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'VOOR PREEKSTOEL EN G E M E E N T E "
PREDIKANTSWERK IN DE N E G E N T I E N D E EEUW

Wat nu dit heyligh Ampt is medebrengende / können wy lichtelick uyt den mem
selfs afnemen. Want gelijckerwijs het werckvan een gemeen herder is / een kudde die
hem is bevolen te weyden / te ley den / voor te staen ende te regeeren: Also gaet het
oock toe met dese geestelicke Herders die gesteh syn over de Gemeynte die Godt beroept tot de saligheyt I ende houdt voor schapen syner weyde. Nu is de weyde waermede deze schapen geweydet worden / niet anders dan de verkondiging des Godtlicken Woorts / met de aenklevende bedieninge der Gebeden / ende der heylige
Sacramenten, 't Selve Woort Godts is oock de staf daer mede de kudde geleydt ende
geregeerd wordt.2

Hoe uitgesproken het imago van 'de dominee' ook is, hoe sterk zijn ambt tot de
verbeelding mag spreken, buitenstaanders hebben vaak geen helder beeld van
zijn doordeweekse werk. Wat doet een dienaar des Woords voor de kost? Waar
brengt hij de dag mee door? Waar het hedendaagse predikanten betreft, kan
die vraag nauwkeurig worden beantwoord. Evenals in de Verenigde Staten is
namelijk ook hier te lande gedetailleerd onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van predikanten. 3 Dit leert allereerst dat dominees lange dagen maken.
Volgens het recentste en meest grootschalige onderzoek werken ze, naar eigen
zeggen althans, gemiddeld zo'n 58 uur per week.4 Slechts een op de negen hervormde predikanten met een volledige aanstelling werkt korter dan 45 uur,
terwijl drie van de tien meer dan zestig uur maken. De werkweek van gereformeerde dominees is gemiddeld nog iets langer.
Deze uren worden voor ruim een kwart besteed aan de bekendste ambtstaak, het voorbereiden en leiden van de eredienst. Dominees heten dus nog
met recht predikanten, al worden ze ook—veel meer dan vroeger—geacht aandacht te besteden aan gezangen, gebeden en andere rituelen. De oecumenische
beroepsnaam pastor, in gebruik sinds de jaren zestig, is niet minder op zijn
plaats, want aan het bezoeken en ontvangen van individuele gemeenteleden
zijn predikanten bijna evenveel uren kwijt. Iets minder tijd besteden ze ge-
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middeld aan 'vorming en toerusting': godsdienstonderwijs op scholen of in
kerkelijk verband (catechisatie), het leiden van gespreksgroepen, cursussen en
dergelijke. Voor zover het daarbij om volwassen gemeenteleden gaat, worden
deze werkzaamheden ook wel gerekend tot de rubriek 'gemeenteopbouw'.
Sinds 1968 zijn predikanten — gereformeerden tenminste — daar aanzienlijk
meer tijd aan gaan besteden. Dat ging ten koste van de zorg voor zichzelf: in
1988 werd aan 'studie en spiritualiteit/ slechts een tiende van de werktijd besteed, half zoveel als twintig jaar daarvoor. Aan bestuurlijke en organisatorische taken in en buiten de gemeente is de gemiddelde dominee nog steeds ongeveer evenveel tijd kwijt. De resterende uren gaan op aan bezigheden op het
gebied van 'oecumene', Tcerk en samenleving5, 'publiciteif, 'diaconaat/ en 'collegiale contacten'.
Deze onderzoeksuitkomsten zeggen uiteraard niets over de tijdsbesteding
van predikanten in de vorige eeuw. Sommige van de genoemde activiteiten waren toen in het geheel niet aan de orde. De meeste ambtstaken van hedendaagse predikanten zijn echter zo oud als het beroep zelf. Menno Simons, de aartsvader van de Nederlandse doopsgezinden, noemde in 1539 het verkondigen
van het evangelie, het bedienen van de sacramenten en het uitoefenen van herderlijke zorg en tucht. Hoewel zestiende-eeuwse 'gereformeerden' er een andere, veel hogere opvatting van het predikam&r op na hielden, konden ze met
deze omschrijving instemmen: de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561, artikel 30)
omschreef de taak van de 'dienaren of herders' als de prediking van het Woord
Gods, bediening van de sacramenten en herderlijke zorg (met inbegrip van
hulp, troost en tucht). Het iets jongere 'formulier' voor de bevestiging van de
dienaren des Woords (1586) voegde daaraan toe: 'de openbare aanroeping des
naams Gods te doen vanwege de geheele gemeente'. 5
Het uitdrukkelijk vermelden van deze laatste ambtstaak, het voorgaan in
gebed, duidt erop dat 'gereformeerde' predikanten vanaf het eind van de zestiende eeuw niet alleen geroepen waren om hun eigen kudde te hoeden. Als
dienaren van 'de publieke kerk' bekleedden ze een openbaar ambt, tot heil van
de hele natie. Ook negentiende-eeuwse hervormde predikanten preekten niet
enkel voor eigen parochie. De Bataafse Revolutie had weliswaar scheiding van
kerk en staat gebracht maar geen definitieve terugdringing van de dienaren
der 'voormaals heersende kerk' uit het maatschappelijk leven. Hun sociale positie was in de vroege negentiende eeuw minstens zo prominent als ten tijde
van de Republiek (zie hoofdstuk 2). Daardoor behield hun 'taak', 'rol' of'functie' lange tijd een vrij diffuus karakter: van een precieze afbakening van taken
of werkzaamheden was geen sprake.
Dit ongedifferentieerde karakter van hun beroep hadden Nederlandse hervormde predikanten gemeen met hun ambtsbroeders overzee: ook de clergyman van de achttiende- en negentiende-eeuwse Church of England was 'much,
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very much, to society round him'. Toch slaagde Anthony Russell erin een glasheldere historisch-sociologische studie te schrijven over het takenpakket van
Anglicaanse predikanten en de verschuivingen die zich daarin voltrokken. Dat
was onder andere aan de bronnen te danken: het onderzoek stoelt op de analyse van een honderdtal handboeken voor beginnende predikanten. In deze adviesliteratuur, vaak geschreven door eenvoudige dorpspredikanten, stond te
lezen wat een parson (aangesteld als rector, vicar dan wel curate) te doen en te laten had.
Wie zich, aangestoken door dit succes, aan het schrijven van een soortgelijke
studie over negentiende-eeuwse, Nederlandse predikanten zet, staat een teleurstelling te wachten: de bronnen waar Russell uit putte, ontbreken hier te lande. Over het predikantenberoep zijn ook in Nederland weliswaar talloze beschouwingen, hand- en adviesboeken geschreven maar het gros daarvan
verscheen in de achttiende en de twintigste eeuw. In de vroege negentiende
eeuw was dit soort geschriften vrijwel absent. Dat is een tegenvaller maar ook
een vondst. De overvloed van dit materiaal in Engeland hangt namelijk samen
met een zwak punt van het predikantschap in de Anglicaanse kerk: tot ver in de
negentiende eeuw was daar geen specifieke opleiding voor vereist. Wie in de
Church of England tot predikant gewijd wilde worden, hoorde weliswaar gestudeerd te hebben maar niet per se in de godgeleerdheid: classici, wijsgeren
en zelfs natuurkundigen waren even welkom. Na het ontvangen van de wijding moest menig Anglicaans predikant het vak nog helemaal leren. Daarbij
kwam een handboek vast goed van pas.
In Nederland was de toelating tot het predikambt heel anders geregeld. Alleen al door het ontbreken van bisschoppen was niet wijding, maar opleiding
het criterium. Sinds de oprichting van de universiteit van Leiden (1575) werd
iedere 'gereformeerde' predikant geacht een godgeleerde te zijn. Ten tijde van
de Republiek lijkt met die eis weleens de hand te zij n gelicht maar in de negentiende eeuw werd er strikt aan vastgehouden. 6 Nederlands-hervormde predikanten hadden voor dominee geleerd; ze waren universitair geschoold tot de
predikdienst (zie hoofdstuk 2 en 3). Vandaar dat ze geacht werden het zonder
adviesboekjes te kunnen stellen. Als er al richtlijnen voor de praktijk gegeven
moesten worden verwachtte men die niet van dienstdoende predikanten —
zoals in Engeland — maar van de hoogleraren in de theologische faculteit.
Nu gaven deze hooggeleerden vanouds inderdaad enig onderwijs in de practica van het predikambt; sommigen maakten daar echt werk van. 7 De 'praktische theologie' had echter lang niet de verheven positie die de Duitse theoloogfilosoof Friedrich Schleiermacher in zijn Darstellung des theologischen Studiums
(1811) voor haar had ingeruimd. Pas na het midden van de eeuw, in de jaren 18511855, verscheen het eerste Nederlandse handboek voor Practische Godgeleerdheid,
geschreven door de Groningse hoogleraar Willem Muurling. 8 Tot die tijd deed
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men het met vertalingen van buitenlandse, meest Duitse handboeken 9 en met
Carolus Boers'Handboekvoorjonge predikanten (1807,1820). Losse adviezen waren
te vinden in de Kerkelyke Raadvrager en Raadgever (1819-1843; grotendeels een
reeks collegedictaten van de Utrechtse hoogleraar J. Heringa Ezn.) en in tijdschriften als de Bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den Godsdienst, het Leeraarsambt en het Kerkelijk Bestuur, uitgeven door H.W.C.A. Visser.10
Het enige andere Handboek voor predikanten... dat in deze jaren verscheen, was
een verzameling van synodale reglementen en verordeningen. Ook deze geven
overigens geen duidelijk beeld van de werkzaamheden die van de herders en
leraars werden verwacht; het Reglement voor de Kerkeraden (1824) wijdde slechts
zeven artikelen aan 'de bijzonder pligten der Predikanten'. De herziene versie,
van 1857, kon met even weinig artikelen toe. 11
Ondanks deze betrekkelijke schaarste aan bronnenmateriaal zal ik in de
volgende paragrafen trachten te schetsen wat vroeg negentiende-eeuwse hervormde dominees geacht werden te doen, en welke verschuivingen zich in dat
takenpakket voltrokken. Ik zal daarbij minder aandacht besteden aan de theologische inhoud en culturele betekenis van hun werk dan aan de sociale implicaties daarvan: met wie, welke 'relevante anderen' kregen dominees in hun
ambtspraktijk te maken? En wat konden ze maken, in verhouding tot deze of
gene? Een volledig antwoord op deze vragen pretendeer ik geenszins te geven;
wat hier volgt is niet meer dan een verkenning van het sociale universum waarin predikanten gestalte gaven aan hun beroep.

KANSELWERK

Preken was vanouds de voornaamste ambtstaak van een dienaar des Woords.
Het was de taak die in geval van ziekte of vacature altijd werd waargenomen
door collega's uit de 'ring". Handboeken en beschouwingen over het predikambt begonnen gewoonlijk met de 'leerrede', zoals de preek vaak genoemd
werd. Willem Muurling liet zijn Practische Godgeleerdheid aanvangen met de catechetiek maar ook hij had de preek hoog. 12 Hij noemde haar 'het hoogste wat
een mens kan voortbrengen', 'mededeling van het edelste en heiligste, dat een
mensch heeft of hebben kan'. 13 Een anonieme journalist koos nog lyrischer bewoordingen:
Wat de zon is voor den aardbodem, is, in zekeren zin, de kansel voor de kerk; wij bedoelen voor dat gedeelte, waar de louterende Hervorming hare regten laat gelden. — Licht,
leven en kracht ontvangt de kerk van den welbemanden, niet alleen welbemantelden
kansel. Daar herleeft het woord des Heeren, en werpt in veelvoudige straalbreking, zijnen gloed in de geopende harten en bereidvaardigde gemoederen. Waarde najaarsnevel
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de zonneschijf omfloerst, is het kil en koud op de aarde; waar de kansel zwijgt, is het leven der kerk verduisterd.14

Het belang dat aan de preek werd gehecht blijkt ook uit zijn plaats in de hervormde eredienst; de meeste andere liturgische elementen fungeerden slechts
als omlijsting. Zo bevatte de in 1807 ingevoerde bundel Evangelische Gezangen
niet minder dan vijf liederen 'vóór', en twee 'na de predikatie'. Vooraf kon een
predikant zijn gemeenteleden bijvoorbeeld laten zingen:
Uw eer, ons heil zij 's Leeraars doel,
Verwek in hem een warm gevoel
Tot krachtig spreken, vurig bidden;
Gij hebt ons immers zelfverklaard:
'Al waar men in Mijn naam vergaart,
Daar ben Ik zelf ook in uw midden.'15

Het gros van de vroeg negentiende-eeuwse predikanten hield twee keer per
zondag een 'kerkelijke redevoering': 's morgens een over een tekst uit de bijbel
en 's middags of's avonds over een afdeling van de Heidelbergse catechismus.
Sommigen leidden daarna ook nog een 'publieke catechisatie' of een 'bijbeloefening'.15 In de steden, vooral de grote steden, werden bovendien doordeweekse kerkdiensten gehouden. In Amsterdam waren er tot ver in de negentiende
eeuw zes 'weekbeurten', waarvan twee 's ochtends vroeg en twee in de vooravond. Sommige van deze beurten dienden speciale doeleinden, zoals het inzegenen van huwelijken of het voorbereiden op de belijdenis. Andere leken bedoeld voor groepen die in de zondagmorgendienst niet aan hun trekken
kwamen of dan niet in de gelegenheid waren om naar de kerk te gaan. 17 Dat
laatste gold bijvoorbeeld voor huispersoneel of voor hen die van de bedeling
leefden: 's ochtends vroeg hoefde geen plaatsengeld te worden betaald. Toen
de Amsterdamse koopmanszoon Jan Pijnappel op hemelvaartsdag 1808 voor
het eerst een vroegdienst bijwoonde, trof hij daar een heel andere 'sorteering
van menschen'.18 Een bijzonder publiek was uiteraard ook te vinden in de 'wezen-' en 'garnizoensbeurten' die sinds 1817 in sommige steden werden gehouden. De kerk was dan voor een groot deel gevuld met meisjes of mannen in uniform, die verplicht de dienst bijwoonden. In de Utrechtse garnizoensdiensten
werd de kerkzang niet begeleid door een orgel — dat ontbrak in de Buurkerk
— maar door een militaire kapel. 19
In vroeg negentiende-eeuws Amsterdam werden er al met al ruim dertig gewone hervormde kerkdiensten per week gehouden. Een overzicht daarvan —
met vermelding van aanvangstijden, voorgangers en te behandelen stof —
werd wekelijks gedrukt. Hoe wijd deze 'predikbeurten-' of'domineesbriefjes'
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verspreid werden, blijkt uit het Amsterdamse gebruik om pasgeborenen ermee op te meten. Kleintjes die de Waknkerk (onderaan de lijst) niet haalden, golden als ondermaats. 20 Dit dertigtal wekelijkse beurten was geen al te zware last
voor de 27 predikanten waaruit het Amsterdams 'ministerie' sinds 1817 bestond. Ieder van hen moest jaarlijks in principe 64 beurten voor zijn rekening
nemen: 51 op zon- of feestdagen (eerste en tweede kerst-, paas- en pinksterdag,
hemelvaartsdag, nieuwjaarsdag en sinds 1817 ook op Goede Vrijdag en oudejaarsdag), twaalf door de week en één ter voorbereiding op het Avondmaal.21
Daarnaast konden ze incidenteel nog gevraagd worden om voor te gaan op
dank- of bededagen. In de negentiende eeuw werden deze niet meer door de
overheid, maar door de hervormde synode uitgeschreven — zij het soms op
verzoek van de regering.22
Al in de vroege negentiende eeuw hadden Amsterdamse predikanten op
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zondag dus gewoonlijk slechts één preekbeurt. 23 In de meeste andere, kleinere
gemeenten werden predikanten toen nog geacht om 's zondags twee keer te
preken. Maar in de loop van de negentiende eeuw veranderde dat. Het dagelijks bestuur van de hervormde synode, de Algemeene Synodale Commissie,
constateerde in 1829
[...] dat de godsdienst-oefeningen des namiddags oneindig minder worden bezocht dan
voorheen, en dat er zelfs gemeenten zijn, waar men schijnt te moeten vooruitzien, dat
dezelve geheel te niet zullen gaan; vooral zijn de hoogere standen der maatschappij nalatig in het bijwonen van dezelve [...]"

Sommigen aarzelden niet om de oorzaken van dit verzuim aan te wijzen: gemeenteleden zouden een afkeer hebben ontwikkeld van de Heidelbergse catechismus. 25 In de namiddagbeurten werd vanouds namelijk gepreekt over dit
uit de Palts afkomstige leerboek dat ook in Nederland canonieke status had
verworven. De nationale synode van 1586 had voorgeschreven dat predikanten
het ieder j aar moesten doorwerken. 26 Tot het midden van de negentiende eeuw
hield men vast aan die regel. Zo verwierp de synode van 1831 een voorstel om de
middagdienst af en toe te besteden aan een bijbeloefening. Bij de schriftelijke
kerkvisitatie werd steevast gevraagd of de plaatselijke predikant wel over de
catechismus preekte. Maar in het nieuwe enquêteformulier dat in 1859 werd
ingevoerd, ontbrak deze vraag. Sommigen concludeerden daaruit dat de catechismuspreek nu officieel was afgeschaft. Aanvankelijk ontkende de synode
dit maar in 1863 bepaalde zij alsnog dat predikanten 'zoowel bij de leiding der
openbare godsdienstoefening in 't algemeen, als met betrekking tot het gebruik der Heidelbergsche catechismus, naar eigen oordeel te rade [mochten]
gaan met de godsdienstige behoefte der gemeente'. In veel plaatsen werd toen
de catechismusprediking definitief afgeschaft. Volgens sommige orthodoxen
was dat eigenlijk maar goed ook: het preken over de catechismus was bij sommige predikanten ontaard in het weerspreken daarvan. 27
Slechts zelden kwam er in plaats van de catechismuspreek een ander soort
kerkdienst, een 'bijbeloefening', 'lezing' of'bidstond'. 28 Gemeenteleden leken
steeds minder bereid om op zondag twee, laat staan drie keer naar de kerk te
gaan. Naar sommigen vermoedden was dit een gevolg van de opkomst van
nieuwe eetgewoonten en alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding, zoals de
'pleziertrein' die vanaf 1858 's zondags op enkele spoorlijnen reed.29 Anderen
echter weten het verlopen van de namiddagbeurten aan gemakzucht van de
predikanten:
[...] een vaste voorwaarde van al deze heren is: — eenmaal preken.
Alsof een kloeke, sterke jonge man met eenige wil geen tweemaal voor de gemeente zou
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kunnen optreden!!! Dominee! ik vind een op zondagmiddag, met stok en sigaar gewapenden jongen Domineeeene stuitende verschijning.30

Of het nu aan de dominees of aan de gemeenten lag, in veel plaatsen verdwenen de middagdiensten geheel of gedurende de zomermaanden (als er veel
werk op het land was). Hetzelfde lot trof de weekbeurten. 31
Ook als ze slechts een keer per week preekten, waren (vroeg) negentiendeeeuwse predikanten veel tijd kwijt met hun kanselwerk. Dat kwam allereerst
doordat ze geacht werden uit het hoofd te preken. Gemeenteleden hadden
vaak weinig waardering voor het gebruik—in zwang geraakt sinds het laatste
kwart van de achttiende eeuw — om een geheel uitgeschreven tekst voor te
dragen. Ze zagen liever dat een predikant op zijn geheugen vertrouwde, ondanks de risico's van dien:
De dominee van Urk
Die zou op Schokland preken
Maar door het bulderen van de zee
Had hij zijn preek vergeten.32

In negentiende-eeuwse 'homiletische' literatuur werd predikanten aanbevolen om noch van papier, noch voor de vuist weg, maar uit het hoofd te preken.
Dat maakte hun voordracht levendig, zonder dat dit ten koste ging van de inhoudelijke kwaliteit, zoals bij geïmproviseerde preken. Deze raad lijkt gehoor
te hebben gevonden. Volgens Willem Muurling preekten rond het midden van
de negentiende eeuw de meesten weliswaar 'van het geschrift', maar hij tekende daarbij aan dat 'hun getal in de laatste jaren allengs kleiner is geworden'. 33
Het memoriseren van de preek was tijdrovend; de zwager van eerdergenoemde Jan Pijnappel begon er al op vrijdagavond mee. Van Oosterzee schatte dat
predikanten er aanvankelijk zo'n vier à vijf uur mee kwijt waren. 34
Preken waren voorts tij drovend doordat ze zo lang waren, veel langer dan in
Engeland en de Scandinavische landen, waar ze vaak maar een kwartier in beslag namen, of in Duitsland, waar een halfuur de norm was. Rond 1800 duurde
een gewone hervormde kerkdienst — althans in steden als Amsterdam, Dordrecht en Groningen — niet minder dan twee uur. Minstens de helft van die
tijd werd besteed aan de leerrede. Een eeuw later was dit nog steeds de norm,
vertelt Van Oosterzee. Pleidooien voor preken van slechts een halfuur noemde
hij overdreven.35
Gewoonlijk moesten predikanten dus een heel uur vullen. De meesten lijken daar geen moeite mee te hebben gehad; ze moesten zelfs worden afgeremd
om niet nóg langer door te gaan. Al in 1574 had de provinciale synode van Dordrecht haar predikanten vermaand om 'haer toehoorders met te langhen pre-
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In de vroege negentiende eeuw werd de kerk een gehoorzaal. Zo maakten stoelen veelal plaats voor vaste banken. De cirkelvormige opstelling was vooral populair in Twente en de Achterhoek. Interieur van
de Grote Kerk in Hengelo (O.). Foto: Historisch Museum 'Oald Hengel'.

dicken niet te beswaren, ende haer predicatien boven d'wre soo veel muegghelick is, niet te vertrecken'.36 In veel gemeenten had men een zandloper aan de
kansel bevestigd en waren maximumtijden vastgesteld door kerkenraad of
magistraat. Predikanten die de limiet (meestal anderhalf uur) overschreden,
kregen een forse boete. 37 Veel effect schijnen zulke maatregelen niet te hebben
gesorteerd, want de klachten over lange preken hielden aan.
Het voorbereiden van een leerrede kostte uiteraard tijd. In zijn eerste gemeente besteedde Van Oosterzee er niet minder dan drie dagen per week aan.
Van de resterende dagen bracht hij er een door met catechisatie en ziekenbezoek en twee met 'vrije studie'. Voor huisbezoek en 'gezellige omgang" ruimde
hij dagelijks enkele uren in. H.M. van Nes, die in de jaren 1880 predikant werd,
besteedde de maandag aan het schrijven van de catechismuspreek, de dinsdag
aan het geven van catechisatie en de woensdag aan het opstellen van de zondagmorgenpreek. 38 Sommigen ervoeren het voorbereiden van de preek als een
grote last:
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In mijn machteloosheid tot het werk der prediking, ging ik dikwerf plat op den vloer
van mijn studeerkamer liggen en klaagde God mijn nood.
Of ook ging ik naar buiten bij 't gruwelijkst weder en draafde onder wind en regenvlagen door de bosschen om mijn dorren geest afleiding en prikkeling te verschaffen.39

Het eerste probleem was de inventio40, het bedenken van een treffend onderwerp en het vinden van een passende tekst (in die volgorde). In tegenstelling
tot hun Duitse ambtsbroeders hoefden Nederlandse hervormde predikanten
zich niet te houden aan een rooster van jaarlijks te behandelen bijbelteksten.
'Die Sondaegsche Evangelien diemen int pausdom pleech te gebruijcken, en
sullen niet ghepredickt worden/ had de provinciale synode van Dordrecht in
1574 bepaald. 41 Het alternatief dat ze had voorgesteld, het 'oordentlick na malcanderen wtlegghen' van een heel bijbelboek, was in de achttiende en negentiende eeuw echter nauwelijks meer in gebruik. 42 Benthem Reddingius ried
het uitdrukkelijk af: 'verandering van spijs doet eten/ vond hij. 43 Alleen doordeweeks en op zondagmiddag of -avond wilden hervormde predikanten nog
weleens een 'kapittelpreek' houden. In sommige gemeenten werkten ze aan de
hand van een vernuftig rooster in de loop van enkele tientallen jaren de hele
bijbel door. Ook voor de christelijke feestdagen en voor de lijdenstijd werd in
grote steden vaak gepreekt volgens een vast tekstenrooster, dat in gedrukte
vorm verkrijgbaar was. Theologiestudenten kregen speciale colleges exegese
over deze 'feest- en lijdensstoffen' en er verschenen afzonderlijke preekhandleidingen over.
Voor gewone zondagochtenddiensten moesten predikanten zélf een tekst
zien te vinden. In zijn semi-autobiografische novelle De Pastorie te Mastland
(1843) beschreef Van Koetsveld hoe hij, als jong predikant, daar de hele maandag en dinsdag op zat te zwoegen.44 Een helpende hand bood de Amsterdamse
predikant Willem Broes met zijn Tekstenrol (1847,18523), een 'postille' waarin
hij, naar Engels voorbeeld, teksten suggereerde—voorzien van exegetische en
homiletische wenken — voor alle christelijke, nationale en huiselijke feest- en
gedenkdagen. Broes kantte zich tegen 'mottopreken', waarin de tekst niet
meer dan een aanleiding voor het betoog was. Het bekendste voorbeeld daarvan waren de 145 preken die de achttiende-eeuwse, piëtistische predikant Bernard us Smytegelt had gehouden over 'het gekrookte riet5 (Jesaja 42:3). Sommige predikanten waren gespecialiseerd in preken over losse woordjes als
'heden', 'hier' en 'ga'. Van Oosterzee moest daar niets van hebben; hij stelde als
eis 'dat de stof, hoe kort ook, een gesloten volzin vorme'. 45 Verder beval hij aan
om vooral uit het Nieuwe Testament te preken, over een vers dat de toets der
tekstkritiek kon doorstaan.
Van belang was uiteraard ook de strekking van de tekst. Muurling beklemtoonde dat teksten onderwerp van de preek gekozen moesten worden met in-
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achtneming van 'de behoefte en vatbaarheid' van de gemeente, de tijdsomstandigheden, het kerkelijk jaar, de rijkdom van de stof en de opeenvolging van
preken. Predikanten die om stof verlegen zaten, konden volgens hem het best
putten uit hun eigen ervaring: 'De beste preken voor de Gemeente worden door
de Gemeente zelve aan de hand gegeven.'46 Van Oosterzee stemde daar van harte mee in. Collega's om een geschikte tekst vragen had volgens hem geen zin:
'Even goed kon men van een vriend verlangen, dat hij naar eene vrouw voor
ons omzag.' 47 Met die vergelijking bedoelde hij echter niet dat predikanten alleen op hun gevoel af moesten gaan; willekeur moest worden vermeden. Hoe
moeilijk het kiezen van een tekst ook mocht zijn, het bood grote voordelen:
predikanten hadden zo de mogelijkheid om in te spelen op actuele gebeurtenissen of plaatselijke (wan)toestanden. Er zijn talloze anekdotes over de wijze
waarop ze die vrijheid misbruikten. Een van de bekendste verhaalt van een gemeente waar twee predikanten stonden die slecht met elkaar overweg konden.
Toen een van beiden naar elders vertrok, hield hij een afscheidspreek over Genesis 22:5a. De achterblijver sloeg terug met een leerrede over Job 39:8.
Een goede preek bestond gewoonlijk uit drie delen: eerst een verklaring van
de tekst in kwestie, vervolgens een uiteenzetting van de voornaamste geloofswaarheden waar deze aan raakte en ten slotte een toepassing daarvan op het leven van de hoorders. 48 Zeventiende- en achttiende-eeuwse 'leraars' hadden
volgens een iets ander stramien gepreekt: na een inleiding (exordium), ontleedden ze de tekst in kleine elementen {dispositio) die ze vervolgens stuk voor stuk
verklaarden (explicatio) en toepasten (applicatio). Vooral van de dispositio hadden ze werk gemaakt: met behulp van Romeinse en Arabische cijfers, Latijnse,
Griekse en Hebreeuwse hoofd- en kleine letters hadden ze de paragrafen, subparagrafen en subsubparagrafen van hun betoog onderscheiden. 49 Volgelingen van de Utrechtse hoogleraar Gijbertus Voetius hadden deze structuur
vooral benut voor het punt voor punt uiteenzetten van de rechte leer. Hun leerredenen hadden het aanzien van een dogmatisch systema in een notendop. De
volgelingen van de Leidse hoogleraar Johannes Coccejus daarentegen hadden
vooral werk gemaakt van de exegese. Maar ook zij waren 'analytisch' te werk
gegaan: woord voor woord hadden ze de tekst uiteengerafeld en toegelicht.
Coccejanen van 'de Leidse school' hadden daarbij vooral aandacht besteed aan
grammaticale en semantische eigenaardigheden, hun broeders van 'de Franeker school' daarentegen hadden zich beijverd in het ontcijferen van de zinnebeeldige betekenis van ieder tekstelement. 50 De resultaten van deze duidingsarbeid waren soms ronduit verbluffend:
Zo hoorde ik eens eene Predikatie van zeker Dominé Kokurooijer voorzeggen, over deeze woorden: Dewyn verheugt het hart, en het geld maakt alles goed. De uitlegging was est, est,
est. Want de eerwaarde Man beweerde, dat Salomo daar als Profeet gesproken had, en dat
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het geld, 't welk alles goed maakte, niets anders was dan — de volmaakte verdienste van
Christus, enzovoort.51

Dit staaltje hogere uitlegkunde citeerden Elisabeth Wolff en Agatha Deken,
die ook elders veel aandacht besteedden aan de preektrant van hun tijd. Hun
belangstelling was alleszins verklaarbaar: Wolff was een predikantsweduwe
en bovendien een schoonzuster van de vooruitstrevende Leidse hoogleraar
Ewaldus Hollebeek, die zich sinds enkele decennia sterk maakte voor vernieuwing van de prediking. In 1768 had hij een verhandeling Over de beste wijze van
prediken gepubliceerd, waarin hij een lans had gebroken voor de 'Engelse', 'synthetische' methode. Deze kwam erop neer dat de predikant een korte verklaring gaf van slechts enkele kernwoorden, vervolgens de hoofdgedachte van de
tekst duidelijk uiteenzette en deze toepaste op het leven van de toehoorders.
Deze methode zou beter geschikt zijn voor het effect dat nu van een preek verwacht werd: kennisoverdracht en morele vorming." Hollebeek was niet de
eerste Nederlander die deze methode aanbeval; doopsgezinde, lutherse en remonstrantse predikanten pasten haar al enige tijd met succes toe. Juist daarom
stond ze bij veel 'gereformeerden' in een kwade reuk. Naar zij meenden, was
deze manier van preken te weinig 'bediening des Woords': predikanten zouden hiermee te ver van de tekst afdwalen.
In het laatste kwart van de achttiende eeuw was een mengvorm van analytische en synthetische preekwijzen totstandgekomen die in brede kring ingang
had gevonden. Daardoor wonnen de preken aan eenvoud, samenhang en praktische relevantie. Predikanten vermoeiden hun gehoor niet langer met vertoon
van geleerdheid — Griekse of Hebreeuwse citaten, oudheidkundige weetjes,
grammaticale of wijsgerige spitsvondigheden — terwijl ze meer aandacht besteedden aan communicatieve aspecten als taal, stijl en woordkeus. 53 Vroeg negentiende-eeuwse kanselredenaars zochten hiermee aansluiting bij het algemeen-beschaafde ideaal van 'welsprekendheid' (zie hoofdstuk 5). Deze kunst
werd geperfectioneerd door de Leidse hoogleraar J.H. van der Palm en zijn remonstrantse leerling Abraham des Amorie van der Hoeven. 54 Hun preken werden niet alleen graag aangehoord maar ook aandachtig gelezen: beiden lieten
tientallen leerredenen drukken. In de negentiende eeuw werd dat laatste gebruikelijk; vooral bevestigings-, intrede-, afscheids- en jubileumpreken vonden hun weg naar de drukpers. Voor predikanten was het uitgeven van leerredenen (of andere geschriften) een aardige bijverdienste die hun — als ze hun
preken geheel uitschreven alvorens ze te memoriseren — weinig tijd hoefde te
kosten (zie hoofdstuk 7). Het lezen of voorlezen van een gedrukte preek fungeerde vooral in de hogere standen als huiselijk alternatief voor de kerkgang. 5S
Maar een echte preek moest je toch zien én horen.
Verhandelingen over de 'kanselwelsprekendheid' besteedden niet alleen
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aandacht aan de inhoud en opbouw van de preek, maar ook aan de wijze waarop ze ten gehore werd gebracht. Niet minder dan het stemgebruik van de predikant zouden zijn mimiek, zijn houding en gebaren van belang zijn. Gaven
immers ook deze niet blijk van zijn beschavingspeil? Een kanselredenaar als de
Waalse predikant Athanase Coquerel werd bewonderd om de elegante wijze
waarop hij met één elleboog op de rand van de preekstoel leunde. Volgens
Boers dienden predikanten zich vooral deftig op te stellen; ze moesten niet te
veel heen en weer bewegen, het hoofd niet te veel buigen en de armen niet te
ver uitspreiden, 'alsof men zich in het zwemmen oefende'.56 Verder ried hij aan
om de rechterhand niet boven ooghoogte te verheffen, en de linkerhand voornamelijk te gebruiken voor het onderstrepen van afkeuring. 57 Ook waarschuwde hij tegen ongerijmde gebaren,
[...] bij voorbeeld, Jezus, aan het kruis, met zaamgevouwene handen te doen bidden, of
hem Joannes en zijn Moeder met den vinger te laten aanwijzen.5

De gesticulatie moest dus 'natuurlijk' zijn, maar ook weer niet té: het mocht
geen pantomime worden. Dat vond ook de dominee-dichter Eliza Laurillard,
die een typische 'Nuts-voorlezing' publiceerde over dit onderwerp. Als afschrikwekkend voorbeeld van dramatische voordrachtskunst noemde hij een
kanselredenaar die herhaaldelijk preekte over het wonderverhaal van Jezus
die een legioen duivels uitdrijft door ze in een kudde varkens te laten varen
(Markus 5:1-20):
[...] dan bootste hij vooreerst met een op en neer schuddend lijf het rennen na van de verschrikte varkens, en als hij dan zei: 'Toen ploften ze allen van de rots af in zee/ bleef hij
over den rand van den preekstoel nog een poos naarde denkbeeldige zwij nen in de diepte staan kijken. — Niets aardig voor de juffrouwen, die dan onder hem zaten.59

De gesticulatie kon echter ook te weinig kleurrijk zijn:
Ik heb een prediker gekend, die er, wèl beschouwd, niet veel meer dan één gebaar op nahield, — dit, dat hij met de eentonige regelmaat van een klokslinger telkens om beurten
de opene rechterhand rechts en de opene linkerhand links uitstrekte, zóó, dat velen,
niet onnatuurlijk, er deze vertaling aan gaven: 'daar héb jij een een schep en daar héb jij
een schep; en nou jij nog eentje, en jij ook nog eentje.'60

Levendige gesticulatie gaf de preek een aanschouwelijk karakter; dat bood enige compensatie voor de vaak nogal geringe verstaanbaarheid. Vooral in grote,
goedgevulde stadskerken hadden veel predikanten er alleen al fysiek moeite
mee om gehoor te vinden. Aangezien alleen het klankbord boven hun hoofd
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hun stem versterkte, moesten ze een enorme keel opzetten. Dit stelde een harde grens aan de carrièremogelijkheden van predikanten: wanneer ze vakinhoudelijk 'rijp' waren voor een grote gemeente, kon hun stem dat soms al niet
meer aan (zie hoofdstuk 7).
Zelfs jonge kansel redenaars met 'een krachtig orgaan' waren zelden tot in
de achterste hoekjes van het kerkgebouw te verstaan. Armlastige gemeenteleden, die daar een gratis plaats toegewezen kregen, hoorden vaak slechts de
galm. De fysieke verstaanbaarheid van de dominee was dus niet slechts een
kwestie van leeftijd, maar ook van klasse. Daarnaast hing ze af van het geslacht
van de kerkgangers: meestal zaten de vrouwen dicht bij de kansel, op stoelen in
het ruim, en de mannen verderop, op banken langs de muren. 51 Bij de keuze
van een nieuwe predikant was de draagwijdte van diens stem een belangrijk
punt van overweging. In zijn humoristische roman Het leesgezelschap te Diepenbeek (1847) beschreef Petrus van Limburg Brouwer hoe men in zijn fictieve dorp
de meest begaafde kandidaat selecteerde. Bij iedere 'proefpreek' liep een van de
ouderlingen de kerk uit, tot het punt waar hij de kandidaat niet meer goed kon
verstaan, en stak daar een stokje in de grond. De keus viel uiteindelijk op hem
'wiens stokje het verste stond'. 62
In veel kerken was het aan het begin van de dienst nog een drukte van belang.
Wie geen stoel of bank had gehuurd kon namelijk van het begin van de laatste
voorzang tot het votum een overgebleven plaatsje innemen. In de Amsterdamse
kerken was men dan alleen een klein bedrag verschuldigd aan de 'stovenzetsterplaatsenbewaarster', die een plaats aanwees en eventueel een stoof onder de voeten schoof. In een van zijn humoristische versjes liet de volksdichter W.J. van
Zeggelen zo'n hulpkracht beschrij ven hoe ze aan de kost kwam:
[...] eer de nazang eindigt,
Dan draaf ik langs de rij,
en 'k houd ('t is wel niet stichtend,
Maar 't moet zoo) 't handje bij.63

Al die bedrijvigheid in de kerk was natuurlijk niet bevorderlijk voor de verstaanbaarheid van de predikant. Deze had bovendien te lijden onder de collectanten die — vooral in grote gemeenten — tijdens de preek hun rondgang
maakten. 'Het is onberekenbaar, hoe veel de inzameling der armen onder de
Leerrede de aandacht der meeste menschen stoort,' schreef Benthem Reddingius.64 Dat was vooral het geval in Amsterdam, waar belletjes aan de collectezakken hingen om de aandacht van de kerkgangers te trekken. Vergeefs trachtte een van de predikanten om deze te laten vervangen door kwastjes. Maar toen
Hendrik Pierson predikant werd in de Vluchtheuvelkerk te Zetten, schafte hij
alles wat storen kon af:

52

Er was geen kollekte. Er waren geen bankopsluiters, geen stoelenzetters of -zetsters,
men behoefde geen dubbeltje 'plaatsengeld' te betalen.65

Zelfs als het stil was in de kerk vonden predikanten niet altijd gehoor; menig
kerkganger had moeite om zijn aandacht bij de preek te houden. Als men de
vele anekdotes, verhalen en versjes hierover mag geloven, vielen gemeenteleden dikwijls tijdens de preek in slaap. Van Koetsveld beschreef hoe er in Mastland nauwelijks geluisterd werd naar het tweede, betogende deel van zijn
preek. Zodra hij de tekst had verklaard, dommelde een groot deel van de 'toehoorders' in, om pas te ontwaken bij de toepassing—die men in deze gemeente staande placht aan te horen.66 Ook gemeenteleden die hun ogen open hielden, hadden hun hoofd er niet altijd bij. Zo voerden Wolff en Deken een
huisvrouw ten tonele die in de kerk vooral zat te kijken
[...] of de Kerkkroonen schoon of beslagen waren; of de Glaazen helder of hoornagtig, of
de banken wit of bruin geschuurd, of de Stoelen bestoven, en of de Kussens opgeschud
waren [...] of Dominé's pruik en bef er knap uitzagen; of zyn groote witte fyne zakdoek,
met breede zoomen, wel uit de Haarlemmmer wasch komt: gevolgelyk, of Dominé een
nette of slordige Vrouw heeft.67

Een hyperrealistische beschrijving van de wijze waarop preken op de toehoorders overkwamen, gaf mr JJ. Cremer in zijn novelle Kees Springer. Terwijl het
toch heus een goede dominee is die op de preekstoel staat, met een heldere
stem en een mooie tekst, zit Kees, 'surnumerair bij de posterijen', in de voering
van zijn jas te wroeten naar een dubbeltje voor de collecte. Hij probeert zijn
hoofd erbij te houden maar zij n gedachten dwalen telkens af; niet meer dan enkele flarden dringen tot hem door. Deze brave kerkganger, meende Cremer,
was vast niet de enige die zo weinig aan een preek overhield:
Je komt thuis met de herinnering, dat het er vol en koud of warm was; dat de preek lang
of kort duurde; dat er een juffrouw, die erg bleek zag, de kerk uit moest, 't geen nog al
opschudding gaf; dat het orgel onder het voorgebed in eens wonderlijk piepte; dat dominee P. alweer met z'n Alpha en Omega voor den dag kwam, en nog erger gegalmd had
dan vroeger; dat de voorzanger precies kwaakte als 'en eend, en honderd dingen meer
(...) je hoort klanken en denkt aan wat anders; je staat op om te bidden, houdt den hoed
voor de oogen, en ziet de portretjes van Napoléon en Eugénie, of Victoria en Albert er in,
en je dwaalt door Parijs of Londen en bezoekt er de opera's en hoort 'amen', en gaat weer
zitten; je zingt, om je buurman, die blaart als 'en schaap, te overbluffen, en te doen hoeren datje vrij wat meer stem hebt dan hij.68
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In de tweede helft van de negentiende eeuw drong langzamerhand het besef
door dat een predikant, om zich werkelijk verstaanbaar te maken, niet genoeg
had aan kennis en beschaving alleen. Een leerling van Van Oosterzee promoveerde op een proefschrift waarin hij wees op 'de doorgaande onoplettendheid
der hoorders'. 69 Predikanten zouden daarom een andere, minder plechtstatige
houding aan moeten nemen ten opzichte van hun gehoor: 'Populariteit is het
kenmerk der ware welsprekendheid.' Volgens Van Oosterzee bleven pleidooien als deze niet zonder gevolg: 'boekentaal' en 'de onuitstaanbare katheder- en
verhandeltoon' maakten langzamerhand plaats voor een 'natuurlijker", 'levendiger', 'menselijker' preektrant. Predikanten spraken al minder als vertegenwoordigers van een (geestelijke, geleerde dan wel beschaafde) stand en meer als
dragers van een bepaalde persoonlijkheid:
[...] de dagen zijn voorbij, dat de meeste leerredenen als twee droppelen waters op elkander geleken. Niet langer verstikt het keurslijf de onbelemmerde ademhaling; de individualiteit heeft hare te lang miskende rechten hernomen, en niet weinige homileten
vertoonen eene eigene physionomie, die u aantrekken of terugstooten kan, maar die u
in geen geval met die van hun nabuur verwisselt.70

'Tegenwoordig 5 zou men dan ook niet meer ongemerkt de preken van een ander kunnen afsteken.

EREDIENST

Naast preken moest een predikant ook weten te bidden. Allereerst werd hij geacht om 'in het verborgene' zijn gemeenteleden Gode aan te bevelen. Daarnaast werd hem bij veel gelegenheden gevraagd om voor te gaan in gebed:
Doopmaal, verjaringsfeest, groene, zilveren en gouden bruiloft, deftige dinés en gezellige burgerlijke avondjes, alles moest gewijd worden door de tegenwoordigheid van een
dominé. Hij had de eereplaats naast de vrouw des huizes, werd verzocht het feest te openen en te sluiten met een dankgebed, overluid uitgesproken en als hij sprak, luisterde
ieder.71

De meeste aandacht kreeg uiteraard zijn optreden in de kerk, waar hij de gemeente voorging in gebed. Het formulier voor de bevestiging van predikanten
(1586) noemde de 'openbare aanroeping des naams Gods' direct na de prediking. 72 Dit aanroepen vond trouwens niet alleen in de eredienst plaats maar
ook bij seculiere rituelen als de executie van ter dood veroordeelden (waarover
straks meer).
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De kerkdienst bestond vaak voor een groot deel uit gebeden. Het begon al
met het stille gebed dat de predikant hield aan de voet van de preekstoel (of
halverwege de trap, zoals Abraham Kuyper gewoon was): met aller ogen op
zich gericht werd hij geacht Gods zegen over zijn kanselwerk te vragen. In de
tweede helft van de negentiende eeuw schijnen sommige predikanten dit gebruik te hebben afgeschaft.73 Na het votum ('Onze hulp is in de naam des HEEREN...') en een psalm of gezang ging de predikant de gemeente voor in gemeenschappelijk gebed.74 Zo ook na preek. Over de wijze waarop predikanten
zich van deze plicht kweten is weinig bekend. 'In de laatste jaren ziet men veel
gebeden schrijven, en aan de gemeente voorlezen/ constateerde een anonieme
commentator in 1816. Van dat gebruik zijn echter niet veel sporen bewaard gebleven.75 In gedrukte preken werd slechts zelden opgave gedaan van hetgeen
er gezongen en gebeden was. Commentaar van de toehoorders is eveneens
schaars: bidden was mogelijk te heilig om er humoristische stukjes over te
schrijven.
Een indruk van wat men van een predikant verwachtte, bieden de 'formuliergebeden' die sinds de zestiende eeuw in de hervormde kerk werden gebruikt. Het gebed voor de predikatie behelsde een algemene schuldbelijdenis,
een smeekbede om vergeving en verlichting:
Open thans den mond uws dienaars, en vervul hem met uwe wijsheid en kennis, opdat
hij uw woord zuiverlijk en vrijmoedig verkondige. Bereid ook ons aller harten, opdat
wij datzel ven hooren, verstaan, en bewaren mogen.

Dit gebed eindigde met het gemeenschappelijk bidden van het 'Onze Vader'.
Het formuliergebed dat nâ de preek uitgesproken kon worden, 'een gebed
voor allen nood der christenheid', was veel langer. Het begon opnieuw met
schuldbelijdenis en bede om vergeving, vervolgde met het aanroepen van de
Allerhoogste om het zenden van 'getrouwe Dienaars' en het 'uitroeijen van alle
valsche leeraars, grijpende wolven en huurlingen'. Daarna werd er gebeden
voor het welzijn van alle christelijke gemeenten ter wereld, alsook 'voor alle
Koningen, Vorsten en Heeren', met name voor 'degenen, die Gij over ons gesteld hebt'. Het formulier vervolgde met voorbeden voor medechristenen 'die
onder den Paus of Turk vervolging lijden', voor hen 'die Gij kastijdt met armoede, gevangenis, krankheid des lichaams of aanvechting naar den geest/,
voor weduwen en wezen, zwangere vrouwen, krankzinnigen en reizigers te
land en ter zee. Na bovendien Gods zegen te hebben afgesmeekt over gewas en
arbeid eindigde het gebed met het gezamenlijk reciteren van de Apostolische
Geloofsbelijdenis en het uitspreken, door de predikant, van de 'priesterlijke'
zegen (Numeri 6:24-26).
Geen van deze twee litanieën, beide van zeer oude oorsprong, was in de her-
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vormde kerk ooir verplicht: predikanten mochten ook 'vrije gebeden' uitspreken. 76 Deze boden hun de mogelijkheid om nauw aan te sluiten bij de inhoud
van de preek en in te spelen op 'geestelijke, gemeentelijke en maatschappelijke
toestanden'. Ook voorvallen in het individuele leven konden Gode worden opgedragen. In Amsterdam vulde de koster op een voorgedrukt formulier in voor
wie de dominee moest bidden — wegens doodsnood, ziekte, 'een kunstbewerking', een voorgenomen huwelijk, enzovoort—of danken. 77 Het voordeel van
zo'n zakelijk formulier was dat het de predikant weerhield van 'ergerlijk onderscheid tusschen personen en personen' of van gedetailleerde mededelingen
over de ziektes en problemen van zijn gemeenteleden. 78
De verdere invulling van de eredienst werd geheel aan de predikant overgelaten. Artikel 18 van het Reglement voor de kerkeraden van 1824 bepaalde zelfs
uitdrukkelijk dat alleen hij bepalen mocht wat er in de kerkdienst gelezen en
gezongen zou worden. Sommige gemeenten hadden die keuze tot dan toe
overgelaten aan de voorlezer of voorzanger. Deze vulde de tijd tussen het eerste klokgelui en het eigenlijke begin van de dienst met het reciteren van de
Tien Geboden of de geloofsbelijdenis en het voorlezen van een of twee kapittels.79 In de zestiende eeuw had men dit ingevoerd om te voorkomen dat de
kerkgangers zich overgaven aan 'ijdel geklap'. In de vroege negentiende eeuw
duurde deze schriftlezing gewoonlijk zo'n tien minuten. 80 Vaak stond ze in
geen enkel verband met de tekst waarover de predikant zou preken: de voorlezer ploegde blindelings de hele bijbel door. Boers noemde dit een 'ellendige gewoonte'; naar zijn idee moest de predikant stof zoeken die bij het onderwerp
van zijn leerrede paste. 81 Met de synodale verordening van 11 juli 1817kreeg dat
voorstel kracht van wet.82 Voortaan maakte menig koster op zaterdagavond
zijn opwachting bij de pastorie om een briefje met te lezen teksten en te zingen
psalmen of gezangen af te halen. De hele eredienst kwam zo onder regie van de
predikant. Deze moest volgens Muurling zelfs niet aarzelen om de gekozen
liederen — door 'verandering, uitlating, omzetting, of verbinding 5 — gepast
te maken. 83
De leiding van de kerkzang was in handen van de 'voorlezer-voorzanger', in
het dagelijks leven meestal werkzaam als schoolmeester. Ook na de scheiding
van kerk en school bleef dat het gebruik: het traktement van de onderwijzer
was vaak zo schraal dat hij de bijverdiensten als kerkelijk bediende niet kon
missen. Het gevolg daarvan was dat de schoolmeester afhankelijk bleef van
kerkenraad en kerkvoogdij. Zijn plaats in de liturgie (voor het begin van de eigenlijke dienst) en in hetkerkgebouw (onder de kansel, achter een cathedra inferior zzn het doophek) was kenmerkend voor zijn ondergeschikte positie ten opzichte van de predikant. Vaak werd hij afgeschilderd als een pedante, ietwat
bespottelijke figuur. Zo schreef Willem Bilderdijk over de 'schoolleeraar1:
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Hij zingt de Kerkgemeent' met ernst en stichting voor:
En worstelt, jaar aan jaar, den Catechismus door
Let op, wanneer hy spreekt, op wat geleerden trant
Hy elke sylbe rekt, en ieder muskei spant!
Wat moeite hy zich geeft, om met het naauwst geweten
Ons elke letter juist in de uitspraak toe te meten!84

Ook 'Jonathan' (dominee-dichter J.P. Hasebroek) tekende het type van de
dorpsschoolmeester. Evenals Bilderdijk benadrukte hij dat de meester niet alleen herkenbaar was aan zijn uiterlijk — met zijn 'versleten zwarte rok', zijn
'vuile witte das', 'zilveren ringetjes in de oren' en een 'lange pijp in de mond'—
maar vooral aan zijn merkwaardige manier van spreken:
O, het zou hem niet van het hart kunnen de taal te verminken, te mishandelen en te villen, gelijk gij en ik doen: iedere letter heeft rechten op zijn hart en tong: hij moet ze u
allemaal voorspellen: men spelt immers niet om te spreken, maar men spreekt om te
spellen! [...] Nergens schittert zijn talent met meer glans dan in de kerk. In het voorlezen steekt hij Dominee naar de kroon. Niemand is vlugger dan hij in 't verkleeden
van de oude vertaling; zonder haperen heeft hij al de hoefs en hun's in dezelve's en denzelven's veranderd; want dezelve is na dewelke zijn lievelingswoord. Hij heeft dan ook van
die taak een groot denkbeeld. Hij spreekt altijd van de groote opkomst, het groot
gehoor, dat wij hebben.85

Naar dit portret te oordelen was de schoolmeester een gemankeerde dominee.
Zijn verhouding tot de predikant zou dan ook niet zonder spanningen zijn:
door zijn opleiding op de kweekschool verbeeldde de schoolmeester zich dat
hij de 'dominee te knap geworden' was.86 Ten tijde van het verschijnen van
deze schets begonnen schoolmeesters inderdaad aan verbetering van hun
maatschappelijke positie te werken. 87 Naast de bestaande (door de overheid
gesubsidieerde en gecontroleerde) gezelschappen, die veelal een predikant als
voorzitter hadden, werd in 1842 het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap
opgericht. 88 Hoewel ook dit een theoloog als voorzitter koos (de Groningse
hoogleraar en schoolopziener P. Hofstede de Groot), ging de beroepsontwikkeling van onderwijzers duidelijk ten koste van de invloed van predikanten. 89
Dankzij de wet op het lager onderwijs van 1857 wonnen onderwijzers aan intellectueel prestige, aan inkomen en gezag — ook in vergelijking met predikanten. Deze verschuiving verklaart wellicht waarom Laurillard zo'n vals
beeld schilderde van de typische schoolmeester:
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Naar aller oordeel was zeer hoog de trap,
Waar hij op stond: hij cijferde zoo knap,
Hij schreef zoo fraai; hij kende munt en maat
En weer en wind, en wist op alles raad.
En redetwisten, dàt was recht zijn zaak;
Hij sloeg maar door, steeds door, nu mis, dan raak;
't Hoogdravend woord, soms dond'rend uitgebruld,
Hield zijn gehoor van diep ontzag vervuld,
En elk werd stil, vol van bewondering
Voor 't menschenhoofd, dat zooveel kunde ontving.90

De verwijdering tussen 'leraars' en onderwijzers was ook een gevolg van de
scheiding van kerk en staat waar vanaf de jaren 1840 weer ernst mee werd gemaakt (zie hoofdstuk 3). De wet op het lager onderwijs van 1842 bepaalde dat
men in plaatsen met slechts één school bij het aanstellen van een onderwijzer
ook diens godsdienst in overweging moest nemen: indien mogelijk moest
deze overeenstemmen met die van de meeste inwoners. 91 Ook kondigde deze
wet maatregelen aan 'tot het doen ophouden van de verpligte vereeniging,
waar die nog bestaat, der onderwijzersbetrekking met Kerkelijke bedieningen' (artikel 8). Vanaf 1857, toen een nieuwe wet op het lager onderwijs werd
uitgevaardigd, mochten onderwijzers zelfs alleen als koster of'voorlezer-voorzanger' dienen na uitdrukkelijke toestemming van Gedeputeerde Staten. In
1871 werd deze geweigerd aan de onderwijzer van de openbare school in het
Brabantse, dus overwegend katholieke Almkerk. Samen met de hervormde
kerkenraad vocht hij die weigering aan bij de kroon, maar vergeefs: op advies
van de Raad van State beschikte de regering 'dat de taak van den openbaren onderwijzer, zooals de wet die omschrijft, in den regel niet wel vereenigbaar is
met kerkelijke dienstbetrekking'. 92 In een dorp als Kortgene werd pas in 1889
voor het eerst een voorlezer-voorzanger benoemd die niet tevens onderwijzer
was.93 Op den duur verdween deze kerkelijke bediende echter; zijn taak als
'stemleider' werd overgenomen door de organist:
Voorlezer-voorzanger!
Gij zij t uit den tijd, ook ik wensch u niet langer,
Want Dominee leest, wat te leezen valt, best,
En de Organist doet van uw werk àl de rest.94

De zestiende- en zeventiende-eeuwse hervormde kerk had maar weinig opgehad met orgelspel. Afgoderij vond men het, en beslist ongepast voor het begeleiden van godsdienstig gezang. Waar een orgel was, mocht het blijven maar
moest het zwijgen. Alleen na afloop van de kerkdienst mocht de organist — in
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dienst van de wereldlijke overheid — weleens een klein concert geven. In de
tweede helft van de achttiende eeuw kreeg het orgel een prominentere plaats
in de eredienst. In menige kerk werd een orgel gebouwd — niet meer achteraf,
maar pontificaal vooraan, soms in een front met de kansel.95 Men waardeerde
het orgel als een middel om gemeenteleden bekend te maken met de melodieën van de nieuwe psalmberijming (1773) en de Evangelische Gezangen (1807)
die in deze tijd werden ingevoerd. Met meer overtuigingskracht dan de voorzanger — die soms door eigenwijze gemeenteleden werd overstemd—kon de
organist toon en tempo aangeven (ritme was niet nodig want men zong op hele
noten). Daarenboven bleek zijn spel een grote bijdrage te kunnen leveren aan
dat wat sinds het eind van de achttiende eeuw beschouwd werd als de voornaamste functie van de protestantse eredienst: het oproepen van een godsdienstige stemming.
Groot is de waarde van het orgel bij het godsdienstige gezang der Gemeente, voornamelijk om de kracht en den eigenaardigen invloed, dien het heeft op het godsdienstige gevoel; en voorts om den steun, dien het aan het gezang der Gemeente, zoowel uitwendig
als inwendig, bijzet. De Wonen van het orgel komen als eene stemme Gods tot de Gemeente. De
roeping van de organist is daarom eene hooge en heilige roeping.96

Deze eis werd in de negentiende eeuw ook gesteld aan de zogeheten 'bediening
van de bondszegelen', de grote rituelen van de protestantse eredienst. 97

RITES DE PASSAGE
Geboorte

Van de zeven sacramenten der rooms-katholieke kerk had de hervormde er
slechts twee overgehouden: de 'Heilige Doop' en het 'Heilig Avondmaal'. De
doop was niet alleen gehandhaafd omdat deze rite door Christus zou zijn ingesteld, maar ook omdat ze van belang was voor de wereldlijke bevolkingsadministratie. Tot en met de achttiende eeuw werden pasgeborenen in Nederland alleen in doopboeken geregistreerd. 98 Toen het Franse regime in 1811 de
'burgerlijke stand' oprichtte, en in 1828 bevolkingsregisters werden geopend,
verloor de doop zijn seculier-administratieve functie. Des te meer benadrukte
men vanaf die tijd het spirituele belang van dit ritueel.
Volgens Benthem Reddingius was het slecht gesteld met de eerbied voor de
doopplechtigheid. Dit kwam onder andere doordat er zo vaak gedoopt werd:
iedere zondag(middag), na afloop van de preek, was er gelegenheid toe. Soms
was de plechtigheid nauwelijks te verstaan doordat de predikant de formules
afraffelde of doordat gemeenteleden voortijdig de kerk verlieten.99 De her-

59

vormde synode van 1817 adviseerde predikanten om het aantal gelegenheden
te beperken door speciale doopdiensten te houden. Daarin zouden ze nu en
dan een 'dooprede' kunnen houden, een preek over de betekenis van dit bondszegel. In kleine gemeenten konden ze ook iedere doopvader of -getuige afzonderlijk enig onderricht geven.100 Een ernstig gesprek met de moeder was geboden wanneer het te dopen kind buitenechtelijk was verwekt. In sommige
gemeenten werden ongehuwde moeders in het openbaar vermaand; in
Utrecht was daar een van de namiddagbeurten voor gereserveerd.101 Als de
moeder geen lidmaat was, moest een ander in haar plaats antwoord geven op
de doopvragen. Vaak bleek een buurvrouw daar — al dan niet tegen betaling
— toebereid.
Dat de doopplechtigheid in de negentiende eeuw meer gewicht kreeg, blijkt
uit het feit dat in veel kerken het eenvoudige doopbekken, dat soms aan de
preekstoel hing, vervangen werd door een statig doopvont. 102 Aan de koster de
taak om dat te vullen met schoon, liefst lauw water. Teneinde de plechtigheid
in alle rust te laten verlopen, decreteerde de synode van 1817 dat de dopelingen
niet te vroeg in de kerk gebracht moesten worden. Voorts drong ze erop aan dat
niet alleen de vaders (of doopgetuigen) maar ook de moeders de plechtigheid
zouden bijwonen, en dat ze ongeacht hun stand een behoorlijke zitplaats kregen, voorin de kerk.103 De toegenomen emotionele betekenis van de doop
komt tot uitdrukking in negentiende-eeuwse verzen en verhalen. Zo schreef
JanPieterHeije:
O! 't Roert mij diep, als ik 't onnoozel wicht
Dat vriendelijk lacht in de opgeheven armen,
Zie toegewijd aan 't Goddelijk erbarmen,
En 't heilig merk geteekend op 't gezigt.
O! 't Roert mij diep, als ik 't onschuldig kind
— Een sneeuwwit lam — aan God zie opgedragen;
Terwijl het hart van ouders en van magen
Voor 't vroom gebed slechts dankbre tranen vindt.104

Een model voor de invulling van de doopdienst vonden hervormde predikanten in het 'formulier* dat sinds de zestiende eeuw in gebruik was: een geheel
van onderwijzingen, gebeden en vragen aan de doopouders. Vooral het laatste
onderdeel was omstreden; er kwamen allerlei controversiële uitdrukkingen in
voor. Zo moesten de doopouders verklaren dat hun kinderen 'in zonde ontvangen en geboren' maar 'in Jezus Christus geheiligd' waren.105 Van meet af
aan waren er predikanten geweest die deze vragen weigerden te stellen — in
Groningen mochten ze dat tot 1804 zelfs niet van de magistraat — of die daar

60

hun eigen draai aan gaven.106 'Het verkorten van dezelve, en weglaten van min
wezenlijke uitdrukkingen in dezelve is reeds een algemeen gebruik geworden/ constateerde Benthem Reddingius. 107
In de negentiende eeuw groeide de weerstand tegen de formulieren voor
doop en avondmaal; in 1815 verscheen een boekje waarin ze ronduit'allerellendigst' werden genoemd en 'volkomen geschikt [...] om alle warmte van het hart
te verdooven'.108 De hervormde synode handhaafde ze echter, ook de zinsnede
waarin de doopouders gevraagd werd hun instemming te betuigen met de leer
die 'in de Christelijke Kerk alhier geleerd wordt". Rechtzinnige gemeenteleden
met een liberaal predikant hadden daar soms moeite mee. Ze lieten hun kinderen liever niet, of door een ander dopen dan ze 'den Moloch te offeren'. Uit hun
verzet sprak het idee dat de geldigheid van de sacramenten afhankelijk was
van de morele of ideologische zuiverheid van hem die ze bediende. De katholieke Kerk had dat denkbeeld al in de vierde eeuw bestempeld tot een ketterij. 109
Toen Hendrik de Cock, predikant te Ulrum, in de vroege jaren 1830 kinderen uit omringende gemeenten begon te dopen, wekte hij de gram van het
kerkbestuur. Verboden was dit echter niet; pas in 1842 bepaalde de hervormde
synode dat kinderen alleen met toestemming van 'hun' predikant elders gedoopt mochten worden. 110 Voor sommige (orthodoxe) gemeenteleden zat er
voortaan niets anders op dan te wachten tot een dominee naar hun smaak een
preekbeurt kwam vervullen. Zo vertelde een rechtzinnige predikant hoe hij
eens preekte in een gemeente waar in geen halfjaar was gedoopt. Nu hij voorging, kreeg hij er niet minder dan 22 te dopen, onder wie enkelen wier doop
wel erg lang was uitgesteld:
Daar ontstaat rumoer onder de omgeving, en ik hoor een schorre kinderstem, die maar
altijd huilende bromt: 'ik wol net! ik wol net5 (ik wil niet), 't Is een jongen van eenjaar of
zes, die in verklaarbaren angst niet verkiest gedoopt te worden. De ouders sussen en
dringen. Hij blijft tegenstribbelen, steeds zijn 'ik wol nef herhalende.
Stagnatie! Eindelijk, daar verlaat een reuzenouderling zijn bank, is met twee stappen
bij den delinquent, grijpt hem bij den kraag met den uitroep 'du soest" (je zult) en duwt
mij den schreeuwenden bengel onder den neus met een luid en bemoedigend 'Doopen,
domeney!'.

Als Abraham Kuyper dienst had, werden er soms zeventig à tachtig kinderen
ten doop gehouden. 111
Voorkeur voor sommige, en afkeer van andere predikanten werd bevorderd
door de uiteenlopende stijlen van doopbediening die ze ontwikkelden. Terwijl
sommigen strikt vasthielden aan het doopformulier, weken anderen bewust af
van de traditionele bewoordingen: zij doopten 'tot den Naam des Vaders', 'in de
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naam der gemeente', 'tot geloof, hoop en liefde', 'ter inwijding in het Christendom', of nog anders. De hervormde synode van 1870 verklaarde dat zulke variaties onwenselijk waren maar wilde ze niet verbieden.112 Het gevolg van dit
liberale beleid was een groeiende pluriformiteit: de ene predikant bediende de
doop heel anders dan de ander. Aan veel ouders lijken zulke stijlverschillen
overigens voorbij te zijn gegaan.
Tot ver in de negentiende eeuw was Nederland een 'gedoopte natie': op enkele tienduizenden joden na waren vrijwel alle Nederlanders gedoopt. De hervormde kerk betoonde zich in dit opzicht een echte volkskerk: ze richtte zich
niet op een select publiek maar op 'de schare'. Ook als de ouders geen lidmaten
waren van de hervormde kerk, zelfs als ze behoorden tot een ander kerkgenootschap, konden hun kinderen hervormd worden gedoopt. Daartoe hoefden de ouders geen andere belijdenis af te leggen dan driewerf'ja' op de doopvragen.113 De motieven voor het ten doop houden van pasgeborenen waren
dan ook weinig diepgaand:
Moeders die zich aan hare kinderen zouden meenen te vergrijpen indien zij deze opvoedden in de beginselen van het hoe dan ook verhaspelde doopformulier, tijgen nogtans, uit gewoonte of inschikkelijkheid, zoo vaak de melkboer bij haar aan huis een
nieuw zoontje of nieuw dochtertje bezorgt, binnen de zes weken met dien kreunenden
zuigeling naar het kerkgebouw en beloven aldaar al datgene wat het toeval van het
briefje der predikbeurten van haar vraagt. Dit is niet goed, en daarvoor leven wij niet in
de negentiende eeuw.114

Toen Busken Huet dit schreef, was hij zelf al geen dominee meer. Ook dienstdoende predikanten hadden echter kritiek op de geroutineerde wijze waarop
kinderen in de hervormde kerk ten doop gehouden en gedoopt werden. Zo hekelde Van Koetsveld het gemis aan 'godsdienstig gevoel' bij de kinderdoop, de
sleur, het 'ijskoude beginsel, dat velen naar de doopvont drijft'.115 Zelfs uit het
aloude doopformulier spraak argwaan: het vermaande de ouders om dit sacrament 'niet uit gewoonte of bijgeloovigheid [te] gebruiken'. Als bijgeloof gold
bijvoorbeeld het idee dat de doop afwassing van de erfzonde zou bewerkstelligen en aldus zuigelingensterfte hielp voorkomen. Zulke denkbeelden bleken
ook onder protestanten moeilijk uit te roeien:
Het zijn gewoonlijk Roomsche buurvrouwen, die de moeders tot den doop aanzetten,
en dreigen dat zij bij weigering het kind naar den pastoor zullen brengen. De vader wil
er heel dikwijls niet van weten, en de moeder gaat, zonder dat hij er iets van bemerkt,
haastig naar de weekdoopbeurt, nadat zij tevoren den wijkpredikant heeft verzekerd,
dat haar man niet kan tegenwoordig zijn, omdat hij bezig is een schip te laden of te lossen [...]'"
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Zelfs in de late negentiende eeuw, toen niet langet alle kinderen wetden gedoopt, bleven ptedikanten twijfelen aan de zuivetheid van de motieven van
doopouders. Tot een weigering kwam het zelden, maar wel spanden predikanten zich vaker in om vader en moeder—door middel van 'doopcatechisatie' —
de betekenis van dit ritueel bij te brengen.
Huwelijk
Heel anders waren de moeilijkheden die predikanten ontmoetten bij een andere belangrijke rite de passage, het huwelijk. Over die gelegenheid staat bij
Boers en Benthem Reddingius niets te lezen. Nu beschouwde de hervormde
kerk, in tegenstelling tot de katholieke, het huwelijk ook niet als een sacrament. De voornaamste reden voor het stilzwijgen van Boers en Reddingius
lijkt echter te zijn geweest dat ze schreven in een tijd waarin de kerkelijke huwelijksplechtigheid op losse schroeven was komen te staan. Bij resolutie van 7
mei 1795 hadden de Provisionele Representanten van het gewest Holland bepaald dat voortaan ieder huwelijk gesloten moest worden door de burgerlijke
overheid; pas daarna kon het eventueel kerkelijk worden ingezegend. Met het
door Napoleon uitgevaardigde Burgerlijk Wetboek van 1809 kreeg dit beginsel
kracht van wet in heel Nederland. 117
Door de invoering van het burgerlijk huwelijk (en, alweer, de burgerlijke
stand) werden hervormde predikanten ontheven van een eeuwenoude taak,
die karakteristiek was voor de maatschappelijke plaats van 'de publieke kerk':
het sluiten (en registreren) van de huwelijken van gemeenteleden maar ook
van buitenstaanders. Joodse, roomse, lutherse en andere niet-hervormde huwelijksceremonies waren in de Republiek niet verboden maar hadden geen enkel civielrechtelijk effect. Wie niet slechts voor de hemel maar ook voor de wet
getrouwd wilde zijn, kon in sommige gewesten niet om de hervormde kerk
heen. In Drenthe en Zeeland verbond ze alle paren — zelfs ongedoopte — in
de echt.118 In andere provincies was haar alleenrecht minder dwingend: joden,
katholieken en dissenters konden ook trouwen voor de 'schepenbank'. Dat was
echter vaak nogal duur; vandaar dat menig stel genoegen nam met een vorm
van samenwonen. 119
Ten tijde van de Republiek had de hervormde kerk dus een monopolie gehad op de huwelijksvolttekking.Toen dit in 1795 werd doorbroken, dreigde de
'voormaals heersende kerk' iedere greep op het trouwen te verliezen. In de hervormde gemeente Groningen werd van 1795 tot eind 1812 geen enkel huwelijk
kerkelijk ingezegend. Ook in sommige streken van Friesland was dat het geval.120 In 1816 begon de hervormde synode een campagne voor het herwinnen
van invloed op de huwelijkssluiting. In een circulaire wees zij erop dat de huwelijkstrouw 'in onzen ligtzinnigen tijd [...] de steunsels van den godsdienst
noodig heeft'. Predikanten zouden jongeren en hun ouders — vooral bij het
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aannemen van lidmaten — moeten wijzen op het belang van de kerkelijke
trouwplechtigheid. Deze zou voortaan 'meer statelijk en doelmatig' plaats
moeten vinden, 'zoodat de heilzame instelling [...] ook door de uitvoering zelve aangeprezen en bevorderd worde'.121 De kerkelijke inzegening zou voortaan niet meer plaats moeten vinden op een zondag, na de preek, maar op dezelfde dag als het burgerlijk huwelijk. Vroeger was dit, het trouwen op een
doordeweekse dag, alleen weggelegd voor welgestelde paren. 122 Het voorstel
om de overheid te verzoeken alleen op zon- en feestdagen huwelijken te sluiten, vond de synode niet haalbaar.123
Het tijdstip van het burgerlijk huwelijk leek slechts een van de redenen
waarom velen niet in de kerk trouwden. Hun verzuim zou ook te wijten zijn
aan 'vooroordelen' en 'onverschilligheid'jegens een ceremonie die geen praktisch nut of tastbaar voordeel had. In sommige streken waren er bovendien
veel paren die de kerk meden omdat de bruid al in verwachting was; deze pasten ervoor om in het openbaar te worden vermaand. Daarenboven waren er
financiële belemmeringen: een predikant, priester of rabbijn mocht alleen een
huwelijk inzegenen nadat hem een officieel bewijs van het burgerlijk huwelijk
was overhandigd. Dit briefje nu werd alleen tegen betaling door de burgerlijke
stand verstrekt. Bij herhaling verzocht de synode om afschaffing van deze leges, maar zonder succes.124 Predikanten moesten het dus hebben van'kerkelijke middelen': het aansporen van hun gemeenteleden met een woordje op zijn
tijd.125 Verder konden ze de inzegening van het huwelijk aantrekkelijker maken door het aanpassen van de liturgie.
Evenals de doopplechtigheid was de kerkelijke trouwceremonie op zestiende-eeuwse leest geschoeid: ze volgde het Formulier om den huwelijksen staat voor
de gemeente van Christus te bevestigen. Deze litanie was weinig feestelijk getoonzet. Ze begon met een sombere overweging: 'Overmits den gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde toekomt...' Daarop volgde weliswaar de verzekering van Gods bijstand en zegen voor de
gehuwden, maar ook van zijn straffen voor 'hoereerders en overspelers'. Al met
al schetste het formulier geen liefelijk beeld van het huwelijk. God leek het
vooral te hebben ingesteld 'om hoererij te vermijden', 'opdat de tempel Gods,
dat is, ons lichaam, niet verontreinigd worde'. Voorts legde het formulier veel
nadruk — meer dan negentiende-eeuwse burgers lief was — op de plicht van
de vrouw om haar man te gehoorzamen, hem onderdanig te zijn en zich stil te
houden.
Teneinde meer bruidsparen in de kerk te krijgen, voerde de hervormde gemeente Groningen in 1813 een nieuw huwelijksformulier in.126 De hervormde
synode volgde dit voorbeeld niet. Ze liet het aan de voorgangers over om de
aloude teksten in te korten of aan te passen. Zonder er veel ruchtbaarheid aan
te geven, sloegen predikanten voortaan delen van het huwelijksformulier over
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of voegden ze teksten toe die meer in overeenstemming waren met het romantische huwelijksideaal van hun tijd. Naast bijbelstof (bijvoorbeeld i Korinthièrs 13, 'het hooglied van de liefde') kon ook poëzie ten gehore worden gebracht, zoals Vondels vermaarde 'Waar werd oprechter trouw...' of een
fragment uit De Schepping van dominee-dichter JJ. L. ten Kate:
Tweeling is de Mensch geboren;
maar toch in zijn tweeheid één:
Helft en Weêrhelft, ééne ziele,
beide elkanders ziel en been.
[-]
Hij —zelfstandig als de ceder,
die op eigen wortel steunt;
Zij — afhanklijk als de klimop,
die zich aan zijn takken leunt.
Somtijds echter, zij — de meerdre,
sterker dan de trotsche Man,
Wien ze in geestkracht, trouw en gaven,
menigmaal beschamen kan.127

Andere dominee-dichters schreven speciale liederen voor de inzegening van
het huwelijk. Waar deze in de bundel Evangelische Gezangen van 1807 geheel
hadden ontbroken, werden er in de Vervolgbundel van 1866 niet minder dan drie
opgenomen, van Nicolaas Beets ('U zeeg'ne God! Hij stell' u tot een zegen!',
nummer 224), Bernard ter Haar ('Zoo zij het God van liefd'!', nummer 225) en
Roelof Bennink Janssonius ('Gij hebt den heil'gen band van d'echt / O God der
liefde! zelf gelegd', nummer 226). Sommige predikanten moesten echter niets
hebben van zulke nieuwigheid. Evenals bij de doop ontstond zo een grote variëteit van rituele stijlen. Het enige nieuwe liturgische element dat vrijwel
overal ingang vond, was het (van oorsprong Franse) gebruik om de pasgehuwden namens de kerkenraad een bijbel cadeau te doen. 128
Of de aanpassingen van de inzegening het gewenste effect hadden, is moeilijk te bepalen: de ontwikkeling van het aantal kerkelijke huwelijksplechtigheden (in verhouding tot het aantal burgerlijke huwelijken) is tot op heden
niet onderzocht. Duidelijk is alleen dat de onvrede bleef: de klachten over het
geringe aantal huwelijksinzegeningen hielden de hele negentiende eeuw aan.
Uit visitatierapporten blijkt dat er in sommige gemeenten erg weinig in de
kerk getrouwd werd — ook als de kerkgang en deelname aan het Avondmaal
heel behoorlijk waren. Aan onkerksheid kon het verzuim dus niet zonder meer
worden toegeschreven.
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Uitvaart
Evenmin als over het huwelijk lieten Boers en Benthem Reddingius zich uit
over het ultieme ritueel: het begraven van de overledenen. Ook in de kerkelijke
reglementen en formulieren was daar niets over te vinden. Het leiden van, of
zelfs maar aanwezig zijn bij de uitvaart van hun gemeenteleden gold niet als
een ambtstaak van predikanten. Al in de zestiende eeuw had de hervormde
kerk afstand genomen van alle funeraire riten.129 Rouwdiensten, lijkpredikaties en grafredes zouden maar aanleiding geven tot het roemen van de deugden der overledenen en voedsel geven aan 'paapse superstitiën', zoals het denkbeeld dat hun zielenheil nog te beïnvloeden was.130 De synode van Dordrecht
drong in 1619 aan op algehele afschaffing van de lijkpredikaties; het duurde
echter lang voor dit een feit was. Een van de redenen daarvan was dat predikanten — juist omdat ze er niet toe verplicht waren — apart voor deze diensten werden betaald. Voorts werden er altijd uitzonderingen gemaakt voor
hooggeplaatste personen, onder wie predikanten zelf. Het langst bleven de
lijkpredikaties in zwang in Drenthe; daar besloot de synode nog in 1730 dit gebruik te handhaven.
In sommige streken omzeilden predikanten het verbod op de lijkpredikaties door in het sterfhuis, namens de familie, de dragers te bedanken—en daar
een passende rede aan toe te voegen. In andere gemeenten, vooral op het platteland, werd hij geacht deel te nemen aan het 'begrafenismaal' en daar voor te
gaan in een gebed dat 'luide, lang en hoog ernstig" moest wezen.131 Deze begrafenismaaltijden verliepen vaak echter niet erg stichtelijk: menig 'doodsbier' draaide uit op een drinkgelag. 132 In de eerste jaargang (1821) van de Kerkelyke Raadvrageren Raadgever, vertelde een predikant hoe hij getracht had zulke
misstanden uit te bannen. Toen dat vergeefs was gebleken, had hij besloten om
voortaan noch bij rijken, noch bij behoeftigen aan te zitten maar zijn zegje te
doen op het kerkhof:
Daar, in den tempel der natuur, op het stof der ontslapenen, is een grafheuvel dan mijn
preekstoel, en geef ik aan de vergaderden eenige ernstige opwekkingen of Christelijke
vertroostingen.133

Een ander verhaalde in zijn Gedenkboek hoe hij als jong predikant (rond 1810)
gestreefd had naar het uitroeien van allerhande 'volksvooroordelen'. Daartoe
rekende hij niet alleen het gebruik dat de predikant optrad als 'bidder' bij het
begrafenismaal maar ook het alternatief, om bij het graf een gebed uit te spreken. Toen hij ook dit laatste weigerde, 'ging er eene kreet van verontwaardiging op over mijn gedrag'. 134
Voor negentiende-eeuwse predikanten was het kennelijk niet zonder meer
duidelijk wat er bij een begrafenis van hen verwacht werd. Van Koetsveld be-
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schreef hoe hij, toen hij voor het eerst 'gebid' was, bij de heelmeester van het
dorp te rade ging. Deze legde hem uit dat hij geacht werd om bij de maaltijd
voor te gaan in gebed. Van Koetsveld volgde dit advies op maar trachtte daarenboven een stichtelijke draai te geven aan de conversatie. Het enige gevolg
daarvan was dat het gesprek stilviel: 'ieder zette zich schrap' en toen hij opstapte, was men merkbaar opgelucht. Bij volgende begrafenissen bad hij daarom niet aan tafel maar voerde het woord bij de groeve, 'zoo juist de plaats om
dat hoogere, dat eeuwige te gevoelen'. In weerwil van het aloude verbod op lijkpredikaties sprak hij dan niet over de dood in het algemeen maar over deze ene
dode. De kracht van de grafrede zou namelijk gelegen zijn in haar persoonlijke
karakter: 'Algemeene tiraden,' wist Van Koetsveld, 'maken op onbeschaafde
menschen weinig indruk. Afgetrokken denkbeelden zijn hun te vreemd.' 135
Veel negentiende-eeuwse predikanten bleken zich geroepen te voelen om
bij het graf te spreken. Dat kwam niet zozeer omdat ze minder beducht waren
voor 'paapse superstitièn' als wel omdat ze vreesden dat de uitvaart anders
zonder enige godsdienstige wijding zou kunnen verlopen. Gezien het verbod
op begraven in kerken was dat gevaar niet denkbeeldig. In Frankrijk was dat al
sinds 1776 verboden, zij het dat tot de Revolutie een uitzondering werd gemaakt voor geestelijken en andere notabelen. In Nederland werd al eeuwenlang aangedrongen op zo'n verbod: medici en predikanten hadden betoogd
dat de uitwaseming van rottende lijken schadelijk was — voor de gezondheid
én de godsdienstige stemming — en dat het verlangen naar een laatste rustplaats in de kerk voortkwam uit bijgeloof en onchristelijke eerzucht. Overtuigd door deze argumenten had een groep verlichte Scheveningse burgers in
1778 de eerste Nederlandse buitenbegraafplaats gesticht, In hoop van navolging.
Slechts hier en daar was het daarvan gekomen; hoewel in veel grote steden de
kerken overvol raakten, hielden de meeste burgers vast aan een graf binnen de
muren van het kerkgebouw. Toen in 1811 ook in Nederland het Keizerlijk Decreet van 23 prairal (juni) 1804 van kracht werd, leek er een eind te komen aan
het begraven in kerken of binnen de bebouwde kom. Maar kort daarna werd
dit besluit nietig verklaard door het nieuwe staatshoofd, koning Willem. Pas
vanaf 1829 werd het begraven in kerken verboden en werden gemeenten met
meer dan duizend inwoners verplicht om een 'begraafplaats' aan te leggen.136
Aangezien voor veel hervormde gemeenten de grafrechten een belangrijke
bron van inkomsten vormden, werden er echter veel ontheffingen gegeven. In
Amsterdam kwam pas met de Begrafeniswet van 1869 een definitief einde aan
het begraven in kerken. De algemene begraafplaats Zorgvlied was toen net gereed.137
Hoewel men dus in veel gemeenten lange tijd in of rond de kerk bleef begraven, schijnen negentiende-eeuwse predikanten te hebben gevoeld dat ze
hun invloed op deze rite de passage dreigden te verliezen. Dit gevaar was des te
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ernstiger daar sommige van hun mededingers geen enkel bezwaar hadden tegen spreken of bidden bij het graf. Van Koetsveld vertelde hoe hij eens een pastoor, met een blik op de algemene begraafplaats, hoorde zeggen: 'Dââr zwijgt
men, en hier bidt men voor de dooden. Onze godsdienst alleen troost over
dood en graf!'138 Nu hoefden predikanten bij de begrafenis van protestanten
uiteraard niet met katholieke priesters te concurreren maar wel bestond de
mogelijkheid dat ze geconfronteerd werden met 'bidders': gemeenteleden die
'de gave des gebeds' hadden en die — veelal tegen betaling — de plaats van de
predikant innamen. 139 Waarschijnlijk was het met het oog op zulke mededingers dat Muurling waarschuwde voor 'de nadeelige invloed, dien sommige,
ook wel vreemdelingen, bij die gelegenheden vooral, op de gemoederen zoeken uit te oefenen'.140 Terwijl afwezigheid van de predikant dus schadelijk kon
zijn, had zijn aanwezigheid soms een heilzaam effect:
[...] in streken, waar vele Roomsch-Catholieken wonen, is de begrafenis van een Protestant vaak de eenige geschikte gelegenheid, om ook hun eenig begrip van onze evangelische godsdienst bij te brengen.141

Of deze bij drage voor, tij dens of na het ter aarde bestellen moest plaatsvinden,
in de vorm van een toespraak, een gebed, of een heuse lijkpredikatie, liet
Muurling afhangen van de plaatselijke gewoonten en de omstandigheden.
Het voornaamste was dat de predikant zich niet, zoals vroeger, afzijdig hield.
Oproepen als deze lijken veel gehoor te hebben gevonden. Hoewel begrafenissen tijdrovend, vermoeiend en slecht voor de gezondheid heetten, begonnen
veel negen tiende-eeuwse predikanten er werk van te maken. Spoedig kon men
zich al geen begrafenis meer voorstellen zonder optreden van een dominee:
't Is nu stil. Daar treedt een grijze
Achtb're prediker van 't Woord,
Hooggeschat als vrome en wijze
Uit de zwarte rijen voort,
En gaat spreken. Ieder hoort.142

In zijn memoires vertelde de doopsgezinde predikant H. Schuurmans dat hij
zelfs graag naar begrafenissen ging, omdat deze hem in nauw contact brachten
met een deel van zijn gemeenteleden. De pastorale winst die daarmee te boeken was, woog ruimschoots op tegen de ongemakken van het spreken op een
kille begraafplaats of in een overvol sterfhuis:
Dat nu onder het spreken een klok plotseling heel langzaam, tergend langzaam, twaalf
begint te slaan; of een zuigeling op moeders schoot plots een keel van belang opzet en
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niet dan met moeite gesust wordt met zeer veel 'stille moar mien kiend"s en 'wat is 't er
dan, mien knechtje"s; of een der familieleden [...] zich voor me langs buigt en het koekepansmes uit de tafella neemt, om het te gebruiken als schoenentrekker en om daarna
het schoeisel heel bedaard dicht te rijgen en het mes met veel aplomb in de opene la te
werpen [...]143

Gunstiger luisteromstandigheden ontstonden pas toen het ook onder protestanten gebruikelijk werd om in kerk, kapel of aula een complete uitvaartdienst
te houden.

'GODSDIENSTIG

ONDERWIJS'

Naast geboorte, huwelijk en dood was er nog een overgang in het mensenleven
die in de hervormde kerk met rituelen werd omgeven: de volwassenwording.
Het afscheid van de kindertijd en de intrede in het volle leven vierde men bij de
'aanneming' en 'bevestiging' van nieuwe lidmaten. 144 Jongens hoorden belijdenis van hun geloof te hebben afgelegd voordat ze in militaire dienst of naar
de academie gingen; dat zou hen wapenen tegen velerlei verleiding. Ook voor
meisjes hing deze geloofsdaad samen met geslachtsrijpheid:
Gij vraagt, of mijn Marie ook meê naar 't bal zal gaan;
Bedenk dat dit heel raar zou staan.
Het meisje heeft nog geen belijdenis gedaan.
— Gij hebt gelijk, mevrouw! 'k dacht daar zo gauw niet aan.145

Voordat jongeren hier klaar voor waren, dienden ze godsdienstonderwijs te
hebben gevolgd. Het geven of leiden van dit onderricht behoorde tot de belangrijkste ambtstaken van de leraars der kerk'.
Aanvankelijk, in de zestiende en vroege zeventiende eeuw, hadden hervormde predikanten zich nauwelijks beziggehouden met religieuze instructie
van de jeugd. Catechiseren was niet de taak van de 'leraar', maar die van de
schoolmeester (en de ouders). Deze was het die, aan de hand van de Heidelbergse catechismus of het daarop geënte Kort Begrip der Christelijke Religie
(1608/1611), zijn pupillen de rechte leer bijbracht. De predikant had slechts de
taak om daar enig toezicht op te houden. In sommige gemeenten, vooral op het
platteland, preekte hij ook nooit over de catechismus, zodat alleen de schoolgaande jeugd daarmee in aanraking kwam. Op aandringen van synodes, die in
de Heidelberger een krachtig middel voor calvinisering van de hervormde
kerk herkenden, raakte de 'catechismuspreek' echter algemeen ingeburgerd.146
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Aansluitend op deze leerrede hield de predikant soms nog een 'publieke catechisatie', een soort kerkelijk responsiecollege. Een enkele keer ging het daarin niet over de Heidelbergse catechismus maar over de geloofsbelijdenis, over
bijbelse geschiedenis, over een heel bijbelboek of een kapittel. 147 Ook dit onderwijs was niet speciaal bedoeld voor kinderen, al werd hun soms wel gevraagd om een lesje op te zeggen. Het eigenlijke 'antwoorden' was aan de volwassen gemeenteleden; bekwame lidmaten werden daarop voorbereid door de
predikant. In veel gemeenten was de schoolmeester tot responderen verplicht
— een voorschrift dat tekenend was voor zijn kennis maar ook voor zijn eerder
beschreven ondergeschiktheid ten opzichte van de predikant. 148 Het gros van
de aanwezigen speelde slechts een passieve rol, als 'toehoorders'.
In de loop van de zeventiende eeuw waren predikanten, verontrust door de
onkunde en onverschilligheid van hun gemeenteleden, meer werk gaan maken van het godsdienst-onderwijs. In Utrecht hield de piëtistische predikant
Jodocus van Lodenstein catechisatie na afloop van iedere kerkdienst, liefst vier
keer per week.149 Naast deze 'openbare', raakten vervolgens ook 'bijzondere catechisatién' in zwang: godsdienstlessen door de predikant maar buiten de
kerkdienst om en vooral aan hen die nog geen lidmaat waren. Ten behoeve van
dit onderwijs verschenen vanaf het eind van de zeventiende eeuw ook allerlei
'vraag-' en 'leerboekjes'. Het bekendste werd Abraham Hellenbroeks Voorbeeld
der Goddelyke Waarheden voor eenvoudigen (1706) dat in Voetiaanse kring het Kort
Begrip van zijn plaats verdrong.150
In de vroege negentiende eeuw werd het catechiseren van de jeugd een uiterst belangrijke taak van predikanten. In haar Reglement op het Godsdienstig Onderwijs van 1816 bestempelde de hervormde synode het catechiseren tot 'een van
de eerste en voornaamste pligten der herders en leeraars' (artikel 9). Predikanten lijken dat ter harte te hebben genomen:
Met genoegen ziet men, sedert eenige jaren, dat vele Predikanten zich, meer dan voorheen, beijveren in het onderwijzen van de jeugd en van bejaarde minkundige lieden,
teneinde eene redelijke kennis en overtuiging bij hen te bevorderen.151

Deze toegenomen aandacht voor het catechiseren was enerzijds te danken aan
het doordringen van verlichte ideeën, volgens welke de dienaren des Woords
primair 'volksleraar' waren, geroepen om 'minkundigen' beschaving bij te
brengen. Anderzijds zagen predikanten zich nu ook genoodzaakt om de religieuze instructie van de jeugd in eigen hand te nemen; sinds de Bataafse Revolutie konden ze dat niet meer aan de schoolmeesters overlaten. De onderwijswetten van 1801,1803 en vooral 1806 verdreven het godsdienstonderwijs weliswaar
niet van de openbare school maar beperkten het tot algemeen-christelijke waarheden en deugden, verschoond van controversiële uitspraken of uitdrukkin-
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'Eenige jongens op de catechisatie'; pentekening in het dagboek (1847) van Walrave Boissevain (18331854); GA Amsterdam, FA Boissevain, inv.nr 130.

gen.1S2 Voor 'leerstellig onderwijs in de godsdienst' was alleen plaats buiten
schooltijd.1S3
Van een strikte scheiding tussen kerk en school was echter nog lang geen
sprake. Artikel 26 van het Reglement op het Godsdienstig Onderwijs bepaalde zonder enige schroom dat godsdienstonderwijs gegeven zou worden in alle openbare lagere scholen (alsook in gods-, gevangen- en verbeterhuizen). De 'leraars'
der kerk konden daarvoor buiten delesuren terecht in de schoollokalen. Mede
dankzij het feit dat veel schoolmeesters werkzaam bleven als voorlezer-voorzanger of koster, behielden predikanten lange tijd indirecte invloed op het lager onderwijs. In een dorp als Ophemert, waar A.W. Bronsveld in 1862 intrede
deed als predikant, gaf de hoofdonderwijzer van de openbare lagere^chool al
zijn leerlingen les in de bijbelse geschiedenis. Jaarlijks voerde hij hen die rijp
waren voor de catechisatie in optocht naar het catechisatielpkaal, waar hij hen
'overdroeg" aan de predikant. Wanneer de catechisanten belijdenis hadden gedaan, paradeerde de meester met hen van de kerk naar het huis van de predikant, die hij uit aller naam dankte. 1S4 In veel andere gemeenten echter, vooral
in katholieke gewesten, voltrok zich al rond 1800 een definitieve scheiding van
kerk en school.
Benthem Reddingius noemde de bijzondere catechisaties 'een allervoornaamst gedeelte van het Leeraarsambt', 'van het allergrootste aanbelang voor
eene Gemeente'.15S Boers stemde daar van harte mee in: hij stelde dat de predikant soms 'ruim zoo veel goeds kan stichten door het Katechizeren, als door
het Prediken'. In ieder geval kon hij hiermee bewerkstelligen dat zijn preken
beter werden begrepen.1S6 In zijn (postuum gepubliceerde) verhandeling 'over
het catechiseren' noemde Heringa nog allerlei andere voordelen: catechisaties
gaven een systematische uiteenzetting van geloofswaarheden; de predikant
bereikte hiermee degenen die het meest behoefte hadden aan onderwijs, prik-
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kelde hen tot meedenken en meepraten, en daagde hen uit om te leren lezen en
schrijven.157 Bovendien leerde hij zijn gemeenteleden beterkennen, zodat de
omgang met hen aan 'gemeenzaamheid en vertrouwelijkheid' won.158 Muurling liet er geen twijfel over bestaan dat hij het godsdienst-onderwijs hoog
had: in zijn Practische Godgeleerdheid begon hij niet met de homiletiek maar met
de catechetiek. Die keuze was kenmerkend voor de theologische school waar
hij toe behoorde (zie hoofdstuk 3) maar ook voor het negentiende-eeuwse protestantisme in het algemeen, dat 'kennis', 'onderwijs' en 'opvoeding' in zijn
vaandel had geschreven. In haar jaarverslag van 1869 verzekerde de Algemeene
Synodale Commissie 'dat in onzen tij d over het algemeen door de predikanten
veel meer werk gemaakt wordt van catechisatiën'.159
Van deze toegenomen aandacht profiteerden echter alleen de bijzondere catechisaties. Waar Boers in 1807 geschreven had dat 'in zeer vele gemeenten' zowel
door de week als 's zondags publieke catechisaties gehouden werden, wist Heringa te melden dat deze al sinds het laatste kwart van de achttiende eeuw sterk
aan populariteit hadden ingeboet. Dit zou vooral te wijten zijn aan de veranderde opstelling van gemeenteleden. Sommigen wilden of durfden namelijk
niet, terwijl anderen juist iets té mondig waren:
Zij n de Catechisanten sedert lang aan dit werk gewend [...] dan zullen zij ook ligt gevoelens voordragen, afwijkende van die des Leeraars, ja hem ronduit tegenspreken en met
hem redetwisten: iets dat meer ontstichten dan stichten kan. En juist dit is het, wat in latere tijden meer te vreezen was, dan in vroeger dagen [...]160

Eerder had Benthem Reddingius op dat gevaar gewezen:
Wanneer de antwoorders zich verheffen op hun werk, anders durven leeren dan de
Leeraar doet, zich er op durven beroemen, dat zij het beter weten dan hij, en hem durven
tegenspreken, worden zulke katechisatien bronnen van veel verdriet voor den Leeraar,
en van veel verwarring in de Gemeente. En wie weet van dit een en ander geene voorbeelden?161

Reddingius had er daarom voor gepleit om in plaats van publieke catechisaties
zo nu en dan een 'bijbeloefening' of 'bidstond' te houden. 162 Die raad lijken
veel predikanten ter harte te hebben genomen: hoewel het Reglement op het
Godsdienstig Onderwijs de publieke catechisaties expliciet had aanbevolen, verdwenen deze vrijwel overal.
Het synodaal Reglement benadrukte dat het godsdienstonderwijs 'trapsgewijs' opgebouwd moest zijn, 'geschikt naar de vatbaarheid van de onderscheidene leerlingen'. Dit was een krachtige aanbeveling van het gebruik, zoals dat
hier en daar al bestond, om de catechisanten in te delen in verschillende leef-
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tijdsgroepen. 163 Volgens Benthem Reddingius moesten er ten minste vier verschillende catechisaties zijn: een uur voor kinderen, een voor 'jongelingen',
een voor 'jongedochters' — gescheiden van elkaar zouden ze meer presteren
— en een voor volwassenen die nooit aan godsdienstige vorming waren toegekomen. Bij deze 'bejaarden' moest de leraar erop bedacht zijn dat velen (nog)
niet konden lezen. Eventueel kon hij nog een uur inruimen voor hen die al belijdenis hadden gedaan maar zich verder wilden bekwamen ('lidmatencatechisatie'). Muurling ging uit van een driedeling in 'lager, middelbaar en
hooger onderwijs in de godsdienst/. Met laatstgenoemde klasse doelde hij op
catechisatie voor gymnasiasten en studenten. 164 Ook pleitte hij voor het inrichten van aparte lessen voor hen die op korte termijn belijdenis wilden doen. Het
aantal catechisatie-uren was verder afhankelijk van het aantal leerlingen: volgens Muurling mochten de groepen niet meer dan twintig à vijfentwintig catechisanten tellen. Dat was niet alleen nodig om de orde te bewaren maar ook
om iedereen een beurt te kunnen geven. Vooral het godsdienstonderwijs aan
kinderen behelsde namelijk het overhoren van het lesje dat ze hadden geleerd.
In sommige streken werd catechisatie zelfs 'vraagleren' genoemd. De gebruikte lesboekjes leenden zich daar uitstekend voor: evenals de catechismus en het
Kort Begrip waren ze opgebouwd volgens een stramien van vraag en antwoord. 'De sokratische methode' heette dat maar van een wijsgerige dialoog
tussen leermeester en pupil kwam vaak niets terecht. Van Koetsveld vertelde
hoe zijn eerste catéchisantes met neergeslagen ogen, blozend en 'op éénen galop' hun antwoorden opdreunden. Toen het vierde kind aan de beurt was,
vroeg hij haar om bedaarder te spreken.
Het meisje begon: 'Ik leer—' hier werd zij rood; nog eens: 'Ik leer—' hier werd zij vermiljoen rood; toen kon zij het langzaam spreken niet langer volhouden, en galoppeerde, nog veel harder dan de anderen, het antwoord ten einde: — 'IkleeruitdescheppingdatGodwijsengoedisdienikmoeteerenenliefhebben.' — Zij hijgde.165

In 1839 publiceerde Van Koetsveld een eigen methode, die wel tien keer werd
herdrukt. Talloze predikanten deden hetzelfde: de een na de ander bracht zijn
hoogstpersoonlijke 'vraagboekje' op de markt. Ts er een deel der praktische
theologie, waarin de schrijf- en de druk-woede zich heeft doen gelden, het is
dat der Catechese,' merkte een kerkhistoricus op. 166 Evenals op het gebied van
de liturgie ontstond dus ook in het godsdienstonderwijs een grotere (althans:
explicietere) pluriformiteit. Hoezeer de nieuwe methodes onderling ook
mochten verschillen, in vergelijking met de traditionele leerboeken hadden ze
ten minste één kenmerk gemeen: ze behandelden naast de geloofsleer ook veel
bijbelse geschiedenis. Volgens het synodaal Reglement waren predikanten daartoe verplicht; ze mochten niemand aannemen die op dit punt volstrekt onkun-
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dig was.167 Over de manier waarop dit onderdeel gedoceerd moest worden, verschilden de meningen:
Ik zie niet, datjezus de menschen bewijsplaatsen voor leerstukken uit het hoofd liet leeren. Ik zie niet, dat hij zijn Magdalena plaagde met al de koningen van Israël en Juda.
Laat in het algemeen het godsdienstig onderwijs aan de jeugd mededeeling zij n van den
godsdienst van Jezus, en laat de wijze dier mededeeling met onze eigene persoonlijkheid en met de behoeften der kinderen in nauw verband staan.168

Naast de inhoud veranderde ook de frequentie van het godsdienstonderwijs.
In plattelandsgemeenten lag dit in de zomermaanden gewoonlijk vrijwel stil.
Het gros van de leerlingen werd dan namelijk in beslag genomen door het
werk op het land. Vaak stopte het godsdienstonderwijs al in april, om pas in oktober weer aan te vangen. De hervormde synode stoorde zich aan deze lange vakanties: in 1830 gelastte ze predikanten om het hele j aar door even trouw te catechiseren als te preken. Dat zou de beste remedie zijn tegen de schromelijke
'onkunde' waarmee het hervormde kerkbestuur zich in deze tijd geconfronteerd zag. De synodale oproep schijnt weinig effect te hebben gesorteerd: Heringa, Muurling, en De Kat Angelino klagen alle drie over het stilliggen van de
catechisaties op het platteland.
In de steden kon het hele jaar door gecatechiseerd worden; predikantswerk
stond hier vrijwel los van de agrarische cyclus. Sommige leraars hadden hun
handen vol aan het godsdienstonderwijs. Als Rotterdams predikant gaf Van
Oosterzee iedere dinsdag negen uur achtereen catechisatie, aan in totaal zo'n
vij f- à zeshonderd leerlingen.169 A.J.Th. Jonker, die in 1882 intrede deed in Rotterdam, had in sommige jaren niet minder dan duizend catechisanten; zijn
collega J.Th. de Visser (de latere CHU-politicus) bracht het zelfs tot dertien- à
vijftienhonderd.170 Deze cijfers zijn echter geenszins representatief voor alle
steden, zelfs niet voor alle grote steden: Haagse, en vooral Amsterdamse predikanten hadden meestal veel minder catechisanten. 171 Ze lieten vanaf het begin
een groot deel van het godsdienstonderwijs over aan 'catechiseermeesters' en
'-matressen', vrij gevestigde repetitors die jongeren tegen betaling klaarstoomden voor hun belijdenis.
Omstreeks 1816 waren er in Nederland niet minder dan 345 van zulke semikerkelijke hulpkrachten, van wie 55 in Amsterdam en omstreken. Wie in deze
'bediening' werkzaam wilde zijn, moest twee jaar bij een predikant in de leer
zij n geweest, een examen voor het klassikaal bestuur hebben afgelegd en zich,
eenmaal toegelaten, aan de 'vraag-' of'leerboekjes' houden die de plaatselijke
predikanten hadden voorgeschreven.172 In Amsterdam hadden de predikanten omstreeks 1832 gezamenlijk zo'n boekje samengesteld, Eenvoudigonderrigt
in de christelijke leer. Catechiseermeesters waren dus ondergeschikte beroeps-
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krachten; volgens Multatuli stonden ze tot een predikant 'als een likdoornsnijder tot een geneesheer'.173 Boze tongen beweerden dat predikanten zelf
'alleen de kinderen van de rijken en aanzienlijken willen leeren'.174 Catechiseermeesters daarentegen zouden — zelf immers afkomstig uit de kleine burgerij — beter geschikt zijn voor het onderwijs aan de lagere klassen 'omdat zij
zich tot hen beter kunnen nederlaten, en deze lieden minder tegen den Katechiseermeester opzien, dan tegen den Predikant'. 175
Voor de reputatie van de catechiseermeesters en -matressen was dit klassenverschil bepaald niet bevorderlijk: in poëzie en proza werd vaak de draak met
hen gestoken. Ook predikanten hadden dikwijls niet veel met hen op. Ze verdachten hen er bijvoorbeeld van 'stijve Systematische denkbeelden in plaats
van zuivere Bijbelkennis' te verspreiden. 176 Als voorzitter van een synodale ad
hoe-commissie stelde Heringa onomwonden dat catechiseermeesters, 'uit
hoofde van gebrekkige opleiding', vaak meer kwaad stichtten dan goed; 'menigmaal bedierven zij den geest der gemeenten', door 'donkere en onbijbelsche
begrippen' te verspreiden.177 Daar dit vooral te wijten zou zijn aan hun gebrekkige opleiding stelde Heringa voor om een landelijke catechetenschool te
stichten, naar het voorbeeld van de rijkskweekschool in Haarlem. Dit plan
stuitte echter op allerlei bezwaren.
Of ze nu bij een catechiseermeester dan wel bij een echte dominee 'op het
vraagleren' waren geweest, na verloop van enkele jaren — soms slechts maanden — waren de leerlingen rijp om belijdenis te doen. Nadat de kerkenraad
een onderzoek naar hun levenswandel had ingesteld, werden ze door de predikant — in aanwezigheid van ten minste één ouderling — ondervraagd over
hun godsdienstige kennis en gevoelens. Als hun antwoorden bevredigend waren, hield de predikant een plechtige toespraak, waarmee ze 'aangenomen' waren als lidmaten van de hervormde gemeente. 178 Niet allen slaagden voor dit
'examen'. In Amsterdam werd rond 1870 'menigeen' afgewezen wegens gebrekkige kennis. Het zou hun ontbreken aan de j uiste motivatie:
Men is 16 à 17 jaar geworden, natuurlijk moet men nu gaan denken over het doen van
zyn belydenis;fluksgaat men aan 't leeren, eenjaar, of ook wel zes maanden, meestal één
uur in de week, zoo wordt men in 26 uur klaargemaakt voor zyne belydenis.179

In deze jaren werd het al dan niet aannemen van (andermans) catechisanten tot
inzet van strijd tussen rivaliserende, recht- en vrijzinnige partijen in de hervormde kerk. Naast geestelijke waren er echter ook materiële belangen mee gemoeid: wie eenmaal lidmaat was, kon aanspraak maken op steun van de hervormde diaconie. Belijdenis doen scheelde algauw 'een vijfje in de week'.180 Bij
het aannemen zou maar al te vaak blijken 'hoezeer stoffelijk belangbij deze ge-
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wigtige daad des levens overwegende invloed uitoefent".181 Vandaar misschien
dat ook een financiële drempel werd opgeworpen: aannemelingen moesten in
Amsterdam niet minder dan drie gulden betalen aan de plaatselijke diaconie.182 Bovendien waren ze vaak geld kwijt aan 'een zwart pak' of 'een neije
bokse'.183
De 'bevestiging' van nieuwe lidmaten moest volgens het Reglement openbaar, dus in een zondagse kerkdienst geschieden. In de meeste gemeenten
werd daartoe eens, of enkele keren per jaar een speciale kerkdienst gehouden
— in Haarlem met Pasen en met 'varkensmarkt'. 184 Het hoogtepunt van deze
dienst kwam met de drie belij denisvragen die de predikant vanaf de kansel aan
de kwekelingen stelde. Geloofden ze de leer die ze met de mond hadden beleden? Waren ze voornemens om ernaar te leven, door 'de zonden te verzaken en
een christelijk leven te leiden'? Onderwierpen ze zich aan het kerkelijk opzicht, indien nodig aan de kerkelijke tucht? 185 Jacques Perk, zoon van een vooraanstaand waals-hervormd predikant, schreef een dichterlijke impressie van
dit grote moment in zijn jonge leven:
Daar daalden plechtige levensvragen
Van uit den kansel tot me neer
En 't was als zag ik vriendlijke oogen
Met welgevallen op mij rusten.
'k Zag niets dan nevelengestalten
Bazuinen juichten Hallelujaas
En gansche englenkooren joelden
En fluisterden van God den Heer.186

Nadat de nieuwe lidmaten hun ja-woord hadden gegeven, werden ze ernstig
toegesproken door de predikant, die hun gelukwensen en goede raad meegaf
op het levenspad.187 Ze waren nu gerechtigd om, voor het eerst in hun leven,
deel te nemen aan de plechtigheid die ook in de hervormde kerk veruit de heiligste was, het Avondmaal. Potgieter beschreef hoe met zo'n eerste communie een
kroon werd gezet op het catechetisch werk van de predikant:
's Leeraars werk was nu voleindigd, vrucht ontloken uit den knop.
Met den hemel in het harte rees de dankb're landjeugd op,—
Wilde 's grijsaards handen kussen, maar hij drukte ze aan de borst,
Die de zorg voor aller welzijn lang en liefd'rijk had getorscht,
en lei toen zijn stramme handen zeeg'nend op het lokkig hoofd
van de schaar, wier dankb're hymne luid bij God zijn vroomheid looft!188
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AVONDMAAL

Zo geroutineerd als de doop werd bediend, zo plechtig vierde men het Avondmaal. In de meeste gemeenten gebeurde dat slechts vier keer per jaar. Het gewicht van de ceremonie werd onderstreept door uitgebreide voor- en nabeschouwingen. De aanloop tot de avondmaalsviering begon zoals altijd met de
zogeheten 'belijdenispredikatie': een of enkele leerredenen waarin de predikant een kort overzicht gaf van de hoofdzaken van de hervormde geloofsleer.
Deze preken waren niet primair bedoeld voor catechisanten maar voor lidmaten, om hun kennis van het calvinistische credo op te frissen.189 Rond 1800 waren deze diensten nog vrij algemeen, zo blijkt uit een van de Evangelische Gezangen (nummer 99: 'Zie ons te zaam Uw naam belijden'). Ook dominee Hamer,
leraar van het eerdergenoemde Diepenbeek, zou zijn plicht hebben gekend:
Kort voor het aannemen behandelde hij altijd, in zeven predikatiën, de zeven hoofdgoederen van het genadeverbond, de roeping, het geloof, de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking, de heiligmaking, de belofte, en de verheerlijking.190

Uit het feit dat Van Limburg Brouwer de belijdenispredikatie aangreep om een
ouderwetse predikant neer te zetten blijkt dat in zijn tijd—halverwege de negentiende eeuw—dit gebruik zo goed als verdwenen was.
Na de belijdenispredikatie volgde traditioneel een dienst om de gemeenteleden in de gepaste, ootmoedige stemming te brengen. In de zestiende eeuw
vond deze gewoonlijk plaats op de dag voor de avondmaalsbediening — een
zaterdag dus — maar later verschoof hij naar de gewone zondagmorgendienst, een week voor de grote plechtigheid. 191 In deze 'voorbereidingsdienst'
kon de predikant het eerste deel van het avondmaalsformulier voorlezen. In
deze oproep tot zelfbeproeving werd eenieder opgewekt om zijn zonden te bedenken, 'opdat hij zichzelven mishage, en zich voor God verootmoedige'. Vervolgens dienden de gemeenteleden bij zichzelf te rade te gaan of ze geloofden
in de volkomen vergeving van zonden door het lijden en sterven van Christus.
En ten slotte moesten ze zich afvragen of ze bereid waren om hun leven te beteren. Allen die dit zelfonderzoek konden doorstaan werden aan de avondmaalstafel genood maar degenen bij wie het een of ander ontbrak waren gewaarschuwd: 'Zij eten en drinken zichzelven een oordeel'(i Korinthiërs 11:29).
Uitdrukkelijk geweetd werden grove zondaars als 'echtbrekers, hoereerdeers,
dronkaards, dieven, woekeraars, roovers, spelers, gierigaards, en allen die een
ergerlijk leven leiden'. Als predikant en ouderlingen hun taak als opzieners der
gemeente verstonden, werden zulke zwarte schapen overigens ook persoonlijk van de avondmaalstafel geweerd: vanouds werd in de weken voor het
Avondmaal de kerkelijke tucht uitgeoefend.
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In sommige gemeenten werd na deze dienst ook nog een speciale 'proefpredikatie' gehouden, om de gemeenteleden aan te zetten tot nog gestrenger zelfonderzoek. In Dordrecht was dat rond 1800 nog het geval. Een correspondent
van de Bibliotheek van Theologische Letterkunde kon dat gebruik niet waarderen;
volgens hem wisten de predikanten zelf niet eens wat het verschil was tussen
deze preek en de voorbereidingspredikatie. De lange aanloop tot het Avondmaal zou voedsel geven aan 'een te hoog, zoo niet bijgeloovig, denkbeeld van
deze plegtigheid'. Ook de uitgebreide nabeschouwingen droegen daartoe bij:
in Dordrecht, waar ieder kwartaal in vijf beurten het Avondmaal werd bediend,
werden na afloop niet minder dan tien 'dankzeggings-predikatièn' gehouden.192 Al deze aandacht was niet bevorderlijk voor de participatie van gemeenteleden. In veel plaatsen zag men slechts een minderheid van de lidmaten, vaak
merendeels vrouwen,193 aan tafel gaan. Ter gelegenheid van hun aanneming en
bevestiging als lidmaten wilden de meesten wel aanzitten maar daar bleef het
veelal bij. Het mankeerde de achterblijvers vaak niet aan interesse; hun respect
voor dit 'bondszegel' was juist zo hoog dat ze zichzelf niet waardig achtten.194
Zulke scrupules werkten aanstekelijk. Een enkele keer liet zelfs de voorganger
brood en wijn aan zich voorbijgaan.
In het kader van haar campagne voor het verbeteren van de liturgie gaf de
hervormde synode van 1817 ook richtlijnen voor de avondmaalsviering. Ze
handhaafde de voorbereiding en nabetrachting, 195 maar schrapte de afzonderlijke proefpredikaties. Ter verhoging van de plechtigheid adviseerde ze om de
avondmaalstafel midden in de kerk op stellen (zichtbaar en hoorbaar voor allen), om de communicanten daar zonder enig onderscheid van rang of stand
aan te laten zitten, 196 en om alleen goed gekozen bijbelteksten of liederen voor
te dragen. Boers had eerder de staf gebroken over de gewoonte om tijdens de
bediening willekeurige hoofdstukken uit de bijbel voor te lezen. Volgens hem
werd de ceremonie veel indrukwekkender als de predikant zo nu en dan ruimte gaf voor een betrekkelijk nieuw liturgisch element: stilte. 197 Evenals bij andere rituelen zou het namelijk niet aankomen op het overbrengen van de rechte leer maar op het wekken van gepaste godsdienstige gevoelens.198 In
Amersfoort had men daar iets heel nieuws op gevonden: twee keer per jaar
werd het Avondmaal niet 's morgens gevierd — zoals sinds lang gebruikelijk
— maar in de avondbeurt, bij kaarslicht. Dit arrangement bleek tevens bevorderlijk voor de deelname van armen 'die bij den dag wegens de schamelheid
hunner kleederen, zich onttrekken.' 199
Kerkdiensten waarin het Avondmaal gevierd werd duurden lang, vaak meer
dan tweeënhalf uur. De tijdsduur was onder andere afhankelijk van het aantal
deelnemers, die in groepen aan tafel gingen. Net als het aantal kerkgangers,
dopelingen of catechisanten gold het aantal 'tafels' dat een predikant per
kwartaal bediende — en het bedrag dat daarbij werd gecollecteerd — als een
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maatstaf van zijn populariteit. Van Oosterzee vertelde eens hoe hij op een zondag 35 tafels had bediend, terwijl zijn beide collega's er elk maar twintig hadden gehad. Toen hij na zijn benoeming tot hoogleraar voor het laatst het
Avondmaal bediende, had 'ons Oosje' zelfs meer dan veertig tafels, zodat er tegen het einde nog extra brood gehaald moest worden. 200 Bij een orthodoxe
predikant in Leeuwarden werd in 1849 letterlijk gevochten om een plaatsje aan
de dis. De plaatselijke kerkvoogden ontwierpen daarop een 'verkeerscirculatieplan', met vaste toe- en afvoerwegen en bordjes ter aanduiding van 'Ingang"
en 'Uitgang5.201 Maar in Amsterdam, waar de hervormde gemeente in 1870 zo'n
137.000 zielen telde, kwamen toen al niet veel meer dan vierduizend lidmaten
aan de avondmaalsdis. 202

HERDERLIJKE ZORG
Huisbezoek

Tot de voorbereidselen van het Avondmaal behoorde ook het 'huisbezoek'. In
de dagen of weken voor de plechtigheid werden alle lidmaten persoonlijk uitgenodigd en opgewekt om zich daar geestelijk — zowel in de kerk als 'in het
verborgene'—op voor te bereiden. Aanvankelijk was dit geen predikantswerk
geweest: het Convent van Wezel (1568) had bepaald dat de ouderlingen de gemeenteleden moesten bezoeken, van huis tot huis, ten minste een keer per
week. Dit laatste bleek spoedig te hoog gegrepen: volgende synodes beperkten
de frequentie van het huisbezoek tot iedere avondmaalsviering en belastten
ook predikanten met deze taak. Hoewel de synode van Dordrecht in 1619 weer
alleen de ouderlingen noemde, werd het in de meeste streken gebruikelijk dat
de predikant vergezeld van een broeder —• beiden in mantel en bef — de ronde
deed. Van Koetsveld vertelt hoe de ommegang van zo'n tweetal heren in het
zwart hem als kind deed denken aan het ronddelen van belastingbiljetten; het
leek 'eene kerkelijke volkstelling, vereenigd met zoo iets, dat naar eene biecht
zweemde'. Toen hij eenmaal zelf predikant was, had hij eigenlijk nog geen idee
wat hij geacht werd te doen of te zeggen. Zijn eerste reeks huisbezoeken draaide uit op een weinig spirituele vertoning:
Er stonden twee stoelen gereed, waarvoor wij vriendelijk bedankten. Het was duidelijk,
dat men dit gewacht had: het werd niet voor de tweede maal gevraagd. Ondertusschen
waren meid en knecht binnen gekomen, en de eerste zat, de laatste stond als een standbeeld. De ouderling nam zijn' hoed af: — dit was een vriendschappelijke wenk, dat ik
het ook zou doen; de mannen des huizes volgden, de vrouwen sloegen de oogen neder
en vouwden de handen. Mijne keel was beklemd. Gelukkig viel mijn oog op mijn zakboekje, en ik vroeg nog eens, schoon ik ze lang wist, naar al de namen. Hier door werd
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mij ne tong losgemaakt, zoo dat ik de formule kon uitbrengen die ik reeds vijftig maal bij
mij zelven had opgezegd: 'Gij kent de reden van mijne komst; gi; weet, dat het binnen kort
Avondmaal is; wij vertrouwen, dat gij het belang van die plegtigheid gevoelt, enz. enz.' —
De huisvader zeide zeer afgemeten: 'Ik dank je wel, Dominé!' en vervolgde terstond: 'Gij
treft geen mooi weer bij de ommegang.'—De huismoeder had hare ogen weder opgeslagen, en vervolgde haar werk aan een half gescheiden aardappel; meid en knecht gingen
heen, zonder iets anders te doen, dan heen te gaan; en zoo — was dit huis bezocht.
En wat zoudt gij mij verder vergezellen, mijn lezer? Het is alles: da capo! en nog eens: da
capo! van huis tot huis. 203

In de steden, vooral de grote steden, kwam vaak nog minder van het huisbezoek terecht: stadspredikanten hadden te veel gemeenteleden die te ver van
hen af stonden. Er werd veel geklaagd dat men de predikanten zo weinig zag
verschijnen. Critici verdachten hen ervan dat ze liever op visite gingen bij aanzienlijke families, waar ze slechts en passant over geestelijke zaken spraken.204
Maar zelfs een voornaam heerschap als Guillaume Groen van Prinsterer kreeg
langer dan een kwarteeuw achtereen geen enkele predikant op huisbezoek.205
Dat gold ook voor de bejaarde, patricische vrijdenker Christina de Vry, een
personage van Wolff en Deken. Afkerig van geïnstitutionaliseerde godsdienst
als ze was, bleek zij echter bepaald geen aandacht tekort te zijn gekomen:
Ik [tegen Broeder.] Is uw Dominé wat hardhoorend? Ik heb hem immers reeds gezegd, hoe
't gegaan is.
Ouderling. Het ware te wenschen, dat Juffrouws geestelyke gehoor zo goed was als Dominés tydelyk gehoor [en hy zuchtte, terwylhyzynglaasje leegde.]
Ik. Als de vrienden my voor geestlyk doof houden, dan doen zy immers munniken werk.
Dominé. Dan merk ik niet, dat wy hier iets te doen hebben.
Ik. Wat my betreft, niets. Het is my echter lief, eenige beleefdheid te hebben kunnen
toonen: ik geloof, Dominé, dat gy hier nog niet lang gestaan hebt, en mooglyk voor de
eerste reis Huisbezoek doet; dit zal mogelyk de reden zyn van uw aankomen by my. In
veel jaren is my dit niet gebeurd; en 't is ook gansch onnoodig. 206

Dit tekstfragment bewijst natuurlijk niet dat predikanten onwelkome gasten
waren. Maar wel biedt het tegenwicht aan de voorstelling dat alle gemeenteleden reikhalzend zouden hebben uitgezien naar een pastoraal bezoek. Niet
voor niets klaagden ook predikanten over de 'miskenning, verachting, grove
beleedigingen' die ze bij huisbezoeken links en rechts te verduren kregen. Bovendien mopperden ze over het geestdodende karakter van dit werk, 'bij welker gedurige herhaling men het geeuwen bijkans niet kan nalaaten'.207 Volgens sommigen was het bezoeken van gemeenteleden ook niet bevorderlijk
voor het gezag van de predikant. Deze kon beter enige afstand bewaren:
80

Om uw gezag en invloed te bewaren is het dan noodig, dat uwe bezoeken bij de menschen niet al te gemeenzaam zijn, noch te veelvuldig, noch te uitgebreid. Als u de menschen zelden zien, hebben zij des te meer eerbied voor u.208

Vandaar dat er in deze tijd, het begin van de negentiende eeuw, stemmen opgingen om het huisbezoek af te schaffen. Met dat voorstel kon Benthem Reddingius niet instemmen. Hij noemde het onterecht dat het huisbezoek zo werd
veracht. Naar zijn idee kon het zelfs van grote waarde zijn, als de predikant het
maar verstandig inrichtte:
Hij moet zich in de huisbezoekingen een weinigje bij de menschen ophouden, hun tijd
en gelegenheid geven, om aan hem te kunnen zeggen, dat zij hem te zeggen hebben, en
vooral wat vertoeven bij die genen, bij welken hij anders niet komt, die anders geene gelegenheid hebben om hem te leeren kennen, opdat zij hem als hunnen Vriend mogen
leeren beschouwen, en lust krijgen, om van zijn werk veel gebruik te maken.209

Huisbezoek was nuttig omdat het de predikant in gesprek bracht met individuele gemeenteleden. Dat gaf hem de mogelijkheid om, duidelijker dan op de
preekstoel mogelijk was, zijn denkbeelden uiteen te zetten. Zo'n gesprek, benadrukte Reddingius, hoefde heus niet alleen over het Avondmaal te gaan: ook
de kerkgang van de familie (en het eventuele huispersoneel), hun huiselijke
godsdienstoefeningen, de opvoeding van, en het godsdienstig onderwijs aan
de kinderen konden ter sprake worden gebracht. Veel auteurs stemden met
Benthem Reddingius in: het huisbezoek van de predikant diende niet slechts
ter voorbereiding op het Avondmaal maar 'ter bevordering van de kennis zijner Gemeente'.210
Deze ontkoppeling van het Avondmaal had velerlei gevolgen voor de invulling van het huisbezoek. In de eerste plaats moest de predikant voortaan niet
eens per kwartaal maar het hele jaar door zijn schapen opzoeken; niet huisaan-huis maar waar er behoefte aan was. In de tweede plaats hoefde hij geen
onderscheid meer te maken tussen lidmaten en anderen; ook bij hen die nog
geen belijdenis hadden gedaan was er aanleiding voor een gesprek. In de derde
plaats kon hij, als gezegd, informeren naar allerlei aspecten van het godsdienstig gezinsleven. Veel auteurs adviseerden de pastor om aantekeningen te maken van hetgeen hij hoorde, in een speciaal register of zakboekje.211 In de vierde plaats kon hij, nu zijn bezoek geen officiële uitnodiging tot (of wering van)
de avondmaalstafel meer behelsde, een andere toon aanslaan: niet plechtstatig
of ambtelijk maar gemoedelijk, vertrouwelijk en vriendelijk.212
Nu eens raadt hij als een goede bekende, dan eens vermaant hij als een broeder, dan eens
verzoekt hij als een zoon, en dan weder berispt of gebiedt hij als een Vader, — maar altijd
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met eene duidelijk merkbare liefde en vriendschap. Nimmer moet hij den toon zoodanig verheffen, dat dezelve die van eenen Overheidspersoon, of Officier of Regter wordt,
nimmer moet hij willen gebieden of vonnissen.213

Zo'n vertrouwelijke sfeer zou echter moeilijk te scheppen zijn als de predikant
vergezeld ging van een ouderling. Boers stelde dat predikanten er goed aan deden om in ieder geval soms alleen op bezoek te gaan.
Deze nieuwe opvatting van het huisbezoek vond langzamerhand ingang.
Het Reglementvoorde Kerkeraden van 1824 leek vast te houden aan het traditionele concept: de opsomming van predikantstaken suggereerde dat het huisbezoek (artikel 23) iets heel anders was dan 'het herderlijk werk in de gemeente'
(artikel 20). Daar stond echter tegenover dat het doel van het huisbezoek heel
ruim werd omschreven, als een middel 'om de gemeente op te wekken tot het
bijwonen van den openbaren Godsdienst en de catechizatien, alsmede tot de
viering des H. Avondmaals, en wat verder dienen kan, om de godsdienstigheid
en goede zeden te bevorderen.' Deze uitbreiding van het huisbezoek was niet
onomstreden, zo blijkt uit de prijsvraag die de theologische faculteit van
Utrecht enkele jaren later uitschreef. De hoofdprijs ging naar een student die
ervoor gepleit had om 'herderlijke zorgen met de Huisbezoeken te vereenigen'.
De recensent van de Godgeleerde Bijdragen kon dit voorstel maar half waarderen:
hij noemde het huisbezoek 'een allerlastigst en hoogst verveelend werk' dat,
hoe men het ook vormgaf, weinig nut had voor het kerkelijk leven. Bovendien
zou men zich in gemoede moeten afvragen
(...) of de Predikanten van de Protestantsche belijdenis wel het regt hebben om huisbezoek te
doen? Hoe men het ook inrigte, het blijft toch altijd iets, dat beter in de Roomsche kerk
dan in onze gemeenschap voegt, een soort van biecht in zaken van het geweten!214

'Herderlijke bezoeken' daarentegen zouden wel zin hebben. De aandacht voor
'huis-' dan wel 'herderlijk' bezoekwerk werd in hoge mate gestimuleerd door
het schisma dat zich vanaf 1834 in de rechterflank van de hervormde kerk voltrok (zie hoofdstuk 2). Doordat 'afgescheiden' voorgangers gewoonlijk veel
tijd besteedden aan pastorale gesprekken zagen ook hervormde predikanten
zich gedwongen om werk te maken van hun gemeenteleden. 215 Ook Van Koetsveld verklaarde zich uiteindelijk vóór het huisbezoek, dat 'een vaste band tusschen den geestelijken vader en zijne kinderen' zou scheppen. De Groninger
Godgeleerden, in veel opzichten de tegenstrevers van de Afgescheidenen,
toonden eveneens grote belangstelling voor wat nu 'pastoraat' ging heten. 216
Muurling noemde het van het hoogste belang:
Het openbaart meer dan eenig ander werk zijne hartelijke en trouwe liefde voor zijne
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Gemeente en zijne ongeveinsde belangstelling in haar wezenlijk welzijn; daardoor
wekt en voedt het de hoogachting der Gemeente en hare liefde omtrent hem, en bevestigt tusschen Evangeliedienaar en Gemeente den onmisbaren band van innige vereeniging; het verschaft hem de gelegenheid om zijne Gemeente in al hare leden van nabij te
kennen en van haar gekend te worden; het is het eenige middel voor den Evangeliedienaar, om, zooveel hij dat kan, voor allen alles te wezen, en tevens om velen in betamelijk
ontzag en vreeze te houden.217

Vooral 'in den tegenwoordigen tijd' zou herderlijke zorg van grootbelang zijn;
het was het aangewezen middel om weerstand te bieden aan rooms-katholicisme, 'separatisme' en 'orthodoxisme' alsook tegen de moderne 'neiging tot onverschilligheid en ongeloof'. Huisbezoek alleen was echter niet voldoende: gemeenteleden moesten ook bij de predikant terecht kunnen, liefst op een vast
spreekuur. 218 Dit laatste voorstel, dat overigens pas een eeuw later door velen
werd aanvaard,219 is kenmerkend voor de individualisering van de herderlijke
zorg. In de loop van de negentiende eeuw vestigde zich de opvatting van pastoraat als een gesprek onder vier ogen — dus zonder ouderlingen en zonder
huisgenoten — dat hoogstens zijdelings in verband stond met het Avondmaal.220 Niet dit gemeenschapsritueel maar evenementen in het persoonlijk
leven van gemeenteleden vormden voortaan de aanleiding:
[...] bezoek den vreemdeling, die pas inwoner is geworden, de jonge moeder, die pas
haar kind ten Doop heeft gehouden, de jeugdige echtelingen, die pas hun huishouden
opgezet hebben; bezoek den kranke, al lang aan zijn leger gebonden; den stervende,
straks uit het land der levenden uittredend; de familie, haren doode, die zoo goed was,
beschreiend; — en van zelf zal daar een gesprek zich ontspinnen, dat goed doet en dat
juist door alle kunstmatige regeling en alle vastgestelde vormen te missen, de harten
raakt, in 't leven grijpt.221

In die zin kreeg het huisbezoek meer weg van een andere ambtstaak: het bezoeken van zieken en stervenden.
Ziekenbezoek
In tegenstelling tot de visitatio domestica was deze taak traditioneel alleen aan
de 'herders en leraars' opgedragen. Zij werden geacht om zieke gemeenteleden
aan huis op te zoeken teneinde hen bij te staan in hun lijden. De aandacht ging
daarbij uiteraard minder uit naar de lichamelijke dan naar de geestelijke toestand van de patiënt. Deze werd aangespoord tot onderwerping aan de Voorzienigheid, tot berouw over eigen zonden, bekering en verzoening met God en
de naasten.222 Ziekenbezoek was vrijwel synoniem met stervensbegeleiding:
het stond in het teken van de dreigende dood, de komende ontmoeting met de
hemelse rechter.
83

Dit karakter sprak heel duidelijk uit de Ziekentroost, een litanie van bijbelteksten, onderwijzingen en gebeden die — hoewel nooit officieel door de kerk
erkend — sinds de zestiende eeuw werd gebruikt. Soms werd deze, net als de
catechismus en de formulieren, achter in de bijbel of het liedboek afgedrukt.
Negentiende-eeuwse predikanten lijken er echter weinig gebruik meer van te
hebben gemaakt; in de pastorale adviesliteratuur werd de Ziekentroost niet, of
slechts schimpend genoemd. De stellige, nogal belerende toon van dit geschrift was ongeschikt voor predikanten die, als goede herders, aan het ziek- of
sterfbed vooral op het gemoed van de zieke wilden werken. Als ze iets voorlazen, kozen ze liever een passend stukje uit een godsdienstig 'huisboek' — bijvoorbeeld Nicolaas Beets' Stichtelijke uren — of uit speciale bloemlezingen voor
zieken, zoals Van Koetsvelds De vriend der kranken of de Troostbijbel van Van der
Tuuk. 223 Verder kwam het hoofdzakelijk aan op de tact en de mensenkennis
van de predikant; zonder de patiënt angst aan te jagen en zonder zich op het
terrein van de geneesheer te begeven moest hij de zieke voorbereiden op de
mogelijkheid dat hij of zij spoedig het leven zou laten.
Almagtige! Gij komt dan: de laatste strijd is er, mijne dagen zijn geteld en ik keer weder
tot stof. Ondersteun mij toch in dien bangen, laatsten strijd. Ik kan niets meer, ik kan
naauwelijks meer bidden, maar Gij zijt nog almagtig!
Maak mijn hart van de aarde los! Ik gevoel, nog kleeft het aan het stof. O, wat is de wereld? Ik zie het nu, zij was mijn hart niet waard; zij gaat voorbij met al hare begeerlijkheid!224

Negentiende-eeuwse handboeken en beschouwingen over het predikambt gaven hoog op van het ziekenbezoek: ze noemden het een uiterst belangrijke
ambtstaak, waar predikanten zich onder geen beding—ook niet als hun eigen
gezondheid in gevaar kwam — aan mochten onttrekken.
Merkwaardig genoeg verzwegen deze geschriften echter dat in steden van
oudsher een groot deel van het ziekenbezoek werd waargenomen door ondergeschikte beroepskrachten, 'ziekentroosters' of'krank(en)bezoekers' geheten.
Net als de catechiseermeesters namen ze een deel van het 'vuile', ondankbare
werk voor hun rekening. Hun sociale positie was echter een stuk hoger: vaak
waren het proponenten, in afwachting van een beroep als predikant. Boers en
Benthem Reddingius lieten deze hulpkrachten misschien ongenoemd omdat
in hun tijd de dagen van de Tcrankbezoeker' of 'ziekentrooster' geteld leken:
als gevolg van de scheiding van kerk en staat werd hun salaris niet meer betaald
door de stedelijke overheden. Veel kerkelijke gemeenten slaagden er echter in
om krankbezoekers uit eigen middelen te betalen, zodat ook in de negentiende eeuw deze hulpkrachten werkzaam bleven. Voortaan werden ze evenwel
niet langer voornamelijk gerekruteerd uit de gelederen der proponenten,
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maar uit die der godsdienstonderwijzers: artikel 11 van het Reglement op het
Godsdienstig Onderwijs (1816) schreef voor dat 'de meest geschikte' catechiseermeesters tot krankbezoekers benoemd moesten worden. 225 Een deel van hun
takenpakket werd overgenomen door de 'diaconessen', semi-kerkelijke verpleegsters die vanaf 1844 de stadswijken introkken met geneesmiddelen,
voedsel en een troostend woord.226
Voor veroordeelden

Voorbereiding op het sterven was ook het doel van een ambtstaak die predikanten slechts zelden hoefden te vervullen: het 'behandelen' van ter dood
veroordeelde misdadigers. Aangezien executies uitsluitend in steden plaatsvonden, kregen dorpspredikanten er zelfs nooit mee te maken. Maar in Amsterdam werden tot en met 1861 met enige regelmaat doodvonnissen voltrokken. Een van de plaatselijke predikanten moest daarbij aanwezig zijn; niet de
meest ervaren, maar juist de jongste. Daaruit blijkt wel dat predikanten deze
taak als een corvee beschouwden. Veel hoefden ze overigens niet te doen: op de
dag van de terechtstelling moesten ze enkel de veroordeelde naar het schavot
vergezellen. Vroeger, ten tijde van de Republiek, hadden de predikanten van
de publieke kerk een prominente rol gespeeld bij de executie. Alvorens de ongelukkige werd onthoofd of verhangen hadden ze de menigte voor moeten
gaan in een plechtig gebed. Het had daarom misschien ook een praktische reden dat men de jongste predikanten afvaardigde: dezen waren het best bij
stem. In de negentiende eeuw verviel deze ceremonie. Door de scheiding van
kerk en staat werd de 'bedienaar van de Godsdienst" — predikant, priester dan
wel rabbijn — naar de zijlijn van de strafplaats gedrongen. Voortaan was het
vooral in de gevangenis dat hij zich waar moest maken.
Deze verschuiving hangt samen met de ontwikkeling van het strafstelsel in
de negentiende eeuw. In plaats van afschrikking of vergelding werd 'zedelijke
verheffing' het hoge doel. De gevangenis werd — bijvoorbeeld door invoering
van cellulaire opsluiting — omgevormd tot een verbeteringsgesticht. 227 Daarin was ook plaats voor de godsdienstleraar. Door middel van indringende gesprekken kon deze de delinquent aanzetten tot inkeer, berouw en bekering. Zo
nu en dan wierp dat vrucht af. Onder invloed van twee Leeuwarder predikanten kwam de inbreker en moordenaar Ruurd Paschiers van Dijk tot inkeer.
Toen hij in 1846 op het schavot werd gebracht, sprak hij een laatste woord,
waarin hij schuld bekende, getuigde van zijn pas gevonden geloof en de menigte opriep tot bekering. 228 Maar niet altijd liep het zo mooi af. Nauwelijks
eenjaar later vroeg de kerkenraad van Leeuwarden of een in de gevangenis afgegeven bewijs van lidmaatschap wel rechtsgeldig was. Sommige gevangenen
zouden namelijk belijdenis doen om hun gratieverzoek kracht bij te zetten of
om, na vrijlating, in aanmerking te komen voor diaconale bedeling. 229 Predi-
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kanten moesten daarom nauwkeurig onderzoek doen naar de achtergrond, de
levensgeschiedenis, het karakter en de beweegredenen van de gevangene.
Door zulk onderzoek leerden ze echter dat de wortel van het kwaad niet gezocht moest worden in de misdadiger alleen. Uit het levensverhaal van 'een recidivist' concludeerde Van Koetsveld:
De mensch wordt, wat men hem acht te zijn; en de schande is zoo wel de moeder, als de
dochter der misdaad.230

Vandaar dat hij medewerking verleende aan de tehuizen voor 'gevallen', 'verwaarloosde' en 'bedreigde' meisjes, vrouwen of jongens, die vanaf 1848 verrezen in het Betuwse dorp Zetten (en in Hoenderloo, op de Veluwe). De oprichter
van deze 'gestichten' was O.G. Heldring, predikant van het naburige Hemmen.231 Niet alleen op het terrein van reclassering en jeugdbescherming maar
ook op dat van het christelijk schoolonderwijs, drankbestrijding, prostitutiebestrijding en hervorming van de armenzorg speelde Heldring een voortrekkersrol. Hij verkende een veld van activiteiten dat nooit officieel tot het takenpakket van hervormde predikanten zou behoren — laat staan tot hun
exclusieve domein—maar waar op den duur geen dominee omheen kon. In de
negentiende eeuw werd dit veld meestal aangeduid als 'Inwendige Zending1.232 Hoewel dit streven aanvankelijk vooral opgeld deed in een bepaalde
religieuze stroming, het Réveil, en hoewel 'leken' (zowel dames als heren) daar
een prominente rol in speelden, zou dit veld van grote betekenis blijken voor
de ontwikkeling van predikantswerk in de laat-negentiende en twintigste
eeuw. In de volgende paragraaf, de laatste van dit hoofdstuk, komen enkele
deelgebieden ter sprake. Ik begin met het oudste probleem: armoede.

UIT ROEPING
Armenzorg

De verantwoordelijkheid voor armen, gebrekkigen en behoeftigen berustte in
veel plaatsen geheel bij de kerk. Het in de Franse tijd gelanceerde plan voor
staatsbedeling was op niets uitgelopen; gedurende de hele negentiende eeuw
bleef de armenzorg primair een verantwoordelijkheid van kerken en particuliere instellingen. Predikanten hadden er echter weinig mee te maken. 233 Noch
in het Reglement voor de Kerkeraden, noch in de praktisch-theologische handboeken kwam het ter sprake.
De zorg voor behoeftige gemeenteleden, de 'diaconie', was toevertrouwd
aan de derde categorie ambtsdragers (na predikanten en ouderlingen), de 'diakenen'.234 In grote gemeenten vormden dezen een afzonderlijk college, los van
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de kerkenraad. Het diakenambt gold daar als een zware bestuurspost, bij uitstek geschikt om jongens van gegoeden huize voor te bereiden op andere maatschappelijke functies in of buiten de kerk. De enige bemoeienis met armenzaken die in zulke gemeenten van de predikanten werd gevergd was het
aanbevelen van de collecte (wekelijks in de kerk of jaarlijks aan de huizen). In
sommige streken was het vooral de domineesvroww die werk maakte van de armen, bijvoorbeeld door op maandagmorgen een fornuisketel vol soep voor
hen te koken. 235
In de meeste dorpen daarentegen maakten tot 1857 — toen krachtens het
nieuwe Reglement op de Diaconieën in iedere gemeente een apart college werd ingesteld — de diakenen deel uit van de kerkenraad, die in zijn geheel verantwoordelijkheid droeg voor de armenzorg. 236 Als voorzitter van dat bestuur
kwam ook de predikant daarmee in aanraking. Van Koetsveld vertelde hoe hij
in Mastland na de zondagochtenddienst plaatsnam in de dooptuin, om samen
met de broeders-diakenen en ouderlingen broden en stuivers uit te delen. Ook
zocht hij behoeftige gemeenteleden op in hun hutten. Voor zulke bezoeken
stak hij sigaren bij zich; niet om uit te delen maar om te kunnen zien hoe de armen eraan toe waren, zonder dat te hoeven ruiken. 237 Geld nam hij nooit mee;
predikanten die hun arme gemeenteleden daadwerkelijk bedeelden, zouden
hen slechts aanzetten tot 'vleierij, huichelarij, en wat kunsten al meer'. Evenals
veel van zijn tijdgenoten was Van Koetsveld ervan overtuigd dat armoede vooral voortvloeide uit gebrek aan beschaving:
De arme is maar half protestant. Hij heeft tijd, noch lust, noch kunde om vrij te onderzoeken, en kan zich boven partijdige vooroordeelen niet verheffen. [...] In zijne levenswijze
blijft de arme nader aan den natuurstaat, niet zoo als de verbeelding dien bedenkt, maar
zoo als wij hem in kinderen, zoo wel als bij wilde volkeren opmerken. Zijn hartstogten zijn
sterk, en zelfbeheersching is hem vreemd [...] De deugd die men het minst bij hem vindt, is
waarheidsliefde. Gelijk alle wilde volken bedrieglijk zijn, zoo is het nog de arme.238

In het licht van zo'n karakterisering is het niet verwonderlijk dat men van 'inwendige zending' sprak. 239
Ook Heldring, de voorman van Innere Mission in Nederland, was van mening
dat structurele bedeling weinig zin had. Toen hij als beginnend predikant enkele verpauperde gezinnen financiële steun had verleend was even later zijn
pastorie bestormd door bedelaars uit de wijde omtrek. Met zijn traktement
van zevenhonderd gulden per jaar kon hij ze onmogelijk allemaal helpen. Heldring had daarom studie gemaakt van de armoede. Hij had ontdekt dat ze onder meer te wijten was aan 'den eigen boozen wil der armen' en 'de dwaze giften der rijken'. Voortaan nam hij een andere houding aan jegens de armen in
zijn gemeente; hij poogde hen zelfredzaam te maken, door hen aan te zetten
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Memoires van de voorman van Inwendige Zending in Nederland, ds Orrho Gerhard Heldring (18041876), predikant van het Betuwse dorpje Hemmen (afgebeeld). Foto: UB Amsterdam.

tot werken en sparen. 240 Veel gemeenteleden gaven hem 's zomers zo nu en dan
wat spaargeld in bewaring om dat 's winters in overleg met hem aan te wenden.
Een mestkalf, een geit, een varken of'een hoekje grond om wintervoorraad te
verbouwen' was volgens Heldring een prima besteding. Maar liever nog hielp
hij een behoeftig gemeentelid aan een eigen klok. De armzaligste woning werd
daarmee als 'een nederig heesterbosch op een' moerassigen grond, waar een
nachtegaal in huisvest'. Het voortdurend tikken van een klok herinnerde de
arme namelijk aan een kostbaar bezit, tijd. Zo werd hem zelfdiscipline bijgebracht, die hem verlossen zou uit zijn horigheid:
[...] thans is hij een vrij man en geen slaaf meer; want niet op het geroep van gindsche
luidklinkende bel uit dat schoone landhuis, treedt hij gedwongen naar zijnen arbeid;
neen, zijne eigene klok zegt hem: Thans is het eerst tijd: gij volgt uwen eigen wil en rigt u
naar niets dan naar den wijzer van eene eigene klok.241

Onthouders en afschaffers
Naast luiheid en gebrek aan spaarzaamheid gold ook drankmisbruik als een
voorname oorzaak van armoede. Sinds de achttiende eeuw werd er in Nederland weliswaar minder bier en wijn gedronken, maar aanmerkelijk meer jenever. In de jaren 1820 bereikte de alcoholconsumptie een ongekend hoog niveau. Om deze ontwikkeling te keren werden er vanaf 1835 hier en daar in
Nederland — net als in de Verenigde Staten — 'matigingsgenootschappen'
opgericht. In 1842 kwam er een landelijk verband, de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank.
Dit afschaffersgenootschap werd gedomineerd door predikanten; ze maakten ongeveer een derde van de plaatselijke en landelijke bestuurders uit. 242 Met
hun morele en intellectuele gezag waren predikanten bij uitstek geschikt om
het volk tot soberheid te manen. De drankbestrijding van haar kant was geknipt voor predikanten: ze konden uiting geven aan sociale bewogenheid,
zonder zich aan maatschappij-kritiek te hoeven wagen. Grote offers vergde het
evenmin. Toen dominee C. Hooijer rond 1850 'afschaffer' was geworden,
schonk hij bij het wekelijkse koffiedrinken met de ringbroeders in plaats van
een 'bittertje' een sober glas madeira.243 Voor 'afschaffers' was namelijk alleen
sterke, gedistilleerde drank uit den boze; gegiste dranken als bier en wijn heetten onschadelijk of zelfs een heilzaam alternatief. Heldring, die al in 1838 betoogd had dat 'de j enever erger dan de cholera' was, stelde voor om de accijns op
bier af te schaffen. Zijn liberale, doopsgezinde ambtsgenoot Anthony Winkler
Prins hoopte het volk zelfs aan de wijn te krijgen.
Toen de Amsterdamse predikant C. S. Adama van Scheltema zich in 1861 tot
'ge/zedonthouder' ontpopte, ontmoette hij overal onbegrip: wat was er nu mis
met een beschaafd glaasje wijn of likeur?244 Toen er kritiek werd geuit op het
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diner ter opening van de Vrije Universiteit (1880), omdat daar wijn was geschonken, stelde Abraham Kuyper onvervroren: 'Bij den chocoladeketel en de
water-en-melkkaraf kweekt ge geen geslacht van kloeke Calvinisten.'245 Langzamerhand won de abstinentiegedachte echter terrein. In 1881 werd een Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereeniging opgericht. Ook anderszins
kreeg de drankbestrijding een bredere doelstelling: de sociaal-liberale Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik (1875) beschouwde drankmisbruik
niet slechts als oorzaak, maar ook als gevolg van armoede. De beweging voor
drankbestrijding kwam zo in nauw verband te staan met het hete hangijzer
van het laatste kwart der negentiende eeuw, 'de sociale quaestie'. De dominantie van dominees in deze sector was toen echter al verleden tijd.
Met den Bijbel

Veel duurzamer was de betrokkenheid van predikanten bij het volksonderwijs. Als gezegd beschouwden (vroeg)negentiende-eeuwse predikanten zichzelf primair als 'leraars'. Naast prediking, catechisatie en godsdienstonderwijs
op lagere scholen was er nog een terrein waarop ze gestalte konden geven aan
die roeping: vanaf het eerste kwart van de negentiende eeuw werden hier en
daar 'zondagsscholen' opgericht. Deze richtten zich aanvankelijk minder op
hen die te jong zouden zijn voor kerkdienst of catechisatie, dan op hen die daar
te arm voor waren. In Engeland, waar de Sunday School Movement in de jaren
1780 was ontstaan, waren de zondagsscholen oorspronkelijk bedoeld om haveloze kinderen (of volwassenen) op de rustdag van de straat te houden en hen
iets nuttigs bij te brengen, bijvoorbeeld lezen en schrijven. In Nederland waren de zondagsscholen van meet af aan gericht op religieuze vorming maar ook
hier was het onderwijs aanvankelijk bedoeld voor de lagere klassen, die school,
kerk en catechisatie meden. Vanaf de jaren 1830 werden er overal in het land
zondagsscholen opgericht. Toen de predikanten Ph. J. Hoedemaker en Adama
van Scheltema in 1865 een Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging stichtten, bestonden er al 247 zondagsscholen met 729 vrijwilligers die les gaven aan
zo'n 25.000 kinderen. Twee decennia later lagen die aantallen drie à vier keer
zo hoog.246 Het initiatief tot het oprichten van een zondagsschool ging vaak uit
van een predikant, die als 'deskundige' invloed hield op de gang van zaken. De
alledaagse leiding was gewoonlijk echter in handen van 'leken' (gemeenteleden), meestal dames.
In de loop van de negentiende (en twintigste) eeuw kreeg de zondagsschool
een andere functie voor de religieuze socialisatie: van een armeluisalternatief
voor kerk en school ontwikkelde ze zich tot voorportaal van catechisatie en
'grote mensen-kerk'. Deze verschuiving was vooral te danken aan de toename
van het (lagere) school-bezoek — een ontwikkeling die niet ongemerkt voorbij
ging aan predikanten. Ondanks de scheiding van kerk en school bleven velen
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van hen grote invloed uitoefenen op het (lager) onderwijs, bijvoorbeeld doordat ze zitting hadden in een plaatselijke schoolcommissie of regionale Commissie van Onderwijs. Van de zeventig schoolopzieners in Nederland die de
Staatsalmanak van 1816 vermeldt, heb ik er 32 als predikant geïdentificeerd. In
de loop der jaren bleek deze sterke vertegenwoordiging van 'leraars' echter op
bezwaren van rooms-katholieken te stuiten. Om hen niet te ergeren benoemde
de kroon vanaf het eind van de jaren twintig vrijwel geen predikanten meer.
Waar in 1816 zeven van de elf Gelderse schoolopzieners predikant waren geweest, gold dit in 1840 nog maar voor een van hen. 247 In andere provincies voltrok zich eenzelfde proces.
Ook toen bleef menig predikant echter invloed uitoefenen op de plaatselijke lagere school. Niet alleen doordat veel (hulp)onderwijzers hun bijbaantje in
de kerk behielden maar ook doordat predikanten zitting kregen in het bestuur
van een christelijke lagere school. Aanvankelijk waren het alleen afgescheiden
of uitgesproken orthodox-hervormde predikanten die bijzondere scholen oprichtten. Maar naarmate het openbaar lager onderwijs haar algemeen-protestantse karakter verloor, naarmate de verlichte scholen zonder catechismus verkeerden in neutrale scholen zonder bijbel, maakten meer predikanten zich'namens de
ouders' sterk voor een 'eigen' school. In 1857 waren er 58, in 1878 ruim driehonderd en rond de eeuwwisseling al meer dan zeshonderd officieel erkende christelijke scholen in Nederland. 248 Naar verluidt waren vele daarvan totstandgekomen met hulp, of zelfs op initiatief van de plaatselijke predikant:
Voor enkele jaren ten minste scheen het wel of het stichten van een Christelijke school
steeds nummer één op de tafel van werkzaamheden van een pas bevestigd predikant behoorde te zijn. Of de gemeente het wenschteof niet; of de gemeente er iets voor overhad
of niet; daar moest een Christelijke school komen.
Waarom?
De drijfkracht lag wel eens in Genesis xi:4 'men wilde zich een naam maken'.249

Door initiatieven als deze raakten predikanten, soms tegen wil en dank, betrokken in het proces van 'verzuiling' dat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw de Nederlandse samenleving in zijn greep kreeg. Het vergrootte
de afstand tussen predikanten en hun andersdenkende medeburgers maar
bracht hen nader in contact met schapen van hun eigen stal. In een verzuilde
(lokale) samenleving kwamen predikanten niet slechts door middel van eredienst, catechisatie en huisbezoek in contact met hun gemeenteleden; ze konden hen ook ontmoeten in de bijeenkomsten van deze of gene school-, vak-,
kies-, zang-, sport-, kruis-, vrouwen-, woningbouw- of jongelingsvereniging.
In plaats van de ontwikkeling van al die sectoren te beschrijven, volsta ik hier
met het noemen van slechts een van de consequenties: voor ondernemende
predikanten werd het steeds vaker nachtwerk.
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BESLUIT

Wat deed de negentiende-eeuwse dominee? Hoe fragmentarisch het hierboven
gepresenteerde materiaal ook moge zijn, één ontwikkeling is onmiskenbaar:
ze deden steeds meer. In vergelijking met predikanten uit vroeger tijden besteedden ze veel meer aandacht aan godsdienstonderwijs (vooral aan onvolwassenen), aan rituelen in en buiten de openbare eredienst, aan herderlijke gesprekken met gemeenteleden en aan allerlei 'maatschappelijke' activiteiten.
Alleen het kanselwerk (de publieke catechisaties incluis) werd minder belangrijk: negentiende-eeuwse dominees preekten minder vaak, minder lang en —
na een aanvankelijke toename — minder uit hun hoofd. Al met al kwam er zo
minder nadruk te liggen op hun openbare optreden voor de gemeente in haar
geheel, en meer op hun dagelijkse omgang met groepen en individuen. Domineeswerk voltrok zich allengs minder en plein public, en meer en petit comité of
onder vier ogen. Het verloor daarmee aan statigheid maar won aan vertrouwelijkheid. Predikanten bleken—ook wat hun preken betreft—steeds meer oog
te hebben voor de behoeften van hun gemeenteleden (en andere 'klanten'). Zo
kreeg het pastoraat een geïndividualiseerder karakter: de herderlijke zorg
werd minder per gezin en meer per individu verstrekt, niet naar aanleiding
van een gemeente-evenement (Avondmaal) maar van gebeurtenissen in ieders
persoonlijk leven. Een soortgelijke verschuiving is aanwijsbaar bij de eredienst
en andere rituelen, die minder in dienst kwamen te staan van de maatschappelijke (of kosmische) orde en meer in die van de persoonlijke beleving. Evenals
in het pastoraat, waar de ouderlingen ter zijde werden geschoven, ging ook
hier de toenemende aandacht voor gemeenteleden gepaard met een marginalisering van de inbreng van anderen: de regie kwam geheel in handen van de
predikant. Deze ontwikkeling werd versterkt door de opkomst van de praktische theologie, die een Tderikaal paradigma' van kerkenwerk vestigde.250 De
eensgezindheid van predikanten werd er al met al niet groter op. Niet slechts
in de prediking maar ook in het godsdienstonderwijs en de eredienst traden
grote stijlverschillen aan het licht:
Hoe! fluistert de een de andere [predikant] in, hoe! loopt hij gerokt en gesteekt, in de
week? Hoe is het op een' andere tijd? hoe! doet hij huisbezoeking? hoe! is het nog later,
leest hij het Formulier van het Avondmaal bij deszelfs bediening?251

De groeiende pluriformiteit was uiteraard niet bevorderlijk voor de 'standssolidariteit' van het predikantencorps. Maar juist met haar gevarieerde aanbod
van diensten lijkt de beroepsgroep haar gehoor aan zich te hebben gebonden.
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