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'AMBTENAREN MET DEN TITEL VAN PROFETEN' 
DE HERVORMDE KERK IN WILLEMS KONINKRIJK 

Het zijn gevestigde kerken met heilig verklaarde overleveringen; genootschappen 

bestuurd naar de wijze van de instellingen dezer wereld; een administratief rader

werk; het koninkrijk der hemelen verkeerd in een ministerie van binnenlandse za

ken; ambtenaren met den titel van profeten; eene traditie waarmede niet gebroken 

mag worden; eene welstaanshalve gehandhaafde en verkondigde leer; een gemeen

te-geloof, of openbare godsdienstige meening, waarvoor zich niet te buigen een ge

brek aan burgerlijke beleefdheid verraden zou.1 

Als de geschiedenis van de negentiende-eeuwse hervormde kerk en haar predi
kanten ooit ergens officieel begon dan was het in de Haagse Kloosterkerk. 
Twaalf predikanten, een ouderling en drie hoogleraren in de theologie kwa
men daar op 3 juli 1816 bijeen. De kerk die ze dienden, heette anders dan voor
heen: niet meer 'gereformeerd' maar, Hollandser, 'hervormd'; Nederlands-her
vormd, om precies te zijn. Ook Nederland was iets anders: geen Republiek 
meer, noch een Frans Departement, maar een zelfstandig Koninkrijk. De kerk
vergadering in Den Haag droeg echter een oeroude naam: ze heette de 'Alge-
meene Christelijke Synode der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Neder
landen'. 

Het was inmiddels bijna twee eeuwen geleden dat zo'n landelijke kerkver
gadering had plaatsgevonden, in Dordrecht (1618-1619). Deze laatste nationale 
synode was bekend en berucht geworden door de aldaar geleverde ideologi
sche strijd, die was beslecht met het aannemen van 'leerregels' tegen de opvat
tingen (bijvoorbeeld aangaande predestinatie) der 'Arminiaanse' of 'Remon
strantse' partij. Tegen zo'n tweehonderd predikanten van die 'rekkelijke' 
stroming was een leertuchtprocedure aangespannen. Twee op de drie waren 
schuldig bevonden en ontslagen. Enkele van deze dissenters hadden toen een ei
gen kerkgenootschap gesticht: de Remonstrantse Broederschap. Hoewel deze 
in numeriek opzicht geen bedreiging vormde voor de grote, gereformeerde 
kerk, koesterde laatstgenoemde sindsdien de Dordtse leerregels als een van haar 
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belijdenisgeschriften. Samen met twee andere 'Formulieren van Enigheid', de 
van oorsprong Franse Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de uit het Duits 
vertaalde Heidelbergse catechismus (1563/1566), zouden deze canones de funda
mentele gereformeerde geloofswaarheden uitdrukken.2 

Naast theologische kwesties had de synode van Dordrecht ook praktische 
zaken behandeld: ter vervanging van verschillende gewestelijke regelingen 
had ze een nieuwe kerkorde opgesteld. Hoewel daarin grote zeggenschap 
werd toegekend aan de wereldlijke overheid had deze in de meeste gewesten 
geweigerd de Dordtse Kerkorde in te voeren. Alleen in Gelderland, Utrecht en 
Overijssel werd ze van kracht. Van het voornemen om eens in de drie jaar een 
nationale synode te houden was dan ook niets terechtgekomen. Beducht als ze 
waren voor een reprise van het godgeleerd gekrakeel hadden de Staten-Gene-
raal steeds hun toestemming geweigerd. Gedurende de hele zeventiende en 
achttiende eeuw waren de ambtsdragers der 'hervormde'kerk alleen bijeenge
komen in regionale en gewestelijke kerkvergaderingen, 'classis' en 'provincia
le' ofte wel 'particuliere synode' geheten.3 Deze decentrale vorm van kerkrege-
ring paste goed in — en onder — de federale politieke structuur van de 
Republiek. Nu Nederland echter een monarchie was geworden, voldeed ze niet 
meer: de eenheidsstaat vergde een eenheidskerk. Dat was althans de mening 
van het staatshoofd, koning Willem. Bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1816 
had hij — op basis van een concept uit de Franse tijd — een Algemeen Regle
ment voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden 
uitgevaardigd.4 

Met dit Algemeen Reglement werd aan de hervormde kerk een geheel nieu
we organisatievorm opgelegd. Ten tijde van de Republiek had het zwaarte
punt van kerkbestuur gelegen in de 'classes', regionale kerkvergaderingen 
waarin alle predikanten en een even groot aantal ouderlingen vertegenwoor
digd waren. Nu echter kwam de kerkregering te berusten bij regionale, pro
vinciale en nationale bestuurscolleges waarin slechts één ouderling of oud-ou-
derling en een handjevol predikanten zitting hadden. De benoeming van de 
leden der classicale en provinciale kerkbesturen zou door de kroon geschie
den: de eerste keer rechtstreeks en vervolgens op basis van voordrachten door 
lagere besturen. De classicale vergaderingen restte zelfs geen andere taak dan 
het jaarlijks nomineren van zestallen voor het classicaal en provinciaal be
stuur.5 De koning, zij n ministers en ambtenaren hadden zo een geheel nieuwe 
vorm van kerkbestuur ingevoerd, al hadden ze — 'door menschkunde aanbe
volen' — vastgehouden aan de eerbiedwaardige termen 'classis' en 'synode'. 

Hoe ingrijpend deze reorganisatie ook was, de meeste hervormde ambts
dragers hadden het Algemeen Reglement, zoals de classis Edam notuleerde, 
'voor notificatie' aangenomen.6 Slechts enkele classes, die van Amsterdam 
voorop, hadden protest aangetekend tegen de nieuwe bestuurlijke inrichting. 

94 



Hun bezwaren golden in de eerste plaats het feit dat de kerkregering zou ko
men te berusten bij een kleine elite van predikanten en ouderlingen, die niet 
gebonden zouden zijn aan enige lastbrief. Zulk oligarchisch of hiërarchisch 
bestuur achtte de classis strijdig met het collegiale beginsel dat de hervormde 
kerk sinds de tijd van de Reformatie had gehuldigd: 

[...] in wat plaats dat zij [de Dienaars des Woords] zijn, zoo hebben zij eene zelfde macht 

en autoriteit, zijnde alle-gader Dienaars van Jezus Christus, des eenigen algemeenen 

Bisschops en des eenigen Hoofds der Kerke/ 

Volgens de classis Haarlem was deze hiërarchische bestuursstructuur niet al
leen strij dig met de calvinistische traditie maar ook met het Evangelie: 

Wij zijn dienaars van eenen Heer, die gezegd heeft: 'De koningen der volken heerschen 

over hen, en die magt over hen hebben worden weldadige Heeren genaamd; doch gij 

niet alzoo: de meeste onder u die zij gelijk de minste.'[Markus 10:42-44] En echter geeft 

het Reglement aanleiding tot meerderheid van weinigen over velen [...]8 

Deze critici betoonden zich ook misnoegd met de grote invloed die de kroon 
zou hebben op de 'geestelijke politie'. De koning zou niet alleen de leden van 
de kerkbesturen benoemen maar aan hem was ook het recht voorbehouden om 
wijzigingen aan te brengen in het Algemeen Reglement. Daarin stond boven
dien te lezen dat de synode 'in onmiddellijk verband' zou staan met het Minis
terie van Eeredienst.9 Het hoofd van dat ministerie zou naar believen, te zamen 
met eventuele andere 'commissarissen-politiek', aanwezig kunnen zijn bij de 
vergaderingen van de synode. Aangezien deze slechts eens per jaar plaatsvon
den, berustte de dagelijkse leiding van de hervormde kerk in feite bij de secre
taris van het ministerie, de in kerkelijke zaken doorknede ambtenaar J. D.Jans
sen.10 Tegen deze vergaande staatsinmenging in het kerkelijk bedrijf bleek de 
classis Amsterdam ernstige bedenkingen te hebben. De invoering van 'vreem
de Grondregelen' in de kerk zou ten koste kunnen gaan van de vrijheid van 
godsdienst, 'welke de Protestanten op het Hoogst waarderen en die een der 
voorname redenen was, waarom zij zig aan de Heerschappij van den Room-
schen Paus hebben onttrokken'.11 

Het ongenoegen van de adressanten gold daarnaast het ontbreken van eni
ge garantie voor dat wat zij in de eerste plaats van een 'kerkenordening' ver
wachtten: het bewaren van de rechte leer. In eerdere schetsen van het Algemeen 
Reglement was nergens sprake geweest van belijdenis of leer, laat staan van de 
wijze waarop ze gehandhaafd zou moeten worden. Het Departement had dit 
zorgvuldig vermeden. Maar in de 'Consuleerende Commissie' die de koning in 
het leven had geroepen — een voorafschaduwing van de eerste synode — had-
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den sommigen gemeend dat men het niet kon stellen zonder enige verwijzing 
naar leer en leertucht. Uiteindelijk was er daarom toch een bepaling van dien 
aard opgenomen. Het streven naar doctrinaire zuiverheid werd ingevoegd in 
het artikel over de doelstellingen van de kerkregering: 

De zorg voor de belangen, zoo van het christendom in het algemeen, als van de her

vormde kerk in het bijzonder, de handhaving harer leer, de vermeerdering van godsdien

stige kennis, de bevordering van christelijke zeden, de bewaring van orde en eendragt, 

en de aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland, moeten steeds het hoofddoel 

zijn van allen, die in onderscheidene betrekkingen met het kerkelijk bestuur belast 

zijn.12 

Wat er onder die leer dan wel verstaan moest worden, liet het reglement echter 
zorgvuldig in het midden. Het kerkbestuur zou dus volstrekt 'uitwendig' zij n; 
met geloofsinhoudelijke kwesties zou de synode zich niet eens mógen inlaten. 
De commissaris-generaal van het Departement van Eeredienst stelde het sim
pelweg zo: 'Het sijnode wordt thans niet opgeroepen om leerstellige geschil
len te beslissen, maar om de Kerk te besturen.' Deze beperking, zo stelde hij in 
zij n antwoord aan de classis Amsterdam, was beslist geen gebrek. Het was j uist 
een wezenstrek van het protestantisme om zorgvuldig onderscheid te maken 
tussen 'zaken en vormen', tussen 'Christendom en Kerkbestuur'.13 

Deze radicale scheiding tussen besturen en belijden zou in de loop van de 
negentiende eeuw een steen des aanstoots blijken. Aanvankelijk werd ze ech
ter door het gros van de hervormde predikanten en ouderlingen aanvaard. Ver
wonderlijk is dat niet. In de eerste plaats had de regering slechts drie maanden 
tijd gegeven om protesten in te dienen. In de tweede plaats was dit ingrijpen 
van 'de hoge Overheid' velen niet onwelkom. De hervormde kerk en haar pre
dikanten hadden immers twee roerige decennia achter de rug. Met de ontbin
ding van de Republiek was hun vroeger zo vanzelfsprekende maatschappelij
ke positie plotseling aan het wankelen gebracht. In hun ijver, staat en 
maatschappij te bevrijden van de 'snoode moeder van gewetensdwang', had
den de Bataafse volksvertegenwoordigers korte metten gemaakt met de be
voorrechting van de publieke kerk en haar 'leraars'. De Nationale Vergadering 
van 1796 had ieder openlijk godsdienstig vertoon verboden;14 ze had de theo
logische faculteiten opgeheven, de schoolmeesters ontslagen van het toezicht 
der hervormde predikanten, en de 'geestelijke goederen', waaruit de dezen 
werden betaald, tot staatseigendom verklaard. Evenals bij de dissenters — die 
sterk vertegenwoordigd waren in het parlement — zouden voortaan de her
vormde gemeenteleden zelf in het levensonderhoud van hun predikanten, 
kosters, voorzangers en organisten moeten voorzien. De kans dat ze daartoe 
bereid zouden zijn was uiterst gering. Bij het aanbreken van de nieuwe eeuw 
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had het einde van het hervormd predikantencorps daarom nabij geleken. Ook 
nadat de Bataafse radicalen plaats hadden gemaakt voor een Napoleontisch re
gime dat 'de voormaals heersende kerk' gunstiger gezind was — zodat de theo
logische faculteiten werden hersteld — bleef de toestand zorgelijk. De uitbe
taling van predikantstraktementen geschiedde met trage hand of bleef geheel 
achterwege. Deze jaren zouden door kerkhistorici te boek worden gesteld als 
een periode van diepe duisternis: 'In tal van predikantsgezinnen leefde men 
van droog brood; boeken, kleinodiën, meubelen, keukengerei werden ver
kocht; de kinderen bedelden langs de straat.'115 

In deze nood was Willem als redder verschenen. Meteen na zijn proclamatie 
had hij opdracht gegeven tot het uitbetalen van de achterstallige predikants
traktementen. Vervolgens had hij ook de universitaire opleiding van hervorm
de predikanten definitief veilig gesteld: in iedere hogeschool kwam weer een 
theologische faculteit. Alleen al dankzij deze twee maatregelen, waarmee hij 
het hervormd predikantencorps voor ondergang had behoed, genoot de ko
ning veel krediet. Vandaar wellicht dat men zijn inmenging in kerkelijke za
ken wel kon velen. Sommigen lijken deze bemoeienis zelfs als een voordeel te 
hebben beschouwd. In de afgelopen decennia was immers gebleken wat het lot 
van 'de vaderlandse kerk' was als de staat zijn handen van haar aftrok.16 

Daar kwam bij dat de vroegere vorm van kerkregering ook lang niet ideaal 
was geweest. Efficiënt was het kerkbestuur in ieder geval niet geweest: classis 
en provinciale synode hadden (op kosten van de stedelijke en gewestelijke 
overheid) jaar in, jaar uit dezelfde, lange vergaderingen gehouden. Volgens 
een vast stramien van 'artikelen' werden daarin telkens dezelfde agendapun
ten afgewerkt, of daar nu iets over te melden was of niet. Dat alle predikanten 
zitting hadden in de classis was uiteraard ook niet bevorderlijk voor het slag
vaardig optreden van dit gremium. Maar misschien was dat ook niet het enige 
doel waartoe men bijeenkwam. 

EEN BESTUURLIJKE ELITE 

De vroegere classicale vergaderingen lijken naast een bestuurlijke ook een ster
ke rituele functie te hebben vervuld voor het regionale predikantencorps. 
Vooral voor plattelandspredikanten was de classis een van de weinige gelegen
heden om elkaar te ontmoeten. Het aanhoren van de classicale predikatie, het 
deelnemen aan de beraadslagingen en vooral de maaltijden lijken veel te heb
ben bijgedragen aan de saamhorigheid, de cohesie van het predikantencorps. 
Naast integrerend, werkten deze bijeenkomsten ook structurerend: ze waren 
de aangewezen gelegenheid om duidelijk te maken hoe de verhoudingen in 
het predikantencorps lagen. Iedere vergadering begon met het toewijzen van 
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een zitplaats aan ieder lid, al naar gelang zijn rang. Vanuit het oogpunt van 
efficiënt kerkbestuur bezien was dit misschien een 'futiliteit',17 maar niet in 
het perspectief van sociale positie. In de verdeling van classicale zetels en pos
ten — visitator, examinator, censor, afgevaardigde naar de provinciale synode 
—kwam tot uitdrukking welke plaats een dienaar des Woords innam in het re
gionale predikantencorps. In een tijd waarin menigeen zijn hele loopbaan lang 
binnen een en hetzelfde 'classicale ressort' bleef,18 waren zulke distinctiemid-
delen van groot belang. 

In de kerk van het Algemeen Reglement speelde de classicale vergadering, 
als gezegd, geen rol van betekenis meer. Daarmee verdween ook dit repertoire 
van sociale symboliek. Kenmerkend voor de status van een predikant te mid
den van zijn ambtsbroeders was voortaan niet welke, maar óf hij een plaats in 
het kerkbestuur kreeg. Het aantal posten was nu namelijk beperkt. In elk van 
de 43 classicale ressorten hadden, naast een (oud)ouderling, slechts vijf à zeven 
predikanten zitting in het classicaal bestuur. De voorzitters van dat 'modera-
men' waren tevens lid van het provinciaal kerkbestuur,19 dat op zijn beurt jaar
lijks een lid afvaardigde naar de synode. In totaal waren ieder jaar dus slechts 
zo'n twee- à driehonderd hervormde predikanten op enig niveau betrokken 
bij de kerkregering. Naar schatting vijf van de zes dominees (en de overgrote 
meerderheid van ouderlingen) hadden alleen als lid van de kerkenraad nog een 
stem in het kapittel. De leden van de synode, de provinciale en classicale bestu
ren werden weliswaar niet voor het leven benoemd, maar toch voltrok zich on
miskenbaar een proces van 'sociale sluiting': de bestuursposten bleven in be
perkte kring circuleren. Instroom van nieuwelingen werd belemmerd door 
het getrapte systeem van afvaardiging. Er was een lange mars door classicale en 
provinciale kerkbesturen voor nodig om uiteindelijk ter synode afgevaardigd 
te worden. Beperkend werkte ook dat velen tegelijkertijd verschillende be
stuursfuncties vervulden. In 1820 waren zeven van de twaalf gewone synodele
den tevens president van het provinciaal kerkbestuur dat hen had afgevaar
digd. Dit voorzitterschap bracht met zich mee dat ze daarenboven preses van 
hun classicale ressort waren.20 

Wanneer de twaalf gewone synodezetels gedurende de eerste vijfjaar door 
telkens andere predikanten waren ingenomen, waren er in 1820 zestig domi
nees geweest die in de synode zaten of hadden gezeten. Ik tel er echter slechts 
dertig. In 1840, een kwarteeuw na de invoering van het Algemeen Reglement, 
hadden op de kop af honderd predikanten gedurende een of enkele jaren een 
gewone synodezetel bekleed. Dit hadden er drie keer zoveel kunnen zijn wan
neer ieder jaar andere predikanten waren afgevaardigd.21 Misschien lijkt dit 
naïef gedacht. Voortdurende wisseling van bestuursleden is immers ongun
stig voor het voeren van een consistent beleid. Besturen streven daarom naar 
personele continuïteit. In de hervormde synode echter was die ver te zoeken: 
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zij kende een bijzonder groot verloop. Tot halverwege de eeuw was ze in het 
ene jaar gemiddeld voor acht tiende van de leden anders samengesteld dan in 
het direct voorafgaande jaar. In het derde kwart van de eeuw was ze dat ge
woonlijk zelfs voor negen tiende.22 Zo telde de synode van 1844, afgezien van 
de vaste secretaris en quaestor ('penningmeester'), geen enkele afgevaardigde 
van het jaar daarvoor. Dit gold ook voor de synodes van 1856,1858 en, op één 
zittenblij ver na, die van 1857,1862,1864,1866, en van 1868 tot en met 1873. 

Gezien dit ontbreken van continuïteit is het begrijpelijk dat de synode in 
1827 werd uitgebreid met een dagelijks bestuur, de Algemeene Synodale Com
missie (ASC). Doordat jaarlijks slechts een van de vijf gewone leden aftrad, kon 
deze commissie enige samenhang aanbrengen in het gevoerde beleid. Voor die 
tijd, in de eerste tien jaar na de invoering van het Algemeen Reglement, was het 
Departement van Eeredienst de enige constante. Alleen al daardoor konden in 
deze periode de minister en zijn ambtenaren het landelijk kerkbestuur in hoge 
mate sturen. 

Dat de synode tot het laatste kwart van de eeuw enerzijds een hoge mutatie
graad, maar anderzijds een beperkte instroom van echte nieuwelingen kende, 
duidt erop dat de toegang tot het hoogste kerkbestuur als een 'draaideur' 
werkte. Menig predikant of ouderling had nu eens een jaartje zitting in de sy
node, dan weer een of enkele jaren niet, om vervolgens weer zijn rentree te ma
ken. Tot en met 1874 bepaalden de provinciale kerkbesturen en de Waalse 
Commissie namelijk ieder jaar opnieuw wie ze ter synode zouden afvaardigen. 
Daarbij lijken ze — net als de faculteiten der godgeleerdheid — enige sprei
ding van bestuurlijke lusten en lasten te hebben nagestreefd: nu eens werd 
deze, dan gene afgevaardigd. 

Naast de predikanten en ouderlingen die in een bepaald jaar daadwerkelijk 
een zetel innamen, ontstond er zo als het ware een pool van ervaren kerkbe
stuurders. Van de 84 predikanten die voor 1835 zitting hadden gehad in de sy
node, zouden er 27 na dat jaar nog eens (of enkele malen) terugkeren in dat col
lege. Meestal was het grootste deel der 'mannen broeders' afkomstig uit deze 
reserve. In de jaren twintig werd gemiddeld 40 %, in de jaren dertig (en de eer
ste helft van de jaren veertig) al 50 % van de gewone synodezetels ingenomen 
door predikanten en ouderlingen uit de pool. In de tweede helft van de jaren 
zestig en de eerste helft van de jaren zeventig gold dat zelfs voor 60 %P On
danks het grote verloop werd zo toch enige bestuurlijke ervaring opgebouwd. 
In de tweede helft van de jaren dertig bijvoorbeeld, waren de zittende 'mannen 
broeders' gemiddeld al vijf keer eerder lid geweest.24 In vergelijking met het 
aandeel van leden uit de pool was dat van de echte nieuwelingen nogal mager. 
In het tweede en derde kwart van de eeuw werd gewoonlijk een derde van de 
gewone zetels ingenomen door predikanten en ouderlingen die niet eerder ter 
synode waren afgevaardigd. Alleen in de tweede helft van de jaren dertig was 
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hun aandeel een stuk kleiner: minder dan een kwart. In de jaren vijftig en vroe
ge jaren zestig daarentegen was het juist een stuk hoger (vier à vijf tienden); de 
synode onderging toen voor het eerst een ingrijpende 'verjongingskuur'.25 

Hoewel de hervormde synode een minder gesloten karakter had dan menig 
ander negentiende-eeuws bestuurscollege, is de term 'elite' beslist op haar van 
toepassing. Dit blijkt allereerst uit het symbolisch familiekapitaal van haar le
den: van de predikanten die hier in de jaren tien, twintig, dertig en veertig hun 
entree maakten was ruim een derde afkomstig uit geslachten die tegenwoor
dig te boek staan als Nederland's Patriciaat (zie tabel 2.a).26 Bovendien hadden 
ze vrijwel zonder uitzondering carrière gemaakt in de kerk: de meesten waren 
predikant in een der grote steden. De leden van de allereerste Algemeene Syno
de (1816) stonden in Arnhem, Den Haag, Amsterdam, Middelburg, Utrecht, 
Leeuwarden, Deventer, Groningen, Breda, Assen en Gent. Uit Den Haag wer
den zelfs twee predikanten afgevaardigd, onder wie de 'Nederduitse' hofpre-
diker van koning Willem, dominee W.L. Krieger. In de daaropvolgende jaren 
bleven grotestadspredikanten sterk van de partij. Tot en met 1840 werd ruim 
een op de drie zetels ingenomen door predikanten uit Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam, Leiden, Utrecht en Groningen — de zes grootste hervormde ge
meenten (gerekend naar het aantal hervormde predikantsplaatsen). 

De 'hoogeerwaarde heren' vertegenwoordigden dus de top van het her
vormd predikantencorps, dat nu meer dan ooit een landelijke beroepsgroep 
vormde.27 In de synode ontmoetten ze representanten van de vaderlandse in
tellectuele elite (namelijk de hoogleraren in de theologie) en van de nationale 
politiek-bestuurlijke elite. Daartoe behoorden niet alleen de vertegenwoordi
gers van het Departement: in de synode en vooral de ASC hadden vaak ouder
lingen en oud-ouderlingen zitting die in het dagelijks leven hoge rechterlijke 
of bestuurlijke ambten bekleedden. Soms waren ze ook van adel. De synode 
vormde dus onmiskenbaar een ontmoetingsplaats van elites. 

EEN KERKELIJK GENOOTSCHAP 

Zoals de vroegere bestuurstaken van de classis waren overgedragen aan de pro
vinciale kerkbesturen en de synode, zo was haar gezelligheidsfunctie overge
gaan naar een kleiner verband. Het voorlaatste hoofdstuk van het Algemeen 
Reglement bepaalde dat in ieder classicaal ressort de predikanten van naburi
ge gemeenten zich moesten verenigen in een 'ring', een collegiaal verband zo
als dat hier en daar officieus al bestond. De circa 1500 hervormde predikants
plaatsen werden verdeeld over zo'n 140 ringen, die gemiddeld dus elf leden 
telden. De enige praktische taak die hun werd opgedragen was het waarnemen 
— in onderling overleg — van de predikdienst in vacante gemeenten.28 Het 

1 0 1 



voornaamste doel was echter de 'onderlinge opscherping en versterking van 
den band der broederlijke liefde'.29 De ringbijeenkomsten zouden voorname
lijk gewijd moeten zijn aan 'de overweging en behandeling van onderwerpen 
den godsdienst, en den bloei des christendoms, de bevordering van bijbelken
nis en de waarneming van hunne bedieningen betreffende'.30 Hoe de ringbroe
ders daar gestalte aan gaven, mochten ze zelf weten: het opstellen van een huis
houdelijk reglement werd geheel aan hen overgelaten. 

In zekere zin was de ring de tegenhanger van de synode: waar deze zich 
moest toeleggen op het besturen der kerk en zich verre diende te houden van 
leerstellige aangelegenheden, werd de ringen juist uitdrukkelijk iedere be
stuurlijke taak ontzegd.31 Zo'n scherpe taakverdeling tussen kerkbestuur en 
godgeleerdheid, tussen uitwendige en inhoudelijke aangelegenheden was 
nieuw voor de hervormde kerk — dat zou wel blijken uit sommige verbolgen 
reacties op het Algemeen Reglement—maar beslist niet voor de Nederlandse 
samenleving. Sinds de achttiende eeuw waren hier, evenals in andere Europese 
landen, allerlei 'genootschappen', 'gezelschappen', 'maatschappijen' en 'socië
teiten' opgericht, gewijd aan de dichtkunst, de natuurwetenschappen, de Ne
derlandse letterkunde, de zending, het verbeteren van de landbouw of de ge
vangenissen, het redden van drenkelingen, het verspreiden van de bijbel of'tot 
't Nut van 't Algemeen'. In deze verenigingen konden verlichte burgers gestal
te geven aan het ideaal van 'sociabiliteit': het gezamenlijk nastreven, in vrijwil
lige vereniging, van kennis, deugd en maatschappelijk geluk.32 

Deze genootschappen waren gegrondvest op een verlicht statutair beginsel: 
de bestuurlijke zeggenschap berustte gewoonlijk bij de directeuren (die vaak 
van hoge geboorte waren) maar dezen dienden gepaste afstand te houden van 
de eigenlijke artistieke of intellectuele werkzaamheden van de 'leden'.33 Deze, 
inmiddels beproefde organisatorische vondst, het scheiden van 'bestuurlijke' 
en 'vakinhoudelijke' bevoegdheden lijkt ook te zijn toegepast in de kerk van 
het Reglement. De scheiding tussen 'uitwendige' en 'interne' aangelegenhe
den, tussen 'Christendom en Kerkbestuur' — waar later zovelen aanstoot aan 
zouden nemen — was eigen aan haar nieuwe karakter als 'kerkgenootschap'. 

Deze term was in zwang geraakt in de Bataafse periode, toen de scheiding 
van staat en kerk haar beslag had gekregen.34 Ook na haar decreet van 5 augus
tus 1796 had de Nationale Vergadering uitvoerig over religieuze kwesties ge
debatteerd. Want ofschoon nu vaststond dat er 'geen bevoorrechte noch heer-
schende Kerk in Nederland meer geduld' zou worden, bleven velen religie 
beschouwen als een voorwerp van staatszorg. Moest de overheid geen garan
ties bieden voor de vrijheid van iedere burger om, geheel op zijn eigen manier, 
God te dienen? En was het niet haar taak om — gelet op het maatschappelijk 
nut, ja de onmisbaarheid van godsdienst — gelegenheid te bieden voor het 
houden van openbare godsdienstoefeningen en het geven van godsdienstig 
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onderwijs?3S Het debat over deze kwesties was chaotisch verlopen, niet in de 
laatste plaats doordat men niet over algemeen aanvaardbare, neutrale termen 
beschikte. 'Godsdienst' deed sommigen te veel aan een bepaald leerstelsel, an
deren juist aan natuurlijke godgeleerdheid denken. Bij 'kerk' daarentegen 
stelde men zich een institutie met absolute machts- en waarheidsaanspraken 
voor, zoals de 'voormaals heersende' kerk of haar rivaal in Rome. Gaandeweg 
was de term 'kerkelijk genootschap' of 'kerkgenootschap' ingeburgerd ge
raakt, als neutrale aanduiding van zowel de vroegere publieke kerk als die der 
dissenters, de joden meegerekend. 

De 'voormaals heersende kerk' werd zo herdoopt tot hervormd kerkgenoot
schap. Die naamsverandering wordt vaak voorgesteld als een krenking, een de
gradatie. In zekere zin is dat terecht: het gebruik van deze term weersprak im
mers iedere pretentie van een kerk de enige ware te zijn. Ook ondergroef het, 
zij het niet expliciet, het geloof in de kerk als een instelling van Godswege. Een 
kerkgenootschap was meer een verband van burgers die zich uit eigen, vrije wil 
hadden verenigd. Maar voor zulke vrij willige associaties leefde onder de volks
vertegenwoordigers nu juist veel sympathie: velen dankten hun verlichte 
ideeën aan een of ander genootschap. Het gebruik van deze term lijkt daarom 
ook een zekere waardering uit te drukken: als een aan de staat verwante insti
tutie had de kerk afgedaan maar als maatschappelijke 'inrichting ter bevorde
ring van Godsdienst, Deugd en goede Zeden' was er een taak voor haar wegge
legd.36 Scheiding van kerk en staat impliceerde niet dat godsdienst uit het 
openbare leven verbannen moest worden naar het individuele gemoed; ook re
ligie leende zich voor verlicht genootschapsleven. 

' V E R B E T E R I N G VAN D E R P R E D I K A N T E N S T A N D ' 

Het Algemeen Reglement van 1816 sloot aan bij deze opvatting van de kerk als 
een genootschap. Vandaar dat het begon met te bepalen, welke leden ertoe be
hoorden: 'Allen, die, op belijdenis des geloofs, tot ledematen zijn aangenomen' 
en 'dezulken, die in de hervormde kerken gedoopt zij n'. Pas vanaf artikel 3 ging 
het over de directeuren (bij wijze van spreken) die op synodaal, provinciaal, clas-
sicaal en gemeentelijk niveau het kerkbestuur zouden uitoefenen. Vrijwel alle 
bestuurders, zo bleek uit de rest van het reglement, zouden predikant zijn; 
meer dan ooit werd de hervormde kerk gekenmerkt door 'dominocratie'. 

Dat was niet bevorderlijk voor een bloeiend gemeenteleven, zou men later 
concluderen, maar vooralsnog bood het bepaald gunstige voorwaarden voor 
de ontwikkeling van het predikantenberoep. Hoewel artikel 9 van het Alge
meen Reglement, over de doelstellingen van het kerkbestuur, haar die taak 
niet expliciet had opgedragen, bleek de hervormde synode zich geroepen te 
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voelen tot maatregelen ter 'verbetering van der predikanten stand'. Het aan
zien van predikanten, hun inkomen, hun gezag en verdere sociale positie was 
voor het hoogste kerkbestuur voortdurend voorwerp van zorg. Als nationaal 
keurcorps van predikanten trachtte de synode een gunstige draai te geven aan 
de maatschappelijke, culturele en vooral politieke ontwikkelingen waar het 
beroep aan onderhevig was. Misschien spiegelde ze zich wat dit betreft aan 
haar vijfjaar oudere zusje, de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit ter Bevorde
ring van den Predikdienst. Deze spande zich in voor het vervangen van 'liefde
predikers' (leken-voorgangers) door theologisch geschoolde beroepskrach
ten.37 

Al in de eerste jaren na haar installatie beraadde de hervormde synode zich 
intensief op de maatschappelijke gesteldheid van 'haar" predikanten. Directe 
aanleiding was het gebrek aan predikanten dat zich toen aftekende. Als eerste 
middel ter verbetering van de rekrutering suggereerde een synodale ad-hoc-
commissie 

[...] eene opwekkende aanschrijving te doen aan de leden onzer Hervormde Gemeenten, 

bijzonder van den meer beschaafden stand, strekkende ter ernstige aanmoediging om hunne 

kinderen, indien dezelve daartoe lust en aanleg hadden, tot het leeraars-werk te doen 

opleiden [...]38 

In datzelfde jaar boog de synode zich over een plan om hervormde 'leraars' let
terlijk een ander aanzien te geven. Al eeuwenlang zagen dominees er anders 
uit dan gewone stervelingen; doordat ze de heersende mode niet, of slechts op 
grote afstand volgden, liepen ze in kleding die zo ouderwets was dat ze iets hei
ligs had gekregen. Tegen het eind van de achttiende eeuw droegen ze gewoon
lijk een stijve zwarte rok met van voren een witte bef en op de rug een twee han
den brede reep stof (het restant van de mantel), een korte kniebroek, schoenen 
met zilveren gespen en op hun hoofd een driekante steek.39 

Vanaf 5 augustus 1796 mochten predikanten dit tenue echter alleen nogbin-
nen het kerkgebouw dragen: het decreet over de scheiding van kerk en staat 
verbood de 'Leeraars of andere Kerkelijke beambten' om zich in het openbaar 
te vertonen 'met eenig onderscheiding teeken'.40 Sommigen zagen hierin een 
aanleiding om niet alleen mantel en bef maar ook kniebroek en steek af te leg
gen en zich voortaan zowel in als buiten het kerkgebouw te kleden naar de 
mode van de gezeten burgerij. En toen na de Franse tijd het oude predikants
kostuum weer op straat mocht worden gedragen, liet menig predikant dit na. 
In plaats van de driekante steek droegen ze voortaan eenzelfde hoed als andere 
deftige burgers. Onopgemerkt bleef dit uiteraard niet: het uiterlijk van een 
predikant — de lengte van zijn haren of zijn pruik, de vorm van zijn hoed, het 
'fatsoen' en de knopen van zijn rok, de breedte van de bef of van de zoom in zijn 
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mantel — golden vanouds als indicatie van zijn ideologische gezindheid.41 

Meegaan met de mode gold uiteraard als blijk van lichtzinnigheid (of juist van 
Verlichting). 

Door zich als deftige burgers te kleden wonnen predikanten aanzien én ver
loren ze het: hun voorkomen kreeg meer weg van deftige burgers, minder van 
een aparte, geestelijke stand. Predikanten die in burgerkleding de kansel be
stegen, staken wel wat bleekjes af bij rooms-katholieke geestelijken. Vandaar 
dat de commissaris-generaal de synode voorstelde om voor predikanten in de 
zuidelijke provincies een ambtsgewaad in te voeren.42 De toga die sinds jaar en 
dag in de Waalse kerk in gebruik was, de zogeheten 'robe de Calvin', leek hem 
daartoe het meest geschikt.43 De synode bleek echter niet veel voor dit plan te 
voelen. Een toga zou namelijk onhandig zijn voor predikanten die van de ene 
naar de andere gemeente moesten reizen. Bovendien was het nog maar de 
vraag of het publiek zo'n liturgisch gewaad zou waarderen. 'Verstandige en li
berale Catholijken/ wist de commissie van rapport, verkozen het eenvoudige 
domineestenue van mantel en bef boven 'de wijdsche opschik hunner geeste
lijken'. Verlichte roomsen zouden er zelfs geen moeite mee hebben 

(...) indien een predikant slechts eenvoudig in het zwart gekleed, ook zonder mantel en 

bef, den stoel der waarheid beklom; daar vooral de voordragt der Christelijke leer, in de 

taal der beschaafdheid en des gezonden Verstands, hun in onze leeraren zoo behaagt, 

dat zij de Protestantsche gehoorplaatsen bezoeken, terwijl zij de prediking in hun eigen 

kerkgemeenschap verzuimen.44 

De aandacht voor het ambts- of liturgisch gewaad van predikanten maakte 
deel uit van de toegenomen belangstelling voor de kwaliteit van de protestant
se eredienst. In de synode van 1817 beschreef de Leidse hoogleraar J. Clarisse 
hoe treurig het daarmee in veel gemeenten was gesteld. Het voorlezen uit de 
bijbel, waarmee de dienst begon, werd veelal overstemd door het geraas van 
kerkgangers die de kerk binnenkwamen, een plaats innamen en een stoof on
der hun voeten geschoven kregen. Evenals het zingen, dat naar verluidt niet 
om aan te horen was, werd het voorlezen enkel beschouwd als middel om de 
tijd voor de preek door te komen. In garnizoensplaatsen werd de eredienst bo
vendien ontsticht door de soldaten die 's zondags verplicht naar de kerk gin
gen. Met veel kabaal kwamen ze dan binnen, soms zelfs onder het gebed. Tij
dens de dienst hielden ze zich evenmin gedeisd: 

(...) zij worden, hier en daar, achter af geplaatst, waar zij den Leeraar niet verstaan kun

nen, vervelen zich des, en beginnen al ligtelijk met den godsdienst (...) te spotten, im

mers er afkeerig van te worden [~.]45 
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Ook de kerkgang van gewone burgers zou echter veel te wensen overlaten: in 
vrijwel alle gemeenten waren zowel 's zondags als door de week veel minder 
mannen dan vrouwen aanwezig. Bij de viering van het Avondmaal zou zelfs 
'geene de minste evenredigheid van beide de geslachten' bestaan. 

Met het oog op de 'min doelmatige inrigting van de godsdienstoefening der 
protestanten', gezien het geringe effect dat deze scheen te hebben op 'de ge
moederen en de levenswandel' van de kerkganger, besloot de synode een reeks 
maatregelen te treffen. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk bepaalde ze 
dat de predikant voortaan zelf zou moeten kiezen wat er in de dienst gelezen 
en gezongen zou worden. Teneinde het zingen te verbeteren pleitte de synode 
voor begeleiding op het orgel (dat tot dan toe in veel kerken had ontbroken of 
niet werd gebruikt). De predikant zou zijn gemeenteleden moeten opwekken 
tot welluidend zingen, hen moeten waarschuwen 'tegen alle hard en ongere
geld geschreeuw'46 en hen zo nu en dan staande, of in beurtzang laten zingen. 
Ook bij het gebed zou hij af en toe zijn gemeenteleden — zowel vrouwen als 
mannen — kunnen laten staan. Hij zou zich moeten onthouden van lange li
tanieën en bij de 'voorbiddenden voor kranken en lijdenden' niet te veel in de
tails mogen treden. Wat de preek betreft, onthield de synode zich wijselijk van 
aanwijzingen; ze ried predikanten slechts aan om zo nu en dan een bijbeloefe
ning te houden. Verder pleitte ze voor het houden van kerkdiensten op Goede 
Vrijdag, oudjaars- en nieuwjaarsdag en gaf ze aanwijzingen voor een 'meer 
stichtelijke bediening van den Doop en het Avondmaal'.47 

Teneinde de liturgie te verbeteren trachtte de synode ook een eind te maken 
aan de zogeheten 'kerkenspraak'. In veel gemeenten, vooral op het Groningse 
en Drentse platteland, was het vanouds gebruikelijk dat de predikant 's zon
dags na de preek allerlei profane nieuwtjes van de kansel afkondigde: 

[...] Lands- en Gemeentebelastingen; Militaire lotingen; beoordeling en goedkeuring 

der Plaatsvervangers; kennisgevingen voor Militaire verlofgangers; Schouwen van we

gen, paden, vaarwaters, verkiezing van Buitenvoogden; het laten lopen of weiden van 

paarden, schapen, runderen of eenigerhande vee bij de wegen en zoortgelijke meer [...]4S 

De synode noemde dit gebruik 'hoogst-wanstaltig, vooral bij den Protestant-
schen Eeredienst, welk zich bij uitnemendheid beroemen mag zedelijk en 
geestelijk te zijn'. Deze banale mededelingen, 'tot zelfs het verkoopen van var
kens, en nog veel onreiner voorwerpen', zouden het heilzame effect van de ere
dienst tenietdoen: koud gewekt werd het godsdienstig gevoel gesmoord in ba
naliteiten.49 Het aanzien van de predikantenstand zou er eveneens onder te 
lijden hebben, temeer daar het vaak een plaatselijke notabele was die bepaalde 
wat de dominee moest mededelen. Voor individuele predikanten echter had de 
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kerkenspraak zo zijn voordelen: de betaling die ze soms voor hun omroepwerk 
ontvingen, vormde een welkome aanvulling op het traktement. Ook kerkgan
gers hadden vaak veel waardering voor de mededelingen van de kansel. Kran
ten of tijdschriften waren immers voor velen veel te duur. In veel gemeenten 
werd daarom een compromis gesloten: de kerkenspraak werd voortaan na de 
zegen gehouden, niet door de predikant maar door de voorlezer of koster en als 
het even kon niet in, maar buiten de kerk — vanaf een speciaal spreekgestoel
te.50 Maar pas een kwart eeuw later, na nog een synodale campagne, werd de 
kerkenspraak definitief uit de kerk verbannen. 

Een ander 'onwaardig" gebruik waar de vroeg negentiende-eeuwse synode 
zich tegen keerde was het 'nominatieprediken'. In 1818, toen veel hervormde 
gemeenten zonder predikant zaten, bepaalde het hoogste kerkbestuur: 

Geen predikanten, die eene vaste standplaats bekleeden, worden door den Kerkenraad 

uitgenoodigd, om op de nominatie te prediken.51 

De synode achtte zo'n 'proefpreek', waarmee een predikant als het ware naar 
een beroep solliciteerde, onverenigbaar met de waardigheid van het predik
ambt. Alleen nieuwelingen, 'kandidaten tot de Heilige Dienst', zouden zich 
door een gemeente mogen laten keuren. Voor individuele predikanten was dit 
besluit nadelig; het beroofde hen van een middel om actief carrière te maken. 
Voor de beroepsgroep in haar geheel daarentegen was het winst. Haar leden 
zouden minder openlijk met elkaar wedijveren en zich niet meer aan het oor
deel van 'leken' hoeven te onderwerpen. Kerkenraden die een predikant wil
den horen preken, moesten voortaan zélf op reis gaan. Deze omkering duidt 
et op dat de bet oepsgroep sterker stond ten opzichte van haar 'opdrachtgevets' 
of'clientèle' dan tevoten.52 

EEN KRING VAN ACHTBARE MANNEN 

Naast de invoering (of juist niet) van de toga, het verbeteren van de eredienst, 
het afschaffen van de kerkenspraak en van het nominatieprediken was het 
vooral herziening van de opleiding waarvan de synode heilzame gevolgen ver
wachtte. Dit middel lag nogal voor de hand. Niet alleen omdat het in de geest 
van de Verlichting was om door middel van kennisoverdracht sociale verbete-
ring na te streven, maar ook omdat de hervormden in Nederland van oudsher 
groot belang hechtten aan de universitaire, theologische scholing van hun pre-
dikanten. Het zekerstellen van de opleiding tot het predikambt — 'Genève 
was buiten het land en Leuven buiten de leer'53 — was zelfs een van de belang
rijkste redenen geweest voor het oprichten van de eerste 'eigen' Nederlandse 
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universiteit, in Leiden (i575)- Predikanten in spe zouden daar — later ook aan 
de universiteit van Franeker (1585), Groningen (1614), Utrecht (1636) en Har
derwijk (1648) — onderwijs kunnen volgen 'in de rechte kennisse Godts ende 
allerly goede, eerlijke ende vrye kunsten'. Gezien het ideologische karakter van 
het predikantenberoep was de feitelijke invulling van het onderwijs uiteraard 
omstreden. Nu eens klaagde iemand over de 'ketterijen' die studenten aan de 
academie leerden, dan weer schamperde men over orthodoxe indoctrinatie. In 
achttiende-eeuwse spectatoriale geschriften had dat laatste geluid de boven
toon: verlichte geesten hekelden het geringe beschavingspeil van theologen. 

In zij n openingstoespraak tot de allereerste hervormde synode, in 1816, had 
de commissaris-generaal het herzien van de predikantsopleiding boven aan de 
agenda geplaatst: 

In de eerste plaats zal uw hoofddoel zijn, om door verordeningen op het examen, de 

kerk te beveiligen tegen hen, die zonder toegerust te zijn met de vereischte kunde en 

bekwaamheden, zich tot den eerwaardigen stand van leeraar onbevoegd trachten te ver

heffen. De hervormde geestelijkheid moet eenen kring vormen van achtbare mannen 

op wier kennis, wijsheid en godsvrucht de kerk zich veilig kan verlaten.54 

De verordeningen waar de minister van repte, waren toen al lang en breed op
gesteld door zijn Departement, dat daartoe advies had ingewonnen van de pre
dikanten H.H. Donker Curtius en C. Fransen van Eck. De synode van 1816 
(waar deze twee heren zitting in hadden) hoefde dit Reglement op het Examen 
en de Toelating tot het Leeraarambt in de Hervormde Kerk slechts te ratifice
ren. En dat deed ze met alle genoegen. De belangrijkste wijziging van de pre
dikantsopleiding had trouwens al plaatsgevonden, bij de reorganisatie van de 
universiteiten. In het Organiek Besluit over het hoger onderwijs (1815) had de 
kroon bepaald dat de hervormde kerk voortaan niemand tot de predikdienst 
zou mogen toelaten die niet geslaagd was voor het kandidaatsexamen godge
leerdheid (artikel 116). 

Dit was een ingrijpende verandering: in de zeventiende en achttiende eeuw 
had het gros van de predikanten geen academisch, maar alleen een kerkelijk 
examen afgelegd. Om tot het predikambt toegelaten te worden kon men na
melijk volstaan met het zogeheten 'proponentsexamen', dat afgenomen werd 
door de classis. Tot 1636 hadden de hoogleraren in de godgeleerdheid dit exa
men afgenomen. Maar na de synode van Dordrecht, toen de academie een 
broedplaats van onrechtzinnige leringen was gebleken, had de kerk haar dit 
examen niet langer toevertrouwd. Alleen in Groningen mocht de faculteit 'pe
remptoir' blijven examineren: in de andere gewesten werd die verantwoorde
lijkheid overgenomen door de classes. Meestal viel het proponents in twee de
len uiteen. Het eerste, 'preparatoir' onderzoek werd verricht door de classis 
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Topambtenaar van religieuze zaken: J. D. Janssen (1775-1848), theoloog, secretaris van het Ministerie 

van Hervormde Eeredienst vanaf 1815. 

waaruit de kandidaat afkomstig was (en waarvan hij soms een studiebeurs ont
ving). Als hij zich hier doorheen sloeg, had hij het recht om incidenteel als 'pro
ponent' te preken, en zo naar een beroep te vissen. Zodra hij beet had — dat 
kon jarenlang duren — werd het tweede, 'peremptoire' deel afgenomen, door 
de classis waar de roepende gemeente onder viel.ss Ten tijde van de Republiek 
werden hervormde predikanten dus opgeleid door de academie maar geëxa
mineerd door hun aanstaande collega's. 

Vanaf 1815 zouden theologen, net als alle andere studenten, academische 
examens afleggen. Het proponentsexamen zou voortaan alleen openstaan 
voor hen die in Leiden, Utrecht of Groningen bevorderd waren tot kandidaat 
in de godgeleerdheid. De opleiding tot dit examen werd nu ook duidelijk ge
structureerd. Waar de hoogleraren in de theologie zich vroeger hadden toege
legd op het doceren van hun eigen dogmatisch 'systeem', kregen ze nu een wel
omschreven leeropdracht, afgeleid van een bij wet vaststaand vakkenplan.56 In 
de theologische faculteit zou niet alleen onderwijs gegeven worden in de dog
matiek maar ook in de rationalistische pendant daarvan, de 'natuurlijke god
geleerdheid', alsook in de christelijke ethiek, de kerkgeschiedenis, de exegese 
van het Oude en Nieuwe Testament en, net als vroeger, in 'de praktijk van het 
herders- en leraarsambt'.57 
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Wie dominee wilde worden moest echter beginnen in de faculteit der lette
ren en wijsbegeerte. Na zo'n twee jaar voorbereidend wetenschappelijk onder
wijs kon hij daar examen afleggen over 'de Nederduitsche, Grieksche, Latijn-
sche en Hebreeuwse letterkunde, en over de Grieksche en Hebreeuwse 
oudheden'. Bovendien moest de kandidaat aantonen dat hij college had ge
volgd in de wiskunde, 'redeneerkunde' (logica) en 'de algemeene geschiedenis'. 
Na deze brede propedeuse volgde de eigenlijke theologische studie, die afge
sloten werd met een examen over 'de natuurlijke godgeleerdheid, kerkelijke 
geschiedenis en algemeene leer van den christelijken godsdienst'. Daarnaast 
werden getuigschriften gevraagd van colleges in 'de bovennatuurkunde' (me
tafysica), 'de zedelijke wijsbegeerte' (wijsgerige ethiek) en 'de oostersche letter
kunde'. Bedrevenheid in het uitleggen van het Oude en Nieuwe Testament 
werd voor het kandidaats niet gevergd: exegese, hét vak van die tijd, stond niet 
op het programma van het kandidaats-, maar van het proponentsexamen.58 

Ook voor dit laatste, kerkelijke examen had de regering regels vastgelegd: 
om toegelaten te worden tot het proponents moest men volgens het Organiek 
Besluit niet alleen kandidaat in de godgeleerdheid zijn maar ook gedurende 
minstens twee jaar college hebben gevolgd in 'de uitlegkunde van het Oude 
en Nieuwe Testament, de dogmatiek, de christelijke zedekunde en de land-
huishoudkunde' (de wetenschap van het boerenbedrijf). Het invullen van het 
examen zelf werd overgelaten aan de synode. Deze had eigenlijk maar weinig 
toe te voegen aan het Organiek Besluit. Ze bepaalde dat het examen minstens 
twee uur zou moeten duren; die tijd zou voornamelijk worden besteed aan 
het onderzoek — geheel in het Latijn! — naar de exegetische kennis en vaar
digheden van de kandidaat. Hij moest van twee hoofdstukken uit het Oude en 
twee uit het Nieuwe Testament een vertaling geven — uit het Hebreeuws dan 
wel Grieks en in het Latijn — alsook een 'verklaring van den zin en meening 
op uitlegkundige gronden'.59 Alleen wie voor dit eerste deel geslaagd was, zou 
geëxamineerd worden in de overige onderdelen van het proponents: kerkge
schiedenis, 'de leerstellige godgeleerdheid en derzelver geschiedenis' (alias: 
dogmatiek en Dogmengeschichte), christelijke ethiek en, in de laatste plaats, 'de 
predikkunde en de pligten van het Herders- en Opzienersambt'. Ten slotte 
zou de kandidaat, door het schrijven en voordragen van een preek, blijk moe
ten geven van zijn 'bekwaamheid tot den predikdienst'. Wanneer hij in al deze 
opzichten geschikt was bevonden, zou hij de 'proponentsgelofte' af mogen 
leggen, waarmee hij van 'kandidaat in de godgeleerdheid' bevorderd werd tot 
'kandidaat tot de Heilige Dienst' en een beroep kon afwachten. 

Het nieuwe kerkelijk eindexamen zou dus in vier opzichten verschillen van 
het vroegere 'proponents'. Het zou voorafgegaan moeten worden door een aca
demisch examen; het zou niet meer uiteenvallen in twee delen (en dus geheel 
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en al voor het ontvangen van een eerste beroep plaatsvinden); het zou in veel 
mindere mate betrekking hebben op de ideologische gezindheid van de kandi
daat en, ten slotte, het zou niet meer afgenomen worden door de classis, maar 
door het provinciaal kerkbestuur. 

Ook die laatste verandering was ingrijpend. Vroeger hadden in principe alle 
hervormde predikanten (en veel ouderlingen) zeggenschap gehad over de se
lectie van kandidaten tot het predikambt. Alle predikanten hadden immers 
zitting in de classis. Daarenboven hadden veel predikanten invloed kunnen 
uitoefenen op de vorming van de volgende generatie. Doordat het aantal be
schikbare proponenten meestal veel hoger was dan het aantal vacatures, be
gonnen de meeste jonge predikanten hun loopbaan als hulpkracht van een ge
vestigd predikant.60 Zo'n ondergeschikte positie was misschien ongunstig 
voor het aanzien van het predikantencorps,61 maar bood uitgelezen mogelijk
heden voor het socialiseren van nieuwe leden. In de negentiende-eeuwse her
vormde kerk was van zo'n jarenlange 'stage' geen sprake: slechts bij uitzonde
ring begonnen jonge godgeleerden hun kerkelijke loopbaan onder de leiding 
en het toezicht van een dienstdoend predikant. Doorsnee dominees hadden 
daardoor geen invloed meer op de vorming van het opkomend geslacht. Ook 
over de selectie hadden ze niets meer te vertellen. Zoals enkele classes opmerk
ten,62 was het jus examinandi voortaan voorbehouden aan een handjevol predi
kanten en één ouderling per provincie.63 Aspiranten werden niet meer geëxa
mineerd door hun aanstaande collega's maar door een bestuurlijke bovenlaag 
van het provinciaal predikantencorps.64 

Het Reglement op het Examen zou volgens Repelaer van Driel 'door elk 
vriend van godsdienst en deugd worden toegejuicht'. Die uitspraak werd spoe
dig gelogenstraft. Evenals het Algemeen Reglement bevatte ook deze wet na
melijk allerlei formuleringen waar rechtzinnig hervormden aanstoot aan na
men. Waar een synodelid als de Amsterdamse predikant W. Broes zo 'magtig 
blij' mee was, was hun juist een doorn in het oog: het reglement draaide met 
een grote boog om "t geen tot bewaring van de regtzinnige leer behoort'.65 Dat 
bleek vooral uit de formulering die men had verzonnen voor de zogeheten 
'proponentsgelofte'. Om toegelaten te worden tot de hervormde predikdienst 
zouden de geslaagden voor het kerkelijke eindexamen ('het proponents') 
voortaan plechtig moeten verklaren: 

[...] dat wij de belangen, zoo van het Christendom in het algemeen, als van het neder-

landsche Hervormde Kerkgenootschap in het bijzonder, door leer en wandel, zorgvul

dig zullen behartigen; dat wij de leer, welke, overeenkomstigGodsHeiligWoord, in de aangc-

nommc formulieren van eenigheid der nederlandsche Hervormde Kerk is vervat, ter 

goeder trouw aannemen en hartelijk gelooven; dat wij dezelve naarstig zullen leeren en 

handhaven, en dat wij op de bevordering van godsdienstige kennis, christelijke zeden, 

orde en eendragt ons met allen ijver zullen toeleggen [...]66 
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Deze 'proponentsformule' was voor meer dan een uitleg vatbaar. Duidelijk was 
dat kandidaten niet, zoals voorheen, de belijdenisgeschriften zelf onderteken
den, maar alleen hun instemming betuigden met de daarin 'vervatte' leer. Aan
gezien lang niet alle zeventiende-eeuwse, provinciale synodes de Dordtse leer
regels hadden aanvaard, kon men onder de 'aangenomene' formulieren van 
enigheid ook slechts de Nederlandse Geloofsbelij dénis en de Heidelbergse cate
chismus verstaan. In dat geval was de ideologische scheidslijn tussen de her
vormde kerk en de Remonstrantse Broederschap zo goed als uitgewist. Dat lijkt 
ook de bedoeling van de auteurs te zij n geweest: Donker Curtius althans noem
de het 'ondoelmatig' en 'ongerijmd' om het kerkelijk eindexamen, net als vroe
ger,67 toe te spitsen op het aloude onderscheid ten opzichte van de remonstran
ten. Hij was lang niet de enige die dat geschil als achterhaald beschouwde. 

Sinds het laatste kwart van de achttiende eeuw had de gedachte veld gewon
nen dat hervormden, doopsgezinden, luthersen en remonstranten in de grond 
van de zaak een en dezelfde godsdienstbeleden.In hun brievenro man Abraham 
Blankaart (1787-1789) hadden Wolff en Deken de hoofdpersoon door de Am
sterdamse binnenstad laten wandelen, langs de kerkgebouwen van de her
vormden, de doopsgezinden, de remonstranten, luthersen, katholieken en 
zelfs de joden. In alle gelovigen die Blankaart tijdens deze 'evangelische kuie
ring' had gezien, had hij broeders en zusters herkend. De toenadering tussen 
de verschillende protestantse kerkgenootschappen was versneld door de Ba
taafse Revolutie. De Remonstrantse oproep68 tot vereniging der kerken had 
weliswaar weinig weerklank gevonden, maar de daaraan ten grondslag liggen
de gedachte van 'Christendom boven Geloofsverdeeldheid' had velen voor zich 
gewonnen. In het Nederlandsch Zendeling Genootschap (1797) en het Neder-
landsch Bijbel Genootschap (1814), om van 't Nut en dergelijke nog maar te 
zwijgen, werkten protestanten van verschillend pluimage broederlijk samen. 
Staatsbemoeienis met het kerkelijk bedrijf bracht hen nog dichter tot elkaar. 
De hervormde, remonstrantse en lutherse synodes kregen bij koninklijk be
sluit elk een zegel dat op het randschrift na identiek was; de centrale voorstel
ling toonde 

[...] den Christelijken godsdienst, verbeeld door eene vrouw, kennelijk aan het teken des 

geloofs, het kruis, en den voor elk geopenden bijbel, de bron van al hare kennis, in rust 

gezeten op den vasten hoeksteen, tegen welken ook het anker harer hoop rust, de oogen 

verheffende tot haren Hemelschen Vader, wiens verlichtenden invloed zij ontwaart, en 

aan wien zij het hart der liefde offert [...]69 

Vanaf 1817 konden de dissenters van weleer deelnemen aan het Avondmaal in 
de hervormde kerk (en omgekeerd). Menige hervormde ring verwelkomde 'an
dersdenkenden' en er werd zelfs gedacht over het oprichten van een algemeen-
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protestantse predikantenvereniging.70 Ook 'kanselruil' raakte in zwang. Zo 
preekte Donker Curtius in 1833, terwijl hij nota bene president van de her
vormde synode was, in de remonstrantse gemeente van Rotterdam.71 Het vier
de eeuwfeest van de Hervorming werd in oecumenische geest gevierd; het 
tweede eeuwfeest van 'Dordt' daarentegen ging in stilte voorbij. Alleen de be
jaarde Haagse predikant Nicolaas Schotsman wijdde er twee 'avondbeurten' 
aan, waarvan hij de tekst publiceerde. Met deze Eere-zuil voor de vaderen van 
Dordt verbruide hij het bij het verlichte deel der natie maar won hij de steun 
van Willem Bilderdijk, die dichtte: 

Wel hem die bij 't bederf van godsdienstleer en zeden, 

't Blanketsel van 't gelaat der valsche leeraars vaagt [...] 

H E T O N B E H A G E N I N DE V E R L I C H T I N G 

Bilderdijk gaf sinds 1817 college in Leiden. Niet als hoogleraar—een leerstoel 
in Amsterdam was aan zijn neus voorbijgegaan — maar als 'privaat-docent/. 
En niet slechts over juridische kwesties (hij was advocaat van professie) maar 
over de hele vaderlandse geschiedenis en staatsinrichting. Zijn gehoor was een 
select groepje studenten, onder wie Isaac da Costa en Guillaume Groen van 
Prinsterer; telgen van een elite die in het nieuwe Koninkrijk haar draai niet 
kon vinden.72 Bilderdijk schetste hun het recente verleden niet in termen van 
vooruitgang en verlichting, zoals gebruikelijk was, maar van ontaarding, ver
val en verraad. In de loop van de vorige eeuw zouden de oud-Hollandse deug
den zijn verzaakt en zou het stoere geloof der vaderen zijn verwaterd en ver
valst. Met zijn privatissima legde Bilderdijk zo de basis voor een Nederlandse 
variant van het Réveil, de internationale stroming van verzet tegen de burger
lijke zelfgenoegzaamheid en gevoelsarmoede van het verlichtingschristen-
dom. In zijn gedichten legde hij klinkend getuigenis af van zijn romantische, 
reactionaire, antirevolutionaire gezindheid: 

Uit de Hemel is 't gelooven, 

Twyfelt gy, gy vleesch en bloed? 

Al wat goed is, daalt van boven; 

Niets uit u, ja niets, is goed. 

Zelfgevlei, begoochling, logen, 

Dat 's de teelt en lust van 't hart, 

Altijd door zich-zelf bedrogen, 

Steeds bewerker van zijn smart.73 
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In de hervormde kerk voelde Bilderdijk zich dan ook even weinig thuis als in 
de verdere Nederlandse samenleving. Naar zijn overtuiging was zij, die eens de 
leer van Calvijn had hoog gehouden, tot in de grond bedorven door het ge
dachtegoed van Revolutie en Verlichting. De predikantenstand zou dit bederf 
niet bemerken of het zelfs bevorderen: 

Wanneer een Volk in zonden moet vergaan, 

Vangt in de Kerk de zielsmelaatsheid aan, 

De Priester, die de zuivre heilsfontein 

Bewaken moet en houden 't water rein, 

Slaapt zorgloos voort en voedt geen achterdocht, 

Daar 't snoodst venijn zich mengt aan 't heilig vocht, 

Of stort er soms uit dartlen wrevelzin 

By vreemd vergift zijn eigendwaling in. 

Het schaapjen drinkt, op 's Herders trouw gerust, 

De onzuivre bron met argelooze lust, 

En zwelgt den smet in zijne onwetendheid, 

Die heel de kooi het wis verderf bereidt. 

Vandaar de ontaarding van de godsdienst: 

De mommery van uiterlijk gebaar 

Neemt in de kerk de plaats van Godsdienst waar. 

En, waar de stem van 't Evangelie klonk, 

Is 't predik-ambt een laffe redenpronk, 

Genootschapsfeest, waarnaar het volkjen loopt 

Als naar den man die orviaat verkoopt.74 

Bilderdijks leerlingen drukten hun ideeën minder bloemrijk maar minstens 
zo krachtig uit. Grote opschudding wekte Da Costa's Bezwaren tegen den Geest der 
Eeuw (1823). Beschaafde burgers spraken hun afschuw uit over dit 'opruiende 
geschrift/; de minister van Justitie overwoog zelfs om rechtsvervolging in te 
stellen. Da Costa, die nog maar een kwart eeuw oud was en pas kort daarvoor 
tot het christendom was overgegaan, had zijn gal gespuwd over alle sociale, 
culturele en politieke verworvenheden waarmee de Nederlandse burgerij 
zichzelf gelukkig prees. Verdraagzaamheid, vaccinatie, constitutionele mo
narchie, afschaffing van standsprivileges en van de negerslavernij — hij veeg
de er de vloer mee aan. 

Da Costa's bezwaren golden in de eerste plaats het godsdienstig leven. De 
strijd tegen het bijgeloof in naam van de Verlichting was volgens hem omge
slagen in het onderdrukken van 'de leer der vrije Genade en Onvoorwaardelij-
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ke Verkiezing Gods'. Ook leerstukken die niet specifiek gereformeerd waren, 
zoals de goddelijkheid van Christus, de erfzonde en de verzoening, zouden 
'met vervolging en uitroeijing bedreigd' zijn. De Verlichting was erop uit om 
alle ware godsdienst te ondermijnen; niet door confrontatie maar door 
infiltratie. Deze zou ook aanwijsbaar zijn in het katholicisme en zelfs in het jo
dendom: 

Byna ieder uitkomend geschrift kan getuigenis geven van de slapheid, van de onver

schilligheid, van de verkeerdheid, van de verdorvenheid, van de afschuwelijkheid der 

heerschende denkwijze omtrent den Godsdienst.75 

Da Costa richtte zijn waarschuwing daarom niet slechts tot de kleine kudde 
van rechtzinnige hervormden maar — zo nationaal dacht hij — tot alle 'op
rechte aanhangers, van welke meer of min strenge Geloofsbelijdenis het ook 
wezen moge'. Evenmin stelde hij predikanten verantwoordelijk voor het ge
constateerde verval; dit openbaarde zich immers ook op maatschappelijke ter
reinen waar ze niets over te zeggen hadden. Maar wel besloot hij zijn cultuur
kritiek met een oproep aan hun adres: 

Zoo leert het met nadruk, met ijver, met aanhoudende kracht aan ieder die tot u komt en 

naar u luistert, dat alle gevoel van eigenwaarde by den verdorven mensch verloochening 

is van den Vader, en alle vertrouwen op eigengerechtigheid, verloochening van den 

Zoon, en alle roem op een eigen wilvermogen ten goede, verloochening van den Heili

gen Geest [...] Wat is voor u de wijsheid der eeuw, of de wijsheid van den natuurlijken 

mensch? Dwaasheid, ijdelheid, verdoemenis!76 

Hoewel Da Costa predikanten dus niet aanviel, las hij hun duchtig de les. Veel 
vrienden maakte hij in deze kring dan ook niet. 

De anonieme schrijver van het Adres aan alle mijne hervormde geloofsgenoten dat 
in 1827 verscheen, begon met zich te distantiëren van Da Costa en zijn geest
verwanten. Maar anderzijds stelde hij dat de kritiek op hen deels onterecht 
was: ze waren niet de aanstichters van 'het wantrouwen, hetwelk in onze da
gen tegen de Leeraars plaats heeft'. Predikanten zouden dit aan zichzelf te dan
ken hebben, doordat ze afgeweken waren van het rechte pad dat in Dordrecht 
was gebaand. Dat zou onder andere blijken uit de wijze waarop ze omspron
gen met de formulieren voor het bedienen van doop en Avondmaal. '[N]og veel 
verderfelijker' en 'volstrekt antihervormd' noemde de auteur de nieuwe pro
ponentsformule die de synode had ingevoerd. Zoals gezegd moesten hervorm
de kandidaten tot de Heilige Dienst sinds 1816 hun instemming betuigen met 
de leer die 'overeenkomstig Gods heilig woord' in de formulieren van enigheid 
was 'vervat'77. Dat kon echter zo worden opgevat dat men niet met de leer in-
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stemde omdat (quia), maar alleen voor zover (quatenus) ze overeenkwam met de 
bijbel. Zo'n verklaring zouden zelfs roomsen en joden kunnen afleggen: 

[...] als zij alleenlijk maar zorgen, dar zij hunnen stelsels uit den Bijbel kunnen bewijzen 

en dit is niet moeijelijk, daar reeds het oud vaderlandsche spreekwoord zegt: daar is 

geen ketter of hij heeft zijn letter!78 

Zoals de schrijver zelf toegaf, was hij niet de eerste die deze dubbelzinnigheid 
in de proponentsformule opmerkte. In de evangelisch-lutherse kerk werd 
sinds 1820 een soortgelijke verklaring van de proponenten gevraagd; voor de 
orthodoxe 'hersteld-luthersen' was dat reden geweest om zich niet met haar te 
herenigen. Misschien waren ze gewaarschuwd door hun geloofsgenoten in 
Duitsland, waar al sinds 1769 gediscussieerd werd over 'den Verflichtungsun-
terschied von quia und quatenus'.79 In Nederland was zo'n debat niet gevoerd; 
tot 1816 werd van hervormde proponenten immers instemming met de formu
lieren zelf gevergd. Maar ook toen konden ze een slag om de arm houden. Hoe 
dat ging, was ruim veertig jaar voor het verschijnen van het Adres uit de doeken 
gedaan door Wolff en Deken. In hun tweede, volumineuze brievenroman, De 
Geschiedenis van den Heer Willem Leevend (1784-1786), hadden ze een predikant 
aan het woord gelaten die er nogal rekkelijke opvattingen op na bleek te hou
den. Al tijdens zijn studie, zo vertelde hij, was hij tot de ontdekking gekomen 
dat de dogma's van de gereformeerde kerk in strijd waren met zowel de bijbel 
als het gezond verstand: 

Het was voor my onbegrypelyk, hoe of de rede, niet beneveld door driften, zo verre van de 

waarheid had kunnen afwyken. Voor zulke afwykingen, om zagt te spreeken, houde ik 

Deleer derDrieéenheid, 

DerPredestinatie, 

Der Verzoening, 

DerEeuwigheidvan destraffen, 

Zo als die Leerstukken, in de Publicque Kerk, hier te lande, geleerd worden 

Ik huiver by de opnoeming: myne rede beeft daar voor te rug. Is dit, zegt gy, de Leer van 

Jezus en zyne Apostelen? word dan een Deïst. Is dit het Evangelie? verwerp het, en gy 

zult uwen God eerbiedigen.80 

Toch had hij na zeven jaar studie besloten om predikant te worden in de 'gere
formeerde' kerk. Niet omdat zijn roeping zo hevig was, maar omdat hij ver
moedde dat anders zijn vader (een orthodoxe dominee) bezwijken zou aan een 
beroerte, zijn moeder aan 'eene slymziekte' — en zijn vrome zusje de hele erfe
nis op zou strijken. Daarom hield hij zijn ketterse opvattingen wijselijk voor 
zich, sprak orthodoxe broeders nooit tegen, rolde zodoende zonder enige 
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moeite door het proponentsexamen en werd toegelaten tot de predikdienst: 

Ik onderteekende des de Formulieren, als in zich bevattende de waare zaligmaakende Leer. 

Iets, dat onbetwistbaar is. Of elk Artikel zo is, wierd my niet gevraagd. Wat behoefde ik 

my daar mede te moeijen? Alles conform den woorde Gods: in zo ver ondertekende ik ook 

maar [...] Nu moet ik ook leren hetgeen ik beleeden heb: dat doe ik ook; want ik heb niets 

beleden dan hetgeen met Gods woord instemt.81 

O verdrij ving zal niet vreemd zij n aan deze voorstelling maar ze maakt wel dui
delijk dat het ook voor 1816 mogelijk was om de formulieren onder enig voor
behoud te ondertekenen. De nieuwe proponentsformule — 'met zoo veel list 
en subtiliteit gesteld' — was dus lang niet zo nieuw als de schrijver van het 
Adres (en vele historici na hem) deed voorkomen. Maar dit was dan ook maar 
een van zijn grieven. Behalve onrechtzinnigheid bespeurde hij onder de predi
kanten der hervormde kerk ook een gekunstelde preektrant, een gebrek aan 
ernst en nauwgezetheid, een losse kleed- en leefstijl en verwaarlozing van het 
huisbezoek.82 Al met al kon men zich volgens hem afvragen 'of bij de algemee-
ne ligtzinnigheid onzer dagen, onze Leeraren ook niet rijkelijk besmet zijn'.83 

Hoe hadden al die misstanden in de hervormde kerk kunnen sluipen? Zonder 
het met zo veel woorden te zeggen suggereerde de schrijver dat de wortel van 
het kwaad school in de nieuwe, 'hiërarchische' bestuursstructuur: 

Ten minste die regel, welke zoo geheel in den geest der hervorming was, dat alle Predi

kanten een gelijk aandeel zouden hebben in het bestuur der kerk [...] heeft men listig 

veranderd, zoodat het nu slechts weinigen geworden zijn en meer en meer worden zul

len, die als ingewijden kennis en bestuur van zaken hebben, waardoor sommige rad-

draaijers des te beter hun doel kunnen bereiken.84 

In formele zin hadden weliswaar alle predikanten stemrecht, als leden van de 
classicale vergadering, maar ingewijden zouden wel beter weten. Orthodoxe 
'leraars' als de auteur werden kennelijk buiten de provinciale kerkbesturen en 
de synode gehouden. 

Evenals Da Costa's Bezwaren bracht het Adres grote beroering teweeg. In or
thodox-hervormde kring werd het verslonden, zodat het binnen een jaar ze
ven keer moest worden herdrukt. Het Departement van Eeredienst was er on
aangenaam door getroffen; men vond het getuigen van een 'separatistische 
geest', die ook aanwijsbaar zou zijn in de toename van het aantal 'oefenin
gen'.85 Zelfs de koning nam kennis van het Adres, en betoonde zich zeer ont
stemd. Onderzoek, op koninklijk bevel, door het ministerie van Justitie wees 
uit wie de schrijver was: Dirk Molenaar, een predikant nota bene. Sinds 1822 
stond hij in Den Haag — een van de begeerlijkste gemeenten van het land — 
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als enige orthodoxe predikant. Zijn voorganger Bernard Verwey schijnt te heb
ben vermoed dat Molenaar de auteur van het Adres was: eveneens anoniem 
schreef hij een adres waarin hij al zijn hervormde landgenoten waarschuwde 
voor de denkbeelden van zijn collega: 

Wat Oefeninghouders, Kettermakers en geestelijke Betweters voor leer der Hervormde 

Kerk uitventen, is niet de ware geloofsbelijdenis van dezelve; het is labadisterij, bedor

ven mystiekerij en zamenmengsel van klanken uit kwalijk bijeengebragte Bijbelplaat

sen, vooral uit de Psalmen, het Hooglied en Ezechiël, bijeengevoegd. Hebt van dezulken 

eenen afkeer en verwart hun onverstandig gesnap niet met de heerlijke en kostbare pa

rel, welke wij vinden, als wij de waarheid zoeken in onze, door den Heer bewaakte, Ge

meente.86 

Op bevel van de koning werd Molenaar ter verantwoording geroepen op het 
Departement van Eeredienst. In regeringskringen stuurden sommigen aan op 
een gerechtelijke procedure maar na advies van de Raad van State hield men 
het uiteindelijk bij een koninklijke berisping. Alle hervormde kerkenraden 
werden door het Departement in kennis gesteld van deze disciplinaire maatre
gel.87 De synode hoefde er dus niet eens aan te pas te komen om de vermetele 
Haagse dominee op zij n nummer te zetten. 

' S E P A R A T I S M E ' 

In het hoogste kerkbestuur werd het gewraakte Adres en de beroering die het 
onder gemeenteleden wekte, beschouwd als een symptoom van 'separatisti
sche' tendensen. De Algemeene Synodale Commissie sprak in haar eerste jaar-

ÏÉËilPa^ ii •••.-. •':".-.'••:•'• 
'Geestdrij vende oefening': spotprent op godsdienstige huiskamerbijeenkomsten van vrome gemeentele
den; illustratie bij een vers in de UtrechtscheStudenten-almanak voor 1830. Foto: UB Amsterdam. 
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verslag van een 'geest van veroordeling der Leeraren, van wantrouwen jegens 
dezelve, en van zucht om zich boven hen te verheffen'.88 Deze zou vooral blij
ken uit de toename van het aantal 'oefeningen', 'conventikels' en 'gezelschap
pen': informele bijeenkomsten van gemeenteleden die verdieping van kennis 
of beleving van de godsdienst nastreefden. Al in de zestiende eeuw hadden 
hier en daar zulke bijeenkomsten plaatsgehad. Door de plaatselijke kerken-
raad werden ze vaak met enig wantrouwen bekeken; uit een verband van reli
giose Virtuosen kon immers gemakkelijk een kerkje in, of zelfs naast de kerk ont
staan.89 De kerk had het 'oefening houden' daarom aan strikte reglementen 
onderworpen, bijvoorbeeld door te eisen dat vooraf toestemming zou worden 
gevraagd aan de kerkenraad of predikant. Aanwezigheid van laatstgenoemde 
was soms zelfs verplicht; dat was de beste manier om te voorkomen dat de bij
eenkomsten zouden concurreren met de openbare godsdienst. In de negen
tiende eeuw schijnen deze bepalingen echter vaak te zijn ontdoken; misschien 
omdat de overheid minder ijverig was in het onderdrukken van 'illegale' oefe
ningen. In de Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1830 verscheen een hekeldicht 
in de trant van Constantijn Huygens op de 'geestdrij vende oefeningh': 

Het is een misgeboort, gequeekt uit suijver bloet; 

Een kint dat om sijn aert sijn vader blosen doet; 

Een lofsang met een S, uij t afgesleten longen, 

Het spouwsel en de lel van swarte lastertongen; 

Een koffijslemperij, een ongedruckte krant; 

Een valsche steunpijlaar van onse kerkckewant 

[-] 

De bijbel onder 't oog, de vraatzucht in de maag; 

Voor 't waerdigh hardersvolk een lastigh kerckenplaegh 

Sij bidden dagh op dagh om vrijheit van tempeesten, 

Die 't meeste huijlt en pruijlt, is 't heilighst op hun feesten, 

Het is een samenkomst, so als er velen sijn; 

Het doel is suijkersoet, maerd'uijtkomst is venijn! 

De hervormde synode had het evenmin op oefeningen, laat staan op oefenaars. 
Waar hun optreden toe kon leiden, had men gezien in Axel, waar in 1822 een 
rondreizend oefenaar was verschenen, J.W. Vijgeboom genaamd. Onder zijn 
leiding hadden enkele tientallen gemeenteleden zich losgemaakt van de her
vormde kerk en een 'Herstelde Kerk van Christus' gesticht. Onvrede hadden ze 
vooral met de liturgische veranderingen die op last van de synode waren door
gevoerd. Een halve eeuw eerder had een groep gemeenteleden zich met hand 
en tand verzet tegen het invoeren van de nieuwe psalmberijming (1773) en de 
daarmee gepaard gaande versnelling van de zangwij ze. Terwijl de schoolmees-
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ter op de nieuwe wijze had voorgezongen, waren zij stug door blijven galmen. 
De magistraat had eraan te pas moeten komen, met gerechtsdienaren en hoge 
geldboetes, om hun verzet de kop in te drukken. Deze weerstand tegen aantas
ting van de traditionele eredienst was weer opgelaaid in de jaren 1816 en 1817, 
toen van hogerhand was bepaald dat de gemeente zo nu en dan staande zou 
moeten bidden — hetgeen men in Axel alleen voor mannen gepast vond — en 
in iedere kerkdienst ten minste een vers zou moeten zingen uit de Evangelische 
Gezangen.90 

Evenals de nieuwe psalmberij ming was deze bundel een product van lande
lijke samenwerking: op initiatief van de provinciale synode van Noord-Hol
land was in de Franse tijd een commissie gevormd waarin onder anderen de 
dichters Ahasvérus van den Berg, Abraham Rutgers, Pieter van de Kasteel, Jan 
Scharp (alle vier predikant) en Hiëronymus van Alphen zitting hadden ge
had.91 Ze hadden een keuze gemaakt uit bestaande liederenbundels en hadden 
gezangen geschreven bij bepaalde bijbelteksten, leerstukken of kerkelijke 
gelegenheden. Op nieuwjaarsdag 1807 was de bundel ingevoerd door alle ge
westelijke synodes. Gemeenteleden en predikanten hadden er verdeeld op ge
reageerd. Sommigen verwelkomden de 192 Evangelische Gezangen als een waar
devolle aanvulling op de psalmen, waarin Christus en zij n kerk immers niet ter 
sprake kwamen. Maar anderen vonden het ongehoord dat de synodes dit 'men
senwerk' wilden invoeren. Bepaalde de Dordtse kerkorde niet dat in de kerk al
leen —op een handvol lofzangen na—'de 150 Psalmen Davids' zouden mogen 
klinken? Bovendien stoorden sommigen zich aan de verlichte inhoud van de 
liederen: te veel deugd en te weinig zondebesef, vond men; te veel gejubel over 
Gods genade en te weinig gekerm over 's mensen ellende. Vooral in Zuid-Hol
land was de weerstand sterk: de provinciale synode zag zich genoodzaakt om 
predikanten te dreigen met tuchtmaatregelen, als ze niet in iedere dienst min
stens één versje lieten zingen.92 

Na 1816 vermengde het wantrouwen tegen de gezangenbundel zich met de on
rust over de proponentsformule, over de liturgische vernieuwingen en de be
stuurlijke herinrichting van de hervormde kerk. Waren het niet symptomen 
van een en dezelfde kwaal? Hendrik de Cock, de jonge hervormde predikant 
van het Groningse dorpje Ulrum, raakte daar rond 1830 van overtuigd. In zijn 
preken gaf hij duidelijk blijk van zijn visie op de toestand der hervormde kerk. 
Daarmee trok hij kerkgangers uit de wijde omtrek aan: orthodox-hervormden 
die zich niet konden vinden in de prediking van hun eigen predikant. Het 
kerkgebouw werd al snel te klein; de kerkenraad drong aan op uitbreiding, 
maar de kerkvoogden — die uit hogere sociale lagen afkomstig waren en wei
nig ophadden met De Cock — voelden daar niet voor.93 

Sommige toehoorders van buiten waren zo ontevreden met de 'Baälspries-
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ter' in hun eigen gemeente dat ze De Cock verzochten ook hun kinderen te do
pen. Deze voldeed aan hun verzoek, zonder met de ambtsbroeders in kwestie 
te overleggen.94 Twee predikanten protesteerden tegen zijn gedrag, dat ze 'se
paratistisch' noemden. De Cock reageerde met een geruchtmakende brochure, 
De Schaapskooi van Christus aangetast door twee wolven.95 Wegens dit oncollegiale 
gedrag werd hij door het classicaal bestuur geschorst. De Cock ging in hoger 
beroep bij het provinciaal kerkbestuur, dat evenwel het vonnis bekrachtigde. 
Toen hij korte tijd later van leer trok tegen de Evangelische Gezangen — 'Sireni
sche minneliederen, om de Gereformeerden al zingende van hun zaligmaken
de leer af te helpen, en een valsche en leugenleer in te voeren' — werd hij zelfs 
afgezet door het provinciaal kerkbestuur. Opnieuw ging De Cock in hoger be
roep, nu bij de synode, die het vonnis enigszins verzachtte maar niets wilde we
ten van zijn inhoudelijke bezwaren. Ook de adressen van gemeenteleden die 
tezelfdertijd aandrongen op nadere uitleg van de proponentsformule (was het 
nu quia of quatenus?), werden van de hand gewezen. De synode beschouwde 
zulke initiatieven als een bedreiging van de 'orde en eendragt': 

Het ontbreekt [...] niet aan lieden, die heimelijk achterdocht stoken tegen de denkwijze 

en bedoelingen der Predikanten in het algemeen, en onder beloften van handhaving en 

voorspraak der voorvaderlijke regtzinnigheid, sommigen lokken tot afzonderlijke bij

eenkomsten en tot het verzuimen der openbare godsdienstoefeningen [...]96 

De synode juichte het daarom toe dat de kroon had vastgehouden aan het (van 
oorsprong Franse) verbod op buitenkerkelijke religieuze bijeenkomsten van 
meer dan negentien personen. De gemeenteleden die voor opheffing van dit 
verbod hadden gepleit zouden enkel uit zijn op scheuring.97 Aanvankelijk 
schijnt De Cock een schisma te hebben willen voorkomen, maar hij kwam in 
aanraking met ontevreden orthodox-hervormden die daar geen been in zagen. 
De hervormde predikant van Doeveren, H.P. Schölte, drong expliciet aan op 
het vormen van 'vrije kerken', zoals men die in Zwitserland kende. Nadat hij in 
Ulrum had gepreekt, waarbij ongeregeldheden waren uitgebroken en de kerk 
door de politie was ontruimd, namen De Cock en zij n kerkenraad op 13 oktober 
1834 een Acte van Afscheiding of Wederkeering aan. Daarin verklaarden ze 'dat 
de Nederlandsche Hervormde Kerk niet de ware, maar de valsche Kerk' was, en 
dat ze daarom geen 'gemeenschap' met haar meer wensten maar terugkeerden 
tot de belijdenis, liturgie en kerkorde van Dordt. De overgrote meerderheid 
van Ulrumse gemeenteleden sloot zich hierbij aan. 

Het kerkbestuur en de overheid reageerden met straffe hand. Toen De Cock 
de eerstvolgende zondag wilde preken, versperden veldwachters hem de weg 
naar de kansel. De hervormdcpredikant die door de ring was afgevaardigd om 
De Cock te vervangen werd echter tegengehouden door de gemeenteleden. Om 
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het verzet te breken, werden zo'n 150 Infanteristen naar Ulrum gestuurd en bij 
de gemeenteleden ingekwartierd. De Cock werd wegens verstoring van de 
kerkdienst veroordeeld tot een hoge boete plus gevangenisstraf. De gods
dienstoefeningen van de afgescheidenen werden verboden en als ze toch 
plaatsvonden, werd hardhandig ingegrepen. De 'gelijke bescherming" die arti
kel 191 van de grondwet toezegde aan 'alle godsdienstige gezindheden in het 
Koninkrijk bestaande', zou voor nieuwe kerkgenootschappen niet gelden. De 
beweging breidde zich echter snel uit: eind 1835 waren er al 71, eind 1836 niet 
minder dan 128 afgescheiden gemeenten. Het aantal gemeenteleden bedroeg 
volgens het Departement van Eeredienst toen zo'n 5000 zielen; in werkelijk
heid waren het er waarschijnlijk veel meer.98 Deze snelle verbreiding was deels 
te danken aan de aanwezigheid van conventikels, deels ook aan de activiteiten 
van rondreizende predikers. De Cocks voorbeeld werd gevolgd door enkele 
Leidse studievrienden A. Brummelkamp, S. van Velzen en G.F. Gezelle Meer
burg, maar nauwelijks door andere predikanten. De Algemeene Synodale 
Commissie kon in 1836 tevreden constateren 

[...] dat niet één Predikant van eenigen naam of ondervinding en die wegens zijne gaven 

en karakter eenig vertrouwen bij de gemeenten bezit, tot den bedoelden aanhang be

hoort; dat velen [...] het woelen dezer afgezonderden afkeuren; dat de geheele aanhang, 

bijna uitsluitend, bestaat uit lieden van de mindere klasse, bij welke ook de Godsdien

stige kennis op zeer lagen trap staat, en die naauwelijks in staat zijn, om rekenschap te 

geven van hun geloof [...]" 

Volgens de ASC was het aantal afgescheiden gemeenteleden ook 'weinig bedui
dend': niet meer dan een op de 375 hervormden. De volkstelling van 1849 wees 
echter op een ruim tien keer zo groot aandeel. In sommige dorpen bleek de her
vormde kerk niet minder dan een op de vijf zielen te zijn kwijtgeraakt.100 Dat 
was onder andere te danken aan de nieuwe koning, Willem 11. Kort na zijn 
troonsbestijging, in 1840, had hij een einde gemaakt aan het repressieve beleid 
van zijn vader en had hij afgescheiden gemeenten de mogelijkheid van over
heidserkenning geboden. Om daarvoor in aanmerking te komen diende de ge
meente echter te voldoen aan strenge financiële criteria en moest ze afzien van 
de naam 'gereformeerd' (en daarmee van de pretentie de ware voortzetting van 
de vaderlandse kerk te zijn). De eerste eis verviel in 1852; de tweede pas in 1869. 
In dat jaar werd een landelijk kerkverband gesticht, de Christelijke Gerefor
meerde Kerk, waartoe zo'n 3 % van de Nederlandse bevolking behoorde. Het 
aantal gemeenten was sinds 1851 gestegen van 179 tot 289; het aantal predikan
ten was ruim verdubbeld, van 90 tot 199.101 De meesten van deze afgescheiden 
dominees waren echter niet of slechts half theologisch geschoold. Het duurde 
tot 1854 voordat de afgescheidenen een eigen theologische hogeschool open
den, in Kampen. 
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BESLUIT 

In de Inleiding heb ik me voorgenomen om de ontwikkeling van het predikan
tenberoep te analyseren in termen van de krachtsverhoudingen tussen vijf, op 
voorhand genoemde (collectieve) partijen. Toegepast op de hervormde kerk en 
haar dienaren in de vroege negentiende eeuw (van 1816 tot pakweg 1840) levert 
dit het beeld op van drie innig met elkaar verstrengelde partijen: de staat, de 
opleidingsinstellingen (de theologische faculteiten) en de beroepsgroep zélf 
— althans een bovenlaag van het hervormd predikantencorps, voor een groot 
deel afkomstig uit patricische families en werkzaam in de grote of middelgro
te steden. In de Algemeene Synode ontmoetten deze drie partijen elkaar; het 
hoogste kerkbestuur fungeerde als een trefpunt van elites. In onderling over
leg maakten zij—predikanten, hoogleraren en staatslieden—de dienst uit in 
de hervormde kerk. 

Eén partij speelde een wel heel dominante rol: niet de beroepsgroep — die 
in de meeste professionaliseringsstudies schittert — maar de staat. Het was 
immers de rijksoverheid die de bezoldiging van predikanten op zich had ge
nomen, die hun opleiding ingrijpend had herzien en die de hervormde kerk 
had voorzien van een geheel nieuwe bestuursstructuur, waarin haar invloed 
op allerlei niveaus verzekerd was. In het Koninkrijk der Nederlanden was het 
hervormd kerkgenootschap geen 'heersende' kerk meer — voor zover ze dit 
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Kerken der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage, 
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woon gevestigd, maâr zich tijdelijk aldaar bevindende. 

Prijs f 6 .— voor hel jaar, 

ingaande 1 October 18 en eindigende uit0 September 18 

Geregistreerd bij mij Dit Tocgangbillet is personeel voor 
Kerkdijken Ontvanger, 

Tot ver in de twintigste eeuw werden zitplaatsen in de kerk verhuurd. Leden van de gezeten burgerij 
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leden, te gebruiken in de hervormde kerken in Den Haag. 
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ooit geweest was — maar nog wel een door de overheid 'beheerste'. Voor de 
predikanten van die kerk, de beroepsgroep in kwestie, had dit grote voordelen: 
dankzij bemoeienis van de staat werd hun rechtspositie sterker dan ze in de Re
publiek ooit geweest was. Vooral het instellen van de rijkstraktementen — die 
rechtstreeks aan hen werden betaald — en de daarmee samenhangende wijzi
ging van de beroepingsprocedure maakten hen veel minder afhankelijk van lo
kale elites. Predikanten kregen zo de kans om zich te ontworstelen aan plaatse
lijke of gewestelijke bindingen en zich te richten op zaken van nationaal 
belang. Dit lijkt ook het oogmerk te zij n geweest van het overheidsbeleid in re
ligieuze zaken: predikanten werden ingeschakeld in het proces van natievor
ming. Deze taak hadden ze gemeen met onderwijzers, de beroepsgroep waar
mee ze 's zondags en doordeweeks het meest te maken hadden. Concurrentie 
hadden ze van hen niet te duchten: ondanks de scheiding van kerk en school 
waren de schoolmeesters nog altijd een soort 'ondergeschikten' van de predi
kant. Ze waren veel lager opgeleid, werden slechter betaald en waren meestal 
ook van aanmerkelijk nederiger komaf. Bovendien hadden velen nog al tij d een 
bijbaantje in de kerk, als voorlezer, voorzanger of organist, in welke hoedanig
heid ze orders van de predikant hadden aan te nemen. Hetzelfde gold voor 'ca
techiseermeesters' en '-matressen', die immers onder toezicht stonden van de 
kerkenraad (die het tarief en de lesstof vaststelde). Hun ondergeschiktheid 
bleek verder uit het feit dat welgestelde jongeren gewoonlijk bij de predikant 
zelf 'hun belijdenis leerden'. Hulpkrachten als deze, aan wie wat 'ondankbaar 
werk' kon worden uitbesteed, kwamen de status van predikanten alleen maar 
ten goede. 

Dat predikanten een rol toebedeeld kregen in het proces van natievorming 
lag enerzijds voor de hand: negentiende-eeuwse 'leraars' waren geknipt voor 
het verspreiden van 'algemene beschaving". Hun opleiding was weliswaar kor
ter, maar breder dan die van andere academici. En terwij 1 driekwart van de j u-
risten, medici en dergelijken werkzaam was in de stad (dus slechts een kwart 
op het platteland), gold voor predikanten precies het omgekeerde. Vandaar dat 
in de eerste decennia van de negentiende eeuw vooral predikanten werden 
aangesteld als voorzitter van een plaatselijk Departement der Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen of tot lid van een regionale 'Commissie van Onder
wijs'. Ook in dit opzicht waren onderwijzers hun ondergeschikten. 

Anderzijds echter mag het verbazingwekkend heten dat predikanten inge
schakeld werden voor het bevorderen van nationele eenheid. Juist in religieus 
opzicht was Nederland immers heterogeen van samenstelling: het kende van
ouds een grote rooms-katholieke minderheid. Sinds de samenvoeging van 
Noord en Zuid vormde deze zelfs de meerderheid. Het artikel dat op aandrin
gen van koning Willem in de grondwet van 1814 was opgenomen — 'De Chris
telijke Hervormde godsdienst is die van den Souvereinen vorst" (artikel 133) — 
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was in de constitutie van het Verenigd Koninkrijk dan ook geschrapt.102 In de 
loop der jaren bleek de oververtegenwoordiging van predikanten in de com
missies van onderwijs eveneens op bezwaren te stuiten; om rooms-katholie
ken niet voor het hoofd te stoten, benoemde koning Willem vanaf het eind van 
de jaren twintig steeds minder predikanten tot schoolopziener. Waar in 1816 
nog zeven van de elf Gelderse schoolopzieners predikant waren geweest, gold 
dat in 1840 alleen nog voor dominee Macalester Loup.103 Ook in andere provin
cies verdwenen dominees uit de onderwijscommissies. Hun plaatsen werd niet 
ingenomen door rooms-katholieke geestelijken maar door geheel andere be
roepskrachten (met name juristen). 

Directe concurrenten waren priesters en predikanten niet. Eigenlijk had
den ze maar weinig met elkaar te maken. De afstand tussen rooms-katholieken 
en protestanten was groot; ze kenden eikaars geloof en gebruiken niet of nau
welijks. Allard Pierson leerde de rooms-katholieke kerk pas kennen en waarde
ren toen hij predikant was in Leuven. Voor die tijd was het bij vluchtige ken
nismakingen gebleven: 

Ook ik was in mijn kinderjaren vaak met een zekere hartsbeklemming een Roomsch 

kerkgebouw binnen geloopen; ik had daar allerlei onsamenhangende indrukken ont

vangen; ik had dikwijls een pastoor leelijk hooren zingen; ik had vaak met weerzin ge

keken naar dat werktuigelijk doopen der vingeren in het niet zeer zindelijk wijwater-

bakje. Ik wist al hetgeen een fatsoenlijk Protestant van de Roomsche kerk behoeft te 

weten.104 

Wel kwam het zo nu en dan voor dat protestantse christenen zich bekeerden 
tot het katholicisme. De hervormde synode hield daar een nauwgezette statis
tiek van bij. De uitkomst was echter geruststellend: er gingen veel minder her
vormden over naar de katholieke kerk dan vice versa.105 Lidmaatschap van de 
hervormde kerk of een ander protestants kerkgenootschap was aantrekkelij
ker; niet omdat het vereist was voor het bekleden van een openbaar ambt maar 
omdat het beschouwd werd als een hogere vorm van burgerschap. De vader
landse verdiensten van het protestantisme zouden niet alleen gelegen zijn in 
haar bijdragen aan de Nederlandse Opstand in de zestiende eeuw maar ook in 
haar huidige verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. 

Dat vond ook Hendrik Tollens Czn, Rotterdams verffabrikant en dichter— 
onder andere van 'Wien Neêrlandsch bloed' (1817). Godsdienstige verdraag
zaamheid was volgens hem, 'de dichter van de burgerij', het geestesmerk van 
de Nederlandse natie en het kardinale artikel van ieders credo: 

Ik dank, beschikker van mijn lot! 

U voor 't geschenk van 't lieve leven; 
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Maar daarvoor dubbel dank, o God! 

Dat mij 't in Neerland is gegeven. 

Hier loert geen sleep van hurelingen, 

Als wachters van de vrije ziel, 

Voor wat altaar ik nederkniel, 

Op welke wijs ik lof wil zingen; 

[-.] 

Hier, ginder, smoren wrok en twisten: 

Geen priesterlijke tijgertand 

Verscheurt er meer den broederband; 

Hier, ginds, is Roomsch en Onroomsch Christen 

In 't nog Godvreezend Nederland.106 

Tolerantie was echter niet het sterke punt van de Rooms-Katholieke Kerk, 
waartoe Tollens zelf behoorde. Vandaar dat hij haar in 1827 verruilde voor de 
Remonstrantse Broederschap, waar hij al jaren ter kerk ging. Het jaar na die 
overgang schreef hij een gedicht over de verhouding tussen het rooms-katho-
lieke en het protestantse volksdeel, 'Het Te Deum laudamus in 's Hertogen-
bosch'. Tollens beschreef hierin hoe er destijds gereageerd was toen de vader 
des vaderlands, Willem van Oranje, bleek te zijn vermoord. Hoewel een katho
liek dit op zijn geweten had gehad, was de rouw algemeen geweest: 

[...] Roomsch en Onroomsch, naast elkaar, 

Lag schreijend om de staatsiebaar 

Want Roomsch en Onroomsch, evenzeer, 

Was heul en hoeder kwijt, 

Den toeverlaat van ieder leer', 

Die d'eigen God belijdt: 

Want Nassau wist dat Christenpligt 

Het dulden is van ieders licht.107 

Maar in Den Bosch, zo wilde het verhaal, had men bij het vernemen van dit 
nieuws het Te Deum aangeheven (hetgeen overigens met bliksem uit den hoge 
was beantwoord). Dit gedicht over het vroegere gebrek aan vaderlandsliefde en 
verdraagzaamheid van katholieke Brabanders was een duidelijke zinspeling 
op de actuele toestand in de Zuidelijke Nederlanden, waar liberalen en katho
lieken zich steeds openlijker verzetten tegen het verlichte maar monarchale re
gime van koning Willem. Toen daar in 1830 eenmaal een echte opstand uit was 
voortgevloeid, hadden rooms-katholieke priesters afgedaan voor de Neder
landse natie. In de maanden rond de Tiendaagse Veldtocht was 'Holland' weer 
protestantser dan lang tevoren. 
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Heel anders dan de verhouding tot priesters was die met predikanten van an
dere, protestantse kerkgenootschappen. Sinds het eind van de achttiende 
eeuw waren deze betrekkingen een stuk vriendelijker geworden: van concur
rentie was weinig sprake meer. Hervormde, remonstrantse, lutherse en doops
gezinde predikanten waren meer op elkaar gaan lijken; niet alleen omdat ze, 
onder invloed van de Verlichting in de theologie, hun aloude geschilpunten ter 
zijde hadden geschoven maar ook omdat ze, onder invloed van de staat, voor 
een groot deel dezelfde opleiding én hetzelfde inkomen genoten. De facultei
ten in de godgeleerdheid bleven weliswaar gereserveerd voor de hervormde 
'kwekelingen', maar de studenten aan het remonstrantse, doopsgezinde en 
lutherse seminarium volgden grotendeels hetzelfde curriculum. Daar kwam 
bij dat doopsgezinde predikanten nu vrijwel altijd beroepskrachten waren (in 
plaats van liefdepredikers) en dat lutherse predikanten nog maar bij uitzonde
ring afkomstig waren uit Duitsland. 

Voor hervormde predikanten had het bestaan van 'andersdenkende' ambt
genoten zelfs duidelijke voordelen: dit gaf steun aan de gedachte dat ze niet 
slechts een institutie vertegenwoordigden ('de voormaals heersende kerk'), 
maar ook een vak, een tak van wetenschap. Hervormde, remonstrantse, luther
se en doopsgezinde predikanten vormden samen eerder een geleerde dan een 
geestelijke stand. Deze opvatting van het predikambt als een kwestie van ken
nis en beschaving had tot gevolg dat aan de hoogleraren in de theologie een 
zeer prominente rol werd toegekend. Waar dat toe leidde, komt in het volgen
de hoofdstuk ter sprake. 

Met hun 'cliënten' hoefden predikanten weinig rekening te houden. Deze 
term lijkt zelfs geheel misplaatst; niet omdat je een predikant geen entrepreneur 
zou mogen noemen — Constantijn Huygens noemde hem al 'een makelaer in 
ongesiene waren'—maar omdat hij in deze decennia nog meer een gezagsdrager 
was. Predikanten hadden niet zozeer een 'klantenkring' als wel een 'gehoor', 
van welks aandacht ze vrijwel verzekerd waren. Alleen in gemeenten waar 
oefenaars actief waren, leek de kudde soms even koning: de gemeenteleden 
konden 's zondags 'met de voeten stemmen'. Dat was ook het geval in steden, 
vooral grote steden, waar predikanten met elkaar moesten wedijveren om de 
gunsten van het publiek. Het aantal 'toehoorders', catechisanten, dopelingen 
en avondmaalsgangers dat een predikant wist te trekken gold daar — samen 
met de opbrengst der collectes — als een graadmeter van pastoraal succes. Af
gezien van deze wedijver hoefden ze zich weinig aan het volk gelegen te laten 
liggen. 

Dat lang niet iedereen ingenomen was met het nieuwe domineesregime in 
de hervormde kerk, leerde vooral de Afscheiding van 1834. Een wijziging van 
de krachtsverhoudingen wist deze echter niet te bewerkstelligen. De maatre
gelen tegen de 'separatisten' toonden juist hoe sterk de synodale partij, met 
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steun van de rijksoverheid, ten opzichte van het kerkvolk stond. In het volgen
de hoofdstuk zal blijken dat veel vroeg negentiende-eeuwse, hervormde pre
dikanten deze onafhankelijke positie koesterden als een wezenstrek van het 
protestantisme. 

128 


