

kinderen financieel werden ondersteund uit private fondsen om de opleiding 

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

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

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

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

gen.
61

 Mede dankzij de financiële voordelen die predikantszonen boven anderen 

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

schappelijke elite veilig te stellen en zelfs uit te bouwen.  

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

mout. In het kerkhistorische werk Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde 

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

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

 In een 

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

kant vanwege zijn maatschappelijke betekenis een vooraanstaande positie innam 

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

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

lijke positie van de predikant onderkende.
63

 De waardering voor het beleid van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zaam voor de vorming van een sterke natie. 

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

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

vingsoffensief dat de regering voorstond. De doorgevoerde maatregelen zouden 

het kerkgenootschap ook beter equiperen voor zijn maatschappelijke taken. De 

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

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

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

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

Hervormde Kerk en de staat.  

 

 

5. Staat en hervormde kerk 1820-ca. 1840 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een aantal binnenkerkelijke ontwikkelingen besproken die in de ogen van de 

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

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

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

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

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

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

op gedeelde doelstellingen en belangen. Deze voorwaarden voor samenwerking 

zouden pas rond 1840 veranderen. 
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Uitbouw en consolidatie 

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

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

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

van kracht werden.
64

 Het reglement op de kerkenraden en het Algemeen Regle-

ment kenden inhoudelijk vooral overeenkomsten. Een van de uitzonderingen 

hierop vormt de expliciete voorwaarde dat ouderlingen geen tegenstander van 

kerkelijke verordeningen mochten zijn.
65

 Alhoewel een dergelijke bepaling voor 

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

niet meer ondenkbaar was.
66

 

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

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

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

werden specifieke overtredingen verbonden met bepaalde strafmaatregelen en 

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

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

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

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

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

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

kerkelijke vergaderingen kregen opdracht eenzelfde toon als in de burgerlijke 

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

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

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

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

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

consolidatie van de positie van de hervormde kerk was gelegitimeerd. 

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

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

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

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

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

ordening. Zowel formuleringen als inhoudelijke kwesties werden gecontroleerd 

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

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

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

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

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

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

trad het reglement in werking.
67

 

 Vanaf 1824 waren regering en synode eveneens in gesprek over mogelijke 

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

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

voor de kerk noch voor de staat.
68

 Er was een orgaan nodig dat het hele jaar door 

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

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

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

oorspronkelijke plannen in een reglement voor de oprichting van de Algemene 

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

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

koninklijke goedkeuring aan het reglement werd verleend, had het departement 

voor protestantse zaken nog enkele wijzigingen aangebracht. Onder meer werd 

het volgende artikel toegevoegd:  

 

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

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

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

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

aanvraag van berigt, consideratiën en advies.
69

  

 

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

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

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

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

consequent haar macht had vergroot.
70

 Ook woonde een vertegenwoordiger van 

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

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

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

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

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

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

bijdrage leverde aan de bijeenkomsten.
71

 

 

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

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

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

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

genootschappen om. Kerkelijke autoriteiten konden hier op verschillende manie-

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

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

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

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

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

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

slechts plaats mochten vinden onder geautoriseerde leiding.
72

 Op grond van en-

kele bepalingen in verscheidene kerkelijke reglementen kon het kerkelijke be-

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

oefenaars.
73

  

 De overheid had zelf ook juridische instrumenten tot haar beschikking en 

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

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

 De oe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 In de wet 

was opgenomen dat toestemming nodig was alvorens een genootschap of groep 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Een overheidscommissie samengesteld uit leden van de Raad van State had 

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

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

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

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

 De 

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

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

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

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

gende naar aanleiding van de Vijgeboom-kwestie: 

 

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

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

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

wikkelen.
77

 

 

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

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

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

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

alleen maar tot maatschappelijke onrust zou leiden.
78

 De handhaving van de 

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

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

le orde. 

 Het overheidsoptreden en de samenwerking met de kerkelijke autoriteiten 

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

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

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

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

die het aantal illegale godsdienstige oefeningen kon terugbrengen.
79

 Deze maat-

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

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

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

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

 De 

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

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

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

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

pelijke belangen'.
81

  

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

omdat de zogenoemde sektevorming niet alleen zou resulteren in een afnemende 

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

den.
82

 Hele bevolkingsdelen dreigden zich te onttrekken aan de autoriteit en het 

toezicht van overheidsinstanties. De consequentie daarvan was, geredeneerd 

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

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

baar zou zijn voor het program van nationale opvoeding.  

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

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

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

bekritiseerden de hervormde kerk. Verscheidene van hun publicaties leidden tot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verlichte hervormde predikantenstand: 

 

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

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

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

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

christelijke denkwijze, als door talenten; terwijl het voortreffelijk onderwijs 

van bekwame hoogleeraaren ook voor het vervolg de beste verwachtingen 

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

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

  

 

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

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

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

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

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

Deze publicatie, waarin onder meer de onrechtzinnigheid, de bestuursstructuur 

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

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

 

 Dat Molenaar tot de cultureel-maatschappelijke bovenlaag behoorde en 

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

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

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

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

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

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

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

verklaard geen scheuring in de kerk te willen veroorzaken.
85

 Dat deze beslissing 

door het departement voor protestantse zaken aan alle kerkelijke besturen werd 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

weging is rijk gedocumenteerd en uitvoerig beschreven.
86

 Binnen het kader van 

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

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

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

kerkbestuur en overheid op deze ontwikkelingen. Het tweede aandachtspunt 

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

tussen 1834 en 1839. 

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

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

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

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

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

rechtzinnigheid sprak menig gelovige aan, want uit verscheidene gemeenten 

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

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

zijn collegae, maar overtrad hij geen verbod. 

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

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

Gereformeerde Leer bekritiseerde hij in krachtige en provocerende bewoordin-

gen twee van zijn ambtsgenoten.
87

 De predikanten G. Benthem Reddingius 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behandeling vanwege zijn medewerking aan een publicatie over de Evangeli-

sche Gezangen van 1807.
88

 Deze werden onder meer gekarakteriseerd als sireni-

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

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

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

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

voor aan de koning. 

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

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

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

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

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

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

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

vanwege zijn kwetsende bewoordingen en oncollegiaal gedrag, zo blijkt onder 

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

Cock zijn straf oplegde:  

 

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

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

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

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

 

 

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

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

ke eendracht en orde was er aanleiding tot ingrijpen.
90

  

 Overigens zouden verscheidene synodeleden zeker hebben ingestemd met 

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

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

aanduiding voor de oudheidkunde zoals tegenwoordig nog het geval. Paleologie 

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

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

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

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

 De theologie van de Ulrumse predikant werd beschouwd 

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

klaring die het synodelid Benthem Reddingius bood voor de aantrekkingskracht 

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

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

gevolg was van gebrekkige kennis onder de gelovigen.
92

  

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

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

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

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

ontwikkelingen in een stroomversnelling. Op zondagochtend 12 oktober 1834 

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

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

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

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

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

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

wilde mij het leven benemen.'
93

 Daags na deze verwikkelingen presenteerde De 

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

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

scheiding was een feit.  

 In regeringskringen was direct invloed uitgeoefend op kerkelijke zaken, 

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

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

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

brieven benadrukte Janssen niet alleen de negatieve gevolgen die het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tot op dat moment had de overheid 

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

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

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

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

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

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

 Het overheidsop-

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

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

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

Naast afzonderlijke synodeleden was er een belangrijke rol weggelegd voor de 

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

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

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

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

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

werd ingezet.
96

 

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

1836 Koninklijke Besluiten uitgevaardigd. Deze legden criteria vast voor de 

erkenning van afgescheiden gemeenten.
97

 Er werden eisen gesteld met betrek-

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

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

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

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

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

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

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

streng geformuleerd dat slechts weinig groepen hieraan konden voldoen. Een 

eenmaal erkende kerkgemeente zou geen aanspraak kunnen maken op bezittin-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veiligheid.
98

 De nieuwe wetgeving maakte een aanvraag tot officiële erkenning 

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

scheiding onaantrekkelijk en erkenning zeer moeilijk. 

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

omslag in. Bovendien is aannemelijk dat ze niet alleen werden uitgevaardigd als 

reactie op de omvang van de Afscheidingsbeweging en op de verzoeken van 

betrokkenen om hun geloof georganiseerd te mogen belijden. De groeiende kri-

tiek op de manier waarop de overheid de beweging bestreed lijkt hier mede de-

bet aan te zijn. Vanuit zowel afgescheiden als hervormde kringen werden op 

juridische gronden vraagtekens geplaatst bij de rechtmatigheid van het conven-

tikelverbod en van het op de grondwet gebaseerde principe dat overheidserken-

ning van een nieuw kerkgenootschap nodig was voordat een gemeenschap haar 

geloof mocht belijden.
99

 Bovendien was een revisie van het Franse wetboek van 

strafrecht toegezegd, waardoor het conventikelverbod zou kunnen verdwijnen. 

Door deze wetgeving beschikte de overheid over een nieuw juridisch middel 

tegen deze ongewenst ontwikkelingen.  

 Het optreden tegen de kerkelijke onrust in de jaren twintig en dertig be-

schouwde de overheid als een nationaal belang. De vrees bestond dat afgeschei-

den gemeenten pogingen zouden doen om leden van andere kerkgenootschappen 

te bekeren. Hierin zag men een dreiging voor de rust in kerkelijk Nederland. De 

overheid wilde daarnaast voorkomen onverhoopt belast te worden met de ar-

menzorg wanneer een afgescheiden gemeente in financiële problemen zou gera-

ken. Armenzorg behoorde in deze periode veelal tot de verantwoordelijkheid 

van de kerken. Ook in het overheidsoptreden tegen de oefenaars en hun conven-

tikels speelden vergelijkbare overwegingen een rol. In een ministeriële dispositie 

van 11 december 1835 stelde de regering bijvoorbeeld dat zij de ontwikkelingen 

ten zeerste betreurde omdat die, zo werd benadrukt, zouden resulteren in een 

godsdienstige strijd die de maatschappelijke rust zou verstoren.
100

 De regering 

schaarde zich achter de synode in de handhaving van de positie van de hervorm-

de kerk vanuit de gedachte dat kerkelijke eendracht en orde voorwaarde was 

voor maatschappelijke eendracht en orde. 

 

 

 
98 'Besluit van den 5den Julij 1836'. 
99 Vgl. Holtrop, 'De Afscheiding – breekpunt en kristallisatiepunt', pp. 91-93; W.J. Wieringa, 

'De Afscheiding en de Nederlandse samenleving', in: Bakker e.a., De Afscheiding van 1834, 

pp. 180-221, p. 195, 198. 
100 'Dispositie, van den 11den December 1835', pp. 499-500. 
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6. Staat en hervormde kerk ca. 1840-1848/'53 

 

Tegen het einde van de jaren dertig vond een kentering plaats in het overheids-

beleid ten aanzien van de kerken. Waar hervormde synode en regering aanvan-

kelijk nauw hadden samengewerkt om de eendracht binnen kerk en staat te be-

houden, werden nu enkele maatregelen getroffen waardoor de band tussen beide 

partijen wezenlijk veranderde. De beleidsomslag wordt vaak in verband ge-

bracht met het aantreden van koning Willem II. In deze visie waren de banden 

tussen de eerste Nederlandse koning en de protestantse kerken gericht op uit-

bouw van de protestantse natie. Na de troonopvolging in 1840 zou dan een aan-

vang zijn gemaakt met de verbetering van de positie van de katholieke kerk in 

Nederland. Deze uitleg verklaart niet waarom reeds vóór de troonswisseling en-

kele belangrijke besluiten vielen op godsdienstig gebied die wijzen op een ver-

wijdering tussen hervormde kerk en staat. Bovendien leidde de persoonlijke 

voorkeur van Willem II niet tot nauwere banden tussen de katholieke kerk en de 

staat. Integendeel, in 1848 werd een volledige scheiding van de staat en alle ker-

ken doorgevoerd. 

 Andere factoren lijken daarom eveneens een rol te hebben gespeeld in de 

verwijdering tussen kerk en staat. In de vorige paragraaf is benadrukt dat de 

nauwe samenwerking ten behoeve van het behoud van kerkelijke en maatschap-

pelijke eendracht en orde mogelijk was door het samenvallen van de belangen 

van kerk en staat. Dat deze samenwerking een voorwaardelijk karakter had blijkt 

bij het scheiden van de wegen van kerk en staat in de jaren veertig. In de vol-

gende paragrafen worden, ten eerste, de overheidsmaatregelen betreffende het 

lager onderwijs sinds de jaren 1830 besproken. Juist op dit terrein blijkt duide-

lijk dat de staat de belangen van de hervormde kerk ondergeschikt achtte aan het 

nationale belang. Dit uitgangspunt verklaart vervolgens mede waarom de over-

heid overging tot erkenning van afgescheiden kerkgemeenten en, tot slot, aan-

stuurde op een herziening van de wettelijk verankerde relatie tussen staat en 

hervormde kerk.  

 

Kerk en school 

In het voorgaande hoofdstuk werd benadrukt dat het onderwijs een belangrijke 

rol speelde in de nationale vormingsidealen. In 1806 werd de wet op het lager 

onderwijs van kracht die mede vorm gaf aan het volksonderwijs in het konink-

rijk Holland. Zowel de staatsrechtelijke scheiding tussen kerk en staat als het 

algemeen burgerschapsideaal werkte door in het lagere schoolwezen.
101

 Dat be-

tekende dat het leerstellige onderwijs buiten het curriculum om moest worden 

 
101 J. Vree, '"In kerk, huis, school en staat het Christendom". P. Hofstede de Groot en de op-

voeding van de Nederlandse natie (1834-1861)', in: De Bruijn e.a. (red.), Geen heersende 
kerk, geen heersende staat, pp. 251-292, p. 251. 
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verzorgd. Tijdens schooltijd moest een algemeen christendom, een nationale 

deugden- en zedenleer worden gedoceerd.
102

 Iedereen werd op die manier opge-

voed in goed Nederlanderschap. 

 Een precieze invulling van deze deugden- en zedenleer bleef uit. De school 

uit de onderwijswet van 1806 kon in protestantse gebieden een protestantse 

kleur aannemen, terwijl zij in katholieke gebieden wel katholiek kleurde. Meni-

ge overtreding werd door de vingers gezien, wat ten koste ging van het alge-

meen-christelijke karakter van de scholen.
103

 Problematischer waren echter de 

gevallen waarbij in overwegend katholieke gebieden onderwijzers protestants en 

schoolopzieners niet zelden predikant waren. Dat het zedelijk onderwijs op lo-

kaal niveau op deze wijze vaak een protestantse invulling kreeg zonder rekening 

te houden met de demografische verhoudingen riep vanzelfsprekend protest op.  

 Een voor de hand liggende oplossing was de invloed van de hervormde kerk 

op het onderwijs te reduceren. Al vanaf de jaren twintig werd het aantal school-

opzieners dat tevens predikant was teruggebracht. En onder meer in 1830 werd 

het verbod op het leerstellig onderwijs aangescherpt in de hoop het godsdien-

stig-neutrale karakter van de scholen zeker te stellen.
104

 De aanscherpingen gin-

gen noodzakelijk ten koste van de invloed en de positie van de hervormde kerk. 

Alleen zo zou de school zich als overheidsinstituut boven de religieuze partijen 

kunnen verheffen. In deze maatregelen zien we hoe kerk en staat zich tot elkaar 

verhielden. De samenwerking tussen beide partijen werd gehandhaafd totdat de 

belangen van de staat - in dit geval op het gebied van het onderwijs - in het ge-

ding kwamen. 

 Begin jaren veertig laaide het conflict op over het religieuze karakter van 

het onderwijs. In katholieke kringen werden de scholen bestempeld als te protes-

tants, terwijl uit orthodox-hervormde hoek het algemene karakter van het on-

derwijs juist werd bekritiseerd. Deze klachten leidden in 1842 tot een nadere 

specificatie van de onderwijswet.
105

 Hierin werd het verbod op leerstellig on-

derwijs tijdens de reguliere uren bekrachtigd. Daarnaast werd een maatregel uit 

 
102 H.L. Dodde, "Een speurtocht naar samenhang". Het rijksschooltoezicht van 1801-2001. 

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Inspectie van Onderwijs, 

Den Haag 2001, p.146; N.F. Noordam, 'De "christelijke en maatschappelijke deugden" van 

onze eerste schoolwetten', in: Pedagogische Studieën 43 (1996), pp. 289-303, p. 297. 
103 F. Santegoets, 'Het Verenigd Koninkrijk 1815-1830. Eenheid en scheiding', in: W. Frits-

chy, J. Toebes (red.), Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tus-
sen 1780 en 1830, Nijmegen 1996, pp. 215-242, p. 231. 
104 'Besluit van den 27sten mei 1830, houdende wijzigingen in de bestaande bepalingen om-

trent het onderwijs', in: Staatsblad, 1830, Nr. 9, art. 6. Zie voor toelichting op deze wet: 'Ex-

tract uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten van Gelderland, van den 19den 

Augustus, no. 30', in: Bijvoegsel tot het staatsblad, 1830, Nr. 183, 1. L. 
105 'Besluit van den 2den Januarij 1842, houdende nadere bepalingen ten aanzien van het lager 

onderwijs', in: Staatsblad, 1842, Nr. 1. 
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1830 aangescherpt, dat aanstootgevend lesmateriaal niet mocht worden gebruikt 

in de scholen. De samenstelling van het corps van schoolmeesters, -opzieners en 

leden van de provinciale onderwijscommissie moest bovendien de kerkelijke 

verhoudingen in een gebied weerspiegelen. Daarom werd ook verboden school-

meesters te verplichten werkzaamheden in de lokale kerk te verrichten. De over-

heid probeerde haar pedagogische doelstellingen te handhaven. Bovendien 

moest het schoolwezen worden bevrijd van elke schijn van partijschap, in de 

hoop dat het schoolsysteem voor iedereen acceptabel zou zijn. De kerken deel-

den deze opvatting niet en de strijd om invloed op het onderwijs verhevigde zich 

in de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze zogenoemde schoolstrijd 

kwam mede voort uit kerkelijke oppositie tegen het nationale opvoedkundige 

program waaraan de belangen van de kerken ondergeschikt waren. 

 

Erkenning van afgescheiden kerkgemeenten 

Dat de belangen van staat en kerk niet noodzakelijk samenvielen blijkt tevens uit 

de omslag in de houding van de overheid jegens de afgescheidenen aan het be-

gin van het jaar 1839. Het repressieve beleid was vanzelfsprekend van begin af 

aan bekritiseerd in rechtzinnige kringen. Tegen het einde van de jaren dertig 

verwierf de liberale oppositie in de volksvertegenwoordiging een plek in het 

publieke debat.
106

 Ook uit deze hoek werd kritiek uitgeoefend op het beleid van 

de overheid. Onder meer het Tweede Kamerlid L.C. Luzac (1786-1861) meende 

dat te hard tegen de afgescheidenen werd opgetreden. Hij verbaasde zich tevens 

over tegenstrijdigheden in de rechterlijke beslissingen die bovendien door de 

overheid zouden zijn beïnvloed. Hij stelde dat de beweging niet met geweld 

moest worden onderdrukt. Zijn opvattingen kwamen mede voort uit de botsing 

van zijn politieke idealen met het beleid van staatsbevoogding. We zien dat het 

maatschappelijke argument eveneens een centrale rol speelde. Maar nu leidde 

dit tot een andere conclusie. Luzac was er van overtuigd dat de vervolgingen 

alleen maar tot onrust leidden en stelde voor de afgescheidenen 'de vrijheid 

eener gemeenschappelijke oefening' te bieden onder voorwaarde dat zij 'de al-

gemeene rust onverstoord' lieten.
107

  

 In februari 1839 werd voor het eerst een aanvraag van een afgescheiden 

gemeente voor officiële overheidserkenning goedgekeurd. De Christelijke Afge-

scheiden Gemeente te Utrecht had wel enkele concessies moeten doen. Zo had 

zij 'gereformeerd' als benaming voor haar kerk moeten loslaten, waarmee zij in 

naam niet langer in een direct historisch verband stond met de bevoorrechte kerk 

van de Republiek. Nog hetzelfde jaar vond het initiatief onder leiding van Schol-

 
106 Aerts, 'Een staat in verbouwing', p. 85. 
107 Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van 1837-1838 

[Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal 24], dl. 1, ´s Gravenhage 1898, p. 30. Zie 

tevens: De Visser, Kerk en Staat, p. 279. 
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te navolging in Amsterdam. Het jaar daarop werden aanvragen uit Groningen, 

Sleeuwijk en De Werken en Schiedam erkend. In afgescheiden kringen ver-

moedde men dat de overheid op deze wijze een wig tussen de kerkgemeenten 

wilde drijven.
108

 Maar het beleid van Willem I betreffende de afgescheiden ge-

meenten lijkt consistent met het idee dat binnenkerkelijke ontwikkelingen vrij 

van overheidsbemoeienis moesten zijn, omdat hier de maatschappelijke orde 

niet in het geding was. 

 In 1840, nog steeds onder Willem I, nam de inmenging van de overheid in 

de godsdienstige kwesties af en werden beslissingen over rechtsvervolging en 

militair ingrijpen overgelaten aan de plaatselijke bestuurders. Teleurgesteld door 

het uiteenvallen van zijn koninkrijk als gevolg van de nasleep van de Belgische 

Opstand en door de kritiek op zijn persoon abdiceerde Willem I ten gunste van 

zijn zoon. Direct na zijn aantreden beëindigde Willem II alle militaire inkwartie-

ringen bij afgescheidenen. Nu werd officieel bekend gemaakt, naar een rapport 

van de Raad van State uit 1839, dat hard optreden tegen de Afscheidingsbewe-

ging ongewenst was zolang de rust en de goede orde niet in het geding waren. 

Achter de mogelijkheid van maatschappelijke erkenning ging vooral een streven 

naar normalisering van de verhoudingen schuil - een soort toepassing van het 

beginsel van repressieve tolerantie. De maatschappelijke onrust en de patstelling 

waarin men was geraakt, werden beschouwd als gevolgen van een te strikte toe-

passing van de wet. De afgescheiden gemeenten zouden gemakkelijker de nood-

zakelijke overheidserkenning moeten krijgen opdat de rust in Nederland zou 

terugkeren.  

 Het nieuwe Koninklijk Besluit van 9 januari 1841 dat de besluiten van 1835 

en 1836 verving was, zoals ook de minister van Eredienst bevestigde, conform 

de voorstellen die de Raad van State al in 1839 had geformuleerd.
109

 Met de wet 

waren de voorwaarden voor overheidserkenning aanzienlijk verlicht. Het aantal 

 
108 J. van Gelderen, '"Scheuring" en Vereniging – 1827-1869', in: Bakker e.a., De Afscheiding 
van 1834, pp. 100-146, p. 113. 
109 'Rapport van den Minister van Eeredienst aan den Koning, 8 Jan. 1841', in: F.L. Bos, Ar-
chiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, dl. 4, Kampen 1946, pp. 420-421. Er wer-

den vier eisen gesteld: 1) er moest een reglement op de kerkorganisatie van de gemeente wor-

den overhandigd; 2) een verklaring was nodig waarin was gecertificeerd dat de gemeente het 

gebruiksrecht van een gebouw had (hoefde niet langer in hun bezit te zijn) en dat het gebruik 

hiervan niet de beoefenaars van andere gezindten zou storen, noch een bedreiging vormde 

voor de publieke orde en veiligheid; 3) een verklaring diende te worden overgelegd waarin de 

gemeente verklaarde zelf in de kosten voor de eredienst en de armenzorg te zullen voorzien 

(zij hoefde niet meer aan te tonen hiervoor ook de financiële middelen te hebben); en 4) de 

gemeente moest verklaren geen aanspraak te gaan maken op de eigendommen van een der 

andere kerkgenootschappen. Zie hiervoor 'Besluit, bevattende nadere bepalingen omtrent 

hetgeen afgescheidenen van het Hervormd kerkgenootschap hebben in acht te nemen wanneer 

zij zich als een Christelijke afgescheidene gemeente verlangen te vestigen', in: Staatsblad, 
1841, Nr. 2. 
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afgescheiden gemeenten dat erkenning aanvroeg en kreeg toegekend steeg sterk. 

Nog in hetzelfde jaar werden 46 gemeenten erkend, het jaar daarop nog eens 51. 

Daarbij had de Raad van State weliswaar de hoop uitgesproken dat 'de in vijand-

schap verkeerenden broederen zich weldra de hand tot verzoening en hereeni-

ging zullen toereiken.'
110

 Maar dit positieve resultaat voor de eendracht van de 

hervormde kerk was ondergeschikt aan het belang van maatschappelijke orde.  

 

Formele wijzigingen in de relatie tussen kerk en staat 

Het staatsbeleid inzake de hervormde kerk hield nu in dat zolang de maatschap-

pelijke orde niet in het geding was de overheid zich niet zou inlaten met de 

handhaving van de kerkelijke orde. Deze doelstelling komt eveneens naar voren 

in de reactie van de overheid op de oplaaiende richtingenstrijd binnen de her-

vormde kerk zelf. In 1841 waren verschillende adressen bij de synode binnenge-

komen die pleitten voor een terugkeer naar de beginselen zoals vastgelegd door 

de Synode van Dordrecht. Een van de adressen was afkomstig van de predikant 

B. Moorrees (1780-1860) en was naar verluid ondertekend door 8790 medestan-

ders.
111

 In haar antwoord stelde de synode, dat de bestaande proponentsformule 

in de quatenus-vorm geen verwerping van de formulieren van enigheid inhield 

en dat herziening daarom niet noodzakelijk was. Uit onvrede met deze respons 

verzond Moorrees in 1842 opnieuw een protest aan de synode. Deze keer werd 

echter tegelijkertijd een exemplaar aan de koning gezonden met het verzoek om 

de synode opdracht te geven de voorgestelde veranderingen door te voeren.
112

 In 

zijn reactie van 1 juli 1842 stelde de koning dat de kerk haar eigen kerkorde 

mocht wijzigen, dat de vorst geen uitspraken over de leer kon doen en slechts 

het jus circa sacra mocht uitoefenen voor zover dit wettelijk was vastgelegd of 

maatschappelijk gezien noodzakelijk was. Door te stellen dat hij de synode geen 

opdrachten kon geven, voorkwam de koning partij te moeten kiezen in de leer-

stellige discussie en distantieerde hij zich van de tot dan toe vigerende praktijk.  

 Met het besluit kwam echter geen eind aan de discussies over de leer en de 

kerkorde. Grote aantallen voor- en tegenstanders werden door deze binnenkerke-

lijke strijd (politiek) gemobiliseerd.
113

 De provinciale kerkbesturen bogen zich 

 
110 'Rapport, 4 Jan. 1841', p. 418. 
111 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 153. 
112 C.D. Louis Bähler, B. Moorrees, Protest tegen het rapport der synodale commissie en het 

besluit der synode van den 19 Julij 1841, ter zake van het adres van den predikant B. Moor-
rees c.s., enz., ingeleverd aan de synode der Hervormde kerk in Nederland, welke gehouden 
zal worden in de maand Julij 1842: en adres met kennisgeving daarvan aan Z.M. den Koning 
der Nederlanden namens en in vereeniging met vele ledematen der gereformeerde kerk, z.pl. 

1842. 
113 Zo was het besluit van 1 juli 1842 van de koning, volgens De Visser, ook aanleiding voor 

474 predikanten en 490 kerkenraads- en gemeenteleden om zich vóór het Algemeen Regle-

ment uit te spreken. De Visser, Kerk en Staat, p. 341. 
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intussen, op verzoek van de synode, over een aantal zaken. Moest men, zo was 

de vraag, de koning verzoeken synodale bijeenkomsten te mogen beleggen zon-

der zijn toestemming? De provinciale kerkbesturen moesten eveneens een 

standpunt innemen over de kwestie of er meer ouderlingen in het kerkbestuur 

moesten worden opgenomen, en of er een nieuwe Algemene Synodale Commis-

sie moest komen ter ondersteuning van de synode zodat er beter op de zogeheten 

Roomse dreiging kon worden gereageerd. De kritiek uit 1842 dat deze commis-

sie een politiek in plaats van een kerkelijk orgaan was, zal meegespeeld hebben 

in de overwegingen om het reglement op de ASC te herzien.
114

 Alvorens de kerk 

zelf een standpunt kon innemen over de vraag in hoeverre zij afstand moest ne-

men van de staat, had de koning al een eerste stap genomen. De brief van koning 

Willem II van 1 juli 1842 bood zelfs de mogelijkheid om nog grotere verande-

ringen door te voeren. Vier provinciale kerkbesturen adviseerden de synode 

daarop een herziening van het Algemeen Reglement aan te vragen. Artikel 15 

moest zodanig worden geformuleerd dat hierin werd bepaald, dat alleen de sy-

node veranderingen in de kerkorde mocht aanbrengen. De synode nam dit voor-

stel over. Het verzoek aan de koning om meer zelfbeschikking werd zeer snel 

- binnen tien dagen - op 25 juli 1843 ingewilligd.
115

 De handhaving van het Al-

gemeen Reglement van 1816, of de aanpassing hiervan, was nu de verantwoor-

delijkheid van de kerk zelf. De officiële terugtrekking uit het hoogste kerkelijke 

bestuur betekende dat de regering formeel niet meer kon worden betrokken in de 

binnenkerkelijke twisten. 

 Overigens had koning Willem II op 30 april 1841 per Koninklijk Besluit 

nog wel vastgelegd hoe de protestantse kerken in Limburg bestuurd dienden te 

worden. Op 23 februari 1842 volgde een Koninklijk Besluit waarin werd be-

paald dat de eerste leden van het provinciale kerkbestuur door de koning zouden 

worden benoemd. Vervolgens zouden de benoemingen op kerkelijke voordracht 

plaatsvinden. Deze besluiten hielden echter niet in dat de vorst zich kortstondig 

actief op kerkelijk vlak begaf. Hiermee werd alleen de bestaande kerkelijke wet-

geving van kracht in de zuidelijke provincie. Invoering van deze bepalingen 

vond plaats met vertraging omdat Limburg pas in 1839 officieel bij Nederland 

ging horen en nu formeel gelijk moest worden getrokken met de overige provin-

cies. 

 De wijziging van het Algemeen Reglement in 1843 hield in dat de synode 

de kerk zelfstandiger kon besturen. Deze vrijheid werd versterkt op 24 januari 

1845, toen na drie jaar overleg tussen synode en overheid de wet op de Algeme-

 
114 Vroon, Pape, pp. 131-132. 
115 'Koninklijk besluit van den 25sten Julij 1843, no. 55, houdende wijziging van art. 15, van 

het Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde kerk in Nederland, vastgelegd bij 

besluit van den 7den Januarij 1816, no. 1', in: Bijvoegsel tot het Staatsblad, 1843, Nr. 281, 

p. 578. 
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ne Synodale Commissie van kracht werd. Dit gebeurde wederom per Koninklijk 

Besluit, maar het resultaat was een toegenomen verantwoordelijkheid voor de 

eigen kerkelijke belangen. De synode zou de commissieleden voortaan zelf be-

noemen en de onafhankelijkheid van de commissie ten opzichte van het ministe-

riële departement en de koning nam toe. De herziening van de wettelijk veran-

kerde relatie tussen staat en kerk betekenden een afname van de overheidsbe-

voogding.  

 De dwingende rol van de overheid in kerkelijke zaken werd uiteindelijk een 

adviserende. Discussies over wijziging van het Algemeen Reglement en daar-

mee van de Nederlandsche Hervormde kerk en haar relatie tot de staat, vonden 

plaats in de jaren veertig. De meeste besluiten werden echter uitgesteld tot na de 

verwachte grondwetsherziening. Deze volgde pas in 1848 met de aanvaarding 

van een nieuwe, liberale grondwet. Deze bevatte voor alle kerkgenootschappen 

de vrijheid om zonder inmenging van de overheid hun eigen reglementen te wij-

zigen of op te stellen, een volledige scheiding van kerk en staat.
116

 In 1849 

drong de regering er bij de kerkgenootschappen op aan de banden met de staat 

los te maken. De hervormde synode herzag hierop zelf het Algemeen Regle-

ment, waarbij vrijwillig voortdurend advies bij de regering werd ingewonnen.
117

 

Het eindresultaat werd in 1851 goedgekeurd door de provinciale kerkbesturen. 

In 1852 legde de synode de kerkorde aan de koning voor, hoewel zijn goedkeu-

ring officieel niet meer noodzakelijk was. Artikel 9 van het Algemeen Regle-

ment van 1816 was nagenoeg ongewijzigd overgenomen als artikel 11. Maar nu 

was de invloed toegenomen van de kerkenraden op het kerkelijke bestuur en van 

de gemeente op haar kerkenraad.  

 In 1853 volgde de wet op de kerkgenootschappen, waarin alle kerkgenoot-

schappen verzekerd werden van gelijke bescherming en vrijheid.
118

 De in 1848 

constitutioneel verankerde vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en 

staat - die met de wet uit 1853 was bekrachtigd - droegen bij aan een verbetering 

van de formele positie van de katholieke kerk in Nederland, vooral bekend als 

het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853.
119

 Doordat de overheid 

haar invloed op de synode had gereduceerd en de hervormde kerkorde geleide-

lijk was herzien, waren de formele banden tussen hervormde kerk en staat einde-

lijk los(ser) gemaakt. 

 Overigens werd het overheidsbeleid niet op alle gebieden verruimd. De 

groepen die in de jaren veertig met godsdienstig oogmerk bijeenkwamen en zich 

 
116 Bos, In dienst van het Koninkrijk, p. 251; De Visser, Kerk en Staat, p. 363; P. van Rooden, 

'Contesting the Protestant Nation. Calvinists and Catholics in the Netherlands', in: Etnofoor 8 

(1995) 2, pp. 15-30, p. 21. 
117 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 156. 
118 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 162. 
119 Een goed overzicht biedt: G.N.M. Vis, W. Janse (red.), Staf en storm. Het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853. Actie en reactie, Hilversum 2002. 
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daarbij niet aan het overheidsbeleid conformeerden werden aangepakt. De pre-

dikant L.G.C. Ledeboer (1808-1863) bijvoorbeeld, die in 1840 was geschorst en 

in 1841 uit het ambt was gezet, ging voor in diensten van afgescheiden gemeen-

ten en werd herhaaldelijk beboet omdat hij leiding gaf aan illegale godsdienstige 

bijeenkomsten.
120

 Zijn weigering om de boetes te betalen deed hem zowel in 

1843 als in 1845 in de gevangenis belanden. Zijn vervroegde vrijlating in 1843 

werd zelfs ongedaan gemaakt, omdat de regering meende dat hij de afgeschei-

denen te Benthuizen ervan weerhield om erkenning van hun gemeente aan te 

vragen bij de overheid.
121

 Ook in een plaats als Baambrugge werden de gods-

dienstige oefeningen verboden omdat ze in strijd waren 'met de wet, met het 

belang der bestaande godsdienstige gezindheden en met de openbare orde.'
122

 

 

 

7. Samenvatting 

 

Het Algemeen Reglement van 1816 richtte de Nederlandsche Hervormde Kerk 

in als een bestuurlijke organisatie vrij van leerstelligheid waarbinnen predikan-

ten werkzaam waren voor de morele verheffing van het volk. Dat betekende dat 

een verlicht godsdienstbegrip werd geïntroduceerd in de kerkorde. De hervorm-

de kerk werd bovendien georganiseerd volgens het staatsrechtelijke bestel. Een 

gevolg van deze nationalisering was dat de theologische principes die ten grond-

slag hadden gelegen aan de gereformeerde kerkorde nu grotendeels werden los-

gelaten. De minister van kerkzaken, Repelaer van Driel, omschreef de verande-

ringen treffend: '[v]oor de eerste maal wordt de Hervormde Kerk […] tot een 

goed en wel zamenhangend geheel gebragt, tot ééne Nederlandsche Kerk'.
123

 

 Alhoewel in de negentiende eeuw verscheidene pogingen waren onderno-

men om de banden tussen de staat en de hervormde kerk aan te halen was ko-

ning Willem I de eerste die op dit vlak zeer succesvol was. Verscheidene facto-

ren speelden hierbij een rol. Tot de belangrijkste hoorden wel het verleden dat 

Willem I als Oranjetelg deelde met de publieke kerk in Nederland, het breed 

gedeelde gevoel dat het benodigde nationale herstel afhankelijk was van een 

belangeloze en natiebrede inzet en, tot slot, de voordelen die een nauwe band 

tussen staat en kerk voor beide partijen met zich bracht. De synode zag hierdoor 

 
120 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl. 3, Kam-

pen 1988, pp. 245-248. 
121 Zie bijv.: 'Missive van den Minister van Justitie aan den Minister van Financiën, 9 Sept. 

1843', in: Bos, Archiefstukken, dl. 4, pp. 466-468. 
122 'Rapport van den Minister van Eeredienst aan den Koning, 14 april 1846', in: Bos, Archief-
stukken, dl. 4, pp. 477-478, p. 478. Vgl. Smits, De Afscheiding van 1834, dl. 4: Provincie 

Utrecht, pp. 373-380. 
123 'Solutie, 28 maart 1816', p. 810. 
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haar idealen van een sociaal invloedrijke en verlichte kerk en predikantenstand 

gerealiseerd, terwijl de regering een belangrijke instelling binnen haar bereik 

kreeg voor de opvoeding van het volk.  

 In dit hoofdstuk is de band tussen kerk en staat nader gekarakteriseerd aan 

de hand van reacties uit regering en synode op de kerkelijke onrust in hervormd 

Nederland. Twee periodes werden daarbij onderscheiden. Tot circa 1839 werk-

ten synode en regering nauw samen in het terugdringen van de conventikel- en 

Afscheidingsbeweging, waarvan werd gesteld dat zij de kerkelijke eendracht en 

orde aantastten. Daarbij werd voortdurend een verband gelegd met de ongunsti-

ge gevolgen die deze aanvankelijk binnenkerkelijke ontwikkelingen hadden 

voor een stabiele samenleving. Zo meende men in regeringskringen dat conven-

tikels niet alleen een bedreiging vormden voor de hervormde kerk, maar ook 

schadelijk waren voor 'de maatschappelijke belangen'.
124

 

 Deze voorstelling dat maatschappelijke orde en eendracht afhankelijk zijn 

van een eendrachtige en ordelijke kerk verloor vanaf circa 1839 aan kracht. Dat 

verklaart mede de verwijdering van de staat ten opzichte van de kerk. Wellicht 

dat het groeiende aantal proteststemmen tegen de hervormde kerkorde hierop 

van invloed was. Daarbij speelde zeker mee dat de vooraanstaande positie van 

de kerk als nationaal-opvoedkundig instituut terugliep. Immers, de maatschappe-

lijke noodzaak van een neutraal onderwijswezen werd belangrijker geacht dan 

de positie van de hervormde kerk. De losmaking van de banden tussen beide 

partijen werd niet eenzijdig gedragen: ook de kerkelijke top ontplooide initiatie-

ven hiertoe. Met de constitutionele scheiding van kerk en staat in 1848 onder 

Willem II en de bekrachtiging hiervan in 1853 onder Willem III werd een ont-

wikkeling bestendigd waarbij staatkundige en kerkelijke belangen uit elkaar wa-

ren gegroeid. 

 
124 'Rapport. 12 Maart 1828', p. 123. 
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HET NATIONALE BELANG ALS RELIGIEUS BELANG 

KERK, STAAT EN NATIE IN HET THEOLOGISCHE DENKEN VAN DE EERSTE 

HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW 

 

 

 

De Synode van Dordrecht (1618-1619) bekrachtigde de bepaling dat de plaatse-

lijke kerkgemeente de basis vormde van de publieke kerk. In deze visie bestond 

een kerkorganisatie uit de vereniging van lokale kerken die zich op grond van 

hun geestelijke eenheid verbonden voelden.
1
 Daarnaast onderschreven veel ge-

reformeerde predikanten in de Republiek de Neêrlands Israël-gedachte. Deze 

hield in dat Gods zegen alleen op de staat en het volk zou rusten als het gere-

formeerde karakter van de godsdienst werd gehandhaafd.
2
 Het voorgestelde col-

lectief was daarmee groter dan een lokale kerkgemeente en werd gelijkgescha-

keld met het bereik van de publieke kerk. Deze voorstellingen waren moeilijk 

verenigbaar met de referentiekaders die de (late) Verlichting en Romantiek bo-

den. Hier waren noch de kerkgemeente noch de nationale kerkorganisatie, maar 

staat en natie het doel waarvoor een ieder zich diende in te zetten. 

 In de voorgaande hoofdstukken is er op gewezen dat in de loop van de acht-

tiende eeuw een nieuw vaderlandsbegrip opkwam. Het Nederlandse volk werd 

begrepen als een morele gemeenschap die de grenzen van de gereformeerde kerk 

oversteeg.
3
 De voorstelling dat het gereformeerde karakter van de kerk wezen-

lijk was voor de toekomst van de staat verloor aan kracht. Ook betekende de 

constitutionele verankering van de vrijheid van godsdienst en het algemeen bur-

gerschap in de Bataafse Republiek dat de invloed van de publieke kerk op maat-

schappelijke structuren en ordeningen tanende was. Tekenend voor deze ont-

wikkeling is dat de Nederlandse eenheidsstaat van 1798 het begrip volk aan de 

basis legde van de staat. De eerste woorden van de constitutie van dat jaar luid-

den: 'Het Bataafsche Volk, zig vormende tot eenen ondeelbaaren Staat […] ver-

 
1 K. de Gier, De Dordtse Kerkorde. Een praktische verklaring, Houten 1989, m.n. pp. 163, 

199. 
2 In hoeverre eveneens kan worden gesproken van een verbond tussen God en het Nederland-

se volk staat ter discussie. R. Bisschop, Sions Vorst en Volk. Het tweede-Israëlidee als theo-

cratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750, 

Veenendaal 1993, pp. 213-218, 257-261. 
3 P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-
1990, Amsterdam 1996, p. 103. 



HOOFDSTUK 3 

 

84 

klaart de navolgende stellingen als den wettigen grondslag, waarop Het zijne 

Staatsregeling vestigt'.
4
 Ook het Koninkrijk der Nederlanden kende belangrijke 

betekenis toe aan het volk, ook wel natie genoemd. Het begrip stond voor een 

nationale, burgerlijke gemeenschap waarvan de leden hun particuliere belangen 

terzijde moesten stellen ten faveure van het nationale goed. Tot de nationale be-

langen rekende men in negentiende-eeuwse overheidskringen - zo is in het 

voorgaande hoofdstuk betoogd - niet noodzakelijk de belangen van de hervorm-

de kerk. 

 Het belang dat werd gehecht aan begrippen als volk en vaderland en de ver-

anderende verhouding tussen kerk en staat vielen samen met een ideologische 

heroriëntatie onder veel predikanten. In dit hoofdstuk staat centraal de plaats die 

deze begrippen kregen in het theologische discours van de eerste helft van de 

negentiende eeuw. Vooral in de wijze waarop de begrippen met elkaar in ver-

band werden gebracht zien we hoe predikanten zich op meer theoretisch vlak 

verhielden tot de eenwordingsprocessen in Nederland. De theologische inkade-

ring van moderne voorstellingen biedt ook ruimte voor de vraag in hoeverre re-

ligie kan worden gezien als moverende kracht, in dit geval voor predikanten in 

de ontplooiing van hun activiteiten. Uit de onderlinge rangorde die de predikan-

ten aanbrachten in de begrippen zijn de doelstellingen af te leiden die zij zich 

stelden in hun (buiten)kerkelijke activiteiten - zoals beschreven zal worden in de 

hoofdstukken vier en vijf. 

 Ondanks de grote veelzijdigheid in het denken over kerk, staat en natie bin-

nen het hervormde kerkgenootschap is het mogelijk drie grondposities aan te 

wijzen. Deze kunnen worden gerelateerd aan de theologische stromingen in het 

hervormde Nederland van de eerste helft van de negentiende eeuw. Daarmee 

sluit dit hoofdstuk aan bij de opvattingen van Jasper Vree, die wijst op de over-

eenkomsten die bestonden tussen de rechtzinnigen binnen en buiten de her-

vormde kerk.
5
 Vree onderscheidt drie theologische stromingen in hervormd Ne-

derland, te weten een liberale, een rechtzinnige en een Groninger (evangelische) 

richting. Deze corresponderen min of meer met de indeling van dit hoofdstuk in 

de paragrafen 'de verheffing van het individu', 'de handhaving van de leer' en 'de 

vorming van het volk'. Deze categorieën hebben vanzelfsprekend een ideaalty-

pisch karakter, waarin niet alle opvattingen zonder meer passen. 

 
4 'Staatsregeling voor het Bataafsche Volk [1798]', in: G.W. Bannier, Grondwetten van Neder-

land. Teksten der achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten sedert 1795, met ver-
schillende andere staatsstukken, historische toelichtingen en eenige tabellen, Zwolle 1936, 

pp. 44-115, p. 44. 
5 J. Vree, 'The Dominating Theology Within the Nederlandse Hervormde Kerk after 1815 in 

its Relation to the Secession of 1834', in: G. Harinck, H. Krabbendam (red.), Breaches and 
Bridges: Reformed Subcultures in the Netherlands, Germany and the United States, Amster-

dam 2000, pp. 33-47, p. 35. Tot deze stroming reken ik tevens het Réveil, dat vooral een le-

kenbeweging was en derhalve niet uitgebreid aan bod komt. 
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Dit hoofdstuk concentreert zich op de theologische ontwikkelingen in de her-

vormde kerk in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Dat betekent dat 

enkele generaties predikanten die vooral zijn beïnvloed door de Verlichting en 

de Romantiek aan bod komen. De eersten van hen begonnen hun werkzaamhe-

den in de tweede helft van de achttiende eeuw. Vanaf 1840 lijken er in kerkhis-

torisch-theologisch opzicht nieuwe ontwikkelingen in gang te worden gezet. De 

verwijdering tussen de populaire positivistische wetenschappen en de theologie 

droeg ertoe bij dat religie en kerk hun centrale positie in het publieke domein 

langzamerhand verloren. Een deel van de theologische inspanningen richtten 

zich nu op pogingen om geloof en empirie bijeen te houden.
6
 Bovendien zien we 

hoe de oplossing van maatschappelijke problemen als huisvesting steeds minder 

vaak werd gezocht in betrokkenheid van kerkelijke instellingen en in gods-

dienstige opvoeding.
7
 Daarbij kwam dat de binnenkerkelijke richtingenstrijd een 

dusdanig uitgesproken karakter kreeg, dat deze zich in het midden van de negen-

tiende eeuw manifesteerde in kerkscheuringen.
8
 Deze versplintering resulteerde, 

samen met de beginnende verzuiling, in de afname van de vroegnegentiende-

eeuwse veelzijdige en eendrachtige inzet van predikanten voor vaderland en 

volk.  

 

 

1. De verheffing van het individu 

 

Veel benamingen zijn gebruikt voor het overheersende theologische gedachte-

goed zoals dat ten grondslag lag aan de hervormde kerkorde en zoals we dat in 

het bijzonder vinden bij veel predikanten die een hoge kerkbestuurlijke positie 

bekleedden aan het begin van de negentiende eeuw. We denken daarbij aan: li-

beralisme, oud-liberalisme, supranaturalisme, rationeel-supranaturalisme of zelfs 

rationalistisch liberaal supranaturalisme. De term supranaturalisme wil nog wel 

eens misleidend zijn, aangezien hij inhoudt dat de goddelijke openbaring boven 

de natuur en rede uitgaat. Daarmee kan hij duiden op een rechtzinnige opvatting. 

Een ander uiterste lijkt te spreken uit het woord liberalisme. Daarmee wordt niet 

verwezen naar een politieke stroming, maar gebruik gemaakt van een eigentijdse 

aanduiding voor de theologie van het Algemeen Reglement. Zij is in rechtzinni-

ge kringen ook wel gebruikt als scheldwoord voor vrijzinnigheid of vrijheids-

zucht. Het begrip vrijzinnig gebruiken als hedendaags antoniem van orthodoxie 

 
6 M. Buitenwerf-van der Meulen, God van vooruitgang. De popularisering van het modern-
theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880), Hilversum 2007, pp. 15-16; A.J. Ras-

ker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, Kampen 31986, pp. 120-121. 
7 R. van Raak, 'Christen-Nationalisten in opstand. De Aprilbeweging van 1853 als Nationaal-

Protestants Protest', in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 1, pp. 15-22, 

pp. 20-21. 
8 J. van Eijnatten, F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum 2005, p. 264. 
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of rechtzinnigheid is echter misleidend. Deze term wordt verbonden met de the-

ologische stromingen links van het midden raakte pas in zwang vanaf de tweede 

helft van de negentiende eeuw.
9
 

 Om de dominante theologie van de hervormde kerk van het Algemeen Re-

glement nader te kwalificeren is het belangrijk om het supranaturalisme te bepa-

len als rationeel.
10

 De rede werd gezien als het middel waarmee men tot Gods-

kennis kon komen. Dat betekende niet dat de rede het primaat kreeg boven de 

openbaring, zoals de Radicale Verlichting voorstond. Men ging er echter van uit 

dat de openbaring niet botste met de wetten van de redelijkheid. Indien dit op 

het eerste oog wel het geval leek te zijn, moest de oorzaak worden gezocht in 

menselijk falen. Synodevoorzitter Donker Curtius omschreef in 1833 het idee 

van de openbaring - onder meer in de bijbel - als kennisbron en het menselijke 

verstand als onderzoeksinstrument als volgt:  

 

de verstandige, ronde en eerlijke ontwikkeling van den zin der woorden van 

onzen Heer en zijne Gezanten, en de onderwerping van die ontwikkeling 

aan de beoordeling van het gezond verstand der menschen, voorgelicht door 

de onfeilbare leer van Jezus en de Apostelen, in welke wij allen de hoogste 

kenbron van godsdienstige waarheid dankbaar erkennen.
11

 

 

Een jaar later verscheen een drietal anonieme artikelen van de hand van deze 

predikant in het maandblad Godgeleerde Bijdragen. De theologische basis van 

de hervormde kerk werd hierin duidelijk geformuleerd. Donker Curtius ver-

klaarde dat in het Algemeen Reglement en de bijbehorende bijzondere regle-

menten slechts twee principes waren vastgelegd: Gods woord was aangewezen 

als bron van waarheid en het beginsel van vrijheid van onderzoek was gehand-

haafd. De omschrijving van de openbaring als hoogste kenbron is typerend voor 

het gematigde karakter van de Nederlandse Verlichting. Hiermee hoopte men 

rationalistische 'excessen' te vermijden die de rede verheerlijkten ten koste van 

het evangelie. De nadruk op de menselijke rede hield tegelijkertijd in dat geen 

absolute autoriteit werd toegekend aan kerkelijke bepalingen uit het verleden. 

Daarom moest ook de vrijheid van onderzoek worden gegarandeerd. Daarmee 

werd niet alleen afstand genomen van de katholieke kerkordening die de paus 

leerstellige autoriteit toekende. Ook werden de voorstanders van het Dordtse 

gedachtegoed op hun plaats gezet als aanhangers van menselijke bepalingen in 

plaats van van onveranderlijke bijbelse waarheden. De vrijheid van onderzoek 

werd beschouwd als een typisch protestantse verworvenheid die een voorwaarde 

 
9 R. Klooster, Het vrijzinnig protestantisme in Nederland [Serie Wegwijs, Stromingen], Kam-

pen 2006, p. 9. 
10 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 33. 
11 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1833, pp. 9-10. 
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vormde voor de vooruitgang op theologisch gebied.
12

 Ter aanduiding van deze 

theologie wordt hier de term oud-liberalisme gebruikt. 

 In het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat predikanten als Dermout en Krie-

ger - met uiteenlopende visies op de hervormde leer - zich konden vinden in het 

Algemeen Reglement. Beide predikanten aanvaardden de openbaring als bron 

van kennis en de rede als onderzoeksinstrument. Aangezien de predikanten niet 

aan een vast omschreven leer werden gebonden was de vrijheid van onderzoek 

gewaarborgd. Bovendien was in de toenmalige opvatting de leer principieel in 

ontwikkeling. Het historische proces van de redelijke uitleg van de Openbaring 

hield immers een evolutionistisch of vooruitgangsdenken in.  

 In deze kringen stond men niet per definitie afkeurend tegenover het streven 

van Willem I om meerdere kerkgenootschappen samen te voegen. Al voor het 

revolutiejaar 1795 benadrukten veel predikanten - vooral uit de dissenterkerken - 

de overeenkomsten tussen de protestanten onderling.
13

 Deze overeenkomsten 

boden mogelijkheden tot verregaande vormen van samenwerking. Zo stelde de 

Remonstrantsche Broederschap in 1796 alle protestantse predikanten voor over 

te gaan tot een vereniging.
14

 Overigens gingen alleen de doopsgezinden en de 

remonstranten in Dokkum in 1798 daadwerkelijk over tot een samenvoeging in 

de Vereenigde Christelijke Gemeente. Deze hield twee jaar stand. Een ander 

concreet voorbeeld vinden we in de zuidelijke provincies van de Verenigde Ne-

derlanden. W.A.J. Munier schetst hoe de overheid hier nagenoeg alle lutherse en 

hervormde kerken samenvoegde, voornamelijk vanwege de lage ledentallen.
15

 

 In de negentiende eeuw bestond onder hervormden ook een ideologische 

basis voor het idee van een vereniging. Enerzijds werd benadrukt dat er sprake 

was van een gedeeld geloof in Gods openbaring in de Heilige Schrift. Ander-

zijds werden bestaande verschillen beschouwd als gestolde resultaten van we-

tenschappelijk onderzoek. In de loop van de historie slaagden theologen dankzij 

wetenschappelijke vooruitgang en toenemende kennis erin leerbegrippen duide-

lijker te formuleren.
16

 Juist de voortschrijdende inzichten verkleinden het onder-

scheid tussen de kerken, omdat het in deze visie om een en dezelfde waarheid 

 
12 I.J. Dermout, Synodale leerrede, na vervulden vijfentwintigjarigen evangeliedienst, uitge-
sproken te ´s Gravenhage, in de Kloosterkerk, op den 6.e Julij 1823. Door I.J. Dermout, hof-
prediker van Z.M., Secretaris der Sijnode van de Hervormde Kerk en Predikant te ´s Graven-

hage, ´s Gravenhage 1823, pp. 24-25. 
13 Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, pp. 103-115. 
14 N. van der Zijpp, 'Oproep tot vereniging der Kerken', in: J.N. Bakhuizen van den Brink e.a. 

(red.), Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Ne-

derlanden sedert de Hervorming, dl. 2, Kampen 1962, pp. 79-84. 
15 W.A.J. Munier, 'Voorbode van de PKN in 1816?', in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkge-
schiedenis 7 (2004) 1, pp. 3-7. 
16 Dermout, Synodale leerrede, p. 26. 



HOOFDSTUK 3 

 

88 

ging. Daarom kon Dermout in een preek uit 1823 de hoop uitspreken van een 

toekomstige vereniging van de kerkgenootschappen: 

 

Gezamenlijk wenschen wij eene scheiding, die tusschen ons nooit had moe-

ten bestaan, van dag tot dag onschadelijker, zelfs meer en meer aan onder-

ling volmaking, en de toekomstige éénheid van CHRISTUS Kerk dienstbaar 

te maken.
17

 

 

Niet alle predikanten verbonden deze opvatting echter als vanzelfsprekend met 

een kerkelijke vereniging. Het grootste bezwaar van onder meer de eerste voor-

zitter van de hervormde synode, Krieger, betrof de tweedracht en de twist die 

konden ontstaan als gevolg van beginselverschillen. Hij juichte geestelijke toe-

nadering echter wel van harte toe.
18

 

 De verhouding van de hervormde kerk tot de katholieke kerk was problema-

tischer. Vooral door de formele gelijkschakeling van de kerken en de invoering 

van algemene burgerrechten in 1795 alsmede door de vereniging met de Zuide-

lijke Nederlanden in 1815 waren de katholieken duidelijk aanwezig in het pu-

blieke domein. Van der Palm bijvoorbeeld lijkt in 1800 van mening te zijn ge-

weest dat het katholicisme in Nederland een factor vormde die niet meer kon 

worden weggedacht.
19

 Daarom moest in zijn ogen speciale aandacht worden 

besteed aan deze kerk en aan haar relatie tot de staat. De overheid diende door 

een nationalisering van de katholieke kerk haar godsdienstleraren te betrekken in 

het beschavingsoffensief.  

 Vijftig jaar later was de katholieke presentie bij uitstek duidelijk: het zoge-

noemde herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 deed veel stof opwaai-

en in hervormde kringen.
20

 De reactie van de synode hierop was tweeledig. De 

kerkelijke vergadering zei de gemoederen tot bedaren te willen brengen door te 

benadrukken dat een nieuwe katholieke kerkorde niet van invloed was op de 

hervormde godsdienst. Bovendien werd verwezen naar een toekomstige situatie 

 
17 Dermout, Synodale leerrede, p. 24. 
18 W.L. Krieger, 'Kerkelijke rede ter inleiding', in: I.J. Dermout, H.H. Donker Curtius, W.L. 

Krieger, O. Repelaer van Driel, Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij de opening en 
sluiting van het nationaal of algemeen synode van de hervormde kerk in het koningrijk der 
Nederlanden, ´s Gravenhage 1816, pp. 3-46, p. 31. 
19 J.H. van der Palm, 'Bedenkingen nopens den staat en inrichting der kerkelijke zaken binnen 

de Bataafsche Republiek'; 'Op de zaken der Hervormde Kerk in het bizonder heeft betrekking 

het volgende opstel'; 'Ontwerp eener constitutie voor de Rooms-Katholieke kerk in de Bataaf-

sche Republiek in de hand van van der Palm', in: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der Al-

gemeene Geschiedenis van Nederland van 1795-1840 [RGP 5], dl. 4 st. 1, ´s-Gravenhage 

1908, pp. lxx-lxxvi. 
20 Vgl. G.N.M. Vis, W. Janse (red.), Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërar-
chie in Nederland in 1853. Actie en reactie, Hilversum 2002. 
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waarin alle kerken verenigd zouden zijn onder Christus.
21

 Tegelijkertijd trok de 

synode duidelijke grenzen tussen het katholicisme en het protestantisme.
22

 Op 

deze wijze werd de jaarlijkse herdenking van de kerkhervorming (1517) gepre-

senteerd als een ontworsteling aan het roomse juk. De viering beoogde boven-

dien alle protestanten te verenigen in de erkenning van waarden als intellectuele 

verlichting en vrijheid van godsdienst die werden verbonden met de Reformatie. 

Zo werd de dag gebruikt om de protestante morele en religieuze suprematie ten 

opzichte van de katholieken te markeren. 

 Naast deze twee polen van erkenning en afgrenzing ten opzichte van de ka-

tholieken vinden we een veelvoud aan standpunten binnen de predikantenstand. 

Hiermee zijn we aangekomen bij het natiebegrip, waaronder wordt begrepen het 

denken over welk deel van de bevolking als constituerend werd gezien voor de 

(welvaart van de) staat en hoe deze gemeenschap werd gekarakteriseerd. In de 

secundaire literatuur over deze thematiek worden verscheidene standpunten in-

genomen. Zo benadrukt Peter van Rooden dat iedereen in deze periode het pro-

testantse vaderland wilde.
23

 De voorstelling van de (groot)protestantse natie zou 

zelfs expliciet katholieken uitsluiten, aldus Ronald van Raak.
24

 Anderzijds stel-

len Herman Paul en Bart Wallet dat in 1817 tijdens de viering van de kerkher-

vorming het idee van de protestantse natie nog afwezig was.
25

  

 Eenduidig protestants was het vertoog niet. In het overwegend katholieke 

Noord-Brabant sprak de predikant A.N. van Pellecom (1783-1849) tijdens de 

viering van de kerkhervorming de katholieken, die naar verluid aanwezig waren, 

aan als medechristenen.
26

 Deze titulatuur hield overigens niet in dat protestanten 

en katholieken geacht werden op gelijke hoogte te staan. De oproep die de pre-

dikant in zijn dienst deed om katholieken niet te minachten was alleen mogelijk 

vanuit de dominante maatschappelijke positie die het protestantisme innam. Ook 

in theologisch en moreel opzicht voelde hij zich verheven: met enig dédain ver-

baasde de predikant zich over de keuze van sommige gelovigen om niet de rei-

ne, protestantse weg naar zaligheid te volgen, maar zich over te geven aan het 

 
21 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1853, Bijlage B, pp. 158-170. 
22 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1853, pp. 92-95. 
23 P. van Rooden, 'Het Nederlandse protestantisme en zijn vaderland', in: J.M.M. de Valk 

(red), Nationale identiteit in Europees perspectief [Annalen van het Thijmgenootschap 81, 3], 

Baarn 1993, pp. 95-115, p. 105. 
24 Van Raak, 'Christen-Nationalisten in opstand', p. 18. 
25 H. Paul, B. Wallet, 'Zonen der Reformatie. Achtergronden van de Nederlandse Reformatie-

herdenking in 1917', in: H. Paul, B. Wallet, G. Harinck (red.), De Reformatie-herdenking van 
1917. Historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland [Jaarboek voor 

de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800 12], Zoetermeer 2004, pp. 13-39, 

p. 22. 
26 A.N. van Pellecom, Leerrede op het derde eeuwfeest der kerkhervorming, den 2 november 
1817, uitgesproken te Prinsenhage, door A.N. van Pellecom, Predikant bij de Christelijke 
Hervormde Gemeente aldaar, Breda 1817, p. 9. 
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katholieke pad dat door mensenhanden zou zijn vervormd. Eenzelfde opvatting 

vinden we in de werken van de predikanten W.A. van Hengel (1779-1871) en 

J. Scharp (1756-1828). Beiden benadrukten dat individuele katholieken op be-

langrijke punten de protestantse beginselen volgden en dat zij hiervan ook voor-

beelden kenden.
27

 De predikanten prezen deze pseudo-protestanten in het bij-

zonder en de katholieke kerk in het algemeen op de punten waarin zij voldeden 

aan de vermeend protestantse idealen.  

 Dit gevoel van suprematie sloot niet per definitie katholieken uit van het 

vaderland. Zij konden expliciet worden betrokken in het natiebegrip. De Waalse 

predikant J. Teissèdre l'Ange (1771-1853) bijvoorbeeld sprak op de viering van 

de kerkhervorming in 1817 zijn toehoorders toe als: 'O mijne Landgenooten!', 

waarop hij direct liet volgen: 'Roomschgezinden zoo wel als Protestanten'.
28

 De 

preek van zijn ambtgenoot W. Scholten (1785-1856) biedt een theologische on-

derbouwing van het bestaan van een nationale eenheid ondanks kerkelijke ver-

scheidenheid. In de Gasthuiskerk te Delft verkondigde hij in 1825:  

 

Wij spreken, in de eerste plaats van alle onze landgenooten, waar zij ook, in 

het Zuiden of in het Noorden wonen; onder welk eenen uiterlijken vorm zij 

God en onze Heer Jesus Christus ook dienen; ook van hen, die, als rigtsnoer 

van hunne godsdienstige en zedelijke oefeningen en gedragingen, het wet-

boek van den grootsten wetgever der oudheid, dien ook de Christenen als 

eenen Godgezant eerbiedigen; van Moses, den grondlegger van den Israëli-

tischen staat, volgen. Immers wij allen zijn leden van één en denzelfden 

burgerstaat; of ook van ééne groote maatschappij, aan welks hoofd Jesus 

Christus staat, wier leden, naar wien zij zich voorts ook mogen noemen, al-

len door één geloof, door dezelfde hope en door den band van onderlinge 

liefde behooren verenigd te zijn. Wij allen zijn leden van één groot huisge-

zin, die alleen den éénigen en waren God voor hunnen schepper en weldoe-

ner, en voor den bestierder van alle hunne lotgevallen; wat meer is, voor 

 
27 W.A. van Hengel, Opwekking der Protestansche Christenheid tot eene regte gedachtenis 
aan de hervorming van de godsdienst. In eene leerrede naar aanleiding van Joann. X. 22a. 

Door W.A. van Hengel, Franeker 1817, pp. ii-iii; J. Scharp, Avond-godsdienst op den drie-
honderdjarigen feestdag der hervorming den tweeden van slagtmaand MDCCCXVII, In de 
groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, door J. Scharp, Rotterdam 1817, pp. x, xiii. Zie 

tevens N. Lobrij, 'Vierde leerrede door N. Lobrij', in: J.F. Freijer (red.), Leerredenen, gehou-

den te Leeuwarden, op het derde eeuwfeest der kerkhervorming, Leeuwarden 1818, pp. 107-

138, pp. 137-138. 
28 J. Teissèdre l'Ange, 'Leerrede over Handelingen V. vs. 38b, 39a. Door J. Teissèdre l'Ange. 

Uitgesproken des Voormiddags, in de Wale Kerk. (Eigene vertaling)' in: Leerredenen ter 

viering van het derde eeuwfeest der hervorming, gehouden te Amsterdam, op den 2 November 
1817. Door J. Teissèdre l'Ange, P. Chevallier, G.H. Lagers, S. Muller, J. van Geuns, N. Swart 
en M. Stuart. Predikanten bij de onderscheidene Protestantsche Kerkgenootschappen, Am-

sterdam 1817, [Nr. 1], p. 5. 
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hunnen barmhartigen en genadigen Vader erkennen. Allen zijn wij dus, in 

een of meerdere van deze opzigten, malkanders leden; maken wij te zamen 

één ligchaam uit.
29

 

 

Scholten erkende in zijn preek het bestaan van religieuze diversiteit binnen de 

grenzen van het koninkrijk, maar stelde dat er desondanks sprake was van een 

nationale eenheid. Deze kreeg in de eerste plaats gestalte op grond van een poli-

tiek principe van algemeen burgerschap. Daarnaast wees de predikant op de 

godsdienstige verwantschap tussen de inwoners van het vaderland. Zelfs joden, 

zo benadrukte Scholten, daarmee de nationale verbondenheid tussen katholieken 

en protestanten als vanzelfsprekend presenterend, hadden in hun religie genoeg 

overeenkomsten met de Nederlandse christenen om deel uit te maken van de 

nationale gemeenschap. 

 Kortom, hoewel veel predikanten de natie een protestants karakter toeken-

den en de protestantse kerken hierin een belangrijke plaats gaven, moet worden 

benadrukt dat ook de katholieke kerk in positieve zin kon worden betrokken in 

de morele gemeenschap. Katholieken werden wel gemeten naar een protestantse 

maat, maar niet per definitie te licht bevonden. Ook kon een breder ideaal wor-

den gehanteerd, waarbij een civil society werd gecombineerd met een civil reli-

gion, ofwel algemeen christendom. 

 Ongeacht het vigerende natiebegrip is bij de meeste predikanten de plaats 

die de hervormde kerk kreeg toegekend in de samenleving fundamenteel veran-

derd ten opzichte van de formeel bevoorrechte positie die de publieke kerk ge-

noot in de Republiek. Immers, in de ogen van de oud-liberale theologen omvatte 

de hervormde kerk slechts een deel van de natie en velen hadden een groter Ne-

derland als referentiekader voor hun werkzaamheden. De hervormde kerkorde 

plaatste de kerk in een dienstverlenende rol, of zoals Krieger deze aanprees in 

1816: 

 

Dus strekken zich onze werkzaamheden verre uit: zoo arbeiden wij tot be-

vordering van ´t geluk der Natie, door woord en voorbeeld wekken wij lief-

de voor den Koning en ´t Vaderland, welke niet van elkaar te scheiden zijn, 

zoo kunnen de vruchten van onze werkzaamheden zich langen tijd tot heil 

des volks doen smaken! En het Synode zal zijne verordeningen daartoe re-

gelen, het zal zijn opzicht die strekking geven, dat dit alles, in alle de Ge-

meenten van het Koningrijk alomme worde betragt.
30

 

 
29 W. Scholten, Leerrede naar aanleiding van Genesis VII: 19-21, ter aanbeveling van de 

ongelukkigen, door den watersnood, gehouden te Delft, op den 21sten februarij 1825, door 
W. Scholten, predikant bij de gasthuiskerk aldaar. Uitgegeven ten voordeele der ongelukki-
gen, Delft 1825, pp. 20-21. 
30 Krieger, 'Kerkelijke rede ter inleiding', pp. 34-35. 
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De nationale bijdrage van predikanten vond plaats tegen de achtergrond van het 

idee dat Nederland in een staat van verval zou zijn. De voorstelling dat de Ne-

derlandse welvaart en machtspositie tanende waren gaf al in de achttiende eeuw 

richting aan burgerlijke activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan vormen de ge-

nootschappen die werden opgericht om op een of meer maatschappelijke terrei-

nen een bijdrage te leveren aan het nationale herstel. De beëindiging van de 

Franse overheersing in 1813 bood in de ogen van velen hernieuwde kansen voor 

een eendrachtige inzet.  

 De predikant Donker Curtius stelde dit thema in 1813 uitgebreid aan de or-

de. In zijn ogen was het nationale verval mede te wijten geweest aan de zoge-

noemde vervuiling van de Nederlandse natie onder Franse invloeden. Hij ver-

oordeelde vanaf de kansel te Arnhem de Nederlanders. Te veel mensen hadden 

geprobeerd om de Franse manieren en gebruiken na te volgen en de Franse kle-

dingwijze en taal over te nemen. Verscheidene andere predikanten meenden 

eveneens dat Nederland zo zijn nationale karakter had verloren en de natie onge-

schikt had gemaakt voor een krachtige inzet voor het vaderland.  

 Deze ideeën over een in etnisch-cultureel opzicht zuivere natie werden in de 

prediking in deze periode in belang overtroffen door de nadruk op de deugd-

zaamheid van de Nederlanders. Zo vervolgde Donker Curtius zijn relaas:  

 

En ach ware het hier bij gebleven! Had men hen alleen nagevolgd in onver-

schillige dingen! […] hunne ontzettende minachting voor den Godsdienst en 

al wat heilig en eerwaardig is; hunne hier van onafscheidelijke, verregaande 

zedeloosheid, die de grofste en schandelijkste zonden als spel acht; zijn zij 

niet doorgedrongen in alle standen? In der daad, grootelijks is men verach-

terd in voorvaderlijke deugd en hoogschatting van den persoon en de ver-

diensten van onze gezegende Verlosser!
31

 

 

Voor de predikant telde vooral de negatieve invloed die de Fransen hadden uit-

geoefend op de morele gesteldheid van het individu. Het draaide daarbij, in de 

woorden van Krieger, naast godsdienstigheid onder meer om deugden als: 'zui-

nigheid die de echte Nederlanders kenschetste, nijverheid die hen groot en rijk 

maakte, zedigheid het sieraad onzer voorvaderen, eerlijkheid en goede trouw die 

de steunpilaren van den koophandel buiten- en binnenlands zijn geweest'.
32

 

 
31 H.H. Donker Curtius, Leerrede over Jesaja LIV. 7, 8. Ter gelegenheid van Nederlands be-
vrijding, uitgesproken door H.H. Donker Curtius, Th. Doct. en Predikant bij de Hervormde 
Gemeente te Arnhem, Arnhem 1813, pp. 29-30. 
32 W.L. Krieger, Plegtig Dank- en Biduur wegens de inhuldiging van Zijne Koninklijke Hoog-
heid Willem den Eerste Prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz. als souverein vorst der 
Vereenigde Nederlanden, als mede Leerrede en Dank-uur wegens den gesloten vrede, gehou-
den in ´s Gravenhage, door W.L. Krieger, Hof-Prediker van Zijne Koninklijke Hoogheid den 
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Binnen het nationalisme-onderzoek wordt wel onderscheid gemaakt tussen een 

meer Frans, op Verlichtingsidealen gebaseerd patriottisme (ook wel civic natio-

nalism) en een Duits of romantisch nationalisme (ook wel ethnic nationalism).
33

 

Waar het romantisch nationalisme vooral uitgaat van het volkskarakter van de 

natie als geheel, kenmerkt het Franse patriottisme zich door een nadruk op indi-

viduele burgerlijke rechten en plichten. In het laatste geval gaat het erom dat 

elke individuele inwoner van de staat een goed burger is en heeft het begrip volk 

vooral politieke connotaties. Beide vormen van nationalisme vinden we terug in 

het kanselwerk van veel predikanten in het jonge koninkrijk. Maar zoals zij in 

hun theologie waren geworteld in de (gematigde) Verlichting, lijken zij voor hun 

vaderlandsliefde eveneens het meeste belang te hechten aan de politiek van in-

dividuele deugdzaamheid.  

 Deze zogenoemde 'burger-deugden' werden afgeleid uit de godsdienst en de 

mate waarin zij domineerden bepaalde de kansen op nationaal herstel.
34

 Der-

mout representeerde deze opvatting met zijn stelling dat de mens door de juiste, 

verlichte godsdienst voorzien wordt van 'hoogst aan gelegene waarheden, die op 

het zedelijk bestaan een’ onmiddellijken invloed' hebben, onder meer in de vorm 

van de onbaatzuchtige inzet voor vorst en vaderland, fundering van burgerlijke 

rechtvaardigheid en deugdzaamheid, en een sterke onderlinge band tussen de 

Nederlanders.
35

 Godsdienst en godsdienstigheid lagen aan de basis van goed 

burgerschap en van een sterk gemeenschapsbesef.  

 Het burgerlijk beschavingsoffensief in Nederland dat zich richtte op de mo-

rele verheffing van het individu hield in predikantskringen dus nauw verband 

met religie. Uit de beschouwingen over de maatschappelijke rol van de kerk en 

 
Souverein der Vereenigde Nederlanden en Predikant in ´s Gravenhage, ´s Gravenhage 1814, 

pp. 28-29. 
33 Vgl. T. Damsholt, Fædrelandskærlighed og borgerdyd: patriotisk diskurs og militære re-
former i Danmark i sidste del af 1700-tallet, København 2000; T. Damsholt, 'The Fatherland, 

the Nations and the Good Citizens. Rituals and Symbols in Danish 18th-Century Patriotic 

Culture', in: T. Dekker, J. Helsloot, C. Wijers (red.), Roots and Rituals. The Construction of 

Ethnic Identities, Amsterdam 2000, pp. 229-238. Voor een discussie over deze twee begrip-

pen en een poging ze samen te brengen: M. van Ginderachter, 'Towards a Workable Defini-

tion of Ethnolinguistic Nationalism. Beyond the Ethnic-Civic Divide', in: P. Broomans e.a. 

(red.), The Beloved Mother Tongue. Ethnolinguistic Nationalism in Small Nations: Invento-

ries and Reflections, Leuven [in voorbereiding]. 
34 Krieger, Plegtig Dank- en Biduur, p. 70. Vgl. tevens: 'Voorts hebben wij het vooral daar op 

toe te leggen, dat alle die deugden uit den Godsdienst afgeleid worden.' Krieger, Plegtig 
Dank- en Biduur, p. 29. 
35 I.J. Dermout, Leerrede ter aanprijzing van het leeraarsambt, door I.J. Dermout, Buitenge-
wonen hofprediker van Z.M. den Koning der Nederlanden, predikant in ´s Gravenhage en 
secretaris der Sijnode van de Hervormde Kerk. Uitgegeven op last van de Sijnode, ´s Graven-

hage 1819, m.n. pp. 3-11. Citaat van p. 6. 
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over het belang van godsdienstigheid voor het individu volgde vanzelfsprekend 

dat ook de kerkelijke leraar een belangrijke rol kreeg toegekend:  

 

geen van deze standen is edeler dan die [van het Christelijke Leeraarsambt], 

welke regtstreeks op allen en op het algemeen werkt, die aan de wetten 

klem, aan het Vaderland nuttige burgers, aan de kunsten edele strekking, 

aan den handel trouw, aan de levenden deugd, en aan de stervenden troost 

bezorgt. Die stand, gewis! is achtenswaardig, die op al de beginselen en 

deelen van het menschelijke leven een’ heilzamen invloed oefent, den Hei-

ligen band strengelt, waardoor allen aan elkaar verbonden zijn, en het ge-

heele ligchaam zamen vereenigd wordt, en een geluk bevordert, waarboven 

niets gaat in de schepping, namelijk zedelijke gelukzaligheid.
36

 

 

Het werkterrein van de predikant bestond uit de Nederlandse samenleving met al 

haar burgers, zowel binnen als buiten de kerk. Dermout ging zelfs zover dat hij 

de aanmoedigingen van ouders aan het adres van hun kinderen om predikant te 

worden bestempelde als een daad van vaderlandsliefde. Maar het predikants-

ambt was dan ook, in de woorden van Dermout, 'den aangenaamsten stand der 

maatschappij' en de 'harten van onze medestervelingen te bearbeiden tot geloof, 

deugd en zaligheid, is bijkans het uitsluitend voorregt van dien stand.'
37

 

 Oud-liberale predikanten als Dermout verbonden hun werkzaamheden met 

de vorming van het individu, de versterking van de onderlinge banden en het 

herstel van de nationale welvaart. In die zin kon de hervormde kerk samen met 

andere kerkgenootschappen en hun godsdienstleraren een rol spelen in het Ne-

derlandse koninkrijk. Dat Dermout de doelstellingen van de predikantenstand 

samenvatte als geloof, deugd en zedelijkheid wijst er op dat godsdienst een cen-

trale rol speelde; niet alleen als bron van de burgerdeugden en als motivatie tot 

deugdzaamheid, maar ook als uiteindelijk doel. Juist door ijverige inzet in 'een 

rijk gesticht van waarheid en deugd', zo verklaarde Donker Curtius in 1816, zou 

de mens zich 'heiligen tot een eigen volk van God'.
38

 Veel van de door predikan-

ten geschreven teksten bevatten vooral in de afsluitende formuleringen implicie-

te en expliciete verwijzingen naar een christelijke boodschap van verlossing of 

vervolmaking. Dergelijke slotakkoorden stonden niet los van de nationale be-

trokkenheid die tot uitdrukking kwam in eerdere delen van de betogen. De nati-

onale thematiek maakte namelijk deel uit van de religieuze boodschap. Of zoals 

de predikant J.L. Wolterbeek (1763-1853) tijdens een redevoering voor de Maat-

 
36 Dermout, Leerrede ter aanprijzing van het leeraarsambt, pp. 12-13. 
37 Dermout, Leerrede ter aanprijzing van het leeraarsambt, p. 14. 
38 H.H. Donker Curtius, 'Leerrede over LUK: VII: 19-23. Tot sluiting van het algemeen syno-

de van de hervormde kerken in Nederland, op den 30 julij 1816', in: Dermout, Donker Curti-

us, Krieger, Repelaer van Driel, Kerkelijke redevoeringen, pp. 77-117, pp. 98-99. 
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schappij tot Nut van ´t Algemeen in 1814 de aanprijzing van de juiste burger-

deugden en de bevordering van burgerlijke deugdzaamheid verbond met het 

geloof: 

 

Verlichting des verstands en verbetering van het hart verheffen ons allen tot 

die grootheid en dat geluk, waar toe de Vader der menschen ons den besten 

aanleg gaf en waar toe Hij ons door zijnen Zoon de krachtigste middelen 

schonk.
39

 

 

 

2. De handhaving van de leer 

 

De nadruk die de hervormde kerkorde legde op de morele verheffing van het 

individu beïnvloedde ook de orthodoxe stromingen in Nederland. Juist door het 

verlichte karakter van het Algemeen Reglement zagen sommige rechtzinnigen 

een afscheiding als de enige manier om de gereformeerde leer en kerk te hand-

haven. Vandaar dat rechtzinnigen - naast aanduidingen als dweepers of dom-

pers - ook wel werden veroordeeld als scheurmakers of separatisten. In eigen 

kringen werd liever verwezen naar een begrip als gereformeerd. Uit deze 

woordkeuze sprak de gedachte dat zij de ware leer verkondigden en de enige 

juiste voortzetting vormden van de publieke kerk van de Republiek. Deze recht-

zinnig gereformeerde stroming die we binnen de hervormde kerk en, na de Af-

scheiding in 1834, ook hierbuiten vinden laat zich beschrijven aan de hand van 

enkele gemeenschappelijke kenmerken. In haar opvatting lag de kerk en haar 

gereformeerde leer aan de basis van staat en natie. 

 Op de drempel van de negentiende eeuw keek de predikant Nicolaas 

Schotsman (1754-1822) terug op de lotgevallen van kerk en vaderland in de 

voorbije eeuw en wierp hij een blik op de toekomst van Nederland.
40

 De predi-

kant sloot zich aan bij het vervaldenken dat ook in oud-liberale kringen heerste 

en verkondigde op oudejaarsavond de sombere boodschap dat de afgelopen 

eeuw was gekenmerkt door een voortschrijdend proces van achteruitgang. Dit 

verval hing in zijn visie niet primair samen met een moreel verval, maar was te 

 
39 J.L. Wolterbeek, Redevoering, over de noodzakelijkheid om de beschaving van het verstand 
en de veredeling van het hart ten naauwste te vereenigen, zal de mensch immer aan zijne 

hoogste bestemming beantwoorden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene 
vergadering der Maatschappij: Tot Nut van ´t Algemeen, op den 9den van oogstmaand, des 
jaars 1814 [Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der 

Maatschappij: Tot Nut van ´t Algemeen 6, 5], Amsterdam 1814, p. 23. 
40 N. Schotsman, Herinnering aan de voornaamste lotgevallen van kerk en vaderland gedu-
rende de agttiende eeuw, bij derzelver uitgang, in een dank- en biduur; en de nieuwe eeuw 
geöpent met eene leerrede, over onzen thans bedenkelyken toestand; door N. Schotsman, pre-
dikant, Sneek ³1801. 
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wijten aan, zo heette het, de losmaking van God uit de regering van kerk en va-

derland.
41

 De predikant verwees daarbij naar zowel de scheiding van kerk en 

staat die was voltrokken aan het einde van de achttiende eeuw, als naar de zoge-

noemde cartesiaanse en rationalistische vrijgeesterij die het volk zou hebben 

verwijderd van het evangelie.  

 God, zo stelde Schotsman in zijn nieuwjaarspreek, had altijd in goedheid op 

Nederland neergekeken. Hij was de God van Nederland, niet door de natuurlijke 

of zedelijke voortreffelijkheid van het Nederlandse volk, maar vanwege de 

overeenkomsten in de wijzen waarop Nederland en Israël waren onderdrukt. 

Deze speciale band met God vormde de voorwaarde voor de zedelijke en mate-

riële vooruitgang die Nederland had gekend in de zeventiende eeuw. Maar nu 

was een nationaal verval ingetreden. Dat Schotsman vervolgens de oplossing 

hiervoor niet zocht in het herstel van de burgerdeugden zoals in oud-liberale 

kringen, maar in het gereformeerde karakter van de kerk en daarmee van volk en 

vaderland is typerend voor de opvattingen in het rechtzinnige kamp. 

 In 1819 hield Schotsman twee beroemd geworden preken naar aanleiding 

van het tweede eeuwfeest van de Nationale Kerkvergadering te Dordrecht. Deze 

werden kort daarop gepubliceerd onder de eenduidige titel: Eere-zuil ter nage-

dachtenis van de voor twee honderd jaren te Dordrecht gehouden Nationale 

Synode.
42

 Het eerste deel van het opgerichte monument betrof een leerrede 

waarin de predikant de rechtmatigheid van de kerkvergadering aantoonde en de 

genomen besluiten aanwees als de ware leer. In de tweede leerrede ging hij in op 

de aantasting van de zuiverheid van de gereformeerde leer in zijn eigen tijd en 

op de reactie die nu was vereist. Verwijzend naar het bijbelboek Openbaringen 

16:15 stelde Schotsman dat de komst van Christus op aarde werd voorafgegaan 

door valse leraren en dwaalgeesten die de ware leer in de kerk eerst heimelijk en 

vervolgens openlijk zouden ondermijnen. Zo richtte hij zijn kritiek op de her-

vormde kerk. Hij meende dat te weinig predikanten de ware leer verkondigden 

en dat mede als gevolg daarvan te weinig kerkgangers deze beleden. Ook hier 

werd het kerkelijke verval gezien als de belangrijkste oorzaak van het nationale 

verval. Schotsman wilde dan ook met zijn herinnering aan de Synode van Dor-

drecht een ieder die was afgedwaald terugbrengen tot God door hen de gerefor-

meerde leer te doen naleven. 

 Deze stellingname leverde Schotsman kritiek op uit oud-liberale hoek. In 

het maandschrift Boekzaal der geleerde wereld zette een anonieme recensent de 

Eere-zuil weg als een geschrift dat beter niet gepubliceerd had kunnen worden.
43

 

 
41 Schotsman, Herinnering, pp. 1-22 , p. 15. 
42 N. Schotsman, Eere-zuil ter nagedachtenis van de voor twee honderd jaren te Dordrecht 
gehouden Nationale Synode, opgeregt door Nicolaas Schotsman, predikant te Leyden, Leiden 
21819. 
43 Boekzaal der Geleerde Wereld, januarij 1820, pp. 18-21. 
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Het boekje werd gehekeld als onbescheiden en niet in overeenstemming met het 

evangelie. Relatief veel aandacht ging in de recensie uit naar de zogenoemde 

achterhaalde standpunten van Schotsman. De recensent stelde dat het in het 

christendom draait om de verplichtingen die het evangelie oplegt en niet om 

bepalingen die door mensen zijn opgesteld. De zuivere leer was in deze verlichte 

visie vervat in de bijbel en de kennis hiervan nam alleen maar toe. De recensent 

reduceerde de Synode van Dordrecht daarmee van ijkpunt in de theologiege-

schiedenis tot een moment in de zoektocht naar Gods waarheid. Hij omschreef 

de bijeenkomsten weinig specifiek als 'eene te Dordrecht, voor ruim twee Eeu-

wen, gehoudene Kerkelijke vergadering' en beschouwde het feit dat een toene-

mend aantal mensen dit inzicht deelde als een van de grote verworvenheden van 

de negentiende eeuw.
44

 

 De Dordtse sympathieën werden verbonden met een gebrek aan verlichting 

en om die reden geassocieerd met een lage sociaal-maatschappelijke afkomst. 

De recensent van Boekzaal kon het dan ook niet laten er zijn verbazing over uit 

te spreken dat de auteur van de Eere-zuil niet alleen predikant was, maar dat hij 

ook nog eens in een grote stad als Leiden stond. Juist de verlichte en beschaafde 

predikantenstand vormde een waarborg voor de morele verheffing van de natie. 

Zo was de hervormde kerk ingericht en had de academische opleiding theologie 

vorm gekregen. Toen bleek dat de Haagse predikant Dirk Molenaar zich achter 

het rechtzinnige ideeëngoed schaarde met het geschrift Adres aan al mijne gere-

formeerde geloofsgenooten (1827) reageerde de maatschappelijke bovenlaag 

geschokt.
45

 De standplaats van Molenaar was Den Haag en daarmee behoorde 

hij tot de kerkelijke elite van wie een dergelijk 'vuilaardig leugen en lasterschrift' 

met zulke achterhaalde ideeën niet was verwacht.
46

  

 Evenals Schotsman, wilde Molenaar zijn tijdgenoten terugbrengen tot de 

zuivere leer, zoals bevestigd tijdens de Synode van Dordrecht. Belangrijke aan-

leiding voor zijn anoniem verschenen adres was de constatering dat de histori-

sche banden van de hervormde kerk met de zeventiende-eeuwse kerkvergade-

ring waren verbroken. Molenaar schetste hoe de calvinistische leer in verschil-

lende verordeningen was losgelaten en stelde vast dat heimelijk het verlichte 

vooruitgangsideaal ten grondslag was gelegd aan de hervormde kerk. De predi-

kant had op dit punt gelijk. Het Algemeen Reglement had het beginsel van leer-

vrijheid aanvaard zonder hierover expliciet in discussie te zijn gegaan. Molenaar 

 
44 Boekzaal der Geleerde Wereld, januarij 1820, p. 18. 
45 D. Molenaar, Adres aan al mijne hervormde geloofsgenooten, Amsterdam 101840 (1827). 

Nog hetzelfde jaar beleefde het adres een negende druk. Over de reactie in overheidskringen: 

'Rapport van den Minister van Eeredienst aan den Koning, 18 Mei 1827', in: F.L. Bos, Ar-
chiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, dl. 1, Kampen 1939, pp. 70-74, pp. 71-72. 
46 Godgeleerde bijdragen, dl. 1 st. 1 (1827), pp. 664-676. 



HOOFDSTUK 3 

 

98 

meende dat de oud-liberalen hierin waren geslaagd mede dankzij de verlichte 

remonstranten en doopsgezinden in Nederland. Zij hadden namelijk:  

 

de maatschappij Tot nut van ´t Algemeen uitgevonden, en daar één der 

hoofdregelen dezer maatschappij, die zich door onderscheidene middelen 

heeft weten uit te breiden, is, alle distinktieve leerstellingen ter zijde te stel-

len, zoo is hierdoor eene meerdere onverschilligheid onder onze belijders 

veroorzaakt, ten aanzien van de leerstellige geloofsstukken.
47

 

 

Molenaar stelde voor dat de oud-liberalen zich zouden afscheiden van de her-

vormde kerk zodat het gereformeerde karakter van de vaderlandse kerk kon 

worden hersteld. Binnen de gereformeerde kerk was geen plaats voor leraren die 

- in zijn ogen - de wereld dienden in plaats van God. 

 Dat Molenaar de predikantenstand veroordeelde vanwege een toenemende 

verwereldlijking past in zijn kritiek op het overheersende predikantsideaal bin-

nen de hervormde kerk. Hij meende dat de predikstijl in zijn tijd nodeloos 

kunstmatig, ingewikkeld en sierlijk was waardoor hij een verhullende werking 

had. Het verkondigde geloof werd bovendien bestempeld als een geesteloze ze-

deleer. Daarbij signaleerde Molenaar een tanende aandacht voor het pastoraat. 

Daarentegen, zo meende ook Hendrik de Cock, gaven predikanten zich te veel 

over aan 'ijdele wereldse vermaken'.
48

 In deze visie was de predikant eerder heer 

dan herder die zich maar moeilijk liet onderscheiden van koopman en burger. 

Volgens de critici manifesteerde deze vrije manier van leven zich eveneens in 

een vrije manier van kleden. De klassieke mantel met bef van de achttiende-

eeuwse gereformeerde predikant had aan populariteit verloren, onder meer ten 

gunste van de toga die de academische status van de voorganger benadrukte.
49

 

 

De nadruk die Molenaar en Schotsman legden op de publieke handhaving van 

de gereformeerde leer in de kerk als basis voor de staat en de natie is typerend 

voor rechtzinnig gereformeerd Nederland. Vanaf de jaren dertig zou een vol-

gende rechtzinnige generatie zich verzetten tegen het verlichte karakter van de 

hervormde kerk en dit koppelen aan een geconstateerd zedelijk verval onder de 

bevolking en een verslechtering van de positie van de Nederlandse staat.  

 
47 Molenaar, Adres, p. 10. Vgl. tevens Schotsman, Eere-zuil; I. da Costa, Bezwaren tegen de 

Geest der eeuw. Door Mr. I. Da Costa. Met een voorrede van Ds. J.E. Vonkenberg, Leiden 

z.jr. [1923] (1823). 
48 H. de Cock, 'Ernstige en hartelijke toespraak aan mijn Landgenooten in deze zorgvolle en 

droevige dagen, vooral met betrekking hunner eeuwige belangen [Veendam 1834]', in: H. de 

Cock, Verzamelde Geschriften, dl. 1, Houten 1984, pp. 265-295, pp. 276-277. 
49 E.H. Cossee, 'Het ambtsgewaad van de Nederlandse predikant', in A.L. Molendijk (red.), 

Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa, Hilversum 2003, 

pp. 147-164, pp. 154-155. 
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Deze opvatting komt duidelijk naar voren in de geschriften die De Cock publi-

ceerde in de periode 1833-1835. Aan zijn protest en uiteindelijke afscheiding 

van de hervormde kerk lag de overtuiging ten grondslag dat de vrijzinnigheid de 

verdorven rede op de troon stelde en over het woord liet heersen.
50

 De Cock be-

schuldigde veel predikanten van vals leraarschap en gruwde van de gedachte dat 

theologanten werden opgeleid door hoogleraren die zich niet gebonden voelden 

aan de formulieren van enigheid. De gereformeerde leer moest kerkelijk worden 

hersteld en de bron vormen voor de religieuze disciplinering van de gelovigen. 

In zijn geschriften riep hij de leden van de hervormde kerk onder noemers als 

'landgenoten' en 'Nederlanders' op terug te keren tot de beginselen zoals vastge-

legd door de Synode van Dordrecht. Wanneer het gereformeerde karakter van de 

kerk was hersteld en deze nauw was verbonden met de staat, dan zou het natio-

nale verval gekeerd kunnen worden. Natie en staat werden bepaald door het ge-

reformeerde karakter van de vaderlandse kerk. 

 Deze visie sloot overigens niet uit dat de andere gezindten hun geloof in 

Nederland mochten blijven belijden. Daarbij werd vooral gewezen op verdraag-

zaamheid als vaderlandse deugd die de nationale, kerkelijke verscheidenheid 

mogelijk had gemaakt. De Cock vertegenwoordigt dan ook een standpunt dat we 

een gematigde vorm van religieus nationalisme zouden kunnen noemen. Im-

mers, de Nederlandse staat hoefde niet bevrijd te worden van dissenters, joden 

en katholieken. Hun aanwezigheid in Nederland was bijzaak, in die zin dat zij 

hoegenaamd geen invloed uitoefenden op de nationale welvaart. Zij maakten 

geen deel uit van de (gereformeerde) natie. 

 De Cock en de beweging die hij aanvoerde werden aanvankelijk op ver-

scheidene fronten tegengewerkt. Naast de militaire, juridische en kerkelijke 

maatregelen - zoals in het voorgaande hoofdstuk besproken - kwamen zijn idee-

en, persoon en aanhang onder kritiek te liggen. In theologisch opzicht werd de 

Ulrumse predikant beschuldigd van katholieke tendensen omdat hij menselijke 

bepalingen plaatste boven Gods openbaring. Maar ook werden zijn ideeën als 

achterhaald verworpen. De rede had de mensheid verder gebracht dan zeven-

tiende-eeuwse menselijke bepalingen. De Ulrumse leraar werd ook als individu 

in negatieve zin beschreven. De Groningse hoogleraar theologie, P. Hofstede de 

Groot (1802-1886), kenschetste hem als een zwak karakter,
51

 terwijl in Godge-

 
50 H. de Cock, Besluiten van de nationale Dordsche synode; gehouden in den jare 1618 en 

1619, te Dordrecht. Uitgegeven door en met eene voorrede van Hendrick de Cock, gerefor-
meerd leeraar te Ulrum, Veendam 1833, p. x. 
51 [P. Hofstede de Groot], De bewegingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, in de jaren 
1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald 

door X. In het Hoogduitsch uitgegeven door Dr. J.C.L. Gieseler, Hoogleeraar in de kerkge-
schiedenis te Göttingen. Met de voor- en slotrede des hoogduitschen uitgevers, en eenige 
bijvoegselen des schrijvers, vooral dienende ter voortzetting van het verhaal tot in 1841, Rot-

terdam 1841, p. 50. 
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leerde Bijdragen de Ulrumse gemeente beklaagd werd om haar leraar.
52

 De 

Cock werd eveneens gehoond vanwege zijn stijl, of eigenlijk vanwege het ont-

breken van het juiste stijlgevoel. De afgescheidenen ontbeerden de vorming en 

verlichting die men in beschaafde kringen verwierf. Overigens behoorden de 

voormannen van de Afscheiding wel tot 'de kring van achtbare mannen' die de 

door Willem I ingerichte academische opleiding had doorlopen en afgerond.
53

 In 

algemene termen werd het Dordtse gedachtegoed verbonden met een gebrek aan 

kennis ('verlichting'). Zo beschouwde de predikant Benthem Reddingius de po-

pulariteit van de Afscheidingsbeweging in de lagere sociaal-maatschappelijke 

kringen als het gevolg van gebrekkig godsdienstig onderwijs.
54

 

 Bernardus Moorrees (1780-1860) poogde in tegenstelling tot De Cock de 

hervormde kerk van binnenuit te veranderen. In een van zijn eerste publicaties 

schreef hij gehoor te geven aan de 'roepstemmen van de Heer door zijne ontzag-

verwekkende gerigten over de volken van Europa en over ons vaderland uitge-

stort'.
55

 Met deze formulering verwees Moorrees naar de Belgische Opstand, de 

uitbraak van een cholera-epidemie en de aanwezigheid van de katholieke kerk 

als belangrijke aanwijzingen dat Nederland werd bedreigd in zijn bestaan. In de 

verklaring van dit verval maakte de predikant onderscheid tussen de bevolking 

van Nederland en de Nederlandse natie. De eerste groep, 'het volk in het burger-

lijke', werd geprezen om haar eensgezindheid, vaderlandsliefde en koningsge-

zindheid. De mate van nationale betrokkenheid van deze burgerlijke samenle-

ving was in zijn visie echter niet bepalend voor de staat. De oorzaak van het na-

tionale verval werd gezocht in de afval van het gereformeerde geloof. Het gere-

formeerde karakter van kerk en natie vormde in zijn visie een voorwaarde voor 

een bloeiende staat. Daarmee postuleerde Moorrees, evenals De Cock had ge-

daan, het bestaan van een gereformeerde natie en betrok deze nauw op de staat. 

 Al kon de oudere Moorrees sympathie opbrengen voor zijn afgescheiden 

collegae, toch was de beweging in zijn ogen noch heilzaam noch goddelijk en 

 
52 Godgeleerde Bijdragen, dl. 8 st. 1 (1834), pp. 86-88. 
53 Tot de predikanten uit de beginfase van de Afscheiding worden gerekend: A. Brummel-

kamp (1811-1888), stud.theol. 1830 te Leiden; H. de Cock (1801-1842), stud.theol. 1819 te 

Groningen; G.F. Gezelle Meerburg (1806-1855), stud.theol. 1826 te Leiden; A.C. van Raalte 

(1811-1876), stud.theol. 1832 te Leiden; en H.P. Scholte (1805-1868), stud.theol. 1827 te 

Amsterdam, 1829 te Leiden.  
54 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1833, pp. 6-10. Vgl. tevens de strekking 

van: G. Benthem Reddingius, Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen 
in de hervormde kerk. Uitgegeven door G. Benthem Reddingius, Th.Dr. en Predikant te Assen, 

Groningen 1833. 
55 B. Moorrees, Leerrede over de bekeering van Lydia. Door Do. B. Moorrees, Leeraar der 
Gereformeerde Kerk, thans in de gemeente van Wijk in het land van Heusden, te voren in de 
Gemeente van Nijkerk op de Veluwe, Amsterdam 1832, p. v. 
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bovendien door menselijke hartstochten beïnvloed.
56

 Belangrijke wapenfeiten in 

zijn strijd tegen 'de vrijdenkerij van deze treurige Eeuw' vormden twee adressen 

uit 1841 en 1842.
57

 Hierin riep hij de synodeleden op tegemoet te komen aan 

zijn pleidooi voor het herstel van de gereformeerde leer. Indien zij weigerden 

was er in zijn ogen geen andere mogelijkheid dan een afscheiding binnen de 

hervormde kerk, van het liberale deel welteverstaan dat dan geen aanspraak kon 

maken op de kerkelijke goederen. Met zijn pogingen droeg hij er echter toe bij 

dat koning Willem II een verdere scheiding van kerk en staat formeel doorzette. 

De synode op haar beurt verklaarde in een reactie expliciet dat de formulieren 

van enigheid ondergeschikt waren aan de Heilige Schrift. 

 Zowel Moorrees als De Cock had groot vertrouwen in de Oranjes als hand-

havers van de gereformeerde leer. Dat het Oranjehuis de kerk in politiek en per-

soonlijk opzicht gedurende vele generaties had ondersteund en beschermd, 

maakte de band tussen de familie en de publieke kerk bijzonder. Vooral Willem 

van Oranje werd geprezen vanwege zijn betekenis voor de vestiging van de pu-

blieke kerk. Dankzij deze rol werd de prins door De Cock geprezen als 'naast 

God onze eerste verlosser'.
58

 De rechtzinnigen richtten zich dan ook tot zijn na-

komeling, Willem I, om bemiddeling in hun strijd voor het herstel van de gere-

formeerde leer. Naast deze historische overwegingen speelden eveneens theolo-

gische argumenten - het zogenoemde jus circa sacra - een rol in de toekenning 

van kerkelijk gezag aan de vorst. Zij gingen daarmee voorbij aan het feit dat de 

wijzigingen in de hervormde kerkorde steeds waren gesanctioneerd door de ko-

ning en stelden dat het volstond om Willem I te wijzen op de verderfelijke in-

vloeden die de liberalen heimelijk hadden uitgeoefend.
59

 

 In rechtzinnige kringen vormde terugkeer tot de oorspronkelijke kerkelijke 

situatie voorwaarde voor het nationale geluk. Het ging de rechtzinnigen niet om 

een deugdzame, protestantse burgerbevolking waaraan de kerk een bijdrage 

moest leveren. Volksgeluk en volkswelvaart waren in de rechtzinnige visie af-

hankelijk van de handhaving van de gereformeerde leer: 'deze Kerk […] is het 

eenige ware plegtanker van Neêrlands volksgeluk' en de ware gereformeerden 

 
56 B. Moorrees, Leerrede over de algenoegzaamheid van Jezus Christus voor allen, die door 
het geloof met hem gemeenschap ontvangen; met eene voorrede ter openlegging der redenen 

van mijn gehouden gedrag ter zake van de afscheiding door den eerw. heer H.P. Scholte. 
Door D°. B. Moorrees, leeraar der Gereformeerde Kerk, thans in de Gemeente van Wijk, in 
het land van Heusden, te voren in de Gemeente van Nijkerk op de Veluwe, Amsterdam 1835. 
57 Citaat afkomstig uit: Moorrees, De bekering van Lydia, p. v.  
58 De Cock, 'Ernstige en hartelijke toespraak', p. 268. 
59 Molenaar schrijft dat de vorst zelfs misleid zou zijn inzake zijn adres uit 1827. D. Mole-

naar, Noodzakelijke zelfverdediging door D. Molenaar, Hervormd Predikant te ´s Gravenha-
ge, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Amsterdam 1841, p. 12. 
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behoren tot 'de kurk […], waarop ons Vaderland drijft', aldus Moorrees.
60

 Cen-

traal stond de terugkeer van de God van Nederland in de gereformeerde kerk 

van waaruit vervolgens een heilzame werking zou uitgaan op staat en natie. 

 

 

3. De vorming van de natie 

 

De drie Groningse hoogleraren theologie, P. Hofstede de Groot (1802-1886), 

L.G. Pareau (1800-1866) en J.F. van Oordt J.Wzn. (1794-1852), kwamen in de 

winter van 1833-34 in samenspraak, aldus eerstgenoemde, tot hun 'ontdekking' 

dat het christendom in essentie bestaat in Gods openbaring en opleiding van de 

mensheid in Christus.
61

 De mens was naar Gods beeld geschapen en Christus, 

die door God uit liefde tot de mensheid was gestuurd, toonde exemplarisch aan 

dat de mens deelachtig kan worden aan de goddelijke natuur.
62

 De voorwaarde 

hiervoor was dat het evangelie van Christus in de mens ging leven.
63

 De Gro-

ninger Godgeleerden plaatsten het gevoel naast de rede en streefden naar een 

godsdienstige heropleving van de natie. Deze nadruk op de opwekking en de 

verlevendiging van de Geest in de mens wordt door Jasper Vree beschouwd als 

een reactie op het rationalisme binnen de hervormde kerk.
64

 Daarmee vertonen 

deze theologen enige overeenkomst met de Afscheidingsbeweging en het Ré-

veil. Vooral met laatstgenoemde beweging konden de Groninger Godgeleerden 

bij tijd en wijle samenwerken op het praktische vlak.  

 Naast de bijbel, met name het Nieuwe Testament, vormde het verleden voor 

de Groninger Godgeleerden een belangrijke, zij het minder betrouwbare bron 

voor het begrip van Gods werking in de wereld. De gang van de mensheid en de 

volkeren op weg naar verdere beschaving en ontwikkeling zagen zij, evenals 

veel tijdgenoten, parallel aan de ontwikkeling van het individu van kindsheid (of 

 
60 B. Moorrees, Adressen aan de synode en aan Z.M. den Koning der Nederlanden. Door B. 
Moorrees en andere gereformeerde predikanten, Amsterdam 1841, pp. 17-18; B. Moorrees, 

Adres aan mijne gereformeerde geloofsgenoten in ons vaderland. Door B. Moorrees, gere-
formeerd leeraar te Wijk in het land van Heusden, Amsterdam 1841, p. 14. 
61 P. Hofstede de Groot, C.H. van Herwerden C.Hz., M.A. Amshoff, Christelijke Betrachtin-
gen. Eene Bijdrage tot de stichtelijke lektuur, naar de Behoefte van deze Tijden, Groningen 

1834, pp. vi-ix. Vgl. J. Vree, De Groninger Godgeleerden. De oorsprongen en de eerste peri-
ode van hun optreden (1820-1843), Kampen 1984, p. 88. 
62 [N.N.], 'In hoeverre het Nederlandsche volk, tot op onze dagen toe, door het Christendom is 

vernieuwd geworden'; [N.N.], 'Over de wedergeboorte, die de mensch moet ondergaan, als hij 

een Christen wordt', in: Hofstede de Groot, Van Herwerden, Amshoff, Christelijke betrach-
tingen, pp. 56-71, p. 67; pp. 201-214, p. 214. 
63 [N.N], 'Het onderscheid tussen Wet en Evangelie, volgens een´ Profeet en een´ Apostel 

voorgesteld', in: Hofstede de Groot, Van Herwerden, Amshoff, Christelijke betrachtingen, 

pp. 123-152, pp. 151-152. 
64 Vree, Groninger Godgeleerden, p. 37. 
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dierlijkheid) naar meerderjarigheid. De beslissende factor in het proces vormde 

het christendom.
65

 De Groninger Godgeleerden betrokken individu, natie en 

mensheid sterk historiserend op elkaar. De mate van ontwikkeling en bescha-

ving van een natie was echter niet alleen gerelateerd aan de aanvaarding van het 

christendom zelf. Het stadium waarin het christendom zich bevond werd even-

eens verbonden met verschillende stadia van volksbeschaving.
66

 Het belang van 

de geschiedschrijving als studie naar de ontwikkeling van de mensheid lag in de 

bijdrage die zij kon leveren aan de opvoeding van de natie. Om het volk te be-

schaven werd onder leiding van de Groninger Godgeleerden bijzondere aan-

dacht besteed aan de beoefening van de kerkgeschiedenis. De Nederlandse taal 

werd door hen opgewaardeerd en het aantal Nederlandstalige dissertaties dat 

onder hun hoede verscheen nam toe. 

 Een concreet voorbeeld van de wijze waarop historisch onderzoek en volks-

opvoeding samengingen biedt een preek van Hofstede de Groot van 28 augustus 

1838.
67

 In de kerkdienst werd het Groninger Ontzet (1672) gevierd. De voor-

ganger verklaarde dat dergelijke festiviteiten bijdroegen tot versterking van de 

godsdienstige gevoelens en van het historische en nationale besef in stad en va-

derland. In de gedrukte versie van de leerrede was een voetnoot toegevoegd 

waarin het verband tussen volksfeest en volksopvoeding werd uitgewerkt.
68

 Hier 

riep de predikant op tot het uitvinden en invoeren van goede volksfeesten als 

alternatief voor de matigings- en afschaffingsbewegingen, waaraan onder meer 

de predikant O.G. Heldring (1804-1876) zich had gecommitteerd. Aan de op-

roep lag een mensbeeld ten grondslag dat ervan uitgaat dat het vermogen tot het 

beleven van geluk, genot en vreugde bijdraagt aan de vervolmaking van de 

mensheid. Gezien de potentieel destructieve krachten die van deze gevoelens 

 
65 [N.N.], 'In hoeverre het Nederlandsche volk', p. 67; [N.N.], 'Het onderscheid tussen Wet en 

Evangelie', p. 145. Vgl. F.R.J. Knetsch, 'Petrus Hofstede de Groot (1802-1886). Vriendelijk 

volksvoorlichter of ideoloog van het imperialisme?', in: G.A. van Gemert, J. Schuller tot 

Peursum-Meijer, A.J. Vanderjagt (red.), 'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken'. 
Groningse geleerden 1614-1989, Hilversum 1989, pp. 129-146. 
66 Vgl. o.m. [N.N.], 'In hoeverre het Nederlandsche volk', pp. 56-71; P. Hofstede de Groot, 

'Beschouwing van den gang, dien de christelijke godgeleerdheid in het algemeen dus verre in 

Nederland heeft gehouden. Door P. Hofstede de Groot, Hoogleeraar te Groningen', in: Archief 
voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, dl. 13 (1842), pp. 121-190; 

P. Hofstede de Groot, 'Voorrede', in: N. Roussel, De Katholieke en Protestantsche Natiën 
onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. 
Door Napoléon Roussel. Met eene voorreede van Prof. P. Hofstede de Groot, dl. 2, Gronin-

gen 1856, [geen paginanummering]. 
67 P. Hofstede de Groot, Groningens bevrijding in 1672. Eene godsdienstige rede, op den 28 
Augustus in de Groote Kerk te Groningen uitgesproken, Groningen 1838. 
68 Hofstede de Groot, Groningens bevrijding in 1672, nt. 12, p. 25; bijbehorende tekst op 

pp. 43-47. 
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uitgingen was het in de ogen van de hoogleraar belangrijk dat deze vooral in de 

armere volksklassen in juiste banen werden geleid.  

 De hoogleraren konden dan ook grote waardering opbrengen voor wat zij 

beschouwden als de verworvenheden van hun tijd. Vaak betrof het veranderin-

gen die al waren ingevoerd voordat het Groninger driemanschap zijn ideeën 

ontwikkelde. Toch identificeerden zij zich hiermee, zo blijkt onder meer uit het 

gebruik van de bezittelijke voornaamwoorden in een publicatie van Hofstede de 

Groot, waarin hij de retorische vraag stelde en beantwoordde waarom de 'school 

van Bilderdijk' zich van de veranderingen afkeerde:  

 

Deze nu zijn tegen ons verbitterd; en waarom? [...] Ja, waarom varen zij bij-

na tegen alles uit, dat er bestaat? Tegen onze Grondwet, tegen het Nut van ´t 

algemeen, tegen ons Bijbel- en Zendelinggenootschap, tegen koepokinen-

ting en aardappelen, tegen schoolwezen, Kerkbestuur en Evangeliepredi-

king? Zij behooren, in Kerk en Staat, in school en wetenschap, tot dezulken, 

die alleen het oude goedkeuren en dat nieuwe, ´t welk zij zelve doen.
69

 

 

De maatschappelijke verbeteringen, variërend van nieuwe landbouwmethoden 

tot staatkundige wijzingen, pasten alle binnen de opvoedingsgedachte van de 

Groninger Godgeleerden. Deze opvoeding moest niet alleen in de Nederlandse 

kerken worden gerealiseerd, maar ook in huis, op school en in de maatschap-

pij.
70

 

 De kritiek op de rechtzinnig gereformeerden die uit het aangehaalde citaat 

spreekt komt overeen met de wijze waarop in oud-liberale kringen over de or-

thodoxie werd gedacht: verbeteringen werden tegengehouden door een halsstar-

rig vasthouden aan het oude. De Groninger Godgeleerden en de oud-liberalen 

verstonden elkaar op meerdere terreinen.
71

 Zij schaarden zich achter het idee van 

een zekere mate van leervrijheid zoals in de hervormde kerk was vastgelegd. 

Mede om die reden hekelde De Cock zijn voorganger te Ulrum, Peter Hofstede 

de Groot, als 'de zamenraper […] dier Remonstrantsche en Sociniaansche 

dwaalleeringen'.
72

 Evenals de oud-liberalen waren de Groninger Godgeleerden 

van opvatting dat de herleving van de juiste deugden en zeden in Nederland 

 
69 P. Hofstede de Groot, Een woord aan de hervormde gemeente te ´s Gravenhage over de 
Groninger Godgeleerden, en hunne bestrijding in "Den Nederlander". Door P. Hofstede de 

Groot, ´s Gravenhage 31851, p. 18. 
70 P. Hofstede de Groot, Het belang der volksopvoeding, in een voorbeeld uit de geschiedenis 
onzer eeuw opgehelderd door P. Hofstede de Groot, Groningen 1845, p. 19. 
71 P. Hofstede de Groot, Gedachten over de beschuldiging, tegen de leeraars der Nederland-

sche Hervormde Kerk in deze dagen openlijk ingebracht, dat zij hunnen eed breken, door af te 
wijken van de leer hunner kerk, die zij beloofd hebben te zullen houden [tweede vermeerderde 

druk], Groningen 1834. Vgl. Godgeleerde Bijdragen, dl. 8 (1834), pp. 479-485. 
72 H. de Cock, 'Verdediging tegen de aanvallen op de ware gereformeerde kerk', p. 471. 
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voorwaarde was voor het nationale herstel. Ook zij waren betrokken bij het bur-

gerlijk beschavingsoffensief.  

 De oud-liberalen aan het begin van de negentiende eeuw projecteerden de 

burgerdeugden terug op de zeventiende eeuw. In de eerste paragraaf is Donker 

Curtius aangehaald die in 1813 het bestaan van een nationaal volkskarakter ver-

onderstelde en vervolgens de individuele burgerdeugden centraal stelde. Tijdens 

de revolutie was het volk, naast een sociale categorie, vooral een politieke cate-

gorie. De unitariërs van 1798 legden dit begrip aan de basis van de eenheidsstaat 

in 1798 en ook koning Willem I had zich aangesloten bij dit revolutionaire ver-

toog toen hij in 1813 verklaarde zijn soevereiniteit uit handen van het volk te 

ontvangen. 

 In de loop van de negentiende eeuw won de voorstelling van een historisch 

gegeven natie aan populariteit. Al aan het einde van de achttiende eeuw had de 

Duitse filosoof en theoloog Johann Gottfried Herder (1744-1803) de culturele 

eigenheid van elke natie benadrukt. In zijn visie was een volk bepaald door zijn 

gedeelde geboortegrond, verleden, landschap, moedertaal en religie. Het volks-

karakter lag daarmee besloten in de historische natie als geheel. Deze etnisch-

culturele invulling van het volksbegrip won ook in Nederland aan kracht. Zo zou 

de Friese oud-liberale predikant R. Posthumus (1790-1859) in 1845 het volk 

omschrijven als: 'eene zamenvoeging van menschen, welke […] door klimaat, 

bodem, taal, godsdienst, regering, zeden en bedrijven, van andere soortgelijke 

onderscheiden zijn.'
73

 

 In de decennia na 1800 verschoof het zwaartepunt in het nationale discours 

geleidelijk van individu naar natie, overigens zonder dat de aangeprezen deug-

den wezenlijk veranderden: zij lagen in het verlengde van de waarden die in ver-

lichte kringen werden gekoesterd. Maar in plaats van deze vooral aan te prijzen 

als individuele verworvenheden van de zeventiende eeuw werden zij nu hoofd-

zakelijk gelokaliseerd in een historisch gegeven natie. Hier ligt een verklaring 

voor de groeiende populariteit van en aandacht voor de nationale kerkgeschie-

denis en tradities als volksfeesten. Het onderzoek richtte zich nu op de culturele 

eigenheid van de nationale gemeenschap. De nationale identiteit werd afgeleid 

van de volksgebruiken en vervolgens opgelegd als norm aan hetzelfde volk. 

 Deze voorstelling van de natie als een min of meer etnisch-culturele eenheid 

speelde voor het eerst een prominente rol in de theologie van de Groninger 

Godgeleerden.
74

 Met name Hofstede de Groot, die via zijn leermeester, de hoog-

 
73 R. Posthumus, De Algemeene- of volksgeest, beschouwd in zijne natuur en werking op het 
nationaal geluk, vooral met betrekking tot ons vaderland, met een woord aan de Friezen, 

Leeuwarden 1845, p. 5. 
74 J.C.H. Blom, C.J. Misset, '"Een onvervalschte Nederlandsche geest". Enkele historiografi-

sche kanttekeningen bij het concept van een nationaal-gereformeerde richting', in: J.C.H. 

Blom, Burgerlijk beheerst. Over Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam 1996, pp. 82-

99, pp. 86-89. 
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leraar Ph.W. van Heusde (1778-1839), door de Romantiek was beïnvloed, droeg 

er aldus de historicus J.C.H. Blom met name toe bij dat dit nationale denken een 

breder publiek bereikte. Hofstede de Groot ging ervan uit dat in de historische 

natie het christendom zich in nationale zin had geopenbaard. Deze stelling zette 

hij uiteen in zijn artikel 'Beschouwing van den gang, dien de christelijke godge-

leerdheid in het algemeen dus verre in Nederland heeft gehouden', dat in 1842 

verscheen in het Archief voor kerkelijke geschiedenis.
75

 Hierin typeerde hij de 

Reformatie en in het bijzonder de Synode van Dordrecht als momenten waarop 

'vreemde beginselen de inlandsche, nationale, uit 's volks karakter ontsprongene 

hebben verdrongen.'
76

  

 Vooral bij Hofstede de Groot kwam de sinds de zestiende eeuw bekende 

gedachtegang dat het christendom in Nederland een eigen weg had ingeslagen 

tot volle wasdom.
77

 Hij was ervan overtuigd dat wezenlijke elementen van het 

Nederlandse volkskarakter zich hadden gemanifesteerd in religieuze stromingen 

als de moderne devotie, het jansenisme, het mennonisme, het remonstrantisme 

en het humanisme. In deze opsomming waren zowel katholieke, gereformeerde 

als dissenterse bevolkingsgroepen gerepresenteerd. Tezamen maakten zij de na-

tionale gemeenschap uit die volgens Hofstede de Groot altijd al had bestaan met 

een ongewijzigd volkskarakter: '[d]it volk is practisch, op heilige deugd en beoe-

fenende godsvrucht gesteld'.
78

 Dienovereenkomstig definieerde hij de Neder-

landse christenheid als vroom, ondogmatisch en gericht op praktische vorming. 

Hij riep alle protestantse en katholieke theologen op 'om al wat goed en waar is 

van elkander over te nemen en met elkander te bevorderen.'
79

 Op deze wijze zou 

de specifieke Nederlandse vorm van het christendom - de Groninger Godge-

leerdheid - gestalte krijgen
80

:  

 

het eeuwige, altijd en overal hetzelfde Evangelie, maar op die wijze, waarop 

het Nederlandsche volk deszelfs hemelschen rijkdom en Goddelijke kracht 

het beste in zich kan opnemen. Zoo worden wij medearbeiders van God en 

Christus, om eene heerlijke vernieuwing der Kerk te bevorderen.
81

 

 
75 Hofstede de Groot, 'Beschouwing'. Vgl. tevens [N.N.], 'In hoeverre het Nederlandsche volk, 

pp. 56-71. 
76 Hofstede de Groot, 'Beschouwing', p. 142.  
77 Blom, Misset, '"Een onvervalschte Nederlandsche geest"', pp. 86-90; A.L. Molendijk, "Een 

hoogstbelangrijke wetenschap". De beoefening van de kerkgeschiedenis in Nederland in de 
negentiende eeuw, z.pl. 2000, pp. 19-20. 
78 Hofstede de Groot, 'Beschouwing', p. 184. 
79 Hofstede de Groot, 'Beschouwing', p. 189. 
80 Vgl. Vree, Groninger Godgeleerden, p. 341; J.P. van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als 

ideoloog van de grootprotestantse beweging (1840-1844)', in: Documentatieblad voor de Ne-
derlandse kerkgeschiedenis na 1800 15 (1992) 37, pp. 1-24.  
81 Hofstede de Groot, 'Beschouwing', p. 190. 
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Binnen de nationale opvoedingsgedachte paste de oprichting van een nationale 

kerk: zij zou corresponderen met de nationale godsdienst en bijdragen aan de 

vorming van de nationale gemeenschap als geheel opdat zo het christendom het 

best gediend kon worden. 

 Juist in Nederland bestond echter het gevaar dat de bestaande kerkelijke 

pluriformiteit de gemeenschapsbanden onder druk zette. Daarom was een be-

langrijke taak weggelegd voor de staat om de natie bijeen te houden door de 

handhaving van 'een onderwijs, ´twelk onafhankelijk is van Staats- en Kerkpar-

tijen'. Op deze wijze, zo vervolgde Hofstede de Groot, zouden de Nederlanders 

wennen 'aan de mogelijkheid en bestaanbaarheid van een liefdevol zamenleven 

onder dezelfde wetten, ook bij verschil van godsdienst'.
82

 De hervormde kerk 

werd gelijkgeschakeld met andere educatieve dan wel beschavende genoot-

schappen en in dienst gesteld van de natie.  

 

 

4. Samenvatting 

 

Onder predikanten liep het theologische denken over kerk, staat en natie in de 

eerste helft van de negentiende eeuw in de pas met politieke, culturele en so-

ciaal-maatschappelijke veranderingen. Veel kerkelijke leraren waren uitgegroeid 

tot representant van de beschaafde academische en burgerlijke stand. Tevens 

werden predikanten in hun denken beïnvloed door onder meer staatsrechtelijke 

omwentelingen en incorporeerden zij begrippen als 'de natie' in hun theologie. In 

hun geschriften komt bovendien een diepe nationale betrokkenheid tot uitdruk-

king die was geïncorporeerd in de theologische opvattingen van de auteurs. Op 

grond van de verbanden die de predikanten legden tussen de begrippen kerk, 

staat en natie is het mogelijk om de volgende theologische driedeling aan te 

brengen in hervormd Nederland.  

 Een rechtzinnig-gereformeerd volksdeel laat zich relatief eenvoudig aanwij-

zen. Hier vinden we de oppositie tegen het Algemeen Reglement van 1816. In 

rechtzinnige kringen werd de hervormde kerkorde beschouwd als een product 

van het verlichtingsdenken waarmee de gereformeerde leer was losgelaten. Zij 

constateerden daarnaast een verwereldlijking van de predikantenstand alsmede 

het nationale verval van Nederland. Deze ontwikkelingen werden verklaard 

vanuit het kerkelijke verval. Hieruit vloeide het ideaal voort van een gerefor-

meerde staat en natie: alleen de handhaving van de gereformeerde leer in de 

kerk kon de voorspoed van volk en vaderland herstellen. Daarbij moet worden 

aangetekend dat men niet streefde naar een in religieus opzicht homogeen Ne-

 
82 Hofstede de Groot, Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch Onderwijzers-genoot-
schap kan verkrijgen, p. 16. 
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derland. De kerkelijke diversiteit werd beschouwd als een historisch gegeven dat 

niet bepalend was voor de nationale welvaart. Alleen het gereformeerde volks-

deel werd betrokken op de staat. 

 De twee andere groepen predikanten, de oud-liberalen en de Groninger 

Godgeleerden, hadden de voorstelling losgelaten dat de gereformeerde kerk de 

enige hoeder van de ware leer was. Zij stonden dan ook achter de aanvaarding 

van het beginsel van leervrijheid binnen de hervormde kerk, die mede dankzij de 

oververtegenwoordiging van oud-liberalen in de hervormde synode kon worden 

gerealiseerd. Binnen beide theologische stromingen benaderde men in het bij-

zonder de andere protestantse kerkgenootschappen als gelijke en werden serieu-

ze toenaderingspogingen ondernomen. Hier had het vertoog over de natie een 

overwegend protestants karakter, alhoewel katholieken (en joden) niet per defi-

nitie werden buitengesloten. Bij dit inclusivisme werd in de regel verwezen naar 

idealen van algemeen burgerschap en naar een gedeeld, bovenkerkelijk christen-

dom. 

 Alhoewel het hier om ideaaltypen gaat, kan toch de stelling worden ge-

waagd dat de oud-liberalen sterk door de Verlichting, terwijl de Groninger God-

geleerden door de Romantiek zijn beïnvloed. De invloed van de Verlichting op 

de oud-liberale theologie is af te lezen aan het gewicht dat de rede als middel tot 

Godskennis kreeg toebedeeld. Het onderscheid wordt ook duidelijk in de ver-

schillende reacties op het gesignaleerde nationale verval. De oud-liberalen ver-

klaarden deze vanuit een gesignaleerd moreel verval onder de Nederlandse be-

volking. Derhalve zetten deze predikanten zich in voor de vorming van goede 

burgers die zich eendrachtig inzetten voor het vaderland. Door deze opdracht 

laat de kerk zich typeren als een functie van de staat. De Groninger Godgeleer-

den echter zochten de oplossing voor het nationale verval in de aankweking van 

een krachtig volkskarakter. De natie werd in deze kringen beschouwd als een 

historisch gegeven. De bijbehorende identiteit, ook wel volkskarakter, was 

daarmee eveneens een constante, die echter in de loop der tijd was verzwakt 

door invloeden van buitenaf. Hieruit volgde de noodzaak van herstel van de cul-

turele eigenheid van de Nederlandse natie. Naast de hervormde kerk kregen ook 

andere (kerk)genootschappen, evenals de staat een rol toebedeeld binnen deze 

opvoedingsgedachte. Zij stonden alle in dienst van de natie. 
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'AAN MIJN LIEVE VADERLAND, MET WOORD EN PEN, EEN OFFER BRENGEN'
1
 

OVER PREKEN EN PREDIKERS IN DE EERSTE HELFT VAN DE NEGENTIENDE 

EEUW 

 

 

 

In 1814 verschenen de twee preken die Alexander de Koning (1783-1827) op 19 

december 1813 te Sliedrecht had gehouden.
2
 De eerste dienst die dag stond in 

het teken van de zogenoemde Ramp van Woerden. De inwoners van deze plaats 

hadden zich openlijk oranjegezind getoond, nog voordat formeel een eind was 

gekomen aan de Franse overheersing op 16 november 1813. Bij zijn terugtocht 

op 24 november leefde het keizerlijk leger vervolgens zijn frustratie en woede 

uit op de Woerdenaren. Voorraden werden geplunderd en enkele tientallen bur-

gers werden vermoord of verwond. Vanaf de kansel wilde de predikant, Alexan-

der de Koning, zijn toehoorders opmerkzaam maken op Gods hand in deze ge-

beurtenis. De voorganger trad daarbij niet op als boeteprediker. Hij confronteer-

de zijn toehoorders niet met de boodschap dat de Ramp van Woerden Gods straf 

was voor een zondig leven en dwong tot een terugkeer tot de rechte leer. Uit de 

gebeurtenissen in Woerden in het bijzonder en in Nederland in het algemeen 

werd een andere les Gods afgeleid, te weten dat de Nederlanders barmhartig 

dienden te zijn. Ontbrak het hun aan deze deugd, dan waren zij niet beter dan de 

Franse soldaten die hadden huisgehouden in Woerden: 'deze Roovers, deze 

Moordenaars, deze vleeschelijke Duivels'.
3
 De gewenste barmhartigheid moest 

onder meer tot uitdrukking komen in de nationale betrokkenheid van de kerk-

gangers bij het herstel van Woerden. De predikant eindigde dan ook met een 

oproep tot gulle giften voor de getroffen stad, opdat 'Woerden eens dankbaar 

juichte, dit hebben toen de dankbare Hollanders, dit hebben de barmhartige 

Sliedrechters gedaan.'
4
 

 Een vergelijkbare oproep waarin deugdzaamheid en vaderlandsliefde pro-

minent figureerden deed de predikant in de tweede dienst van die dag. De ver-

 
1 A. de Koning, Twee leerredenen, Uitgesproken den 19den van Wintermaand 1813. De eene 
over den ramp te Woerden, de andere over de wapening voor ´t vaderland. Door A. de Ko-
ning, Predikant te Sliedrecht. Uitgegeven ten voordele van Woerdens Burgerij, Dordrecht 

1814, p. iv. 
2 De Koning, Twee leerredenen. 
3 De Koning, Twee leerredenen, p. 28. 
4 De Koning, Twee leerredenen, p. 40. 
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kondiging werd ook nu weer beïnvloed door een contemporaine gebeurtenis van 

nationale importantie. De predikant nam namelijk als uitgangspunt een algeme-

ne wapenkreet die de vorst kort daarvoor had doen uitgaan. Willem I had hierin 

het Nederlandse volk opgeroepen te strijden voor het vaderland. Vanuit de over-

tuiging dat de Franse terugtrekking de eerste stap was die God had genomen in 

de verlossing van Nederland vroeg de predikant om een natiebrede inzet die 

verder ging dan militaire betrokkenheid en beklemtoonde hij de noodzaak tot 

een innerlijke, persoonlijke reiniging. De terugkeer van elke individuele kerk-

ganger tot een deugdzaam en godsdienstig leven gold in de ogen van Alexander 

de Koning als voorwaarde voor het herstel van Nederland.  

 In homiletische zin benaderden deze twee preken het ideaal van de zoge-

noemde synthetische of Engelse preek. Volgens deze methode, die in de loop 

van de achttiende eeuw populair was geworden, diende de inhoud van de preek 

op de toehoorders te worden afgestemd. Het doel van de verkondiging was de 

morele vorming van het individu.
5
 Dit streven vinden we terug in de leerredenen 

van Alexander de Koning die waren gericht op de aankweking van vaderlands-

liefde, barmhartigheid en, in meer algemene termen, van deugdzaamheid en 

godsdienstigheid.  

 Met deze doelstelling had een verwijdering plaatsgevonden van de klassieke 

benadering, de zogenoemde Hollandse of analytische preekstijl, die de analyse 

van een bijbeltekst centraal stelde. De tekst werd dan woord voor woord bespro-

ken en vervolgens verklaard. Vaak sloot de predikant zijn leerrede af met een 

poging om de resultaten van het onderzochte toe te passen op de situatie van de 

toehoorders. Het kwam echter geregeld voor dat de tijd voor de zogenoemde 

toepassing beperkt was door de uitgebreide aandacht voor de tekstuitleg. Dat 

deze preekstijl ouderwets werd gevonden, blijkt onder meer uit de kritiek die de 

lector in de uitlegkunde E.A. Borger (1784-1820) uitte op de secundaire positie 

die de praktische zijde van de verkondiging innam. Tegenwoordig, zo verklaar-

de hij in een artikel uit 1813, was het anders dan '[t]oen men nog den kansel be-

klom, als het theater van schoolse geleerdheid; toen alle standen [...] zich over 

de bedrevenheid des Redenaars [...] verbaasden, en eindelijk van de verbaasd-

heid in slaap vielen'.
6
 Overigens vormde het onderwerp van de tanende aandacht 

van de kerkgangers een terugkerend thema. Nog in 1843 beschreef de predikant 

C.E. van Koetsveld (1807-1893) in zijn ironische Schetsen uit de pastorij te 

Mastland dat tijdens zijn preken de oogleden van veel kerkgangers langzaam 

aan dichtvielen. Maar, zo vervolgde hij, 'het woord Toepassing werkte als een 

 
5 J.J. Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het 

Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800, z.pl. z.jr. [1997], pp. 284-318. 
6 [E.A. Borger], 'Brief aan een´ vriend, over de zoogenaamde toepassingen achter de leerrede-

nen. Door E.A.B.', in: Tijdschrift van kunsten en wetenschappen van het Departement der 
Zuiderzee. Mengelwerk voor 1813, 1813, pp. 116-224, p. 117. 
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elektrieke schok op de dommelende gemeente. Dan stond men op, groette el-

kander daarbij naar een zonderling landsgebruik, en staroogde op mij, om toch 

niets van deze toepassing te missen.'
7
  

 Alexander de Koning bracht met zijn twee leerredenen een klein boekwerk-

je in 8°-formaat (octavo) op de markt. De koper moest twaalf guldencenten beta-

len voor circa 80 pagina's. Daarmee was het boekje normaal geprijsd in vergelij-

king met andere leerredenen, maar goedkoop in verhouding tot een gemiddelde 

verkoopprijs van ongeveer anderhalve gulden voor de categorie theologische en 

stichtelijke literatuur in deze periode.
8
 De twee preken beslaan respectievelijk 37 

en 35 pagina's. De predikant had de inleidende 'voorafspraak', gezangen en ge-

beden eveneens opgenomen in zijn publicatie. Daarmee lagen de teksten aan de 

bovengrens van de 25 tot 35 pagina's die een preek in deze periode in de regel 

besloeg. Uitzonderingen op de gangbare omvang betroffen meestal overschrij-

dingen. Met een uitgebreid notenapparaat werd een preek van de Rotterdamse 

predikant Jan Scharp uit 1817 zelfs een klein historisch boekwerk van ruim hon-

derd pagina's.
9
 Deze predikant stond overigens bekend om zijn lange preken. In 

de eerste helft van de negentiende eeuw duurde een gemiddelde dienst twee uur, 

waarvan de preek de helft in beslag nam.
10

 Soms overschreed Scharp de tijd die 

de zandloper op de kansel hem bood.
11

 

 De twee preken van Alexander de Koning uit 1813 waren niet de enige die 

in druk verschenen. Van zijn hand alleen al verschenen - naast onder meer stich-

telijke werken en Oranjeliederen - nog minstens acht leerredenen. In de eerste 

helft van de negentiende eeuw vinden we naar een ruwe schatting minstens 1200 

preekuitgaven.
12

 Het aantal uitgegeven preken was echter beduidend hoger, aan-

 
7 C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den 
Nederlandschen dorpsleeraar, Schoonhoven 41853 (1843), pp. 59-60. 
8 J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende 
eeuw, Middelburg 1988, p. 79. 
9 J. Scharp, Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der hervorming den twee-
den van slagtmaand MDCCCXVII, In de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, door J. 

Scharp, Rotterdam 1817.  
10 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, p. 46. 
11 Bosma, Woorden van een gezond verstand, p. 230. 
12 Deze voorzichtige schatting is gebaseerd op een bestand van preken uit de periode 1800-

1853 samengesteld aan de hand van: G. van Alphen, Catalogus der pamfletten van de Biblio-
theek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1542-1853, Groningen 1944; Brinkman's catalogus 
van boeken, plaat- en kaartwerken, 1833-1849 [2 dln.]; 1850-1882 [2 dln.], Amsterdam 1858; 

1885; W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke 
Bibliotheek, dln. 6-7 (1978, fotomech. herdruk van ´s Gravenhage 1890-1920). Online biblio-

theekcatalogus PiCarta; en Nederlandse Bibliografie 1801-1832, dln. 1-3, Den Haag 1993. 

Grotere nauwkeurigheid kan alleen worden verkregen door tijdrovend onderzoek. 
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gezien bundels ook als bibliografische eenheid zijn gerekend. Zo gaf Van der 

Palm in 24 bundels in totaal 197 preken uit.
13

 

 De prediking vormde een essentieel onderdeel van het predikantswerk. Elke 

predikant wijdde zich gedurende zijn leven bovendien meermalen per week aan 

de eredienst. De predikant Schotsman rekende zijn gemeente te Sneek in 1801 

voor dat hij in een periode die op zeven weken na drie jaar had geduurd 347 

maal had gepreekt.
14

 Daarnaast had hij drie maal het jaar afgesloten met een 

dankuur, zeven biddagpreken gehouden en was hij 35 maal voorgegaan buiten 

zijn standplaats. Ook verzorgde hij 69 openbare catechisaties, waarin de predi-

kant de geloofsleer vragenderwijs besprak met zijn kerkgangers. Met een totaal 

van 461 erediensten komt Schotsman op bijna drie diensten per week. Dit ge-

middelde was normaal. Over het algemeen werd elke zondag twee maal gepre-

dikt, in de grotere steden ook doordeweeks.
15

 Aan het begin van de negentiende 

eeuw telde Nederland ruim 1500 kerkelijke gemeenten.
16

 Vermenigvuldigen we 

het aantal predikanten met een weekgemiddelde van tweeënhalve preek gedu-

rende vijftig jaar, dan komt het aantal erediensten in Nederland in de eerste helft 

van de negentiende eeuw uit op bijna 10 miljoen. 

 Alexander de Koning beoogde, aldus het 'voorberigt', met de uitgave van 

zijn twee preken 'aan mijn lieve Vaderland, met woord en pen, een offer te bren-

gen'.
17

 De vaderlandslievende doelstelling die ten grondslag lag aan de uitgave 

komt overeen met de eerder geconstateerde nationalistische toonzetting van de 

preken. De leerrede vormt daarmee een medium waarin de nationale betrokken-

 
13 Zie de bibliografie van Van der Palm in: A. de Groot, Leven en arbeid van J.H. van der 
Palm, Wageningen 1960, pp. 264-269. 
14 N. Schotsman, 'Leerreden over Genesis XXII vs. IX-X uitgesproken door den wel eerw. 

Heer Nicolaas Schotsman, bij deszelfs afscheid, als predicant, van de gereformeerde gemeen-

te van Sneek, op zondag den 12 july 1801', in: N. Schotsman, Leerredenen over Joh. XXI vs. 
XV-XVII en Genesis XXXII vs. IX-X; uitgesproken door den wel eerw. Heer Nicolaas Schots-

man, bij deszelfs intreede en afscheid als predikant der gereformeerde gemeente van Sneek, 

Sneek 1801, pp. 27-50, p. 39. 
15 Voor de zondagse ochtendpreek werd zelden een leesrooster gehanteerd. J. Luth, 'Evangelia 
Dominicalia en Historia passionis: Leesroosters in het Nederlandse gereformeerde protestan-

tisme', in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek 16 (2000), pp. 107-134, p. 134. In de tweede 

dienst werd een deel uit De Heidelbergse Catechismus behandeld. In de eerste helft van de 

negentiende eeuw gingen er echter stemmen op om dit gebruik af te schaffen. De synode hield 

officieel vast aan deze dienst, tot in 1863 het besluit volgde om de beslissing hierover aan de 

predikanten zelf over te laten. 
16 De predikant J.F. Martinet heeft het over ruim 1500 predikanten in 1791. J.F. Martinet, Het 
vaderland, met geheel nieuwe geteekende en gekleurde kaarten van iedere provincie, de gene-
raliteits-landen en de geheele Republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingen, Am-

sterdam 1791, p. 648. Zie tevens F.A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland. De geografi-
sche herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816, z.pl. [Zoe-

termeer] z.jr. [1996]. 
17 De Koning, Twee leerredenen, p. iv.  
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heid van predikanten tot uitdrukking kon komen. In dit hoofdstuk gaat de aan-

dacht vooral uit naar gelegenheidsleerredenen die zijn gehouden naar aanleiding 

van gebeurtenissen van nationale importantie.
18

 Zij vormen belangrijke vind-

plaatsen van betrokkenheid bij vaderland en volk. De keuze voor deze preken 

vloeit mede voort uit de samenstelling van het prekenbestand zelf. Bij deze ge-

legenheden voelden relatief veel predikanten een sterke drang om hun monde-

linge boodschap te laten drukken. Daarbij moet worden aangetekend dat de au-

teurs hoofdzakelijk afkomstig waren uit kringen van het oud-liberalisme en de 

Groninger Godgeleerdheid.  

 Een eerste analyse van dit drukwerk leidt tot de volgende twee conclusies. 

In de eerste plaats publiceerde een predikant veelal meerdere preken, zowel naar 

aanleiding van gebeurtenissen van nationale importantie, als bij de bevestiging 

of het overlijden van een collega en bij de viering van een ambtsjubileum. In de 

tweede plaats blijkt dat relatief veel van de (veel) publicerende predikanten hun 

carrière besloten in een stad en in veel gevallen een positie hadden bekleed bin-

nen het kerkelijke bestuur. Er bestaat dus een samenhang tussen de publicatie 

van leerredenen en de sociaal-maatschappelijke positie van een predikant.  

 Het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijft hoe het nationale zich manifes-

teerde in gelegenheidsleerredenen. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit naar de 

inhoud van de begrippen vaderland en volk en naar de voorstellingen van een 

Nederlandse cultuur. Hier wordt ook stilgestaan bij de vraag hoe de biddagpre-

ken zich verhielden tot de reeds eerder besproken biddagbrieven. Vervolgens 

gaan we in op de wijze waarop de nationale betrokkenheid van de predikers ver-

der tot uitdrukking kwam in de preken. In het tweede deel van dit hoofdstuk 

wordt besproken hoe predikanten het nationale voorhielden aan hun publiek en 

het natiebesef wilden versterken. In het laatste deel staan de leerredenen als 

drukwerk centraal. Op grond van met name de zogenoemde paratekst en de pu-

blicatiestrategieën van predikers wordt duidelijk hoe de preken konden en moes-

ten bijdragen aan de verheffing van het lokale tot een nationaal niveau. 

 

 

 
18 Het gaat hierbij om de preken die zijn gehouden naar aanleiding van de Ramp van Leiden 

(1807), de viering van het derde eeuwfeest van de kerkhervormingen (1817), de watersnood-

ramp (1825), de troonswisseling (1840) en de preken die werden gehouden ten tijde van het 

herstel van de onafhankelijkheid van Nederland (1813-1815) en de Belgische Opstand (1830-

1831) - in de laatste twee gevallen gaat het hoofdzakelijk om biddagpreken. Deze worden hier 

besproken onder de noemer van gelegenheidsleerredenen. 
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1. Nationale voorstellingen 

 

Het vaderland 

Nadat Nicolaas Schotsman, rechtzinnig predikant te Leiden, na de Bataafse 

Omwenteling was afgezet vanwege Oranjesympathieën werd hij na kortstondige 

betrekkingen in Molenaarsgraaf en Sloten bevestigd in het ambt te Sneek. Maar 

in 1801, nog geen drie jaar na zijn aanstelling in Friesland, ontving hij een be-

roep uit Leiden dat hij niet kon weigeren. In zijn afscheidsrede verklaarde hij 

hoe verbonden hij was geraakt met de noordelijke provincie: 'dit land is my […] 

geworden als was het myn vaderland [Friesland], en ik hadt aan dat vaderland 

[Leiden], van waar ik uitgegaan was, niet meer gedagt, indien God niet gezegd 

had, keer weder naar uw land en maagschap.'
19

 De term vaderland zoals 

Schotsman deze hier de eerste keer gebruikt, duidt een provincie aan, wat zeker 

niet ongebruikelijk was in de achttiende eeuw. Door vervolgens de stad Leiden 

te benoemen als vaderland plaatste Schotsman zich in een bijbelse traditie waar-

binnen het begrip patria stond voor de plaats waar men vandaan kwam en de 

familie woonde.
20

 Maar ook de Republiek als geheel kon worden benoemd als 

het vaderland, zoals onder meer de predikant J.F. Martinet (1729-1795) deed in 

zijn schoolboek Het vereenigd Nederland uit 1788.
21

  

 De verscheidenheid aan identificaties die spreekt uit de lokale en nationale 

invullingen van het vaderlandsbegrip past bij de organisatie van de Republiek. 

Zij was weliswaar een verbond van zeven gewesten, maar gegeven de grote pro-

vinciale autonomie kende de Republiek geen eenduidige centrale macht waar-

mee men zich kon identificeren. Het ontbreken van een nationale infrastructuur 

verklaart mede de regionale oriëntatie in deze periode. De horizon van veel 

mensen was eenvoudigweg beperkt. Een brede nationale identificatie onder de 

inwoners van de Republiek was dan ook verre van vanzelfsprekend. Deze volg-

de bovendien een duidelijke sociale stratificatie. In de achttiende eeuw vinden 

we het nationale vaderlandsbegrip vooral onder de hoge maatschappelijke lagen. 

Zo bepaalden enkele genootschappen - de verenigingsvorm van de elite - expli-

ciet dat het begrip vaderland in nationale zin moest worden begrepen.
22

  

 Het vaderlandsbegrip dat Schotsman nog in 1801 hanteerde had tegen deze 

tijd feitelijk aan betekenis ingeboet.
23

 In de negentiende eeuw werd het vader-

land hoofdzakelijk begrepen als de verzameling van alle delen en het begrip was 

 
19 Schotsman, 'Leerreden over Genesis XXII vs. IX-X', p. 43. 
20 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 325. 
21 J.F. Martinet, Het vereenigd Nederland, Amsterdam 1788. 
22 Onder meer de Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen en de Hollandsche Maatschappij van 

Wetenschappen. Vgl. Hoofdstuk 5.2. 
23 Deze brede acceptatie illustreert een algemene tendens; vgl. de bijdragen in het begripshis-

torische werk: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 
1940, Amsterdam 1999. 
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vooral synoniem voor geheel Nederland. Een goed voorbeeld hiervan vinden we 

in een preek die W. Scholten hield naar aanleiding van de watersnoodramp van 

1825. Tussen drie en vijf februari van dat jaar bleken veel dijken niet bestand 

tegen de stormvloed waardoor grote delen van Nederland onder water kwamen 

te staan. Honderden mensen en tienduizenden stuks vee verdronken. De materië-

le schade werd geschat op 8 miljoen gulden. Een nationale reactie bleef niet uit. 

Koning Willem I doneerde een groot bedrag en verordonneerde op 9 februari 

een nationale collecte. Deze was zo succesvol, dat de totale ingezamelde som de 

schaderamingen met enkele miljoenen overtrof.
24

 De overstromingen bevorder-

den de onderlinge betrokkenheid. Scholten bijvoorbeeld was predikant te Delft, 

een stad die zelf niet was getroffen door de overstromingen. Maar de Delftena-

ren deelden wel degelijk in de ramp op grond van hun verbondenheid met ge-

troffen provincies als Friesland en Noord-Holland, want, zo verklaarde Scholten, 

deze twee zijn 'gewesten van ons vaderland'.
25

 

 De representatie van het nationale vaderland in de preken plaatst de predi-

kanten in een belangrijke voorbereidende periode van nationale bewegingen. 

Miroslav Hroch onderscheidt in zijn bekende model drie fasen, A, B en C voor 

respectievelijk de wetenschappelijke en academische interesse voor het nationa-

le, de verspreiding van dit idee door patriottische agitatie en, tot slot, het ont-

staan van een massabeweging.
26

 Op grond hiervan laten de predikanten zich 

typeren als vaderlandslievende agitatoren die ernaar streefden om de betrokken-

heid van de gemeenteleden bij het nationale vaderlandsbegrip te versterken. 

 Een goed voorbeeld van de mogelijkheden om het vaderlandsbegrip te po-

pulariseren vinden we bij de Groningse hoogleraar Van Oordt. Naar aanleiding 

van de Belgische Opstand begon hij zijn preek als volgt: 'Er is maar ééne ge-

dachte, die tegenwoordig onze ziel vervult, de gedachte aan het Vaderland, aan 

den hagchelijken toestand, waarin het zich bevindt.'
27

 Overigens leefde hijzelf 

naar zijn eigen woorden. In 1815 had hij dienst genomen als vrijwilligerjager en 

was tot in Frankrijk geraakt. Hij had daarmee gehoor gegeven aan zijn eigen 

 
24 M. Kagchelland, R. Vanderstraeten, 'De watersnood van 1825: Gods roede over Nederland? 

Een cultuur-historische studie van A.S. Thelwalls Christelijke opwekking', in: Tijdschrift voor 

sociale geschiedenis 27 (2001) 2, pp. 201-226, p. 204. 
25 W. Scholten, Leerrede, naar aanleiding van Genesis VII: 19-21, ter aanbeveling van de 
ongelukkigen, door den watersnood, gehouden te Delft, op den 21e februarij 1825, door 
W. Scholten, Predikant bij de Gasthuiskerk aldaar. Uitgegeven ten voordeele der ongelukki-

gen, Delft 1825, p. 13. 
26 Zie o.m. M. Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe, Cambridge 1985, 

p. 23. 
27 J.F. van Oordt J.Wzn., 'Godsvrucht de bron van waren heldenmoed. Naar Psalm LX: 14a. 

Leerrede van den Hoogleeraar J.F. van Oordt, J.W. Zoon, uitgesproken te Groningen, in de 

Martini Kerk, den 17 October 1830, des avonds', in: Leerredenen, betrekking hebbende op de 
jongste omstandigheden van het Vaderland, tot deszelfs voordeel uitgegeven, door de geza-
menlijke, Nederlandsche Akademiepredikers, Utrecht 1831, pp. 241-271, p. 243. 
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wapenkreet die de oproep bevatte om Nederland te verdedigen tegen het nu op-

nieuw onder Napoleon oprukkende Franse leger:  

 

Wie de wapens slechts kan dragen, 

Nu verschoont noch rang, noch stand: 

Op! Den vijand aangevallen 

Met de leus, gemeen aan allen, 

"God, Oranje en ´t Vaderland!"
28

 

 

In 1830, kort nadat Van Oordt benoemd was tot hoogleraar in Groningen (1829), 

verzocht hij de koning om zich bij het leger te mogen voegen.
29

 Koning Wil-

lem I willigde zijn verzoek in. Daarnaast spoorde de hoogleraar zijn studenten 

aan om zijn voorbeeld te volgen. Relatief veel theologanten meldden zich vrij-

willig aan voor de strijd.
30

  

 Vaak gaven de lotgevallen van het vaderland inhoudelijk richting aan de 

gelegenheidsleerredenen, werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe deze te 

duiden of werd de leerrede afgesloten door duidelijk een pad uit te stippelen dat 

Nederland moest volgen. Deze drie elementen kwamen samen in de biddagpreek 

die de Groningse hoogleraar Ypeij hield op 15 januari 1814: 

 

Volgt mij derhalve, geliefde land- en stadgenooten! met uwe geheiligde 

opmerkzaamheid, in de ontwikkeling van deze drie bijzonderheden, die het 

geheel mijner tegenwoordige rede zullen uitmaken! 

 In de eerste plaats zullen wij overdenken, om hoedanigen vrede wij God 

bidden moeten. 

 Ten tweede zullen wij de drangredenen beschouwen, die ons tot het 

bidden om zulk eenen vrede behooren op te wekken. 

 En eindelijk zullen wij in overweging nemen, met welke gezindheden 

wij om dezen vrede dienen te bidden!
31

 

 
28 J.F. van Oordt J.Wzn., Vaderlandsche wapenkreet, Utrecht 1815, v. 9. 
29 J.F. van Oordt J.Wzn., Gedenkboek, of verzameling van stukken, betrekkelijk den terugtogt 

der studenten van Groningen en Franeker, uit den strijd voor het vaderland. Benevens een 
kort verslag van hun wedervaren in den tiendaagschen veldtogt [Gedenkboek der vrijwillige 

flankeur-compagnie Groninger en Franeker studenten 2], Groningen 1832. 
30 Voor Utrecht: F. Santegoets, 'Togae cedant armis: een generatie getekend door de belgische 

opstand. De Utrechtse student-vrijwilligers in 1830-'31', W. van den Broeke, P. van Hees 

(red.), Studenten en Nationaal Gevoel in Nederland [Utrechtse Historische Cahiers 19, 3], 

Utrecht 1998, pp. 21-33, p. 27. 
31 A. Ypeij, Bedestondsrede over het pligtmatige van een nederig bidden tot den hoogen God, 

in tijden van oorlog, om vrede, naar psalm CXXII: 6. op den Dank, Vast en Bededag, den 15 
van Louwmaand 1814, ´s avonds, in de Groote Kerk, te Groningen, uitgesproken door 
A. IJpeij, Hoogleeraar der Leerstellige Godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Groningen, 

Groningen 1814, pp. 5- 6. 
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De gebeurtenissen die door de predikanten nationale betekenis kregen toegekend 

werden dan ook kerkelijk gebruikt als aansporingen tot een natiebrede inspan-

ning voor het vaderland, zoals eveneens blijkt uit de houding van predikanten 

tijdens de Belgische Opstand. Een predikant als A.J. Berkhout (1777-1858) be-

gon de dienst in zijn standplaats Zaandijk met enkele scherpe uitspraken over de 

Belgen:  

 

Gij kent den euvelmoed van de opstandelingen in België, en van derzelver 

duizelende Hoofden, die, nadat zij schrik en vernieling rondom zich ver-

spreid, en hun eigen Vaderland bedorven hebben door afval, moord en 

plundering, in hunne dolle woede ook onzen grond bedreigen.
32

 

 

Vervolgens wees hij zijn toehoorders erop dat de Belgen zich verzetten tegen de 

wetten van het koninkrijk en vooral hun eigen belangen voor ogen hadden. Vol-

gens de predikant was de opstand daarom zowel onrechtmatig als onrechtvaar-

dig. De Nederlanders werden op hun beurt bestempeld als onschuldig en moch-

ten overtuigd zijn van de rechtvaardigheid hunner zaak want: '[w]ij strijden […] 

voor eigen grond, voor have en goed, voor orde en regt, voor vrijheid en leven, 

met één woord: voor alles, wat ons dierbaar en heilig is! Wij strijden voor het 

Vaderland, voor het erf onzer Vaderen'.
33

 Bovendien als deze vermeend recht-

vaardige strijd gevoerd zou worden 'uit Godsdienstig gevoel en beginsel', dan 

was er in de ogen van deze predikant en van velen met hem sprake van een 'hei-

lige krijg' waarop Gods zegen rustte.
34

 

 Dat het vaderland hier als referentiekader werd gebruikt voor het handelen 

van de gelovige lijkt op het eerste gezicht in strijd met christelijke doelstellin-

gen. Immers, hoe verhoudt deze nadruk op het wereldse en nationale zich tot de 

boodschap van universele verlossing? En wellicht concreter, hoe kan een gevoel 

van vaderlandsliefde en nationalisme waarin men zich expliciet afkeert van me-

demensen en -christenen worden verenigd met de boodschap van naastenliefde? 

Hierop waren verscheidene antwoorden mogelijk die alle vaderlandsliefde be-

stempelden als een christelijke deugd. Van Oordt bijvoorbeeld achtte vader-

landsliefde een heilige trek die God de mensen had gegeven. Van der Palm 

daarentegen zag de bereidheid van de mens zich op te offeren voor zijn landge-

noot als een daad van naastenliefde, die de mens als voorbeeld was gegeven 

 
32 A.J. Berkhout, Moed en kracht, werkdadig betoond, bij vertrouwen op God, het éénig, maar 
zeker middel tot redding des vaderlands, of Leerrede over I Sam. XIV: 6, gehouden op den 31 

october 1830, na de oproeping des Konings, door A.J. Berkhout, Predikant te Zaandijk. Uit-
gegeven ten voordeele des Vaderlands, Amsterdam 1830, p. 14. 
33 Berkhout, Moed en kracht, p. 17. 
34 Berkhout, Moed en kracht, p. 21. 
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door het offer voor de wereld dat Christus aan het kruis had gebracht.
35

 Vader-

landsliefde was daarmee een uitdrukking van naastenliefde en de aanvaarding 

hiervan betekende in de ogen van deze predikant de vervulling van het evange-

lie.
36

  

 We zagen in hoofdstuk 3 al dat het begrip vaderlandsliefde in de eerste helft 

van de negentiende eeuw een betekenisverschuiving onderging. Ook in de pre-

ken werd het begrip aanvankelijk vooral begrepen als de inzet voor het alge-

meen belang en een eendrachtige samenwerking. Deze deugd, die in andere lan-

den eveneens werd aangeprezen, werd verbonden met het eigen nationale verle-

den. In een biddagpreek uit 1814 verklaarde de predikant J. Clarisse (1770-

1846), verwijzend naar de aanduiding patriotten voor de revolutionairen rond 

1800: 'Van nu aan zal de naam van Vaderlandsminnaar aller eernaam, en niet 

meer die eener partij zijn'.
37

 Veel predikanten zagen in de partijstrijd aan het 

einde van achttiende eeuw de kiem van het nationale verval: 'door tweedragt zijn 

wij bedorven', en daarom roemden zij de 'oude en ware Vaderlandsliefde […] 

welke zich openbaart in eene volkomene aflegging van alle vroegeren wrok, 

wrevel, vijandschap, partijdigheid'.
 38

  

 Ten tijde van de Belgische Opstand was de voorstelling dat eendracht macht 

maakt niet geweken van het repertoire van de predikanten. Het schrikbeeld van 

de achttiende-eeuwse partijtwisten had echter aan kracht verloren en de uitge-

sproken oproep tot eendracht figureerde minder frequent. Nu klonk vaker het 

romantische argument van geboortegrond. 'De vaderlandsliefde', zo verklaarde 

de predikant G.C. van Balen Blanken (1788-1856), 'is het vereenigingspunt van 

alle maatschappelijke, of burgerlijke pligten; waar deze niet opgevolgd worden, 

daar bestaat geene liefde tot den grond, die ons zag geboren, groot worden, en 

tot zekeren stand komen'.
39

 

 
35 J.H. van der Palm, Christelijke opwekking tot heldenmoed, in eene leerrede over Lukas IX, 
vs. 24a. Uitgesproken te Leyden den 9 April 1815, door J.H. van der Palm, Leiden 1815, 

p. 24. 
36 Van der Palm, Christelijke opwekking tot heldenmoed, p. 24. 
37 J. Clarisse, Viertal leerredenen, naar aanleiding der heuglijke omwentelingen in ons vader-
land gehouden door J. Clarisse, A.L.M. Theol & Philos. Doct., Theol. & Herm. S. Professor; 
thans Predikant te Rotterdam, Rotterdam 1814, p. 144. 
38 Resp. W.L. Krieger, Plegtig Dank- en Biduur wegens de inhuldiging van Zijne Koninklijke 

Hoogheid Willem den Eerste Prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz. als souverein vorst 
der Vereenigde Nederlanden, als mede Leerrede en Dank-uur wegens den gesloten vrede, 
gehouden in ´s Gravenhage, door W.L. Krieger, Hof-Prediker van Zijne Koninklijke Hoog-
heid den Souverein der Vereenigde Nederlanden en Predikant in ´s Gravenhage, ´s Graven-

hage 1814, p. 74; Clarisse, Viertal leerredenen, p. 64. 
39 G.C. van Balen Blanken, De christelijke vaderlandsliefde. Leerrede over 1. Petr: 2: 13-17. 
Of een woord naar den tegenwoordigen toestand van ons vaderland, door G.C. van Balen 
Blanken, predikant te Wognum, Hoorn 1830, p. iii. 
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Vanaf de kansels klonk dan ook niet zozeer de vraag of vaderlandsliefde een 

legitiem gevoel was. De nationalistische toonzetting van de preken werd mede 

ingegeven door de drang die predikanten voelden om de betrokkenheid bij het 

vaderland te versterken. Zij wilden vaderlandsliefde aankweken en de inhoud 

ervan bepalen. In de hogere maatschappelijke lagen diende het nationale vader-

land als een belangrijk referentiekader voor het burgerlijk handelen. Deze opvat-

ting motiveerde veel predikanten zich in te zetten voor het vaderland. Als pu-

blieke opiniemakers konden zij bijdragen aan de popularisering van een natio-

naal vaderlandsbegrip ten koste van, of aanvullend op de regionale oriëntatie die 

domineerde onder de Nederlandse bevolking. 

 

Biddagpreken en -brieven 

Fred van Lieburg heeft in zijn proefschrift gewezen op de decennia die in de 

achttiende eeuw verstreken alvorens predikanten in hun biddagpreken een va-

derlandsideaal verkondigden dat overeenkwam met hetgeen in de biddagbrieven 

van de overheid werd uitgedragen.
40

 Ook voor de negentiende eeuw kunnen we 

de vraag stellen in hoeverre koning Willem I er in slaagde om met de biddag-

brieven inhoudelijk invloed uit te oefenen op de gelegenheidsprediking. Daar-

mee raken we ook aan het thema van de rol die predikanten vervulden in het 

proces van natievorming. 

 Op het eerste oog is er een duidelijke samenhang te constateren. Verschei-

dene preken bevatten verwijzingen naar de proclamatie die volgde op de Belgi-

sche onafhankelijkheidsverklaring van 4 oktober 1830. Willem I maakte hier-

mee bekend dat hij het op dat moment als zijn belangrijkste taak beschouwde 

om de vrijheid van de inwoners van de Noordelijke Nederlanden te beschermen. 

Alle bewoners van deze gewesten werden opgeroepen de wapens ter hand te 

nemen: 'Te Wapen, op de dringende bede van uwen vorst. Te Wapen, voor de 

zaak van orde en regt. Te Wapen, onder ootmoedig en biddend opzien tot den 

Almagtigen God'.
41

 

 Deze wapenkreet werd onder meer gepubliceerd in verscheidene lokale en 

regionale nieuwsbladen en vermoedelijk in elke plaats opgeplakt en voorgele-

zen. Dit vertoog sloot aan bij de opvattingen van een predikant als Berkhout. 

Nog diezelfde maand verklaarde hij: '[d]e Koning roept te wapen voor haardste-

de en altaren; Hij vraagt onze bijdragen, onzen arm, hij vraagt offers voor het 

Vaderland'.
42

 De predikant ondersteunde de proclamatie dan ook van harte: 

'schroomt dan niet, als uw koning roept; reeds trekken uwe landgenooten ten 

 
40 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 335. 
41 Proclamatie van 5 oktober, geciteerd naar Buitengewone Groninger en Provinciale Gronin-
ger Courant, 8-10-1830. 
42 Berkhout, Moed en kracht, p. 18. 
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strijde, en zouden uwe Broeders ten strijde trekken, en zoudt gij t' huis blij-

ven?'
43

  

 Een directe legitimatie van de regering vond ook plaats in veel kerken ten 

tijde van de troonopvolging in 1840. In dat jaar deed koning Willem I vrijwillig 

afstand van de troon. De kritiek op zijn voorgenomen huwelijk met gravin Hen-

riette d'Oultremont (1792-1864) - Jetje Dondermond zoals zij ook wel werd ge-

noemd - onder meer vanwege haar katholieke achtergrond en haar familieban-

den in het nieuwe België speelde een rol in het besluit van de vorst. Alhoewel er 

grote bezorgdheid bestond over de zogenoemde bedreiging van de reinheid van 

het Oranjegeslacht,
44

 is deze niet expliciet uitgesproken in de gepubliceerde pre-

ken. De predikanten volgden inhoudelijk veelal de proclamatie waarmee Willem 

I de macht overdroeg aan zijn zoon. Men zag vooral met tevredenheid terug op 

het bestuur van de vorst en verklaarde zijn besluit door de koninklijke verklaring 

te herhalen dat de zorgen en verplichtingen Willem I te zwaar vielen op zijn 

leeftijd. De gepubliceerde preken die waren gehouden naar aanleiding van de 

troonswisseling en van de daaropvolgende viering van de verjaardag van de 

nieuwe vorst op 6 december 1840 vertoonden opmerkelijke inhoudelijke over-

eenkomsten in de aangesneden onderwerpen, gebruikte argumenten en aange-

haalde voorbeelden. Naast het thema van de leeftijd van de vorst als verklaring 

voor zijn aftreden vormde onder meer de verplichting die Nederland moest voe-

len aan de nieuwe vorst vanwege zijn heldhaftig optreden bij Waterloo een on-

derwerp dat in de proclamatie werd benoemd en steeds terugkeerde in de pre-

ken. 

 Naast de herhaling van de boodschap en de inhoudelijke aanprijzing ervan 

in de kerken was het evenmin ongebruikelijk om te citeren uit een biddagbrief. 

In 1814 verkondigde de predikant E.M. Dorper (1781-1834): 

 

Ook onze waardige Vorst wenscht vurig, dat liefde ons zal verbinden: hoort, 

hoe Hij ons tot eendragt opwekt, in den jongsten dank- en biddags-brief: 

"door tweedragt," zegt Hij daar, "door tweedragt en baatzucht ging het va-

derland ten onder; alleen door eendragt en ijver voor het algemeene welzijn 

kan het behouden blijven […]." Zoo spreekt onze vredelievende Gebieder! 

Hij worde gehoord!
45

 

 

 
43 Berkhout, Moed en kracht, p. 20. 
44 Zie bijv. [N.N.], [Schimpdicht op Koning Willem I en de Gravin d'Oultremont], Van Alphen 

Collectie, Nr. 2403. 
45 E.M. Dorper, Leerrede, aanspraak en dankgebed, bij gelegenheid van den dankdag wegens 
den Algemeenen Vrede, den 20 van hooimaand, 1814; uitgesproken door E.M. Dorper, Predi-
kant te Nederhorst (den Berg), Amsterdam 1814, p. 21. 
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Tegen het einde van zijn preek besloot hij: 

 

Ik vat het werk van dezen geheelen dag te zamen met de woorden van onzen 

Vorst, in den dank- en biddags-brief gebruikt, tot opwekking van onze zede-

lijkheid en deugd: "wanneer stipte eerlijkheid en oud Hollandsche trouw den 

koopman kenmerken, zal de handel bloeijen, omdat elk vreemdeling betrek-

kingen met ons zal verlangen […]".
46

 

 

Doordat Dorper zelfs met bronvermelding citeerde fungeerde hij openlijk als 

spreekbuis van de overheid. Hij was verre van de enige predikant die, door de 

inhoud van een biddagbrief te onderschrijven, ten overstaan van de kerkelijke 

gemeente zijn steun uitdrukte aan het overheidsbeleid. Veel predikanten be-

stempelden het nationale vaderland als Oranjestaat en legitimeerden het centrale 

gezag. Zelfs nog voordat Willem I werd ingehuldigd tot monarch vinden we 

adhesiebetuigingen aan zijn adres. Op 1 januari 1814 had de Rotterdamse predi-

kant Clarisse de latere monarch omschreven als 'dien Vorst, in welken God ons 

het onderpand schenkt van ons herboren Nationaal bestaan'.
47

 

 Ondanks de inhoudelijke samenhang tussen biddagbrieven en -preken is 

enige voorzichtigheid geboden in de conclusies die men hieraan mag verbinden. 

De predikanten volgden niet zonder meer de hun toebedeelde rol in het proces 

van natievorming. De verhouding tussen overheidspublicaties en leerredenen is 

complexer. Er zijn weliswaar duidelijke thematische verbanden te leggen, maar 

uit de biddagpreken blijkt eveneens dat de predikanten er hun eigen draai aan 

gaven. We hebben te maken met een proces van pogingen tot centrale aansturing 

gevolgd door particuliere invulling, dat zich duidelijk laat illustreren aan de 

hand van de Bourgondische mythe. Allereerst moet worden aangetekend dat de 

verwijzingen hiernaar in de biddagbrieven opmerkelijk weinig weerklank von-

den in de bijbehorende biddagpreken. En zelfs de predikanten die spraken van 

een hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden gaven hier bo-

vendien vaak enige kritiek op. 

 De vereniging van de Nederlanden in 1815 werd ideologisch onderbouwd 

door verwijzingen naar een gemeenschappelijk verleden. Beide gebieden hadden 

gezamenlijk tot het Bourgondische Rijk behoord. Derhalve was het mogelijk het 

amalgaam historisch te schragen.
48

 Een eerbiedwaardige historie werd gecon-

strueerd door over de nieuwe natie te spreken in termen van de hereniging van 

 
46 Dorper, Leerrede, p. 40. Voor het gehele citaat zie tevens p. 41. 
47 Clarisse, Viertal leerredenen, p. 64. 
48 Vgl. E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, dl. 1, 

z.pl. 2001 (1978), pp. 101, 109. 
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'aloude Landgenooten' en de unie van '[s]edert eeuwen gescheiden broeders'.
49

 

De Haagse predikant Bernardus Verwey (1772-1835) pikte deze verwijzing naar 

de zogeheten Bourgondische mythe op en verklaarde dat 'na verloop van eeu-

wen, afgescheurde landen en inwoners weder verenigd' waren.
50

 Maar hij be-

stempelde Groot-Nederland direct daarop als politiek project, want in zijn ogen 

was de vereniging niet zozeer de wens van het volk alswel bevorderd door de 

'wil der groote Monarchen van Europa.'
51

 

 Twee jaar later, in 1817, refereerden de predikanten J. Mulder (1775-1832) 

en A. Ypeij (1760-1837) aan de gepropageerde Bourgondische mythe. Zij be-

schreven hoe Nederland in de zestiende eeuw door politieke omstandigheden 

uiteen was gevallen in een katholiek Zuiden en een protestants Noorden.
52

 Al-

hoewel een historisch verband tussen beide delen niet werd ontkend, bestond er 

in hun ogen een kwalitatief verschil. Ypeij verwoordde het als volgt in zijn lof-

spraak op degenen die zich verdienstelijk hadden gemaakt in de kerkelijke her-

vormingen: 'Alle waren zij Nederlanders! en niet alleen Nederlanders, maar ge-

boren in dat gedeelte van Nederland, hetwelk, in zeven gewesten verdeeld, zich 

naderhand onder één en hetzelfde staatsbestuur vereenigde.'
53

 

 De vereniging van de twee Nederlanden werd dan ook niet breed gedragen 

in het nieuwe koninkrijk. In de Noordelijke Nederlanden hield men liever vast 

aan de herinnering aan de Republiek. In de Zuidelijke Nederlanden was als ge-

volg van de toenemende overheidsbemoeienis met de katholieke kerk en de 

groeiende politieke en economische onvrede in liberale kringen een brede ver-

zetsbeweging ontstaan. Deze culmineerde in de Belgische Opstand. De politieke 

spanningen en de militaire strijd leidden tot een sterke stijging van het aantal 

gepubliceerde preken. Hierin veroordeelde de predikantenstand zijn zuiderburen 

en nam hij in scherpe bewoordingen afstand van het Verenigde Koninkrijk der 

Nederlanden.  

 
49 N.C. Kist, Neêrland’s Bededagen en Biddagsbrieven. Ene bijdrage ter opbouwing der ge-
schiedenis van staat en kerk in Nederland, Leiden 1849, dl. 2, p. 631. 
50 B. Verwey, Vaderlandsliefde, godsvrucht, eerbied voor den koning. Een hartelijk woord 
aan het volk, bij de beklimming van den troon der Nederlanden door Z. K. Hoogheid Willem 
Frederik, Prins van Oranje-Nassau; in het plegtige Dank- en Biduur, den 29 maart 1815 uit-
gesproken door Bernardus Verwey, predikant in ´s Gravenhage, ´s Gravenhage 1815, p. 24. 
51 Verwey, Vaderlandsliefde, p. 24. 
52 J. Mulder, Leerrede ter viering van het derde eeuwfeest der kerkhervormig, uitgesproken, in 
de voordemiddag godsdienstoefening. In der A-kerk, door Joh. Mulder, predikant te Gronin-
gen, Groningen 1817, p. 23; A. Ypeij, Leerrede ter gedachtenis van de groote verdiensten der 

Nederlandsche Vaderen, betrekkelijk het werk der Kerkhervorming; uitgesproken den 9 van 
slagtmaand 1817, des avonds, in de Groote Kerk, te Groningen, door A. Ypeij, Hoogleeraar 
in de godgeleerdheid en akademiepredikant te Groningen, Groningen 1817, pp. 32-33. 
53 Ypeij, Leerrede; uitgesproken den 9 van slagtmaand 1817, p. 10. 
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De Utrechtse hoogleraar Jod. Heringa Ez. (1765-1840) verwoordde zijn gevoe-

lens als volgt: 

 

Dikwijls heb ik getracht, U opmerkzaam te maken op de menigte van zege-

ningen, welke wij uit Gods milde hand ontvingen; maar nooit heb ik onder 

dezelve die gedwongen verbroedering durven tellen met een laatdunkend, 

twistgierig, van onze grondbeginselen en zeden afkeerig volk. Nu durf ik 

hopen, dat dezelfde Wijsheid en Goedheid, die ons vóór zeventien jaren, 

van Frankrijk losmaakte, ons ook nu voor altijd scheiden zal van het groot-

endeels verfranschte en naar Frankrijk hunkerende België.
54

 

 

De pogingen van de overheid om door middel van biddagbrieven invloed uit te 

oefenen op de eredienst slaagden ten dele. Veel predikanten lieten zich inspire-

ren bij hun prediking en bepaalde onderwerpen werden tezelfdertijd natiebreed 

op de agenda gezet. Op deze wijze werd de eenheidsstaat en de centrale macht 

gelegitimeerd in de kerken. Er was mogelijkheid tot thematische aansturing, 

maar er bestonden grenzen die werden opgeworpen door de kanselredenaars 

overeenkomstig hun eigen opvattingen. 

 

Het volk  

Van oudsher was het begrip volk een sociale categorie waarmee de lagere maat-

schappelijke kringen werden aangeduid. De sociale distinctie die hiervan uitgaat 

is illustratief voor het gebrek aan beleefde eenheid in handelen, denken en voe-

len tussen verschillende maatschappelijke lagen in de zestiende en zeventiende 

eeuw. Toen in de achttiende eeuw de nadruk kwam te liggen op het volk als na-

tionale eenheid ontstond eveneens ruimte om de verschillende bevolkingsdelen 

als eenheid te benaderen. 

 Dit idee kwam rond 1800 vooral tot uitdrukking in de voorstelling dat elke 

individuele Nederlander in morele zin mede verantwoordelijk was voor de wel-

vaart van het land. De oplossing voor het nationale verval werd gezocht in een 

individuele, morele verheffing van alle burgers. De deugden die daarbij met na-

me werden aangeprezen hielden verband met de voorstelling van een gematigd 

Nederland dat beschaafd en ingetogen leefde. We zien dan hoe vooral oud-

liberale predikanten hun gematigde Verlichtingsidealen vanaf de kansel in prak-

tijk brachten. Godsdienstigheid stond hierbij centraal, hetzij als centrale deugd 

of als fundament voor de nationale karaktereigenschappen. Ook werden de bur-

 
54 J. Heringa Ez., 'Bemoediging onder de tegenwoordige rampen, door herdenking van de 

goddelijke redding, voor zeventien jaren ondervonden. Naar Psalm LXXVII: 12a. Leerrede 

van den Hoogleeraar J. Heringa, Eliza´s Zoon, uitgesproken te Utrecht, in de Doms-Kerk, des 

voormiddags, op den 28 van Slagtmaand 1830, den verjaardag van de bevrijding dier Stad uit 

de magt des Franschen Keizers, ten jare 1813', in: Leerredenen, pp. 57-86, pp. 78-79. 
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gerlijke deugden wel aangeprezen als manifestatie van de godsdienstigheid van 

de Nederlander. Zo omvatte religie de Nederlandse deugdzaamheid en werd 

vanaf de kansel bijgedragen aan de uitbouw van de natiestaat. Het gedicht 

waarmee Alexander de Koning zijn preek afsloot illustreert dit verband tussen 

godsdienst, nationale deugd en nationale betrokkenheid: 

 

De deugd, de zeden roepen we in 

Van ´t edelst voorgeslacht, 

De Godsdienst heil´ge hart en zin, 

En eendragt make magt! 

Opregt, getrouw in woord en daad, 

En spaarzaam, kuisch en fier. 

Zoo schragen we, elk van ons, den staat, 

Zo woont Gods zegen hier.
55

 

 

Het gewicht dat in de preken werd toegekend aan de deugdzaamheid en zede-

lijkheid van de Nederlander laat zich moeilijk beschrijven. Het is misschien het 

eenvoudigst om dit belang met een citaat aan te duiden: 'de deugd is het hechtste 

bolwerk van Nederland.'
56

  

 Het verband dat de predikanten legden tussen de nationale welvaart en de 

morele staat van de Nederlandse bevolking past binnen het burgerlijk bescha-

vingsoffensief.
57

 Daaronder verstaat men de pogingen van de burgerij om de 

noties die in eigen kringen domineerden verder te cultiveren in de eigen stand en 

te verspreiden onder het volk - hier begrepen als sociale categorie - zonder dat 

daarmee de standensamenleving werd doorbroken. In secundaire literatuur is 

vooral aandacht voor het school- en genootschapswezen als belangrijke instru-

menten in het beschavingsoffensief. Maar ook de inhoud van de prediking uit 

het begin van de negentiende eeuw past binnen de doelstellingen die de be-

schaafde burgerij zichzelf stelde. Veel predikanten werkten vanaf de kansels, 

overeenkomstig de richtlijnen en doelstellingen van de Engelse preekmethode, 

aan de morele opvoeding van de kerkgangers. Zij zagen dit project als een 

voorwaarde voor het herstel van de nationale welvaart. De prediking was daarbij 

gericht op de instandhouding van de sociaal-maatschappelijke orde. Ondanks de 

vereiste natiebrede inzet, zo benadrukte Krieger, 'blijft ieder in zijnen kring 

werkzaam'.
58

 Tegelijkertijd - dat mag niet worden vergeten - had dit program 

 
55 De Koning, Twee leerredenen, p. 76. 
56 Dorper, Leerrede, den 20 van hooimaand, 1814, p. 34. 
57 Vgl. de hoofdstukken 1 en 2. Zie B. Kruithof, '"Godsvrucht en goede zeden bevorderen". 

Het burgerlijk beschavingsoffensief van de maatschappij tot Nut van ´t Algemeen', in: 

N. Bakker, R. Dekker, A. Janssens (red.), Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de 
negentiende eeuw, Hilversum 2006, pp. 69-79, p. 77. 
58 Krieger, Plegtig Dank- en Biduur, p. 73. 
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een verenigend karakter.
59

 Niet alleen werd de toehoorders een nationale voor-

stelling voorgehouden, maar iedereen werd aangesproken op haar/zijn verant-

woordelijkheid voor de staat.  

 Het volksbegrip kreeg eveneens gestalte in contrast tot de Ander. Bij het 

herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid golden de Fransen als het negatief 

waartegen de burgerlijke moraal vorm kreeg. De predikant Donker Curtius ver-

oordeelde in 1813 de verregaande zedeloosheid en de verslapping van de voor-

vaderlijke deugden onder de Nederlandse bevolking.
60

 Deze ontwikkeling werd 

beschouwd als het resultaat van Franse invloeden. Het herstel van de juiste ze-

den en deugden onder de Nederlanders was alleen mogelijk door een resolute 

verwerping van al het slechte Franse. Anderhalf decennium later, ten tijde van 

de Belgische Opstand, gaf een gemeenschappelijke vijand uit het Zuiden weder-

om een krachtige impuls aan de eendracht en het nationalisme in de Noordelijke 

Nederlanden. De opstandelingen werden getypeerd als wetteloos, bloeddorstig, 

naijverig en goddeloos. De Nederlanders daarentegen stonden in hun recht, wil-

den slechts vrede, bevochten niets dat hun niet toebehoorde en volgden niet de 

revolutionaire waan. België en Nederland vormden daarmee elkaars tegenpolen. 

In de negatieve typering van de Belgen kregen de nationale karakteristieken me-

de vorm. 

 In hoofdstuk 3 is erop gewezen hoe de Groninger Godgeleerden in hun 

volksopvatting waren beïnvloed door de Romantiek. Een vroege afspiegeling 

hiervan vinden we in de boodschap die Hofstede de Groot op zondagavond 

7 november 1830 vanaf de kansel verkondigde. De dienst stond in het teken van 

'Nederlands verkeerdheid'.
61

 Hieronder verstond de predikant de vervuiling van 

de Nederlandse volksgeest als gevolg van de vereniging met het Belgische volk. 

De twee volken verschilden te veel van elkaar in zeden, denkwijze en taal. Het 

eigene van het Nederlandse volk, de Nederlandse cultuur, of in de woorden van 

Hofstede de Groot het Nederlandse volkskarakter, zou door vermenging zijn 

aangetast. De predikant hoopte daarom dat de Belgische Opstand zou leiden tot 

een afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden, opdat het oude Nederland kon 

worden hersteld als één volk dat als één groot huisgezin dacht, voelde en han-

delde.
62

 Etnische en culturele aspecten kregen vooral bij de generatie predikan-

 
59 H. Roodenburg, 'Tussen "volksgeest" en "volksverheffing". Over volkskunde en nationale 

identiteit aan het begin van de negentiende eeuw', in: Volkskundig Bulletin 20 (1994), 

pp. 268-289, p. 278. 
60 H.H. Donker Curtius, Leerrede over Jesaja LIV. 7, 8. Ter gelegenheid van Nederlands be-
vrijding, uitgesproken door H.H. Donker Curtius, Th. Doct. en Predikant bij de Hervormde 
Gemeente te Arnhem, Arnhem 1813, pp. 29-30. 
61 P. Hofstede de Groot, 'Nederlands verkeerdheid. Naar Jeremia III: 13a. Leerrede van den 

Hoogleeraar P. Hofstede de Groot, uitgesproken te Groningen, in de Martini Kerk, den 7 No-

vember 1830, des avonds', in: Leerredenen, pp. 271-294. 
62 Hofstede de Groot, 'Nederlands verkeerdheid', p. 282. 
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ten waartoe de Groninger Godgeleerden behoorden een centrale plaats in het 

volksbegrip. Tegelijkertijd werden de morele categorieën nu naar voren gehaald 

als typisch voor de Nederlandse cultuurnatie. Met de nadruk die deze predikan-

ten bleven leggen op de Nederlandse deugdzaamheid en zedelijkheid handhaaf-

de de kansel zich als een belangrijke post in het beschavingsoffensief.  

 

Een nationale cultuur 

De nationale eenheid werd ook in de Nederlandse geschiedenis gevonden. De 

Republiek met haar welvaart en wapenfeiten vormde het voornaamste beeld 

waarnaar de negentiende-eeuwse Nederlander in het jonge koninkrijk moest 

worden gevormd: 'Keeren wij terug tot de oude Nederlandsche deugden en de 

braafheid der voorgeslachten.'
63

 Daarmee projecteerden veel predikanten de ver-

onderstelde band tussen het morele stadium waarin de bevolking zich bevond en 

de nationale welvaart op de zeventiende eeuw. De zeventiende eeuw werd dan 

ook vooral geschetst als een periode met welvaart, politieke macht en morele 

superioriteit.  

 De Nederlandse eigenheid werd in de ogen van veel predikanten eveneens 

bepaald door de strijd die de Nederlanders voor hun grondgebied hadden moeten 

voeren. Daarbij werd niet alleen verwezen naar de Tachtigjarige Oorlog, maar 

ook naar de voorstelling - zoals we die nog kennen - dat dankzij noeste arbeid en 

goed vakmanschap Nederland was getransformeerd van een moerassig gebied 

tot een welvarend land. Dat deze transformatie door J.J. Hiebink en Berkhout 

werd getypeerd als een wonder van Gods hand illustreert de breed gedeelde op-

vatting dat Nederland zich alleen dankzij Gods zegen had kunnen ontwikkelen.
64

 

Om deze redenen werd ook wel gesproken van de God van Nederland, en werd 

de Nederlandse natie vergeleken met Israël.
65

 De verkondiging van deze voor-

stelling is niet noodzakelijk een indicatie van de rechtzinnigheid van de predi-

kant. Het is wel duidelijk dat naarmate een preek zich verder aan de rechterkant 

van het theologische spectrum bevindt, de gereformeerde kerkleer over het al-

gemeen een meer centrale positie gaat innemen binnen het vertoog. 

 Ook werden in de preken bepaalde historische personen en gebeurtenissen 

aangewezen en verbonden met de Nederlandse cultuur. In de preken van zowel 

 
63 Verwey, Vaderlandsliefde, p. 29. 
64 A.J. Berkhout, Troostgronden en uitzigten, om ook nu bij de zware ramp des vaderlands 

alle goeds van God te verwachten. Eene leerrede over Jes. XLIII: 1, 2, en 51. Gehouden bij 
gelegenheid der overstrooming, den 20 Februarij 1825. Door A.J. Berkhout, Predikant te 
Zaandijk, Amsterdam 1825, p. 13; J.J. Hiebink, De gemoedsgesteldheid welke den christen 
past, bij den watersnood. Eene leerrede over Job I: vs. 21b. Uitgesproken door J.J. Hiebink, 

Predikant te Wormerveer, den 26 februarij 1825, Amsterdam - Zwolle 1825, p. 24.  
65 Vgl. Berkhout, Moed en kracht, pp. 12, 14; W.A. van Hengel, De Joodsche natie ten tijde 
der opbouwing van Jeruzalem, een beeld voor ons Nederlander. Leerrede gehouden door 
W.A. van Hengel, Leiden 1830. 
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Mulder als Ypeij, gehouden naar aanleiding van het derde eeuwfeest van de 

kerkhervormingen (1817), werd bijvoorbeeld de Nederlander Laurens Janszoon 

Koster aangewezen als de uitvinder van de drukpers.
66

 Hij werd geprezen zowel 

om zijn typisch Nederlandse bescheidenheid als om de bijdrage die Nederland in 

zijn persoon had geleverd aan de verlichting in de wereld.
67

 Koster werd op deze 

wijze gepresenteerd als de belichaming van de Nederlandse cultuur die de we-

reld, en in het bijzonder de kerkgangers tot voorbeeld werd gehouden.  

 Naast Koster noemden Mulder en Ypeij het volgende rijtje grootheden: 

Erasmus, Agricola en Ganzevoort. In de beschrijvingen van de prestaties van 

deze geleerden werd voortdurend hun Nederlanderschap centraal gesteld. De 

predikanten verklaarden bovendien dat zonder deze (Nederlandse) geleerden de 

Reformatie niet zou hebben plaatsgevonden. Zij hadden daarmee een wezenlijke 

bijdrage geleverd aan de 'godsdienstige en burgerlijke verlichting en bescha-

ving'. Deze typisch negentiende-eeuwse criteria werden uitgebreid geprezen 

door de predikant Mulder. Hij gaf daarbij uitdrukking aan zijn trots op het verle-

den en op de cultuur van Nederland. Deze brachten het land 'tot eene magt, aan-

zien en luister, die zelfs veel grootere Rijken en Staten, nimmer konden 

bereiken, en werd het Nederlandsche volk weldra beroemd, geacht en bemind, 

door geheel de wereld.'
68

  

 In de preken uit deze periode werden naast historische Nederlanders even-

eens momenten uit het verleden naar voren gehaald waarmee de kerkgangers 

zich konden identificeren. Vooral de Tachtigjarige Oorlog met specifiek aan-

dacht voor onder meer de Slag bij Heiligerlee (1568) en Leidens Ontzet (1574), 

maar ook de Hollandse Oorlog (1672-1678) en de Engelse Zeeoorlogen werden 

gememoreerd. In de negentiende-eeuwse terugblik werden zij op de kansel ver-

bonden met de nationale cultuur als momenten waarop de gedeelde nationale 

karakteristieken tot uitdrukking kwamen. Als symbool en garantie hiervoor gol-

den de leden van het Oranjehuis. Zo werd koning Willem II omschreven als 'de 

roem en kroon van het Nederlandsche volk, de vader des vaderlands'.
69

  

 
66 Vgl. tevens J.H. van der Palm, Redevoering op het vierde eeuwfeest van de uitvinding der 
boekdrukkunst binnen Haarlem, aldaar uitgesproken op den 10 Julij des jaars 1823, Haarlem 

1823. 
67 R.J. van der Meulen, De Hervoming het werk Gods; of leerrede naar aanleiding van Hebr. 

III: 4b. uitgesproken op het derde eeuwfeest der hervorming, op zondag den 2denvan slagt-
maand, 1817, des voormiddags in de Oude Kerk, te Amsterdam, door R.J. van der Meulen, 
Evangeliedienaar bij de Hervormde Gemeente aldaar, Amsterdam 1817, p. 32; Mulder, Leer-
rede, p. 16. 
68 Mulder, Leerrede, p. 24. 
69 H.W. de Wilde, Leerrede uitgesproken, den 6 December 1840. Waarop Willem II, voor de 
eerste maal, als Koning der Nederlanden, zijnen geboortedag vierde, door H.W. de Wilde, 
Predikant te Doetinchem, Doesborgh 1841, p. 24.  
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In de prediking werden eveneens recente gebeurtenissen, waaronder de Slag bij 

Waterloo (1815) en de Tiendaagse Veldtocht (1831), en personen als Jan van 

Speijk (1802-1831), toegevoegd aan de nationale vertelling. Hoe dit mogelijk 

was, blijkt onder meer uit de wijze waarop de Haarlemse predikant J. Teissèdre 

l'Ange in 1807 de Ramp van Leiden verbond met de Nederlandse cultuur. Na de 

verschrikkingen te hebben beschreven die de ontploffing van het buskruit in de 

Leidse binnenstad had teweeggebracht ging hij nader in op de inspanning die nu 

werd gevergd van het Nederlandse volk. Op alle mogelijke terreinen moest na-

tiebreed worden gewerkt aan de wederopbouw van de stad. Dan groeide de stad 

uit tot een nationaal monument dat de natie en haar cultuur verbeeldde, of in de 

woorden van Teissèdre l'Ange, dan zou  

 

Leyden, hersteld, opgebouwd, aan zijn' ouden luister terug gegeven, aan de 

toekomende geslachten ten getuige strekke van de edele zelfsverloochening 

van het tegenwoordige, en een gedenkteeken worde van de liefde van het 

Hollandsche Volk, van de grootmoedigheid van zijnen Koning, en van de 

eindelooze ontfermingen van zijnen God!
70

 

 

Dergelijke historische momenten en personen in de preken kunnen worden be-

stempeld als lieux de mémoire. Zij vormen plaatsen in het mentale en culturele 

landschap die de nationale geschiedenis, identiteit en hoop voor de toekomst 

verbeelden en de inwoners van Nederland moeten samenbinden tot een natie.
71

 

Zo slaagden predikanten erin om bepaalde voorstellingen van nationaliteit en 

cultuur te concretiseren en werden volk en vaderland met elkaar verbonden.  

 

 

2. Het nationale voorgesteld 

 

Naast de nationalisering en popularisering van begrippen als volk en vaderland 

vanaf de kansels waren er voor de kanselredenaars verscheidene andere strate-

gieën waarmee ze het nationale betrokken op de kerkgangers. We gaan daarvoor 

iets gedetailleerder in op enkele gedrukte leerredenen. Eerst komt de verhouding 

 
70 J. Teissèdre l'Ange, De verwoesting van den twaalfden januarij, voorgesteld als eene alge-

meene ramp in eene leerrede over I. Corinth. XII: 26a. Door J. Teissèdre l'Ange, leeraar bij 
de waalsche gemeente te Haarlem: In het Hollandsch vertaald door Matthijs Siegenbeek. 
Gedrukt ten voordeele der Stad Leyden, Haarlem 1807, p. 31. 
71 Vgl. P. Nora (red.), Les lieux des mémoire, dln. 1-7, Paris 1981-1992. Zie daarnaast P. den 

Boer, W. Frijhoff (red.), Lieux de mémoire et identités nationales, Amsterdam 1993; N.C.F. 

van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen, Amster-

dam 1995. Tevens H. Wesseling (red.), Plaatsen van herinnering, dln. 1-4, Amsterdam 2005-

2006. 
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aan de orde tussen het bestudeerde drukwerk en het mondelinge kanselwerk dat 

hieraan ten grondslag lag. 

 Omdat een preek nu eenmaal een tijd- en plaatsgebonden mondelinge pre-

sentatie is, werd soms in de uitgave het een en ander toegevoegd voor een beter 

begrip van de tekst. Ook werd een enkele keer vermeld dat de gedrukte leerrede 

passages bevatte die vanwege tijdgebrek niet waren uitgesproken in de dienst.
72

 

Vaak werd aangegeven dat niets was veranderd ten opzichte van de gesproken 

tekst.
73

 We vinden in de teksten dan ook wel verwijzingen naar informatie 

waarover alleen de lokale kerkganger kon beschikken. Zo hadden de lezers van 

een preek van Berkhout uit 1830 eigenlijk een eerdere dienst van deze predikant 

moeten bijwonen om alles te kunnen begrijpen.
74

 Ook de gedrukte preken van 

Van Hengel en Heringa bevatten referenties naar de inhoud van eerdere kerk-

diensten.
75

 Overigens is niet uit te sluiten dat laatstgenoemde predikant de ver-

wijzing uit commerciële overwegingen had toegevoegd. In een voetnoot explici-

teerde hij niet alleen welke preken het betrof, maar verduidelijkte hij eveneens 

dat deze in druk waren verschenen. 

 Het lijkt de norm te zijn geweest geen (wezenlijke) wijzigingen aan te bren-

gen. De syntaxis, de structuur en het vocabulaire van de teksten wijzen er even-

eens op dat wanneer een predikant zijn preek liet publiceren hij het mondelinge 

karakter daarvan niet wezenlijk veranderde. De opbouw was er op gericht on-

derwerpen, vooral door middel van herhalingen, helder over te brengen op een 

publiek van toehoorders. Ook de indeling van de teksten volgde de conventione-

le structuur van een leerrede. De bewoordingen waarmee de toehoorders in de 

kerk waren aangesproken werden evenmin verwijderd. Aanspreekvormen als 

'Mijne Hoorders' of 'Christelijke Toehoorders', maar ook 'U' en 'Gij' komen 

veelvuldig voor in de lopende tekst. 

 Juist de wijze waarop de kerkgangers werden aangesproken biedt een duide-

lijke indicatie hoe predikanten hun gemeenten betrokken in de nationale voor-

stellingen van vaderland en volk. Het lijkt bijvoorbeeld niet ongewoon te zijn 

geweest om de lokale gemeente te adresseren als 'Nederlanders' of 'landgenoten'. 

De predikant Van Balen Blanken bijvoorbeeld begon zijn preek naar aanleiding 

 
72 J.R. de Bruine, Godsdienstige viering van den 6 December 1840, of ernstige opwekking aan 

Nederlands inwoners, tot het opzenden van het dringend, veelomvattende en zegenrijk gebed 
voor de regering van Willem II, op hoogstdezelfs eersten verjaardag, na de plegtige inhuldi-
ging als Koning der Nederlanden, op den 28 November 1840, in eene leerrede over Psalm 
LXXII: 1, 2. Door J.R. de Bruine. Hervormd Predikant te Balk, Sneek 1841. 
73 Mulder, Leerrede. 
74 Zie ook: Berkhout, Moed en kracht; Hiebink, De gemoedsgesteldheid; Van Oordt J.Wzn., 

'Godsvrucht'. 
75 Van Hengel, De Joodsche natie, p. 1; Heringa, 'Bemoediging', p. 84. 
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van de troonswisseling in 1840 met de uitroep 'Nederlanders!'
76

 Deze betiteling 

werd afgewisseld met tweemaal 'M.H. [Mijne Hoorders]', eenmaal 'toehoorders', 

eenmaal 'Nederl. Christenen', eenmaal 'Christenen' en nog tweemaal 'Nederlan-

ders'. Zo werden de kerkgangers mede aangesproken op hun nationaliteit.  

 Daarnaast werd frequent gebruik gemaakt van possessiva als 'ons' en 'onze' 

voorafgaand aan substantieven als vaderland en volk.
77

 Wanneer dan over natio-

nale zeden, over de nationale geschiedenis, over de overheersing van Nederland, 

over de terugkomst van de Oranjetelg werd gepredikt, sprak de predikant de in-

dividuele toehoorders aan als leden van de gemeenschap die gebruiken, historie, 

grond en vorst met elkaar deelden. Zo werd in elke preek een nationaal collectief 

geconstrueerd waarin de kerkganger werd opgenomen.  

 Treffende voorbeelden van de eenvoudige wijze waarop verband kon wor-

den gelegd tussen gemeente en natie vinden we in de volgende twee fragmenten 

van gebeden. Alexander de Koning wendde zich op een zondag tegen het einde 

van het jaar 1813 tot God met de volgende bede: '[v]erblijd ons en onze landge-

nooten door Uwe groote en goede daden', waarop hij later liet volgen: '[v]ergeef 

ons, en onze landgenooten, het kwade dat wij tegen U gedaan [...] hebben'.
78

 

Ook in een gebed van Dorper, ruim een half jaar later, werd de lokale gemeente 

op vergelijkbare wijze opgenomen in de nationale gemeenschap: '[r]eken Neêr-

lands volk zijne zonden niet toe; vergeeft het, vergeef ons, om CHRISTUS wil, 

alle ongeregtigheden.'
79

 

 Het lijkt onwaarschijnlijk dat predikanten dergelijke nationaliserende aan-

spreekvormen alleen invoegden bij de publicatie van hun teksten. Uit de preken 

blijkt namelijk eveneens dat predikanten bepaalde gebeurtenissen expliciet aan-

grepen om het nationale te betrekken op de lokale gemeenschap, zoals onder 

meer de reactie van Scholten op de watersnood van 1825 illustreert. Deze predi-

kant ging uit van het bestaan van een nationale economische markt, door te ver-

klaren dat ook de Delftenaren zouden worden geconfronteerd met stijgende prij-

zen, nu akkerbouw en veeteelt getroffen waren door de wateroverlast. Ook stel-

de hij de natie voor als een morele eenheid. De inwoners van Delft waren 

weliswaar in materiële zin gespaard, zij mochten hieruit niet concluderen minder 

grote zondaren te zijn dan de inwoners van de getroffen gebieden. Op deze wijze 

kregen de toehoorders een plaats in de Nederlandse natie en staat.  

 Ook elders werden kerkgemeenten verbonden met Nederland als geheel. De 

predikant Berkhout betrok het vaderland op zijn gemeente door zijn toehoorders 

 
76 G.C. van Balen Blanken, De afstand der Nederlandsche kroon, of godsdienstige toespraak 
naar 1 Koning. II: 1-4. G.C. van Balen Blanken, predikant te Wognum, Medemblik 1840, 

p. 5. 
77 Vgl. M. Meijer Drees, 'Patriottisme in de Nederlandse literatuur (ca. 1650-ca. 1750)', in: De 
nieuwe taalgids 88 (1995), pp. 247-260, pp. 252-253. 
78 De Koning, Twee leerredenen, pp. 9, 46. 
79 Dorper, Leerrede, p. 50. 



OVER PREKEN EN PREDIKERS 

 

131

te wijzen op de nationale reikwijdte van de watersnoodramp: '[h]et is een ver-

schrikkelijke ramp, welke ons vaderland getroffen heeft, en in die ramp, M.T.! 

deelt ook onze plaats en nabuurschap.'
80

 De periode van Franse overheersing 

werd eveneens gebruikt om het nationale en het lokale met elkaar in verband te 

brengen. Zo verklaarde de predikant en hoogleraar theologie C. Fransen van Eck 

(1764-1830) dat, nu er een einde aan de relatief langdurige bezetting van zijn 

standplaats Deventer was gekomen, ook de Deventenaren zich op hun deelge-

nootschap aan het herstelde Vaderland mochten beroemen.
81

  

 Vanaf de kansels werden gemeenteleden veelvuldig gewezen op hun (more-

le) verantwoordelijkheid voor de nationale gemeenschap. De reactie op de Ramp 

van Leiden kan hier als voorbeeld dienen. De scheepslading die ontplofte op 12 

januari 1807 kostte aan ten minste 151 mensen het leven.
82

 Koning Lodewijk 

Napoleon begaf zich nog diezelfde dag naar de plek des onheils. Onder de in-

druk van de vernielingen doneerde hij de som van 100.000 gulden en riep hij de 

Nederlandse bevolking op om de inwoners van Leiden te ondersteunen. In totaal 

werd bijna twee miljoen gulden ingezameld. De berichtgeving over de vernie-

lingen beheerste al snel de uitgeversmarkt. De ramp was onderwerp van vele 

gedichten, gezangen, beschrijvingen, tekeningen en kaarten. Predikanten lieten 

zich evenmin onbetuigd. Van Hengel liet bijvoorbeeld een dichtwerkje verschij-

nen, onder de titel Hulde aan God, Wegens de rampzalige Verwoesting in de 

stad Leyden, ten voordele van de ongelukkigen in de stad.
83

 In Haarlem stelden 

de predikanten R.J. van der Meulen (1768-1849) en Teissèdre l'Ange hun dienst 

in het teken van de ramp.
84

 Beiden benadrukten niet alleen de omvang van de 

ramp, maar wezen er tevens op dat Leiden deel uitmaakte van het vaderland en 

dat de ramp daarmee een Godsteken voor geheel de natie was. Zij riepen op tot 

'milddadigheid', niet alleen in de materiële zin van goedgeefsheid maar ook in de 

 
80 Berkhout, Troostgronden en uitzigten, p. 7. 
81 C. Fransen van Eck, Leerrede, ter gelegenheid van het plegtig dank-uur, gehouden te De-
venter, den 26 April 1814, uitgesproken door C. Fransen van Eck, professor en predikant, 
Deventer 1814, p. 20. Vgl. voor eenzelfde poging om nationaal aanzien te verwerven door 

vermelding van de extreme omstandigheden waaronder een streek had geleden: H.W.C.A.  

Visser, Een woord ter opwekking en bemoediging, bij gelegenheid van den watervloed in 
Vriesland. Uitgesproken den 13 Februarij 1825, door H.W.C.A. Visser, predikant te IJsb-
rechtum, Workum z.jr. [1825], p. 4. 
82 P. van Zonneveld, 'Leiden: het Rapenburg. De buskruitramp van 12 januari 1807', in: 

J. Bank, M. Mathijsen (red.), Nederland in de negentiende eeuw [Plaatsen van herinnering 3], 

Amsterdam 2006, pp. 37-47. 
83 W.A. van Hengel, Hulde aan God, Wegens de rampzalige Verwoesting in de stad Leyden, 
voorgevallen den 12 January dezes jaar 1807, Leyden 1807. 
84 R.J. van der Meulen, Leerrede over Klaagliederen III: 22. Bij gelegenheid van de geduchte 
ramp, aan den stad Leyden overgekomen, op den 12 januarij 1807. Door R.J. van der Meulen, 
predikant te Haarlem. Uitgegeven ten voordeele der ongelukkige Inwoners van Leyden, Haar-

lem 1807; Teissèdre l'Ange, De verwoesting van den twaalfden januarij. 
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morele betekenis van deugd. Voorwaarde voor het herstel van Leiden en van het 

gehele vaderland vormde de morele verheffing van ook de Haarlemse gemeente-

leden. 

 Naast de aanspreekvormen, bezittelijke voornaamwoorden en retorische 

middelen om het nationale te betrekken op de lokale gemeente en de kerk-

gangers in de nationale voorstellingen op te nemen, was er nog een wijze waar-

op vaderland en volk wel heel concreet werden. Het idee van één vaderland deed 

veel predikanten uitgebreid stilstaan bij gebeurtenissen buiten de eigen, regiona-

le, maar binnen de nationale grenzen. Veel kanselredenaars stelden bijvoorbeeld 

de kroningsplechtigheid in 1840 centraal tijdens de dienst, zo vermoedden onder 

meer de anonieme recensenten van enkele van deze gedrukte preken in Boekzaal 

en Godgeleerde bijdragen.
85

 Van Balen Blanken blonk uit in de details die hij 

zijn toehoorders in het Noord-Hollandse Wognum voorschotelde. Hij typeerde 

de mensen die bij de ceremonie aanwezig waren, schetste de overhandigingsce-

remonie van kroon en scepter en herhaalde de eed die werd afgelegd op de bij-

bel. Het is onbekend of deze predikant bij de plechtigheid aanwezig was. Moge-

lijk haalde hij zijn informatie uit regionale kranten. Maar beschrijvingen als 

'[z]iet het aan s'konings gelaat, hoe diep hij geroerd is' en '[z]iet, M.H. dat roe-

rend schouwspel, ziet dat handendrukken tusschen vader en zoon, ziet dat stor-

ten der tranen uit aller oogen: Maar hoort, - hoort ook dáár buiten de lucht weer-

galmen van het: leve de Koning! leve de Koning!' zijn het product van zijn eigen 

kanselwelsprekendheid.
86

 Daarmee bracht hij een geëmotioneerd verslag van de 

gebeurtenissen in Amsterdam waarmee de gemeente in Wognum zich kon iden-

tificeren.  

 Eenzelfde beweging waarbij kennis over gebeurtenissen in het ene deel van 

het land naar andere delen werd verspreid zien we ook bij de Ramp van Leiden. 

De informatie die vanaf de kansels werd gebracht droeg er toe bij dat de ontplof-

fing van het vat buskruit in die éne stad uitgroeide tot een gebeurtenis van natio-

nale importantie. Veel predikanten informeerden hun toehoorders over de om-

vang en de gevolgen van de ramp. Vaak waren het indringende schetsen die de 

emotionele betrokkenheid van de gemeente moesten versterken. Maar alleen al 

doordat de predikanten deze informatie verspreidden en Leiden aanwezen als 

Nederlands kwam de stad op de vaderlandse kaart te staan. Ook door de wa-

tersnoodramp van 1825 werden regio's expliciet bestempeld tot onderdeel van 

Nederland. Nog in februari deed Hiebink verslag van de gebeurtenissen om zich 

heen en verklaarde dat zijn gemeente er relatief goed was afgekomen, want:  

 

 
85 Boekzaal der geleerde wereld (1841), pp. 16-17; Godgeleerde Bijdragen, dl. 15 st. 2 

(1841), p. 154. 
86 Van Balen Blanken, De afstand der Nederlandsche kroon, pp. 13, 14. 
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niet wij hebben geleden, en als wij van de schade des vaderlands spreken, 

dan moeten wij op de ongelukkige bewoners van den engen- en wijden- 

Wormer, dan moeten wij op den toestand van zoo velen in Overijssel, in 

Drenthe, in Gelderland en Vriesland zien.
87

 

 

Het was zeker niet uitzonderlijk dat lokale gebieden werden verheven tot een 

nationaal niveau. In deze periode was er sprake van een bredere aandacht voor 

het nationale vaderland.
88

 Dat blijkt onder meer uit de schilderkunst. Schilders 

trokken er op uit om landschapsscènes vast te leggen waarin de nationale cultuur 

tot uitdrukking kwam. Een ander bekend voorbeeld is de voettocht die Jacob van 

Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823 door Nederland maakten. Geert Mak en 

Marita Mathijsen, die het dagboekverslag opnieuw bezorgden, benadrukken dat 

deze reis mede diende als een verkenning en inspectie van het nationale vader-

land.
89

  

 Het is moeilijk exact te bepalen in hoeverre predikanten bijdroegen aan de 

verbreding van de mentale horizon van de gelovige. De maatschappelijke elite 

vond in de verkondiging vermoedelijk een bevestiging van haar eigen nationale 

voorstellingen. Op het platteland, waar het merendeel van de predikanten stond, 

was het grootste deel van de kerkgangers afkomstig uit de lagere maatschappe-

lijke kringen en overwegend regionaal georiënteerd. Vanaf het begin van de ne-

gentiende eeuw was de overheid al actief geweest in de verspreiding van natio-

nale voorstellingen. Vooral het schoolwezen kreeg hierin een prominente rol 

toebedeeld. Maar ook de predikanten moeten een belangrijke rol hebben ge-

speeld. Het aantal en de frequentie van de gepubliceerde gelegenheidsleerrede-

nen bieden een indicatie van het repetitieve karakter van de prediking. Het kan-

selwerk waarbij het nationale werd betrokken op het regionale ontleent zijn in-

vloed mede aan het geritualiseerde karakter van de herhaling en daarnaast aan de 

inhoudelijke overeenkomsten met de (andere) uitingsvormen van de burgerij.
90

 

  

 

 
87 Hiebink, De gemoedsgesteldheid, p. 15. 
88 Y. Kuiper, 'Een zeehandelaar uit Harlingen. Portret van Freerk Dirks Fontein, mede-

oprichter van het Fries Genootschap', in: De Vrije Fries 82 (2002), pp. 120-131, pp. 127-128; 

Y. Kuiper, R. van der Laarse, 'Inleiding', in: R. van der Laarse, Y. Kuiper (red.), Beelden van 
de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw 

[Reeks Adelsgeschiedenis 3], Hilversum 2005, pp. 9-24, p. 14. 
89 G. Mak, M. Mathijsen, 'Inleiding', in: J. van Lennep, De zomer van 1823. Lopen met Van 

Lennep. Dagboek van zijn voetreis door Nederland [Bezorgd door Geert Mak en Marita Ma-

thijsen], Zwolle z.jr., pp. 7-26, p. 12. 
90 G. Jensma, Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de 
negentiende eeuw, Ljouwert/Leeuwarden 1998, p. 118. 
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3. Het regionale voorgesteld: van voetnoten, voorwoorden en andere zaken 

 

Tot op dit punt is vooral aandacht besteed aan de predikant als prediker die bij-

droeg aan het ontstaan en de verspreiding van nationale voorstellingen onder 

kerkgangers. Daarbij is al aangetekend dat deze makelaarsfunctie eveneens gold 

voor de lezer van de preken: een recensent in Godgeleerde Bijdragen omschreef 

het publiceren van een preek als het opnieuw optreden voor publiek.
91

 Uit de 

gedrukte leerredenen blijkt echter dat de predikanten zich er terdege van bewust 

waren dat zij met hun drukwerk een nieuwe markt aanboorden die ook nieuwe 

mogelijkheden bood. Vooral aan de hand van de paratekst worden hier enkele 

voorbeelden aangehaald waaruit blijkt dat predikanten door publicatie expliciet 

beoogden het regionale op een nationaal podium te presenteren. 

 De meeste gedrukte preken bevatten een 'voorberigt' waarin de predikanten 

hun werk inleidden. Deze teksten varieerden in omvang van een alinea tot wel 

dertien pagina's.
92

 Vaak bevatten zij passages met een hoog apologetisch gehalte 

waarin werd benadrukt dat de predikant niet uit ijdelheid de gang naar de druk-

pers had gemaakt. Om de recensenten bij voorbaat minder kritisch te stemmen 

werd hier ook wel aan toegevoegd dat de preek was opgesteld onder hevige 

emoties of grote tijdsdruk. H.W. de Wilde verklaarde ter inleiding van zijn leer-

rede van 6 december 1840: 

 

Deze leerrede is, in zeer korten tijd, vervaardigd: geenszins omdat dezelve 

mij den arbeid niet dubbel waardig was, maar, omdat ik, door vele bezighe-

den gedrukt, en door vele afleidingen vermeesterd, daar aan volstrekt geene 

moeite meer kon besteden. Ik geef dezelve, zoo als zij is opgesteld, omdat 

het mij beter voorkwam, te blijven bij hetgeen uit het hart gevloeid was. De 

reden waarom zulks gemeld wordt, is om te doen weten, uit welk licht men 

dezelve behoort te beoordelen. Roem of eere bedoel ik niet, en andere be-

geerten zijn, sedert lang, in mij uitgestorven.
93

 

 

Maar waarom gingen de predikanten over tot uitgave van hun preek als, zoals 

velen aangaven, de publicatie toch zou onderdoen voor het kanselwerk van an-

dere predikanten? Het betreft hier topoi. Dergelijke frasen - hoe oprecht ook - 

maakten deel uit van bepaalde bescheidenheids- en beleefdheidsidealen. Ze 

weerhielden de predikanten immers niet van publicatie. De verklaring dat predi-

kanten door de uitgave tegemoet kwamen aan het verzoek van gemeenteleden 

maakt, hoe correct misschien ook, deel uit van deze cultuur. Immers, ook dit 

argument moest de predikant op de achtergrond plaatsen. Er werden eveneens 

 
91 Godgeleerde Bijdragen, dl. 15 st. 2 (1841), pp. 158-159. 
92 Voor het laatste geval: Scharp, Avond-godsdienst, pp. i-xiii. 
93 De Wilde, Leerrede uitgesproken, den 6 December 1840, 'voorberigt'. 
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enkele meer specifieke redenen gegeven. Zo zeiden enkele predikanten door 

uitgave de gemeenteleden te willen bereiken die de dienst niet hadden kunnen 

volgen, omdat, zoals P.J. Laan (1777-1862) beweerde, het zo druk geweest was, 

of, zoals Scharp schreef, zijn stembereik beperkt was geweest omdat een voet-

blessure hem had verhinderd te staan.
94

 

 Minder uitgesproken overwegingen speelden eveneens een rol. De beschei-

denheid ten spijt, een zekere mate van ijdelheid kan predikanten niet worden 

ontzegd. De hierboven aangehaalde predikant Laan liet met zijn uitspraak dat de 

kerk zo vol was geweest dat niet iedereen de preek had kunnen horen, weten hoe 

populair zijn diensten waren. Schotsman - en hij was niet de enige - gaf zijn 

preek meer aanzien door in de titel te verwijzen naar de aantrekkingskracht die 

zijn dienst zelfs op een Oranjeprins had uitgeoefend.
95

 Het komt eveneens voor 

dat een predikant zijn maatschappelijke positie benadrukte. Clarisse bijvoor-

beeld liet een preek met de volgende ondertitel publiceren: 'Door Joannes Cla-

risse, A.L.M. Theol. et Philos. Doct., Theol. et Hermen. S. Professor; thands 

Predikant te Rotterdam' en wees op deze wijze de lezers op zijn doctoraten in de 

theologie en in de wijsbegeerte en op zijn hoogleeraarschap in de theologie en 

hermeneutiek.
96

 De gelegenheidspreken mogen vanwege hun actualiteitswaarde 

een vluchtig karakter hebben gehad. Zij boden de auteurs wel een meer duurza-

me plaats in het publieke domein.  

 Algemene oplagecijfers van boeken zijn voor de eerste helft van de negen-

tiende eeuw zelden voorhanden. Kloek en Mijnhardt bijvoorbeeld spreken alleen 

van een gemiddelde tussen 500 en 2000 exemplaren.
97

 Gegevens specifiek over 

gedrukte preken ontbreken in de regel.
98

 Studies naar boekhandels in deze peri-

ode richten zich hoofdzakelijk op de organisatie van het boekbedrijf, op de sa-

menstelling van de fondsen, op de afzetmarkt en op het leespubliek. Hieruit is 

duidelijk naar voren gekomen dat alle delen van de bevolking, alleen de onder-

ste maatschappelijke laag uitgezonderd, behoorden tot het klantenbestand van 

boekhandelaren. Slechts een klein deel van deze grote groep wordt gerekend tot 

 
94 P.J. Laan, Twee leerredenen bij gelegenheid van het Eeuwfeest der Hervorming gehouden 
te Amersfoort, op den 31sten van wijnmaand, en den 2denvan slagtmaand 1817. Door Pieter 
Jan Laan. Predikant te Amersfoort, Rotterdam 1817, p. ii; Scharp, Avond-godsdienst, p. ii. 
95 N. Schotsman, De godvruchtige veldheer geschetst, in eene leerrede over 2 Chron. XVII: 

16a. Uitgesproken voor Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Fredrik Carel, Prince van 
Oranje-Nassauw, enz. enz. enz. Door Nicolaas Schotsman. Predikant te Leyden, Leyden 

1814. 
96 J. Clarisse, Leerrede gehouden op den dankdag voor den vrede, den 20 sten julij 1814. 

Door Joannes Clarisse, A.L.M. Theol. et Philos. Doct., Theol. et Hermen. S. Professor; 
thands Predikant te Rotterdam, Amsterdam 1814. 
97 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, p. 31. 
98 Vgl. Bosma, Woorden van een gezond verstand, pp. 138, 177-181. 
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regelmatige kopers.
99

 De zogenoemde godsdienstige en stichtelijke literatuur 

maakte rond 1800 een aanzienlijk deel uit van de de totale boekverkoop (20%). 

Binnen deze categorie waren gelegenheidspreken populair. De wijze behartiging 

van de lessen der overstrooming uit 1825 van P.H. Molhuisen (1793-1865) be-

leefde nog hetzelfde jaar een derde druk.
100

 De afzet van de twee bevestigings-

leerredenen van de predikant P.H. van Lis (1757-1809) uit 1808 overtrof zelfs 

de verkoop van alle romans en verhalen in dat jaar bij een Middelburgse boek-

verkoper.
101

 Het ging daarbij om enkele tientallen. In de regel verkocht een 

boekverkoper in de eerste helft van de negentiende eeuw niet meer dan slechts 

enkele exemplaren van een titel.
102

 

 De klanten van boekverkopers waren vooral geïnteresseerd in regionale pu-

blicaties. Uitzondering hierop vormden de publicaties die verschenen naar aan-

leiding van gebeurtenissen van grote importantie.
103

 Een regelrechte bestseller 

was een bundel gelegenheidspreken van de Nederlandse hoogleraren theologie 

gehouden tijdens de Belgische Opstand.
104

 Ondanks dat de verkoopprijs van 

fl. 3,90 ongeveer 15 maal hoger lag dan die van een enkele preekuitgave, waren 

er meer dan drieduizend voorintekenaars. Uiteindelijk werden ongeveer zesdui-

zend exemplaren uitgegeven en kon circa 14.000 gulden worden geofferd op 'het 

altaar van het Vaderland'.
105

 

 De organisatie van het boekwezen maakte het relatief eenvoudig voor een 

boekverkoper om zonder al te veel financiële risico's publicaties uit andere regi-

o's binnen te halen. In Nederland wisselden veel uitgeverijen en boekverkopers 

werken uit hun fondsen onderling uit.
106

 Vaak werd met gesloten beurs geruild. 

In toenemende mate werd in deze periode ook gebruik gemaakt van de zoge-

noemde commissiehandel. Daarbij kregen boekverkopers kleine partijen op 

 
99 P. Hoftijzer, 'Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850. Een stand van on-

derzoek', in: T.A.P. Bijvoet (red.), Bladeren in andermans hoofd: over lezers en leescultuur, 

Nijmegen 1996, pp. 164-182, p. 171. 
100 P.H. Molhuijsen, De wijze behartiging van de lessen der overstrooming, voorgesteld in 
eene leerrede over Hoséa XIV vs. 10a. Uitgesproken op den 13den februarij. Door P.C. Mol-
huijsen; uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden door bovengemelde ramp, Deventer 
31825. 
101 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, p. 66. 
102 H. Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 
1777-1849, Leiden 1995, pp. 73, 109; H. van der Laan, Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, 

uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw, Assen 2005, 

p. 89. 
103 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, p. 66. 
104 Leerredenen, betrekking hebbende op de jongste omstandigheden van het Vaderland, tot 

deszelfs voordeel uitgegeven, door de gezamenlijke, Nederlandsche Akademiepredikers, 

Utrecht 1831 
105 Leerredenen, pp. v, ix; Santegoets, 'Togae cedant armis', eindnt. 7, p. 30. 
106 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, pp. 29-30. 
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zicht die werden verkocht tegen provisie. Zo leverden in 1809 twee Groningse 

uitgevers in totaal 101 exemplaren van elf titels aan een Middelburgse boekver-

koper. Alhoewel zestig werken werden geretourneerd duidt het boekverkeer er-

op dat reeds aan het begin van de negentiende eeuw structureel contact bestond 

binnen Nederland, zelfs tussen twee geografische uitersten als de Zeeuwse en de 

Groningse hoofdsteden.
107

 

 Deze netwerken maakten het mogelijk dat de gedrukte gelegenheidsleerre-

denen een nieuw publiek bereikten. Het blijft onbekend in hoeverre lezers zich 

de ideeën vervat in de teksten daadwerkelijk toe-eigenden. Maar de predikanten 

lijken zich er terdege van bewust te zijn geweest welke mogelijkheden de druk-

pers en het nationale boekverkeer boden. Slechts een enkele predikant schreef 

dat zijn gedrukte preek was bedoeld voor zijn eigen toehoorders. Berkhout bij-

voorbeeld gaf aan dat hij zijn preek, gehouden naar aanleiding van de wa-

tersnoodramp van 1825, bedoelde als blijvende gedachtenis voor de gemeen-

te.
108

  

 Veel predikanten benadrukten dat zij met de uitgave van hun preek een gro-

ter en nieuw publiek wilden bereiken. Het nationale belang van de verjaardags-

viering van Willem II in 1840 bijvoorbeeld bracht de predikant J.R. de Bruine 

(1810-1850) te Balk ertoe om zijn preek uit te geven. Hij motiveerde zijn besluit 

als volgt: 

 

uit aanmerking van het belang van dien dag voor gansch Nederland, van het 

gepaste van het behandelde onderwerp ook voor het algemeen, en van de 

vruchtbare uitwerking, welke het, onder den zegen der Goddelijke genade, 

hier en daar, al ware het ook maar voor enkelen, zoude kunnen hebben, er 

eindelijk toe overgegaan om dit werk aan het Vaderlandsch publiek aan te 

bieden.
109

 

 

Ook de predikant Van Balen Blanken richtte zich in 1840 met zijn preek tot 'het 

Neerlandsche publiek' in de hoop de vaderlandse en christelijke deugden bij 

meer mensen te kunnen versterken.
110

 De Franstalige leerredenen van Waalse 

predikanten werden vertaald alvorens in druk te verschijnen en bereikten zo een 

grotere markt.  

 De wens om een groter publiek te stichten in godsdienstigheid en vader-

landsliefde kwam voort uit een sterk gevoelde betrokkenheid onder predikanten 

bij de toekomst van het land en van de natie. Deze nationale sentimenten vinden 

 
107 Van der Laan, Het Groninger Boekbedrijf, m.n. pp. 272-279, 301-304. 
108 Berkhout, Troostgronden en uitzigten, p. iii. 
109 De Bruine, Godsdienstige viering, p. v. 
110 Van Balen Blanken, De afstand der Nederlandsche kroon, pp. iii-iv. Vgl. zijn De christe-
lijke vaderlandsliefde, p. iii. 
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we in een preek van Fransen van Eck uit 1814. Hij prees zijn leerrede niet van-

wege de retorische kwaliteiten aan, maar om de 'onverzoenlijken haat tegen de 

verleden dwingelandij, en gloeijende zucht voor het herstelde Vaderland.'
111

 Dat 

een sterk nationaal gevoel veel predikanten motiveerde blijkt eveneens uit het 

feit dat veel van hen bij uitgave bepaalden dat de opbrengst van de verkoop ten 

goede zou komen aan een vaderlands doel. Zo bestond het 'offer' dat Alexander 

de Koning aan 'zijn lieve vaderland' wilde brengen onder meer uit de donatie 

van de opbrengst van zijn publicatie aan de Woerdense burgerij.
112

 

 Dat de publicatie van een preek mede kan worden gezien als een daad van 

vaderlandsliefde plaatst kopers van de preken in een interessant daglicht. De 

aanschaf van een leerrede wordt over het algemeen beschouwd als een hande-

ling met religieuze intenties. Dat is inherent aan de aard van de tekst. Immers, de 

gelegenheidsleerredenen bevatten een uitgesproken boodschap die de ontvanger 

ervan godsdienstig moest vormen. Maar de koper kreeg tevens een tekst in bezit 

waarin betrokkenheid bij nationale kwesties tot uitdrukking kwam. De aanschaf 

hiervan betekende bovendien vaak een financiële bijdrage aan een concreet, va-

derlands doel en alleen al de koop van een gelegenheidspreek was daarmee een 

daad van vaderlandsliefde. 

 Naast de overweging een groter publiek te bereiken bestond bij veel predi-

kanten tevens de intentie hun eigen gemeente op de vaderlandse kaart te zetten. 

Zo had de predikant Hiebink zijn preek naar aanleiding van de watersnood van 

1825 laten verschijnen bij twee uitgeverijen, te weten W. Brave te Amsterdam 

en J.L. Zeehuisen te Zwolle. Ten overstaan van zijn gemeente te Wormerveer bij 

Amsterdam, had hij betoogd dat Gods hand in de watersnood een opvoedkundig 

moment was dat moest leiden tot nationale, morele verheffing. Hij bedoelde de 

gedrukte preek ook voor zijn vorige gemeente in Heino; vandaar dat hij de tekst 

ook in Zwolle liet drukken. Alvorens de gang naar de drukpers te maken voegde 

de predikant echter het een en ander toe aan zijn preek. Enkele noten werden 

opgenomen waarin passages werden uitgelegd voor degenen die de dienst zelf 

niet hadden bijgewoond. In een naschrift van twee pagina's werd aanvullende 

informatie gegeven over de ramp in de streek de Zaankant, waartoe Wormerveer 

behoorde. Nu was de preek ook een klein document geworden van de wa-

tersnoodramp in de Zaankant. Daarmee presenteerde de predikant zijn Noord-

Hollandse kerkgemeente voor de inwoners van het Overijsselse Heino en be-

stempelde haar als onderdeel van Nederland: Wormerveer - in de woorden van 

Hiebink - 'zal blijven, wat het tot hiertoe was: een medewerkend deel tot het Heil 

des vaderlands.'
113

  

 
111 Fransen van Eck, Leerrede, p. 4. 
112 De Koning, Twee leerredenen. 
113 Hiebink, De gemoedsgesteldheid, p. 40. 
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Hiebink was niet de enige die in voetnoten, voorwoorden en bijlagen informatie 

gaf over specifieke gebeurtenissen in zijn streek. In 1825 voegde A. Houtkamp 

(1790-1863), predikant te Durgerdam, twintig noten toe die qua omvang onge-

veer evenveel ruimte in beslag namen als de preek zelf.
114

 Op 22 pagina's 

schreef hij aan de hand van ooggetuigenverslagen en afschriften van documen-

ten, afkondigingen en krantenartikelen een kleine geschiedenis van de waters-

nood met een sterk regionale inslag. Eenzelfde drang tot documenteren bestond 

tijdens en na periodes van militaire strijd. Een voorbeeld hiervan is een publica-

tie van de Haarlemse predikant J.C. Vorstman (1775-1864). Deze bevatte niet 

alleen de preek die was gehouden op 5 december 1813. Ongeveer de helft van 

de ruim zestig pagina's drukwerk werd gevuld met delen van krantenartikelen, 

enkele notities over de vaderlandse geschiedenis en ooggetuigenverslagen van 

zowel oorlogshandelingen als de aankomst van Willem I in Den Haag.
115

 De 

publicatie was bedoeld als hulp bij de opvoeding van volgende generaties Ne-

derlanders. Gelegenheidspreken dienden als 'een bijdrage tot volledige geschie-

denis van al het gebeurde'.
116

 

 Deze gedrukte preken kregen ook waarde toegekend als feitelijk document. 

Eerder in dit hoofdstuk is beschreven hoe de predikant Alexander de Koning de 

Ramp van Woerden centraal stelde in zijn eerste dienst op 19 december 1813. 

Daarbij wijdde hij op indringende wijze uit over de gruweldaden die de Fransen 

hadden gepleegd, van brandstichting tot de moord op een barende vrouw.
117

 Dit 

relaas werd door de recensent van het werk in Boekzaal der geleerde wereld 

gepresenteerd als verslaglegging van de gebeurtenissen te Woerden: 

 

Om iets te proeve te hebben, is ons oog in de eerste Leerrede gevallen, op de 

ontzetting barende beschrijving door onze Landgenoot, die niet zeer verre 

van daar woont, van de ramp, den moord, te Woerden, welke wij hier te eer-

 
114 A. Houtkamp, Leerrede over Psalm L: 23. Gehouden den 13den maart 1825, de eerste na 
de doorbraak, op den 4den februarij 1825, in de nabijheid van Durgerdam voorgevallen. Met 
bijvoeging van eenige berigten tot deze gebeurtenis betrekkelijk. Door A. Houtkamp, predi-
kant te Durgerdam. Uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden, Amsterdam 1825, pp. 25-

48. 
115 J.C. Vorstman, Leerrede ter opwekking om aan het nageslacht te vermelden, dat God ons 
verlost heeft van de overheersching der Franschen, gehouden te Haarlem, den 5den December 
1813. Door J.C. Vorstman, Evangeliedienaar bij de Hervormde Gemeente, waar achter vol-

gen deze en gene aanteekeningen, dienende om sommigen in den aanbevolen pligt te hulp te 
komen, Haarlem 1814, i.h.b. pp. 34-63. 
116 J. Roldanus e.a., Bundel van aanspraken, gebeden en leerredenen, gedaan te Leyden, op 
den achttienden en vijf en twintigsten van Louwmaand 1807, door de predikanten J. Rolda-

nus, L. Egeling, prof. S.F.J. Rau, N. Schotsman, H. Proper en W. Broes, op voordragt van den 
ed. groot achtb. magistraat van gemelde stad, uitgegeven, ten behoeve van de ongelukkige 
ingezetenen, Leyden 1817, p. ii. Vgl. Bosma, Woorden van een gezond verstand, p. 171. 
117 De Koning, Twee leerredenen, pp. 15-17. 
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der overnemen zoude, opdat elk Vaderlander gevoele, wat hij aan den Heere 

voor zijne verlossing schuldig is en uit welk eenen verschrikkelijken staat, 

en van welke overheerschers hij gered wierd.
118

 

 

De documentatie diende niet alleen om de gedachte aan bepaalde gebeurtenissen 

in eigen kring levend te houden. Men besefte tegelijkertijd dat een nauwgezette 

beschrijving van de omvang en de gevolgen van de ramp de oproep tot goed-

geefsheid kracht bijzette. Een predikant als J.H. de Roode bood om specifiek 

deze reden in zijn preek een verslag van de gevolgen te Zwartsluis van de natio-

nale watersnoodramp van 1825.
119

 Vervolgens wordt echter een interessante 

verantwoording gegeven voor het feit dat hij zijn preek liet publiceren. De pre-

dikant meende dat dankzij de kranten reeds veel bekend was over de wa-

tersnoodramp. Hij was er echter van overtuigd dat juist het regionale karakter 

van zijn preek de mensen buiten Zwartsluis zou interesseren. Als lokaal docu-

ment liet hij zijn preek, zeker niet toevallig, verschijnen in het ruim 100 kilome-

ter verder gelegen Amsterdam. Hij sprak de lezers buiten zijn gemeente aan als 

landgenoten en appelleerde op deze wijze aan hun verbondenheid met Zwart-

sluis. Deze plaats werd daarmee, evenals als de in andere publicaties beschreven 

gebieden, verheven tot deel van het vaderland.  

 Er werd gebruik gemaakt van de drukpers om de regio een plaats te geven in 

het nationale bewustzijn. Uit het voorwoord in de bundel Leerredenen, gehou-

den te Leeuwarden, op het derde eeuwfeest der kerkhervorming blijkt dat daarbij 

de nationale boekenmarkt in de gaten werd gehouden. De uitgave vormde - zo 

heette het - een reactie op het ontbreken van de Friese stem onder de vele gele-

genheidsleerredenen: 'Wij zouden zeker het onze terug gehouden hebben; maar 

nu zich uit alle oorden van ons vaderland de stemmen van blijdschap en dank-

baarheid hooren lieten; oordeelden wij, dat Vriesland niet geheel en al zwijgen 

mogt.'
120

 Het werk diende om Friesland op de kaart te zetten als regio, niet voor 

de Friezen, maar voor alle Nederlanders. 

 In het voorafgaande is reeds benadrukt dat de informatie die veel predikan-

ten vanaf de kansels verspreidden een sterke nationale oriëntatie had. Met de 

publicatie van preken ontstond de mogelijkheid van een tegengestelde bewe-

ging. Predikanten bereikten op deze wijze een breder publiek met hun bood-

schap van vaderlandsliefde en godsdienstigheid en zij konden daarbij de lezers 

in andere delen van het land informeren over hun gemeenten ver weg. Daartoe 

 
118 Boekzaal der geleerde wereld, 1814, pp. 239-241, pp. 240-241. 
119 J.H. de Roode, Leerrede, gehouden op den 20 februarij 1825, de eerste na de over-

strooming van den 4.den en 5.den dier maand, te Zwartsluis, door J.H. de Roode, Predikant 
aldaar, Amsterdam 1825. 
120 J.F. Freijer (red.), Leerredenen, gehouden te Leeuwarden, op het derde eeuwfeest der 
kerkhervorming, Leeuwarden 1818, p. iii. 
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werden de publicaties soms aanzienlijk uitgebreid. Dankzij de netwerken van 

boekverkopers konden deze lokale publicaties worden afgezet op een nationale 

markt. In 1825 zagen met name plattelandspredikanten de mogelijkheden om zo 

niet alleen een religieuze en nationale boodschap te verspreiden maar ook het 

regionale te verheffen tot het nationale niveau. Daarmee werd een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de fase die voorafging aan de verspreiding van nationale 

voorstellingen, namelijk die van de nationale invulling van begrippen als volk en 

vaderland. Stellen we Nederland eens voor als een landkaart verdeeld in allerlei 

kleine gebieden, waarvan de grenzen de veelal regionale oriëntatie van veel Ne-

derlanders in deze periode visualiseren. Met de preken werden deze lokale gren-

zen geslecht en op de mentale kaart van Nederland lichtten plaatsen als Wor-

merveer en Zwartsluis op voor het oog van de Nederlander.  

 

 

4. Samenvatting 

 

De aandacht in dit hoofdstuk ging uit naar de gelegenheidsleerredenen die ver-

schenen naar aanleiding van gebeurtenissen van nationale importantie. Daarbij 

zijn relatief weinig rechtzinnige predikanten aan bod gekomen. Hun betrokken-

heid bij vaderland en volk kwam voornamelijk tot uitdrukking in een versterkte 

oproep tot de handhaving van de gereformeerde leer in de kerk.
121

 Daardoor 

namen nationale kwesties in hun preken een minder prominente plaats in. Enke-

len zagen in de biddagen en daarmee in de biddagpreken zelfs het bewijs voor 

de nationale afval van God en de ontheiliging van de sabbat waartegen werd 

gestreden.
122

 De gelegenheidsleerredenen die wel verschenen van de hand van 

rechtzinnigen werden vaak gebruikt om kritiek uit te oefenen op de verlichte 

godsdienst. De Waalse predikant L.H. Bähler (1766-1836) bijvoorbeeld maande 

zijn toehoorders in 1825 'dat gij geen gemeenschap hebt met de eeuw [...] noch 

[u] laat verleiden tot de listige verlokkende redenen harer Philosophie'.
123

  

 Het merendeel van de predikanten publiceerde gelegenheidspreken met een 

nationale, zo niet nationalistische toonzetting waarin Nederland expliciet als 

morele, culturele en politieke eenheid werd voorgesteld. Zij verwoordden de 

 
121 Vgl. ook de strategie van de belangrijkste uitgever van rechtzinnige theologen: J.H. den 

Ouden. J. Vree, 'De uitgever J.H. den Ouden (1786-1864). Nomen et omen?', in: Documenta-

tieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 12 (1999) 50, pp. 13-29. 
122 H. de Cock, H.P. Scholte, Adres ingediend aan Zijne Majesteit den Koning, en opwekking 
der gemeente tot de heiliging van eenen algemeenen Dank-, Vast- en Bededag, door de syno-
de der Christelijke Gereformeerde Kerk onder het Kruis in Nederland, Amsterdam - ´s Gra-

venhage 21836, pp. 39-40. 
123 L.H. Bähler, De gedenkdag van Waterloo, beschouwd in betrekking met de jongstleden 
overstroomingen; Leerrede over Jesaia XXX, 18. Door L.H. Bähler, Leeraar van de Waalsche 
Gemeente te Zwol. Uit het Fransch vertaald, Amsterdam 1825, p. 30. 
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moderne ideeën over het bestaan van een nationale cultuur en gaven hier de in-

houd aan die we ook nu nog herkennen. De preken moesten in de ogen van deze 

predikanten bijdragen aan de nationale en morele opvoeding van de Nederlan-

ders. Daarmee maakte het kanselwerk deel uit van het burgerlijk beschavingsof-

fensief.  

 In de gelegenheidsleerredenen werden lokale kerkgangers en individuele 

lezers geconfronteerd met de voorstellingen van vaderland en volk die heersten 

in de maatschappelijke bovenlaag. De predikanten verbonden deze met de grote 

gebeurtenissen die de aanleiding waren tot de verkondiging en slaagden er op 

deze wijze in nationale voorstellingen te politiseren en populariseren in de di-

verse regio's. In de verspreiding van het natiebesef werden zij, zo blijkt uit een 

inhoudelijke vergelijking van biddagbrieven en -preken, ten dele beïnvloed door 

de overheid. Maar de voorganger gaf een eigen invulling aan de aangedragen 

thema's. 

 Nationale eenwording houdt in dat het regionale en het nationale met elkaar 

in verband worden gebracht. Naast de verspreiding van het nationale onder toe-

hoorders en lezers tot in de uithoeken van Nederland zien we een minstens zo 

belangrijke, maar tegengestelde beweging gerepresenteerd in de preken. Het was 

niet ongewoon dat een predikant, alvorens zijn gelegenheidsleerrede te laten 

drukken, nog specifieke, lokale informatie toevoegde waaruit zijn gemeente naar 

voren kwam als onderdeel van het vaderland. Het kwam zelfs voor dat de kan-

selredenaar zijn werk in een ander deel van Nederland liet publiceren om zo zijn 

eigen gemeente speciaal op de kaart te zetten. Uit deze voorbeelden komt de 

gedrukte preek naar voren als een document dat tevens regionale informatie wil-

de presenteren aan een breed publiek. De organisatie van het Nederlandse boek-

bedrijf droeg bij aan de landelijke distributie van gelegenheidsleerredenen waar-

door lezers op de hoogte werden gebracht van de ontwikkelingen elders in het 

land. Streken en regio's werden op deze wijze aan de lezers voorgesteld als on-

derdeel van het vaderland. Met hun teksten verspreidden predikanten niet alleen 

het nationale over de regio, maar verhieven zij tevens het lokale tot nationaal 

niveau. Zo wilden zij preken voor vaderland en volk.  
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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', 

pp. 93-94, p. 94. 
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. 



HOOFDSTUK 5 

 

162

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. 
86 E.J. van Himbergen, 'De prijsvragen van de twee genootschappen 1778-1978', in: 'Teyler' 
1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuw-

feest, Haarlem - Antwerpen 1978, pp. 37-55, p. 38. 
87 J. Clarisse, Nadrukkelijk betoog, dat ongodsdienstigheid de bron zij van tijdelijk en eeuwig 
ongeluk, godsdienstigheid in tegendeel de bron van tijdelijk en eeuwig geluk, Amsterdam 

1799. 
88 De Groot, '"God wil waar geluk van ´t Algemeen"', p. 236. 
89 De Vries, Beschaven!, p. 169. 
90 G [P. Hofstede de Groot], 'Over enige volks-uitspanningen en vermakelijkheden die voor 

eene christelijke natie betamelijk en, met name ook op het platte-land uitvoerlijk zijn', in: 
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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 

 
Waarheid in Liefde, een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, dl. 9 st. 1 (1845), 

pp. 200-212. 
91 Zie o.m. W.W. Mijnhardt, 'Het Nederlandse genootschap in de achttiende en vroege negen-

tiende eeuw', in: De negentiende eeuw 7 (1983), pp. 76-101, p. 83. 
92 W. van den Berg, 'Het literaire genootschapsleven in de eerste helft van de negentiende 

eeuw', in: De negentiende eeuw 7 (1983), pp. 146-178. 
93 [N.N.], 'Verhandelingen over de verpligting om tot heil der maatschappij, elk in zijne kring, 

te arbeiden, als ook tevens het bijzonder geluk van den waardigen burger in zich bevattende', 

in: De recensent, ook der recensenten, dl. 24 st. 1 (1831), pp. 305-322, p. 306. 
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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-

logen en de productie van religieuze kennis', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 

(2005), pp. 215-234, pp. 232-233. 
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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. 
168 P.J. Meertens, 'Nederlandse Volkskundestudie voor 1888', in: Volkskunde 50 (1949), 

pp. 22-33, m.n. pp. 25, 26, 31. 
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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. 
170 Beets, 'Levensbericht', p. 94. 
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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. 
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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 



SLOTBESCHOUWING 

 
189

 

 

 
 

 

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. 





 

 

SUMMARY 

 

For God, People and Country. The Position of the Dutch Reformed Pastor in the Process of 

National Unification in the Netherlands in the First Half of the Nineteenth Century 

 

The assumption that religion and modernity in the Western world are antithetical 

has lost ground in recent decades. The attention being paid to the public role of 

belief throughout present-day society has created an opportunity for a re-

evaluation of the role of religion in the study of history and the social sciences. 

Studies in nationalism have generally only dealt marginally with the topic of 

religion in relation to the modern nation-state. For God, People and Country 

takes the recent interest in this issue as a point of departure for an analysis of the 

contribution to the national unification of the Netherlands made by Dutch re-

formed pastors during the first half of the nineteenth century.  

 The positive view of religion found among the bourgeoisie and the increas-

ing participation of the clergy in these social circles from the end of the eight-

eenth century comprise two pivotal conditions determining the national impor-

tance of the pastor in the Netherlands. Religion was regarded as the source of 

civic virtue and social cohesion, thus constituting a crucial element in the quest 

for national prosperity. As a result, there was a positive attitude towards both 

pastor and Church, which in the early part of the period studied also formed an 

important foundation for state policy concerning the churches. Improving the 

level of religiosity was part of a larger pedagogical programme which, influ-

enced by a moderate form of the Enlightenment, stressed the intellectual and 

moral education of each inhabitant of the Netherlands as the basis for creating 

the patriotic citizen. As early as the end of the eighteenth century, pastors par-

ticipated in a so-called 'civilizing offensive' [beschavingsoffensief] aimed at dis-

ciplining the lower social classes and stimulating the further development of the 

own social class. This required that the people who took part in this offensive 

should hold a certain social position and level of education. This development, 

together with the introduction of compulsory academic education in 1816, con-

tributed to the emergence of a socially homogenous clergy which became part of 

a national, enlightened citizenry. In this study, the focus is on prominent repre-

sentatives of the reformed clergy. While the scope and quality of their national 

involvement is presumably greater than that of the average pastor, nevertheless 

the activities of this group appear to be representative of the reformed clergy as 

a whole.  

 The national conceptions of the country, people and culture that dominated 

the higher social classes and which gradually became manifest in other parts of 

the population are reflected in the many activities of pastors in the first half of 

the nineteenth century. We find these conceptions elaborated within the pastors' 

published sermons, as analysed in this thesis. Preachers represented the people 

as a unified whole that was manifest in national characteristics and the geo-
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graphical unity of the country, a notion which transgressed the old regional bor-

ders. National involvement was also legitimated ecclesiastically. In some cases, 

patriotism was defined as a Christian duty for which the crucified Christ had set 

the example, and in the Church there could be 'only one thought, which fills our 

soul, the thought of the Country [Vaderland]'.
1
 Preaching from the pulpit in a 

national, if not nationalistic tone, and the subsequent publication of the sermons, 

would contribute, as some pastors explicitly declared, to an increasing national 

solidarity of people and country. The sermon was, thus, an important oral and 

written medium in which the pastor operated as an agitator who politicized and 

popularized nationalistic notions. 

 This study not only deals with the sermons, but also focuses on a number of 

non-ecclesiastical activities. As the school inspector and educator of the people, 

as well as through cultural societies, the pastor contributed profoundly to the 

development of the lower social classes. The cultural and scholarly interests that 

arose within the society movement stimulated pastors to develop learned activi-

ties of philological and literary nature [letterkundige activiteiten]. Contests were 

held, prizes awarded, lectures given and texts published in the fields of linguis-

tics, mythology, folkloristics, national history and archaeology. These activities 

were regarded as expressions of patriotism which necessarily contributed to the 

cultural unity of the Netherlands. Especially in the countryside, pastors benefited 

from a national social network which allowed them to reach a national, educated 

public with their research on megaliths in the province of Drenthe, for example, 

or popular customs in the province of Gelderland, or the history of the province 

of Brabant, among other topics. Thus, a 'nationalization of the regional' took 

place, a process which constituted an important contribution to the construction 

of national culture. 

 Furthermore, it is important to note that in the ecclesiastical as well as the 

non-ecclesiastical activities of the pastors we find an interplay between the na-

tional and the regional which was pivotal to the process of cultural unification. 

Thus, in the sermons we also see strategies designed to present one's own region 

as part of the Country. In turn, philological and literary studies focused not only 

on the sources of national culture, but also strove to disseminate and strengthen 

a new sense of national unity.  

 The national commitment and effort of many pastors was connected to their 

theological convictions. By analysing the connections that pastors made between 

their notions of Church, state and nation, three main theological groups can be 

 
1 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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discerned. One group strove for the preservation of the reformed teachings 

within the Church and subsequently interpreted nation and state confessionally. 

These orthodox reformed [rechtzinnig gereformeerden] clergymen had strong 

feelings of patriotism and monarchism and became prominent in the public 

sphere. Given their focus on the Church and its teachings, however, they are less 

prominent in this study. Here the main focus is on the rationalistic-

supranaturalists [in Dutch also called oud-liberalen] and the Groningen School 

of Theology [Groninger Godgeleerden]. These theologians supported the prin-

cipal of doctrinal freedom which had been accepted by the Dutch Reformed 

Church, established 1816, and they acknowledged the national importance of 

other churches within the Netherlands. The oud-liberalen envisioned the Church 

as being a function of the state, suggesting that the Dutch Reformed Church also 

had to function as a pedagogical institution contributing to the education of use-

ful and patriotic citizens. From the 1830s, the Groningen School of Theology 

stressed the importance of the Dutch Reformed Church to the nation. It would, 

together with the other Dutch churches and with other institutions like the 

school, contribute to the so-called restoration of the cultural uniqueness of the 

Dutch people. The differences between these latter two theological positions can 

partly be explained in terms of a shift of emphasis which occurred when Roman-

ticism gained influence alongside the moderate Dutch form of the Enlighten-

ment. According to both theological movements, however, the dissemination of 

national sentiment was part of the spread of faith. This also explains the close 

connection between the ideas expressed in ecclesiastical and non-ecclesiastical 

activities. It is clear that these pastors found in their theological opinions an im-

portant impetus for their commitment to nationalism. 

 The state contributed in a number of ways to the pastors' commitment to the 

nation. It stimulated contacts between the classes and regions in the Netherlands, 

which was an important precondition for cultural unification. Important incen-

tives were also provided to encourage the social role of the churches. Following 

the 1795 revolution [Bataafse Omwenteling] and the expulsion of the stadholder, 

William V of Orange, the separation of Church and state was declared. Above 

all, this forced the disestablishment of the public, Reformed Church. Despite 

this, from that moment on, with the exception of the years 1798-1801, the state 

government strove to involve all the churches of the Netherlands in the proc-

esses of state and nation-building. Religion and revolution were shown not to be 

mutually exclusive. 

 In the tradition of his predecessors from the Batavian-French period (1795-

1813), King William I of Orange (r. 1813-1840) succeeded in realizing his ide-

als, and only a few years after his accession succeeded in attaching the Protes-

tant churches to the state in order to maximize their contribution to the nation-

state. The national involvement of the pastors, however, cannot merely be re-

duced to the success of state policy. We see, indeed, how many pastors preached 

support for the national political cause from their pulpits and contributed to na-
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tional unification in the political domain. However, the ecclesiastical legitimiza-

tion of state policy was only partly the result of state interference. It was sup-

ported only insofar as it agreed with the pastors' own views. 

 The partial success of William I concerning the Dutch Reformed Church 

was also based on the trust he enjoyed as a descendant of the Prince of Orange. 

In addition, the King created a great deal of goodwill when he improved the fi-

nancial situation of the churches. Furthermore, there was a willingness among 

the population to work as a whole for the restoration of national welfare. It 

should also be noted that ecclesiastical interest played its own important role, as 

the resulting close collaboration with the state made it possible for the pastors 

involved to realize many of their (civil) ideals in the context of the Church. 

  Nevertheless, the bonds between the state and the churches were disentan-

gled. A common explanation associates this development with the accession of 

King William II (r. 1840-1849) and the conflicts within the churches and 

schools in the 1840s. However, the process of separation had already begun at 

the end of the 1830s when the interests of Church and state began to clash. 

Moreover, as a result of the turmoil within the Dutch Reformed Church it be-

came apparent that social and ecclesiastical unity and order did not benefit from 

state control. The separation of Church and state, which was finally laid down in 

the 1848 constitution and confirmed in a law of 1853, was broadly supported. 

The social emancipation of Secessionists, originating in the 1834 Secession 

from the Dutch Reformed Church, as well as Catholics, contributed to the end-

ing of liberal attempts to create national unity with the help of a single national 

Church. As the religious pluralization of the Netherlands through the process of 

pillarization [Verzuiling] became accepted from the mid-nineteenth century, it is 

these different pillars [zuilen] which would now carry the nation. However, this 

pillarization did not necessarily mean an end to the national involvement and 

influence of the pastors. 

 This study emphasizes the important role played by the clergy in the process 

of shaping the Netherlands into a cultural unity. The pastors' efforts were 

broadly based and geographically widespread and contributed to the construc-

tion and dissemination of a national culture which aimed at the close connection 

of the people and their country. The nation-state which developed as a result was 

an important manifestation of the process of modernization. It is not, therefore, 

an exaggeration to say that religion strengthened modernity and that it is more 

than - as modern opinion holds - a private matter. For God, People and Country 

shows that in imparting such a strong impetus to generating national unity, the 

pastor can properly be characterized as an agent of national goods, operating as 

a link between the regional and the national. In doing so, pastors were able to 

remove social and geographical barriers, and due to the broad sphere of their 

activities, ecclesiastical as well as non-ecclesiastical, they played a prominent 

role in the national unification of the Netherlands. 



 

 

NAWOORD 

 

Ook dit dankwoord bewijst weer dat promoveren geen eenzame aangelegenheid 

is. Tijdens het verrichten van het onderzoek voor en het schrijven van deze stu-

die heb ik op verscheidene terreinen profijt gehad van een groot aantal mensen. 

Enkelen van hen wil ik op deze plaats noemen. 

 Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof.dr. Arie L. Molendijk. 

Als begeleider voorzag hij mijn stukken snel en accuraat van commentaar en 

mede dankzij de stimulerende gesprekken in de afgelopen jaren kreeg het proef-

schrift definitief vorm. De leden van de beoordelingscommissie, de hoogleraren 

E.H. Cossee, Y.B. Kuiper en F.A. van Lieburg, dank ik voor de kritische lezing 

van het manuscript en voor hun waardevolle opmerkingen.  

 Het plezier dat ik beleefde aan de wetenschap is mede te danken aan het 

enthousiasme waarmee veel collegae hun onderwerp benaderen. Dat ervoer ik 

buiten, maar ook binnen de Groningse Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst-

wetenschap. De samenwerking met de leden van de wetenschappelijke staf - in 

het bijzonder van de sectie Geschiedenis van het Christendom en Liturgieweten-

schap - en de contacten met de vaste club van promovendi droegen hiertoe bij. 

De (overige) dagelijkse deelnemers aan de koffietafel wil ik hierin ook graag 

betrekken. 

 Verder dank ik Popko Muthert voor zijn kritische blik op de Nederlandse 

tekst en Alan Swanson en het Talencentrum voor hun verbeteringen in de Engel-

se samenvatting. Ook wil ik hier mijn paranimfen Jeroen Boekhoven en Herman 

Westerink danken voor hun betrokkenheid en vriendschap, en Karina Nederveen 

en mijn vader Arjen Bijleveld voor hun bereidheid om in de laatste hectische, 

afrondende maanden enkele malen op te passen. 

 Nu is de weg naar de privé-sfeer definitief ingeslagen. Ik wil hier eerst stil-

staan bij het verlies in de afgelopen jaren. Vooral het overlijden van mijn moe-

der, Bodil Hein Bijleveld, heeft een leegte achtergelaten. De voorbije periode 

kenmerkt zich echter ook door de geboorte van twee lieve kinderen. Helge en 

Line zijn met hun enthousiasme voor de kleine en grote dingen in het leven een 

voortdurende bron van vreugde die ook nog nagalmde tijdens de vele avondlijke 

uren die Hanneke en ik tegenover elkaar doorbrachten werkend aan onze proef-

schriften. Dat ik dat alles en nog meer samen met haar mag meemaken be-

schouw ik als een groot voorrecht. 
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