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' E E N G E L E E R D E S T A N D I N DE M A A T S C H A P P I J '
G O D G E L E E R D H E I D AAN DE U N I V E R S I T E I T

EeneProtestantschekerk,doorhet licht derwetenschap niet meer bestraald, is geene
Protestantsche meer. In onkunde weggezonken, tot mysticisme en onverdraagzaamheid vervallen, buiten staat, om het zedenbederf dezer eeuw en dezegepraal van het
materialisme onzer dagen te helpen keren, verliest zij haren weldadigen invloed op
de maatschappij en bedreigt zij den Staat met meer dan denkbeeldig gevaar.1

Waar de Bataafse revolutionairen de 'voormaals heersende kerk' radicaal uit
het openbare leven hadden willen verdrijven, trachtten volgende regimes een
einde te maken aan haar bevoorrechting door de privileges die zij tot dan toe
als enige genoten had voortaan ook toe te kennen aan andere kerkgenootschappen. In plaats van het Amerikaanse model van de verhouding tussen kerk
en staat, werd zo het Franse nagevolgd.2 Zo werden de betalingen aan de 'leraars' van de hervormde kerk uiteindelijk niet stopgezet maar uitgebreid over
andere gezindten. Ten tijde van het Koninkrijk Holland was ook voor niet-hervormde 'bedienaren van de godsdienst' al de mogelijkheid geopend om een
rijkstraktement te ontvangen. 3 Van deze regeling, door koning Willem bekrachtigd, werd spoedig zelfs gebruikgemaakt door doopsgezinden, die traditioneel niets van de staat moesten hebben.
Een soortgelijke koerswijziging voltrok zich ten aanzien van de theologische faculteit. Aangezien deze van oudsher gereserveerd was voor het opleiden
van hervormde predikanten, belichaamde ze een bijzondere verhouding tussen kerk en staat. De Staatsregeling van 1798 had de leden van deze faculteit
daarom aangeduid als 'Hoogleraren der voormaals Heersende Kerk' en had
hen van de universiteit verbannen. 4 Dat was niet naar ieders zin geweest. Al in
de Nationale Vergadering van 1796 hadden sommige afgevaardigden voorgesteld om de theologische faculteit niet af te schaffen, maar open te stellen voor
alle denominaties. Zo'n inter- of buitenkerkelijke onderwijsinstelling, los van
confessionele bindingen, zou 'mannen met verlichte koppen' kunnen afleveren, waar nu meer dan ooit behoefte aan was. Andere radicale afgevaardigden
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hadden daar echter niets voor gevoeld. Ze waren alleen al benauwd voor het
bijeenbrengen van zo veel verschillende jongeren 'in die leeftijd waarin de
driften het sterkst woeden'.5 Uiteindelijk had de Nationale Vergadering besloten dat 'het onderwijs in de godgeleerdheid der natie' onverenigbaar was met
de scheiding van kerk en staat zodat de theologische faculteiten moesten worden opgeheven.
Toen de revolutionairen plaats hadden gemaakt voor gematigder krachten
waren de faculteiten der godgeleerdheid geleidelijk aan in ere hersteld; de
hoogleraren, die met een leeropdracht 'gewijde welsprekendheid', 'zedenleer'
of 'kerkelijke geschiedenis' waren ondergebracht in de letterenfaculteit kregen hun oude leerstoel terug. Met het Organiek Besluit van 1815 werd de theologische faculteit definitief gerehabiliteerd. De godgeleerdheid zou weer een
vaste plaats hebben aan de athenaea en academies; niet langer als Tioningin der
wetenschappen', maar even nauw als tevoren gelieerd aan de hervormde kerk.
De staatscommissie die het Organiek Besluit had voorbereid, had voorgesteld om de theologische faculteiten ook voor katholieken en dissenters open
te stellen. Utrecht zou geheel hervormd moeten blijven, maar Groningen zou
enkele leerstoelen moeten inruimen voor de lutheranen en Leiden voor de
rooms-katholieken. De Raad van State daarentegen had alle drie de faculteiten
hervormd willen laten. In Groningen zouden daaraan eventueel lutherse
hoogleraren kunnen worden toegevoegd en in Leiden zou men, naar Duits
voorbeeld, een hervormd-katholieke 'dubbelfaculteit'kunnen inrichten. Daar
had de minister echter niets voor gevoeld.6 Ook een hervormd-katholieke faculteit strookte niet met wat hij van plan was: het oprichten van een aparte —
maar door de staat gesuperviseerde — theologische opleiding voor rooms-katholieke geestelijken.
Het Organiek Besluit bepaalde daarom dat de Leidse, Utrechtse en Groningse faculteiten der godgeleerdheid, hoewel rijksinstellingen, bestemd zouden blijven 'tot vorming der kweekelingen voor den hervormden godsdienst 1
(artikel 56). Rooms-katholieken en dissenters kregen geen leerstoelen in de
rijksuniversiteiten of athenaea maar wel werden aan hen subsidies toegezegd
voor het 'hooger onderwijs in den godsdienst' (artikel 58V). In 1816 werden
daartoe bij Koninklijk Besluit een remonstrantse en een lutherse kweekschool
opgericht. Deze seminaries werden door het rijk gesubsidieerd op voorwaarde
dat de remonstranten en lutheranen op den duur uitsluitend predikanten
zouden toelaten die kandidaatsexamen hadden afgelegd in de Leidse, Utrechtse of Groningse faculteit der godgeleerdheid. Ze zouden dus grotendeels hetzelfde curriculum moeten volgen als hun hervormde broeders. Beide scholen
zouden gevestigd zijn in de hoofdstad.
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EXCURS: ANDERSDENKENDEN IN O P L E I D I N G

Amsterdam was de academiestad der dissenters; de 'leraars' der doopsgezinden, lutheranen en remonstranten werden sinds eeuwen opgeleid in de schaduw van het Athenaeum Illustre.7 De remonstranten waren er het eerst bij geweest; al in 1634 hadden ze een seminarie gesticht. De Amsterdamse
magistraat had daar graag toestemming voor verleend, want zo'n kweekschool zou een impuls kunnen geven aan de pas opgerichte 'Doorluchtige
School'. Die hoop bleek terecht: remonstrantse seminaristen schreven zich ook
bij het Athenaeum in, om daar het voorbereidend onderwijs in de humaniora
te volgen. Rond het midden van de zeventiende eeuw nam het Remonstrants
Seminarie deze eerste fase in eigen hand; in 1683 stelde het daartoe een tweede
hoogleraar aan. Maar vanaf het eind van de achttiende eeuw maakten de remonstranten weer, net als de doopsgezinden, gebruik van het onderwijsaanbod van het Athenaeum. Het eigenlijk remonstrantse deel van de predikantsopleiding werd voortaan weer verzorgd door een enkele hoogleraar.8
Een halve eeuw na de remonstranten hadden ook de 'mennonieten' —
doopsgezinden, vernoemd naar hun aartsvader Menno Simonsz.—een predikantsopleiding gesticht. In 1681 opende Galenus de Haan, arts en voorganger
in Amsterdam, een doopsgezinde kweekschool. Kort na zij n dood in 1706 werd
deze echter alweer opgeheven. In tegenstelling tot de remonstranten, wier
kerkgenootschap vorm had gekregen rond een hoogleraar (Arminius), hechtten de doopsgezinden traditioneel weinig waarde aan theologische scholing.
Om voor te mogen gaan in een doperse 'vermaning', was wijding noch opleiding vereist. In de ogen van strenge, wereldmijdende mennonieten was theologische scholing zelfs verdacht. Wie toch voor dominee wilde leren, kon terecht in het remonstrants seminarie; dat stond ook open voor doopsgezinde
studenten. Toen er evenwel wrijvingen waren ontstaan tussen beide denominaties, stichtten de dopersen in 1735 weer een eigen kweekschool. Deze spande
zich niet alleen in voor het opleiden maar ook voor het tewerkstellen van
doopsgezinde 'leraars'. Het bestuur gaf subsidie aan gemeenten die een academisch gevormde predikant wilden aanstellen. Op deze manier werden doperse lekenpredikers langzamerhand verdrongen door theologisch geschoolde
beroepskrachten; een schoolvoorbeeld van beroepsvorming of 'professionalisering' in de klassieke zin van het woord. 9 Het seminarie werd in 1811 overgenomen door de in dat jaar opgerichte Algemeene Doopsgezinde Sociëteit ter
bevordering van den predikdienst. De curatoren van de kweekschool (voornamelijk predikanten) werden voortaan gekozen uit de leden van het bestuur der
Sociëteit. Deze spande zich ook in voor een behoorlijke bezoldiging van de
alumni (minimaal ƒ 600,-). Omstreeks 1850 was in vrijwel alle doopsgezinde
gemeenten een aan het seminarie opgeleide predikant werkzaam.
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De derde groep dissenters, de luthersen, beschikte ten tijde van de Republiek niet over een eigen kweekschool. Ze importeerden predikanten uit
Duitsland (de bakermat van het lutheranisme), lieten Nederlandse jongens
daar studeren of stelden zich tevreden met kandidaten die alleen bij een predikant in de leer waren geweest. De hoogduitse lutherse predikanten in Nederland bleken op den duur echter weinig ingenomen met deze wijze van predikantsopleiding. Ze vreesden dat het lutheranisme in Nederland te ver
verwijderd zou raken van de Duitse moederkerk. Op hun aandringen bepaalde
het Amsterdams Consistorie — het hoogste kerkbestuur in luthers Nederland10 — in 1661 dat alle kandidaten 'zoo mogelijk' in Duitsland gestudeerd
moesten hebben. In 1728 bepaalde het zelfs Tjij vacature geene andere predikanten te nomineren dan die in Duitschland op eene van onze regtzinnige
Akademien gestudeerd hadden'. De kosten van zo'n buitenlands studieverblijf, meestal twee jaar lang, hoefden geen beletsel te vormen: het Amsterdamse Liefdefonds en Fonds van Garlich verstrekten beurzen voor studie aan een
Duitse academie.11 Wat de vooropleiding der kwekelingen betreft, schreef het
Consistorie in 1767 voor dat studenten verplicht waren om na de Latijnse
School twee à driejaar in de leer te gaan bij een predikant en, zo werd in 1790
toegevoegd, tevens college te lopen in het Amsterdams Athenaeum. De predikanten die zorgdroegen voor deze vooropleiding ontvingen daartoe een subsidie uit de kas van de Amsterdamse ouderlingen.
Vanaf het eind van de achttiende eeuw werd de opleiding tot luthers predikant dus in alle opzichten beheerst door de Amsterdamse Consistorie: de
hoofdstedelijke predikanten en ouderlingen keurden de aspirant-predikanten, verstrekten hun beurzen en namen hun gewoonlijk de beide kerkelijke
eindexamens af.12 Ook de 'ordinatie', de plechtige wijding tot het ambt, vond
meestal plaats in een der Amsterdamse kerken: in de oude aan het Spui of in de
ronde aan het Singel. De hegemonie van de Amsterdamse lutherse gemeente
•— een van de grootste en rijkste ter wereld — sprak vanzelf: ze omvatte meer
dan de helft van alle lutheranen in Nederland. 13
In de Franse tijd nam de macht van de Amsterdamse predikanten en ouderlingen echter af: door de financiële crisis zagen ze zich genoodzaakt hun subsidies (aan de studenten en de predikanten die dezen opleidden) te verminderen
en, uiteindelijk, geheel stop te zetten. De opleiding tot evangelisch-luthers
predikant kwam zo stil te liggen. Voor het beroepen van Duitse kandidaten,
vroeger zo gebruikelijk, deinsde men nu terug: met buitenlandse voorgangers
vreesden de lutherse gemeenten het af te zullen leggen tegen de orthodoxe
groeperingen die zich kort voor de Bataafse Revolutie van haar hadden afgescheiden. De wortels van dit schisma lagen ten dele in Duitsland. De theologische faculteiten aldaar waren in de loop van de achttiende eeuw in de ban van
het rationalisme geraakt. In Duitsland opgeleide predikanten hielden er dan
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ook vaak nogal vrijzinnige opvattingen op na. De Amsterdamse kerkenraad
had daar weinig moeite mee, maar veel gemeenteleden namen er aanstoot aan:
de Duitse voorgangers zouden te weinig respect tonen voor de bijbel en de belijdenisgeschriften. Deze tegenstelling tussen recht- en vrijzinnigen lag des te
gevoeliger daar ze grofweg samenviel met die tussen, respectievelijk, prinsgezinden en patriotten. Toen het Amsterdams Consistorie in 1791 voor de vijfde
achtereenvolgende keer een rationalistisch predikant beroepen had, scheidden de rechtzinnigen zich af en vormden een 'hersteld lutherse gemeente'.
Mede dankzij de steun van het stadsbestuur en de gereformeerde kerkenraad
van Amsterdam konden de hersteld-luthersen zich vrijelijk ontplooien. Al in
1793 betrok de gemeente, die een kwart van de Amsterdamse lutheranen omvatte, een groot kerkgebouw aan de Kloveniersburgwal. Afkerig als ze waren
van het theologische klimaat in Duitsland verboden de 'herstelden' hun kandidaten daar te studeren. In afwachting van een eigen kweekschool behielpen
ze zich met het huisonderwijs van de plaatselijke predikanten en de colleges
aan het Athenaeum. De kwekelingen werden zelfs aangespoord om onderwijs
te volgen van de gereformeerde hoogleraar in de theologie. 14
De grote, evangdisch-lutherse gemeente hield in beginsel vast aan de opleiding in den vreemde maar kon daar in de praktijk geen zorg voor dragen. Vandaar dat ze wel oren had naar het door koning Lodewijk Napoleon gelanceerde
plan om de theologische faculteit in Groningen — waar vanouds veel Duitsers
studeerden — in te richten voor de lutherse predikantsopleiding. Door de politieke ontwikkelingen kwam er van dit plan niets terecht. Het aantreden van
koning Willem, die veel affiniteit had met de lutherse kerk, beloofde echter betere tijden. Het Organiek Besluit schonk de luthersen weliswaar geen universitaire leerstoelen maar zegde hun wel rijkssubsidie toe voor het opzetten van
een eigen 'inrigting'. Om daarvoor in aanmerking te komen, schrapte het
hoogste lutherse kerkbestuur de verplichte studie in Duitsland. Bij de beloofde 'inrigting 5 stelde het zich een opleiding voor onder regie van de Amsterdamse ouderlingen en predikanten. De regering had echter iets heel anders in
gedachten: een kweekschool onder staatstoezicht, net als de gereorganiseerde
lutherse kerk zelf.15 Het Koninklijk Evangelisch-Luthers Seminarie dat op 5
december 1816 in het leven werd geroepen, zou weliswaar gevestigd zijn in
Amsterdam, 16 maar het hoofdstedelijk Consistorie zou voortaan geen enkele
greep meer hebben op de opleiding van lutherse predikanten. De curatoren
van het seminarie zouden zonder enige kerkelijke inspraak door de Kroon
worden benoemd. En daar hoefden ze niet eens luthers voor te zijn.17 Ook het
curriculum werd van regeringswege vastgesteld: lutherse predikanten in spe
zouden vrijwel dezelfde vakken volgen als hun hervormde vakbroeders.18 ze
zouden bovendien aan hetzelfde examen worden onderworpen: de kandidaats- en doctoraatsexamens van lutherse studenten theologie zouden afgeno-
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men worden door de Leidse theologische faculteit, die dan voor de gelegenheid
werd aangevuld met de lutherse ordinarius. 19 In de evangelisch-lutherse kerk
— zo bepaalde niet zijzelf maar de regering — zou niemand meer tot de predikdienst worden toegelaten zonder zulk een (Leidse) kandidaatsbul en een
getuigschrift van twee jaar onderwijs in het Koninklijk Evangelisch-Luthers
Seminarie.20

ZEGGENSCHAP
De hervormde kerk kon op veel punten tevreden zijn met de reorganisatie van
het hoger onderwijs. Evenals ten tijde van de Republiek zouden haar 'leraars'
een volledig academische opleiding ontvangen. Aan elk van de drie rijksuniversiteiten en vier (spoedig drie) rijksathenaea zouden daartoe hoogleraren in
de theologie werkzaam zij n. Het nieuwe, uitgebreide onderwijscurriculum en
examentraject zouden de kwaliteit van het predikantswerk en het aanzien van
het predikantencorps zeer ten goede kunnen komen. Bovendien was het prestige van de 'vaderlandse' kerk ermee gediend dat zij, als enige in Nederland,
kon bogen op een volop universitaire opleiding van haar 'leraars'. Maar hoewel
de theologische faculteiten voorde hervormde kerk bleven ingericht, waren ze
bepaald niet van haar. In tegenstelling tot de doopsgezinde sociëteit en de remonstrantse broederschap kon het hervormd kerkbestuur geen enkele directe
invloed uitoefenen op de benoeming van de hoogleraren.
Ook in de Republiek had de kerk het zonder die invloed moeten stellen. De
curatoria en de Staten hadden haar consequent inspraak geweigerd: 'De keuze
geschiedde uit haar predikantencorps, dat was alles.'21 Nu andere kerkgenootschappen echter op overheidskosten hun eigen hoogleraren mochten aanstellen, werd duidelijk dat het uitbesteden van de predikantsopleiding aan de academie ook zo zijn nadelen had. Dat de hervormde kerk niets te zeggen had over
de benoeming van 'haar' hoogleraren werd nu als extra pij nlijk ervaren, omdat
dezen, als 'landsbeambten', niet langer verplicht waren de belijdenisgeschriften te ondertekenen. 22 Toch speelden ze een belangrijke rol in het kerkelijk leven: eens in de drie à vijf weken traden ze op als 'academieprediker' en eens in
de drie à vier jaar hadden ze zitting in de synode, als 'prae-adviseurs'. 23 Terwijl
het kerkbestuur dus niets te zeggen had over de hoogleraren, was dit omgekeerd wél het geval. In de eerste kwart eeuw na de invoering van het Algemeen
Reglement lijkt men deze toestand als vanzelfsprekend te hebben aanvaard.
Maar vanaf de jaren 1840 groeide de onvrede. Ten dele was dat een reactie op de
ietwat gereserveerde houding die de rijksoverheid onderkoning Willem 11 ten
opzichte van de hervormde kerk begon in te nemen. De directe aanleiding echter vormde het optreden van de zogeheten 'Groninger Godgeleerden'.
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De leider van de Groninger godgeleerden, prof.dr P. Hofstede de Groot (180Z-1886) in 1840, als jong
hoogleraar. Bron onbekend.

' O P L E I D I N G ' : DE G R O N I N G E R

GODGELEERDEN

Terwijl Hendrik de Cock zich in de eerste helft van de jaren dertig sterk maakte voor handhaving van de Dordtse kerkleer, sloeg zijn voorganger heel andere
wegen in. De jonge predikant doctor Petrus Hofstede de Groot was in 1829, na
enkele jaren in Ulrum te hebben 'gestaan', benoemd tot hoogleraar in de theologie te Groningen. Zijn twee ambtsgenoten aldaar, L.G. Pareau en J.F. van
Oordt (later W. Muurling) hadden beiden in Utrecht gestudeerd, en waren daar
in de ban geraakt van professor Ph.W. van Heusde, die drukbezochte colleges
gaf in de letterenfaculteit. Deze wijsgeer had hun de evolutie van de menselijke beschaving geschetst als het resultaat van Gods opvoeding van de mensheid, 'de openbaring en opleiding door God in Jezus Christus ons gegeven, om
ons Gode steeds gelijkvormiger te maken'.24 Hoe die andragogiek in zijn werk
ging, zag men het best bij Jezus en zijn leerlingen: niet door een stelsel van
wetten of leerstellingen in te prenten maar door persoonlijke omgang, door
vertrouwelijke gesprekken, waarin niet alleen het verstand maar alle menselijke vermogens werden gevormd. Dit vormingswerk, dat Plato aan de staat had
willen toevertrouwen, zou de voornaamste taak van de christelijke kerk zijn.25
Eenmaal benoemd tot hoogleraar in Groningen werkten De Groot, Van
Oordt en Pareau deze denkbeelden uit tot een samenhangende theologische
visie. In 1835 stichtten ze, samen met enkele predikanten uit de omgeving, een
Godgeleerd Gezelschap en vanaf 1837 gaven ze een eigen periodiek uit: Waarheid in Liefde, een Godgeleerd Tijdschrift voor Beschaafde Christenen. In onderlinge samenwerking schreven de drie hoogleraren een reeks van zeven handboeken,
niet alleen op het terrein van de dogmatiek maar over alle hoofdvakken van
theologische studie, waaronder de moraal en de praktische godgeleerdheid.
Door hun eensgezinde optreden maakten ze spoedig naam als 'de Groninger
godgeleerden'. In 1838 hoorde de Amsterdamse theologiestudent Rein Bakhuizen van den Brink een intredepreek met een uitgesproken Groningse inslag:
Gij vraagt wat ik onder dat Groningsche element versta? Zoo gij echter het Groningsche
tijdschrift Waarheid in Liefde leest, zult gij gemakkelijk het antwoord op die vraag hebben. De Groninger Heeren namelijk zijn [...] tot het resultaat gekomen dat de hoofdzaak
van het Christendom Christus zelf is: dat wil zeggen zijne persoon in hare ongedeelde
verschijning, niet zijn leer, dan wel zijn geheele bestaan en werkzaamheid hier op aard.
Zij hebben derhalve tot leus om niet van eene Openbaring Gods door Christus maar van
eene openbaring Gods in Christus te spreken.26

Dankzij hun eenvoudige, hartelijke manier van preken vonden de Groningers
veel gehoor in Stad en Ommeland: wanneer een van de hoogleraren zondagsavonds optrad als academieprediker, zat de Martinikerk stampvol. 27 Hofstede
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de Groot hield naast preken ook veel Volksvoorlezingen', bijvoorbeeld voor
't Nut; dat bood uitgelezen mogelijkheden voor het populariseren van zijn
ideeën. Van een theologische school groeide de Groninger godgeleerdheid uit
tot een kerkelijke stroming, de eerste echte 'richting' in de negentiende-eeuwse hervormde kerk.
Evenals het Réveil zetten de Groningers zich af tegen intellectualistische
opvattingen van geloof, en vestigden ze de aandacht op het (religieuze) gemoedsleven.28 Zo zou het in de catechese niet aankomen op 'stelselmatig onderrigt in de leer' maar op zedelijke en godsdienstige vorming: 'Ik acht, dat wij
hierin zeer Nederlandsch zijn/ zei Hofstede de Groot daar later over, 'en nog
meer Nederlandsch, dan onze meeste Landgenooten'. 29 Godsdienstonderwijs
en Nederlanderschap waren volgens de Groningers nauw met elkaar verweven. De hoge betekenis die ze zowel in hun theologische geschriften als in hun
ambtelijke werk toekenden aan 'opleiding5, opvoeding en onderwijs, was niet
slechts een echo van vage idealen, ontleend aan Verlichting of Romantiek. Het
weerspiegelde eerder de alleszins concrete taak waar ze zich in het jonge Koninkrijk voor gesteld zagen: het volk door middel van godsdienstonderwijs,
op en naast de kansel, 'op te leiden' tot lidmaten van de hervormde kerk. Dat
was niet slechts een kwestie van gemeente- maar ook van natievorming. Lidmaatschap van de hervormde kerk — of een andere respectabele denominatie
— gold in de vroege negentiende eeuw als een vorm van burgerschap. Maar
kon de Nederlandse Hervormde Kerk die natievormende rol waarmaken?
In haar eerste 'Overzigt van den staat van het Hervormd Kerkgenootschap
in de Nederlanden', in 1829, gaf de ASC een statistisch overzicht waaruit bleek
dat slechts een op de drie hervormde zielen (33,7 %) lidmaat was.30 Op zichzelf
was dit oud nieuws: ten tijde van de Republiek was het aandeel van de 'belijdende' leden ongeveer even klein geweest. Nadere beschouwing van deze cijfers leert echter dat er aanzienlijke verschillen bestonden tussen de provincies.
In Noord-Brabant en Limburg had bijna de helft van de hervormde zielen belijdenis gedaan (respectievelijk 47 % en 46 %); niet verwonderlijk voor wie bedenkt dat ze zich staande moesten houden in een katholieke omgeving. In
Overijssel (40 %), Noord-Holland en Zeeland (beide 42 %) lag het aandeel van
lidmaten eveneens beduidend hoger. In Groningen daarentegen maakten de
lidmaten slechts 19 % van de hervormde zielen uit en in Friesland zelfs maar
17 %.31 Meer dan de leraars in andere gewesten stonden Friese en Groningse
predikanten dus voor de opgave om het kerkvolk daadwerkelijk bij de kerk te
betrekken. Van Hofstede de Groot en de zijnen leerden zij wat daartoe nodig
was: een hartelijker benadering van gemeenteleden maar ook een ruimhartiger opvatting van de belijdenis — zo ruim als de natie, als het kon.
Waar de vaderlandse (kerk)geschiedenis volgens Bilderdijk en de zijnen
leerde dat een terugkeer tot de Dordtse kerkleer geboden was, beschouwden de
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Groningers het Calvinisme als een verbastering van Nederlandse hervorming.
Ze waren tot de overtuiging gekomen dat het evangelie 'door Nederlandse Godgeleerden, vooral oudtijds, op eene andere en veelal betere wijze was opgevat,
dan door vele buitenlanders, wier zienswijze evenwel bij ons te lande de inheemsche had verdrongen'. 32 De Groningers streefden naar een van uitheemse
verbasteringen verschoonde, 'echt Nederlandse nationale theologie', in de humanistische traditie van Thomas à Kempis, Wessel Gansfort en Erasmus.33 Aan
de formulieren van enigheid, waar het Réveil en de Afscheiding zo hoog van
opgaven, achtten de Groningers zich dan ook niet gebonden. Al in 1833 had
Hofstede de Groot ronduit verklaard dat predikanten zich niet aan de belijdenisgeschriften hoefden te houden maar alleen aan de bijbel. De Nederlandse Geloofsbelijdenis bepaalde immers zelf dat 'geener menschen schriften, hoe heilig
ze geweest zijn, gelijken bij de Goddelijke Schrifturen' (artikel 7). Niet de dogmatiek maar de exegese van het Oude en Nieuwe Testament zou moeten uitwijzen wat men te geloven had. Dogma's als dat van de Drie-eenheid, die op
geen enkele wijze exegetisch onderbouwd waren, konden dus zonder pardon
ter zijde worden geschoven.

'MEN WIL D A T D E K U D D E H A R E H E R D E R S BEHEERSCHE'
Met hun openlijke kritiek op traditionele leerstellingen haalden de Groningers zich de gramschap van rechtzinnige hervormden op de hals. Moesten déze
godgeleerden de jeugd opleiden tot het predikambt? Een viertal kerkenraden
riep in 1841 de synode op om zich sterk te maken voor het aanstellen van hoogleraren 'die met hun hart de kerkleer zijn toegedaan'. Dit adres werd 'wegens
informele inzending' niet in behandeling genomen. Maar zonder gevolgen
bleef het niet: de synode verzocht de koning om voortaan — 'in het belang der
Godsdienst" — directe invloed uit te mogen oefenen op de benoeming van
hoogleraren in de theologie. Het jaar daarop kreeg ze te horen, dat die invloed
haar zou worden gegund. Voortaan zou de synode of de Algemeene Synodale
Commissie 'vertrouwelijke consideratiën' mogen geven op de voordracht van
de curatoria. Daartoe zou een synodale 'commissie van vertegenwoordiging'
worden ingesteld.34
Inmiddels was echter duidelijk geworden dat sommige hervormden zich
met zulke invloed niet tevreden zouden laten stellen. Dat bleek vooral uit het
Adres van Zeven Haagse Heren dat de synode in 1842 had ontvangen. Hierin hadden Groen van Prinsterer en zes andere voormannen van het Réveil35 op scherpe
toon hun ongenoegen geuit over'[de handhaving van] de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het [lager] onderwijs en het kerkbestuur'
in de hervormde kerk. Wat de predikantsopleiding betreft trokken ze vooral

138

van leer tegen de Groningers. Ze eisten dat de synode op 'stellige' wijze zou verklaren dat de verkondiging van deze godgeleerden in strijd was met 'de belijdenis der Hervormde Kerk en de zaligmakende leer der Heilige Schriff.36 De theologische faculteit van G ronin gen — en, in mindere mate, die van Leiden —- was
volgens hen zo ver afgedwaald van het rechte pad dat ze eigenlijk volstrekt ongeschikt was voor het opleiden van betrouwbare herders en leraars:
Even goed en wellige beter ware het hen te zenden naar de school der Rabbijnen, waar
men ten minste eerbied heeft voor het Oude Testament, of naar de seminariën der
Roomschen, waar men althans een Zaligmaker, die voor ons gestorven is, behoudt. De
Leeraars op te voeden in de stelselmatige verloochening der leer, wier verkondiging hun
opgelegd is, verdient geen zachter naam dan verraad aan de dierbaarste belangen onzer
Kerk.37

De Groningse hoogleraren reageerden niet rechtstreeks maar bij monde van
A. Rutgers van der Loeff, predikant te Noordbroek en redacteur van Waarheid in
Liefde. In juni 1842 schreef hij een adres aan de synode, waarin hij het schrijven
van de zeven heren 'onwaar', 'sluw', 'onredelijk', 'onbetamelijk', 'onchristelijk',
'onprotestantsch' en zelfs 'ongereformeerd' noemde. Onprotestants was het
omdat het afbreuk zou doen aan 'de Protestantsche grondbeginselen van vrijheid van onderzoek des Goddelijken woords en onafhankelijkheid van menschelijk gezag'.38 En onbetamelijk noemde de auteur het dat de heren — hoewel geen van allen theoloog! — zich het gezag aanmatigden om te oordelen
over godgeleerde kwesties. Volgens hem was zo'n manier van doen even ongepast als wanneer theologen zich zouden opwerpen als bestrijders van de een of
andere juridische of medische opvatting (over de 'koepokinenting", bijvoorbeeld). Stel j e voor dat zij er eens bij 'eene Regtsgeleerde en Geneeskundige Faculteit of andere achtbare Vergadering' op aan zouden dringen om een gewraakte opvatting te veroordelen en haar aanhangers te schorsen! Zou dat niet
hoogst onbetamelijk zijn? 'En dit is het, wat men ons doet!' 39
Een der Haagse heren, PJ. Elout, diende de Groningers van repliek. De
adressanten, zo stelde hij, waren maar gewone gemeenteleden; ze verbeeldden
zich niet dat ze op bijzondere theologische deskundigheid konden bogen.
Maar dat hoefde ook niet, want de hervormde kerk kende geen onderscheid
tussen 'geestelijken' en 'leken'.40 Volgens Elout was het hoofdbeginsel van protestantisme dus niet gelegen in de rechten van beroepstheologen—zoals Rutgers van der Loeff had gesuggereerd — maar in die van gemeenteleden. De
voorman van de Groningers, Hofstede de Groot, dacht daar uiteraard anders
over. Hij reageerde in de nazomer van dat jaar met een openbaar college ter
opening van het academiejaar, 'Wat moeten wij, godgeleerden in de Nederlandsche Hervormde Kerk, nu doen?' Deze vraag zou niet slechts van strate-
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gisch, maar ook van heilshistorisch belang zij n: "Wij, Godgeleerden, Evangeliedienaren', zo stelde De Groot, zouden namelijk de voornaamste middelen zijn
waarmee Christus zijn gemeente 'opleidde'. Aan die roeping zouden ze echter
alleen gestalte kunnen geven als de gemeente hun voldoende vrijheid gunde.
De Groot noemde het daarom schandelijk dat de Haagse Heren gesuggereerd
hadden dat de theologische faculteit minder geschikt zou zijn voor de predikantsopleiding dan 'de beuzelscholen der Rabbijnen' of'de afrigtingsplaatsen
der toekomstige Roomsche Priesters'. Uit die minachting voor vrije wetenschap bleek volgens De Groot zonneklaar wat de Heren nastreefden. Hun plannen zouden kort en goed neerkomen op 'gewetensdwang" zoals die ook heerste
in de katholieke kerk:
[...] want dàâr dwingen de Priesters de Gemeenten door magtsspreuken en geweld, om
voor waar aan te nemen, wat zij leeren; hier wil eene zekere partij ons door de Gemeente dwingen slechts dat te leeren, wat die partij willekeurig voor goed gelieft te ijken;
dâàr behandelt de herder zijne redelijke kudde, alsof zij een hoop tot eigen nadenken
onbekwame schapen ware; hier wil men, dat de kudde hare herders beheersche; alsof
deze niet haar moesten leiden, verlichten en heiligen. In één woord: in plaats der hiërarchie der Roomsche Kerk wil die partij eene ochlocratie in onze Hervormde Kerk invoeren;
in plaats der Priesterheerschappij aldaar, hier eene heerschappij der menigte. 41

Die 'kuddegeesf zou niet de overhand mogen krijgen in de hervormde kerk;
predikanten mochten onder geen beding hun professionele autonomie ten opzichte van de gemeente prijsgeven.
Wij willen vrijmoedig eens kunnen verschijnen voor den regterstoel van CHRISTUS, die
ons totzijne dienaren en niet tot dienstknechten der Gemeente heeft aangesteld, en die wil
dat wij Hem zullen prediken, niet 't geen misschien aangenaam is aan de Gemeente [...]42

Hoewel de gemeente nu door de Haagse Heren was opgejut om 'heerschappij
te gaan voeren over hare herders', was ze volgens De Groot verstandig genoeg
om de professionele autonomie van haar predikanten te respecteren. Het gros
van de gemeenteleden zou wel inzien dat men rechtsvragen maar beter kon
overlaten aan juristen, medische kwesties aan artsen en godsdienstige of kerkelijke vraagstukken aan theologen. Wat moesten de godgeleerden in de hervormde kerk nu dus doen? Daar kon De Groot kort over zij n: doorgaan alsof er
niets gebeurd was. Hij spoorde zijn studenten zelfs aan om duidelijker dan tevoren hun stem te laten horen. Vandaar dat hij als motto van zijn college een
bijbelvers citeerde — ondertekend met 'Jezus Christus' — dat eindigde met de
woorden: 'Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt dat in 't licht; en hetgeen gij
hoort in het oor, predikt dat op de daken' (Mattheüs 10:27).
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De Groninger Godgeleerden gingen een confrontatie dus niet uit de weg.
De Haagse Heren deden dat evenmin: nadat hun Adres op procedurele gronden
was afgewezen, riepen ze de hervormde gemeenten in Nederland op om zich
— zoals de burgerij van Zürich gedaan had met de auteur van Das Leben Jesu,
David Friedrich Strauss — van de onrechtzinnige hoogleraren te ontdoen. 43 In
Groningen, waar de hoogleraren in de theologie razend populair waren, bleek
men daar echter niet voor in te zijn. Het studentencorps Vindicat atque Polit
organiseerde zelfs, als adhesiebetuiging, een fakkeloptocht voor Hofstede de
Groot en zij n collega's. Op de melodie van het 'Wilhelmus' brachten de studenten hun deze serenade:
Gij drietal Professoren!
Komt, wapent u, houdt stand!
Dan zal het daglicht gloren
In 't oost van Nederland.
In 't westen—en geen wonder—
Daar neigt dat licht ter rust;
Ook Phebus gaat er onder,
Daar wordt zij n licht geblust!
Gij, drietal Professoren!
Komt, gordt u aan met kracht!
De heil'ge krijg bezworen
Met 't heer van d'oude nacht!
Met 't slagzwaard uit de schede
Verwint gij ras dat heer:
Uw wapens zijn de rede
En d'Evangelieleer.44

Zoals uit deze verzen blijkt, was enig gewestelijk chauvinisme niet vreemd aan
steun van de Groningers voor'hun' godgeleerden.

EEN PROTESTANTSE NATIE?

Hoewel in de synode bepaald weinig sympathie leefde voor het streven van de
Haagse Heren, was ook zij ontevreden met de bestaande verhouding tussen de
hervormde kerk en de theologische faculteiten. Het was immers niet uitgesloten dat de Kroon hoogleraren zou aanstellen die geen predikant, of zelfs niet
hervormd waren. Die dreiging was rond 1840 opeens veel reëler geworden toen
de oude koning te kennen had gegeven dat hij wilde hertrouwen met freule
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Henriette d'Outremont. Tot ontsteltenis van het protestantse volksdeel bleek
deze hofdame niet alleen van Belgische afkomst maar ook nog katholiek. De
verontwaardiging over het voorgenomen huwelijk met 'Jetje Dondermond'
was groot: velen beschouwden het als verraad aan de Hervorming en aan het
lieve vaderland.45
Reden tot bezorgdheid had vooral de hervormde kerk: wat moest er van
haar worden als het staatshoofd niet van harte protestants was? 'De christelijke
hervormde Godsdienst is die van den Souvereinen Vorst/ had de grondwet van
1814 nog bepaald — op aandringen van de koning zélf, nota bene. Maar in 1815
was deze bepaling (artikel 133) alweer geschrapt, wegens de vereniging met de,
overwegend katholieke, Zuidelijke Nederlanden. Nu de afscheiding van België echter een feit was (waarover meer in hoofdstuk 4), nu de regering zich daar
eindelijk bij had neergelegd en de grondwet daarom moest worden herzien,
zou men de band tussen kerk en koningshuis kunnen vastleggen in de constitutie. Het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland, dat van Utrecht en
zo'n zeshonderd hervormde predikanten — meer dan een derde van het landelijk totaal — riepen de synode op om zich daar sterk voor te maken. Doortastend optreden was volgens hen geboden, gezien 'de woelingen van het Pausdom en de pogingen tot vermeerdering van deszelfs invloed'.46
De hervormde synode zei de zorg van de adressanten te delen maar niet aan
te willen dringen op een grondwetswijziging. De parlementaire beraadslagingen daarover waren namelijk alweer afgesloten. Bovendien zou wetgeving niet
het aangewezen middel zijn; het protestantisme was immers een kwestie van
'geest en leven', niet van uiterlijke vormen. Vandaar dat de synode een adres opstelde aan de koning in eigen persoon. Daarin wees ze hem erop hoe afhankelijk de hervormde kerk sinds een kwart eeuw was van Zijne Majesteit. Het was
immers de Kroon die toezicht hield op de vergaderingen van de synode, die de
leden der kerkbesturen aanwees én die de hoogleraren in de theologie benoemde. Nu had de synode er alle vertrouwen in dat de belangen der hervormde kerk de koning na aan het hart lagen. Maar wat als ze daar niet meer op zou
kunnen rekenen?
Moest de Hervormde Kerk, bij de betrekking waarin zij tot den Staat geplaatst is, dien
steun missen, dan, Sire! zoude haar lot grootelijks te beklagen zijn; zij zoude reden hebben om de onafhankelijkheid van andere Kerkgenootschappen, met name die van de
Roomsch-Catholijke, in dit Rijk te benijden, en gedrongen worden om voor hare vrijheden en regten waarborgen in te roepen, die zij, bij de vrijwillige verkleefdheid van het
Regerend Huis aan hare belijdenis, zonder angst ontberen kan.47

Ook in de toekomst hoopte de synode daarom verzekerd te mogen blijven van
de 'vrijwillige verkleefdheid' van de koning en zijn nakomelingen. Dat zou een
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'heiliger en duurzamer" waarborg voor haar belangen zijn dan een officiële,
grondwettelijke bepaling.
Kort nadat de koning dit adres ontvangen had, deed hij afstand van de
troon. Zij n zoon bleek heel wat minder 'verkleefd' aan de hervormde kerk. Willem ii kon het met rooms-katholieken ook best vinden; zo was hij jarenlang bevriend met een Tilburgse pastoor, de latere aartsbisschop Johannes Zwijsen.48
Op de dag van zijn inhuldiging schrapte hij de 'uitstervingsbesluiten' waarmee zijn vader in 1814 en 1815 het stichten van nieuwe kloosterorden en zelfs
het aannemen van novieten had verboden. Ook verleende hij overheidserkenning aan de congregatie der Redemptoristen, die sinds enkele jaren in Nederland werkzaam was. Bovendien heropende hij besprekingen met het Vaticaan
(het concordaat van 1827 was door de Belgische Opstand onuitgevoerd gebleven). Als gevolg van dit overleg—dat protestantse parlementariërs met argusogen volgden — werden in 1842 de apostolisch vicaris van Noord-Brabant en
die van Limburg tot bisschop benoemd, zij het 'zonder diocees'.49
Ook ten opzichte van de afgescheidenen betoonde de nieuwe koning zich
veel inschikkelijker dan zijn vader. De ene na de andere 'Cocksiaanse' gemeente vroeg en kreeg erkenning — al moesten ze daartoe afstand doen van de
naam 'gereformeerd' en van iedere aanspraak op kerkelijke goederen of overheidssubsidie. In juli 1841 constateerde de hervormde synode tot haar spijt dat
sinds haar vorige vergadering niet minder dan 46 afgescheiden gemeenten
door de overheid waren erkend. In de zomer van 1842 bleken daar nog eens 51
bij te zijn gekomen en een jaar later weer dertig. 50 Met lede ogen moesten hervormde predikanten aanzien hoe de 'separatisten' geleidelijk aan respectabiliteit wonnen. Na het aantal erkende gemeenten dijde ook, zij het veel langzamer, de kring van afgescheiden predikanten uit. In 1840 werden de eerste
zeven studenten die bij De Cock in de leer waren geweest, geëxamineerd en
toegelaten tot de prediking in afgescheiden gemeenten. sl
De verlicht-protestantse natie waar de Nederlandse Hervormde Kerk op was
ingesteld, begon in de jaren 1840 aan vanzelfsprekendheid in te boeten. Dat
bleek vooral in het lagere-schoolonderwijs. Sinds de onderwijswet van 1806
mocht in de openbare scholen geen onderwijs meer gegeven worden in de
'leerstellingen' van een of ander kerkgenootschap. Dat wilde niet zeggen dat
godsdienstonderwijs geheel achterwege moest blijven maar dat het zoveel mogelijk een algemeen en 'zedelijk' karakter moest dragen, gericht op het aankweken van 'alle Maatschappelijke en Christelijke deugden'. 52 Op deze manier
zou de lagere school bij uitstek een natievormende rol kunnen vervullen. Waar
kinderen van alle gezindten werden opgevoed in een sfeer van 'christendom
boven geloofsverdeeldheid', groeiden ze op tot deugdzame, verdraagzame
burgers: 53
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Kent gij HENDRIK niet, die altijd zoo beleefd zijnen hoed afneemt, als hij voorbij gaat?
Vele menschen noemen hem de brave HENDRIK, omdat hij zoo gehoorzaam is, en omdat
hij zich zoo vriendelijk jegens ieder gedraagt.
Hij doet nooit iemand kwaad.
Er zijn wel kinderen, die hem niet liefhebben.
Ja, maar dat zijn ook ondeugende kinderen.
Alle brave kinderen zijn gaarne bij HENDRIK.
Kinderen, die met HENDRIK omgaan, worden nog braver, want zij leeren van hem, hoc
zij handelen moeten. 54

Buitenlandse bezoekers hadden hun bewondering geuit voor de subtiele wijze
waarop men kerkelijke dogma's uit het onderwijs had geweerd en toch de
godsdienstig-morele vorming daarin een centrale plaats had gegeven.5S In eigen land bleek dit echter op verzet te stuiten. Bij de grondwetsherziening van
1840 betoonden katholieke leiders zich ontevreden met het algemeen-christelijke karakter van het openbaar onderwijs. Dit zou in de praktijk een veel te reformatorisch stempel dragen, onder andere doordat zelfs in geheel katholieke
streken de onderwijzers en schoolopzieners vaak protestants waren.56 Ook in
orthodox-protestantse kring, onder aanhangers van zowel Afscheiding als Réveil, was men ontevreden met de school zonder catechismus. Waar katholieken
meenden dat de bijbel aan hen opgedrongen werd, vonden zij juist dat deze nu
veel te weinig aan bod kwam. Tegen de wijze waarop er gebeden en gezongen
werd, hadden velen ook hun bedenkingen. Om van vaccinatie nog maar te
zwijgen. De koepokinenting, die sinds 1818 verplicht was voor de schoolgaande jeugd, werd door sommige ouders beschouwd als blijk van gebrek aan godsvertrouwen. 57 Deze en andere bezwaren tegen de openbare, algemeen-christelijke school hadden onder zowel katholieken als protestanten voedsel gegeven
aan het streven naar eigen scholen.
Willem 11 nam de klachten over het lager onderwijs serieus. In 1842 vaardigde hij enkele 'nadere bepalingen ten aanzien van het lager onderwijs' uit. 58 Zo
zouden de provinciale commissies van onderwijs voortaan een afspiegeling
moeten vormen van 'de onderlinge Godsdienstige verhouding van de bevolking' (artikel 2). Bovendien zouden de schoolopzieners niet meer voor het leven, maar voor een periode van zes jaar worden benoemd (artikel 3). Ookbij het
aanstellen van onderwijzers zou men, 'bij nagenoeg gelijke bekwaamheid', de
godsdienstige gezindheid van de kandidaten in overweging moeten nemen.
Deze moest indien mogelijk overeenstemmen met die van de meerderheid der
bevolking (artikel 7). Van onderwijzers mocht daarom niet langer geëist worden dat ze tevens werkzaam zouden zijn als koster of voorzanger (artikel 8).
Wat de inhoud van het onderwijs betreft, bepaalde de regering dat onderwijzers aan de 'geestelijken' in hun gemeente opgave moesten doen van de 'boe-
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ken, gezangen en schriften' die ze gebruikten. Wanneer daar serieuze bedenkingen tegen mochten bestaan, zouden de gewraakte leermiddelen in de gehele provincie worden verboden (artikel 10). Ook werd onderwijzers op het hart
gedrukt om geen 'uitlegging te geven of uitdrukking te bezigen' die aanstootgevend was voor andersdenkenden (artikel n).
Waar deze laatste bepalingen toe konden leiden, beschreef Van Limburg
Brouwer in zijn humoristische roman Het Leesgezelschap teDiepenbeek (1847). Om
de plaatselijke pastoor tegemoet te komen, besluiten de hervormde schoolmeester en zijn vriend de kapitein om de gebruikte leermiddelen zelf te zuiveren van aanstootgevende passages. Bij het vak vaderlandse geschiedenis blijkt
dit echter niet zo eenvoudig te zij n—vooral niet waar het tij dperk van de Hervorming wordt behandeld:
'Dag op dag werd er gemoord. Velen werden er geradbraakt, verbrand en zelfs gevierendeeld. Men haalde de lijken uit hunne stille graven, en hing die aan de galgen of verbrandde dezelve.' Dat gaat onmogelijk! wat zal hij [de pastoor] daar niet op te zeggen
hebben!
— Mij dunkt, zeide de kapitein, als gij 't eens een weinig verzachttet. Bij voorbeeld, als
gij ze alleen liet verbranden, en het radbraken en vierendelen maar uitschraptet, dat
helpt toch alweer wat. 'Men haalde de lijken uit hunne graven', dat is genoeg. 'Stille' uitgeschrapt, dan is 't niet zoo akelig.59

Als gevolg van deze maatregelen werd de openbare school langzamerhand
haar 'algemeen-christelijke', verlicht protestantse karakter ontnomen. In menige gemeente tekende de pastoor namelijk niet alleen bezwaar aan tegen het
onderwijs in de vaderlandse geschiedenis maar ook tegen 'bijbelse geschiedenis'. De aartspriester van Gelderland wilde iedere vorm daarvan laten verbieden. De Provinciale Staten van Gelderland bleken daar niet ontvankelijk voor
maar de gouverneur van Zuid-Holland oordeelde in 1844 dat 'het lezen van
den Bijbel en het zingen van psalmen en evangelische gezangen' in strijd was
met de geest der wet en daarom voortaan verboden zou zijn, zelfs in scholen
met uitsluitend protestantse leerlingen. 60 De verlieht-protestantse school zonder catechismus werd zo tot een school zonder bijbel. Ook het gebed aan het
begin of eind van de lessen, dat de schoolorde van 1806 nog uitdrukkelijk had
aanbevolen, werd nu afgeschaft of nog neutraler geformuleerd.
Door deze deprotestantisering van het openbaar onderwijs groeide in orthodox-hervormde en afgescheiden kring de behoefte aan eigen, 'bijzondere'
scholen. Tussen 1844 en 1848 werden de eerste vier opgericht, in Nijmegen,
's-Hertogenbosch, Nijkerkerveen en Amsterdam (in de Spinhuissteeg). Vanaf
1857, toen een nieuwe wet op het lager onderwijs werd aangenomen, zou dit
streven naar protestants-christelijke scholen een hoge vlucht nemen. Voor pre-
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dikanten ontstonden daarmee nieuwe vormen van betrokkenheid bij het lager
onderwijs. De school in Nijkerkerveen bijvoorbeeld, werd gesticht op initiatief
van de hervormde dominee C.C. Callenbach van Nijkerk.61 Hofstede de Groot,
die behalve hoogleraar ook schoolopziener was, betreurde het oprichten van
bijzondere scholen, 'om het onderwijs, om de tucht, om de onderwijzers, om
het vaderland, om het Christendom'. 62 In zijn Weekblad voor onderwijs en opvoeding 'De Wekker' (1844) maakte hij zich sterk voor de gemengde, openbare
school. Daar was voor predikanten echter steeds minder een rol weggelegd: tot
schoolopziener werden ze niet meer benoemd en over de onderwijzers hadden
ze alsmaar minder te vertellen, nu dezen zich verenigden in het Nederlandsch
Onderwijzers Genootschap (1842) en steeds minder vaak een nevenbetrekking
als koster, voorzanger of organist vervulden. 63 De hervormde kerk zag in de jaren 1840 hoe de afstand tussen haar en de openbare school groeide. Het contact
met de jeugd was ze nog lang niet kwijt, maar wel de vanzelfsprekende band
met de natie.

DE ' V E R K L E E F D H E I D ' VAN KERK EN ACADEMIE

Ook de rijksoverheid bleek zich in deze jaren te verwijderen van de vaderlandse
kerk. De nieuwe koning bleef weliswaar de hervormde godsdienst toegedaan,
maar met het kerkbestuur wilde hij zich veel minder inlaten dan zijn vader. In
antwoord op een adres van hervormde predikanten en gemeenteleden die aandrongen op handhaving van de rechte leer, verklaarde de Kroon in juli 1842 dat
hij zich hiertoe niet bevoegd achtte. Het uitoefenen van 'eenig jus in sacris [...]
noch zelfs eenig jus circa sacra' zou niet te rijmen zijn met de herziene grondwet. In de Raad van State had Willem 11 zich uitgesproken voor opheffing van
het 'recht van placet/, de regel dat kerkelijke reglementen koninklijke goedkeuring behoefden. Protestantse staatslieden die aangedrongen hadden op het
handhaven van dit recht had hij ten slotte de mond gesnoerd: 'Enfin, Messieurs,
vous voulez m'imposer un rôle injuste et même ridicule, et, enfin, Messieurs,
enfin... ik verdom het!'64
Van bijzondere bemoeienis met de hervormde kerk zou voortaan geen sprake meer zijn. Zo kreeg de hervormde synode de mogelijkheid om zelf reglementen op te stellen of te herzien: voortaan was ze baas in eigen huis. 65 Daar
stond evenwel tegenover dat ze niet meer als vanzelfsprekend kon rekenen op
steun van de overheid. Zoals uit de erkenning van afgescheiden gemeenten al
bleek, begon de regering zich in religieuze zaken onpartij dig op te stellen. Dat
zou niet alleen consequenties kunnen hebben voor het lager, maar ook voor
het universitair onderwijs. Was er in een neutrale staat nog wel plaats voor een
faculteit der godgeleerdheid die volledig bestond uit gewezen hervormde pre-
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dikanten? Lag het niet voor de hand dat de Kroon op den duur eens een katholieke, joodse of afgescheiden hoogleraar zou benoemen?
De Algemeene Synodale Commissie vertrouwde erop dat de keuze voorlopig wel beperkt zou blijven tot hervormde predikanten. Gezien de recente onrust over de Groningers was ook in dat geval echter een 'nadere persoonlijke
betrekking der Hoogleeraren tot de Hervormde Kerk noodzakelijk'.66 Daarom
stelde ze voor om van iedere pas benoemde hoogleraar in de theologie voortaan een verklaring te vergen 'van zijne verkleefdheid aan de Nederlandsche
Hervormde Kerk en de leer, welke, overeenkomstig Gods Heilig Woord, in haren aard en geest het wezen en de hoofdzaak van haar belijdenis uitmaakt'.
Ook zou de hoogleraar moeten beloven om zich aan een eventuele leertuchtprocedure te zullen onderwerpen. Zittende hoogleraren zouden zo'n adhesieverklaring niet hoeven af te leggen. Men mocht er immers van uitgaan dat ze
zich zouden houden aan de proponentsgelofte die ze eens hadden afgelegd.67
Uit die clausule bleek dat deze regeling vooral anticipeerde op de mogelijkheid dat hoogleraren benoemd zouden worden die geen—zoals vrijwel al hun
voorgangers — predikant in de hervormde kerk waren geweest.
In 1844 besprak de synode een nader uitgewerkt plan. Voorgesteld werd nu
om ook de zittende hoogleraren een verklaring te laten afleggen.68 Voorts werd
benadrukt dat enkel de kerkbesturen klachten konden indienen over leer of levenswandel van een hoogleraar en dat alleen de synode daar uitspraak over zou
kunnen doen. Bij het bespreken van deze voorstellen bleek echter dat veel synodeleden er niets voor voelden om de hoogleraren aan banden te leggen. Voor
het eerst sinds 1816 splitste de synode zich in twee delen; de stemmen staakten.
Dankzij de dubbele stem van de president werden de artikelen uiteindelijk
toch aangenomen, maar de tegenstemmers 69 lieten in de Handelingen vastleggen dat zij niet akkoord gingen.
Ook buiten de synode bleek deze regeling op weerstand te stuiten. Zo publiceerde de Friese predikantH.W. Haselhoff een brochure,De Synodevan 1844, ontmoet op het grondgebied der Heilige Schrift, waarin hij fel van leer trok tegen het synodale besluit. Op de titelpagina van dit geschrift prijkte een uitspraak van een
wel heel gezaghebbende getuige: 'Eén is uw Meester en gij zijt allen broeders
— J E Z U S ' (Johannes 15:20b). De 'ontmoeting' liep volgens Haselhoff dus uit op
een pleidooi voor academische vrijheid en op een veroordeling van iedere andere vorm van toetsing dan door vakgenoten. In de brochure zelf zette de
schrijver die stelling kracht bij met een spervuur van bijbelcitaten, waaronder:
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.[Mattheüs 7:1]
Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.[Johannes 8:32]
Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.[11 Corinthiërs 3:17b]
Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet weder-
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om met het juk der dienstbaarheid bevangen.[Galaten 5:1]
Beproeft alle dingen; behoudt het goede.[iThessalonicenzen 5:21]
Het woord Gods is nietgebonden.[nTimotheüs 2:9b]

Eerder hadden 24 predikanten in de classis Bommel een adres aan de synode
gericht, waarin ze een reeks argumenten in stelling brachten tegen de voorgestelde regeling. In de eerste plaats zou deze niet doeltreffend zijn. Wanneer
men de hoogleraren nauwer aan de kerk wilde binden, zou men hen moeten
verheffen tot stemhebbende leden van de synode. De regeling zou voorts eenzijdig zijn, want de vrijzinnigheid van de 'akademische leeraars' (hoogleraren)
was heus niet zoveel groter dan die van het gros der Tcerkleeraars' (predikanten). In de derde plaats was ze overbodig, want het gevaar dat anderen dan hervormde predikanten benoemd zouden worden, was niet te duchten. De hoogleraren moesten immers tevens optreden als academiepredikers? De synode
hoefde zich dus niet op te werpen als bewaker van rechtzinnig onderwijs in de
godgeleerdheid. Daartoe miste ze zelfs de bevoegdheid. Ze was immers niet ingesteld door de kerk, maar bij koninklijk besluit:
[...] vóór men de Professoren van Staats-ambtenaren in Kerkelijke ambtenaren zoekt te
herscheppen was het, meenen wij, zaak dat men trachtte de Synode zelf van datgene te
zuiveren, wat haar van de eigenschap van een Staats-collegie aankleeft.70

De anonieme auteur van een brochure over De Synode en de Professoren in de Godgeleerdheid (1845) koos mildere bewoordingen om het hervormd kerkbestuur
het recht op uitoefening van de leertucht over de hoogleraren te ontzeggen. De
kerk, stelde hij, was weliswaar iets anders dan een theologische faculteit maar
ze mocht niet worden vereenzelvigd met de synode. Deze was namelijk een
wispelturig wezen, 'varium en mutabile semper'. Haar te belasten met het
handhaven van de rechte leer was vragen om moeilijkheden. Het was immers
zonneklaar dat rechtzinnige facties in de hervormde kerk dit zouden aangrijpen om een coup te plegen. De synode was dus gewaarschuwd; ze moest zich
niet van de wijs laten brengen door
[...] het geschreeuw van eenige onrustige leden der Hervormde Kerk, op weinige uitzonderingen na,geene Godgeleerden vanprofessie, die met hunne onprotestantsche en onchristelijke aanklagten tegen eenige Professoren de Kerk [..] zouden willen beroeren, ja zelfs
wel de leden der Synode zouden willen verdrijven om zich op hunne kussens te plaatsen, ten einde den levenden geest der Kerk in doode letters te verstrikken [...]71

Op dit gevaar wezen ook twintig Friese predikanten in hun adres, niet gericht
aan de synode maar aan de Kroon. In 1816, memoreerden ze, had de toenmalige
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Een der Zeven Haagse Heren: mr Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), de latere leider van de
antirevolutionaire partij.

koning uitdrukkelijk bepaald dat de synode zich alleen met het uitwendig
kerkbestuur bezig mocht houden. Met deze regeling zou ze dus buiten haar
boekj e gaan en groot onheil over de kerk afroepen. Het was immers te voorzien
dat 'de onrustige, reeds sedert jaren woelende partij, die zoo veel zaad van wantrouwen en verdeeldheid in de Kerk reeds heeft uitgestrooid' aanklachten zou
indienen tegen de hoogleraren. De synode zou dan gedwongen zijn om uitspraak te doen over de vraag of dezen al dan niet hun gelofte hadden gebroken.
Hoe zo'n uitspraak ook zou uitvallen, de onvrede en onrust zouden nog groter
worden. 72
Volgens de eerder geciteerde, anonieme auteur besefte de synode zelf niet
waar haar plan toe zou leiden. Wie zou er immers op toe moeten zien dat de
hoogleraren zich aan hun verklaring hielden? Volslagen leken ontbrak het aan
de benodigde kennis en academische theologen waren kennelijk niet te vertrouwen — dus wat had de synode gedacht van het opleiden van een Tcerkelijke geheime policie'? Na zelf geëxamineerd te zijn (liefst door een catechiseermeester) zouden deze dienders plaats kunnen nemen in de collegezalen, 'om
bij het minste vergrijp des Hoogleeraars [...] te roepen: hola! houdt den dief!'73
Het voorstel was dus absurd — en gevaarlijk bovendien. Door de hoogleraren
te onderwerpen aan externe controle zou de synode verraad plegen aan een wezenstrek van het protestantisme:
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Moge zij bedenken.dat ook de Hervormde Kerk, in tegenoverstelling van de Roomsche,
aan de vrije wetenschap haar bestaan heeft te danken, dat LUTHER Hoogleeraar was, en
dat van eene Hoogeschool de Hervorming is uitgegaan! [...] Wij zullen strijden tegen
Rome, maar eerst zelf van stap tot stap in beginsel weder Roomsch worden? 74

Dit argument stelden ook de predikanten uit de classis Bommel voorop: de synode mocht geen inbreuk maken op 'het Protestantsch beginsel van vrijheid
van onderzoek'. Als de bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek in
strijd waren met de traditionele kerkleer moest niet het onderzoek, maar de
leer worden aangepast:
Ongelukkig de Kerk, die door wetenschappelijk, dat is vrij onderzoek, schade lijden kan
[...] de Protestant is door de Wetenschap tot zijne overtuiging gekomen. Deze dus kan
slechts haar regter zijn. 75

Toen de synode in 1846 opnieuw overlegde over deze kwestie, had ze inmiddels 59 adressen ontvangen, die op drie na alle protest aantekenden tegen de
voorgestelde regeling. Deze werd daarom ingetrokken en de Algemeene Synodale Commissie kreeg de opdracht om nieuwe bepalingen op te stellen. Twee
jaar later, in 1848, presenteerde ze een nieuw concept-reglement.
Deze nieuwe regeling begon veel positiever. In het eerste artikel erkende de
kerk de theologische faculteiten als enige 'wettige inrigtingen ter vorming van
hare aanstaande Herders en Leeraars'. Maar verderop stond te lezen dat deze
erkenning uitsluitend gold voor hoogleraren die proponentsexamen hadden
afgelegd in de hervormde kerk en die bovendien verklaard hadden 'dat zij
voortdurend blijven in de betrekking tot de Nederlandse Hervormde Kerk, in
welke zij door hunne toelating tot de Heilige dienst zijn gekomen'. 76 Het was
kennelijk niet krachtens hun leeropdracht maar omdat ze zelf ooit waren toegelaten tot de Heilige Dienst dat de hoogleraren bevoegd heetten om predikanten op te leiden. Doorslaggevend was niet hun huidige, maar hun vorige,
kerkelijke ambt. Daaraan zouden ze eveneens hun lidmaatschap van de synode te danken hebben.
Evenals de vorige regeling werd ook deze 'in eerste lezing" aangenomen.
Maar daar bleef het vervolgens bij. De voorgestelde maatregelen werden achterhaald door de liberale wending van 1848. De nieuwe grondwet van dat jaar
beloofde ingrijpende consequenties te zullen hebben voor zowel de kerken als
de universiteiten. De synode besloot daarom de kwestie voorlopig te laten rusten, in afwachting van een nieuwe wet op het hoger onderwijs. Juist omdat de
positie van de theologische faculteit zo gevoelig lag zou deze wet echter lang
op zich laten wachten. In 1870 schreef de Leidse hoogleraar J.J. Prins:
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Nog altijd zijn de godgeleerde Faculteiten aan de drie Rijks-hogeschoolen ten dienste
der Hervormde kerk werkzaam, zonder dat de betrekking der hoogleeraren tot de Kerk
behoorlijk geregeld is.77

V O O R L I C H T I N G VAN D E M A N N E N D E R W E T E N S C H A P

Het voortduren van de autonomie der hoogleraren ten opzichte van de kerk
riep de vraag op of ze wel zitting hoorden te hebben in de synode. Als ze enkel
'landsbeambten' waren, hadden ze daar toch niets te zoeken? Toen de synode
in 1848 een begin maakte met het reviseren van het Algemeen Reglement bleken echter slechts enkele leden de hoogleraren hun zetels te willen ontzeggen.78 Bij de vaststelling van het concept-Reglement, in 1850, werd als beginsel
vastgelegd 'dat de Kerk de voorlichting van de mannen der wetenschap blijft
waarderen'. 79 Dit principe bleef lange tijd onaangetast. Pas in 1862 werd opnieuw voorgesteld om de zetels der universitaire 'pre-adviseurs' op te heffen.
Opmerkelijk genoeg was dit voorstel afkomstig van een hoogleraar, de
Utrechtse dogmaticus H. E. Vinke. Toch werd het zonder omhaal van woorden
verworpen.80 Eenzelfde lot trof het plan dat enkele jaren later werd ingediend
door R. J. Koning, de toenmalige president van de synode. Hij noemde het inruimen van zetels voor hoogleraren onverenigbaar met de nieuwe opvatting
van de synode als een kerkelijk vertegenwoordigend lichaam.81 Als men zo'n
prijs stelde op wetenschappelijke voorlichting, zou men zich niet tot godgeleerden moeten beperken. En zelfs als men per se de hoogleraren in de theologie wilde horen, hoefden voor hen geen aparte zetels te worden ingeruimd. Velen waren immers ouderling of oud-ouderling en als zodanig verkiesbaar. Dat
ging er bij de synode niet in: na een lang debat kreeg het voorstel steun van
slechts één ander lid — en dat was wederom een hoogleraar.82 Kennelijk hechtten de 'hoogeerwaarde, hooggeleerde heren' nogal weinig aan hun zetel in het
hoogste kerkbestuur. Toen de Utrechtse hoogleraar J.I. Doedes in 1872 aan de
beurt was om zitting te nemen in de synode gaf hij zelfs te kennen dat hij zich
daartoe niet geroepen voelde en bleef thuis. Een synodale commissie die dat
jaar rapport uitbracht over enkele reorganisatievoorstellen bleek diep gegriefd
door deze weigering:
Wij zouden meenen, dat [...] zij, waar de Kerk hun van hare zijde het groot voorrecht toekent van belast te zijn met het onderwijs van hare aanstaande leeraars, en hunne getuigschriften omtrent hunne studiën en hun gedrag als geldig erkent, de billijkheid, om
niet te zeggen de welgevoeglijkheid, medebrengt, dat ook de hoogleeraars zich hunnerzijds niet onttrekken aan de uitnodiging der Kerk, door de wet zelve tot hen gericht. 83
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Het jaar daarop kwamen de hoogleraren wel opdagen in de synode maar gaven
ze 'beiden' 84 te kennen dat ze daar eigenlijk niet op hun plaats waren. Ook de
provinciale kerkbesturen bleken unaniem van oordeel dat het lidmaatschap
der hoogleraren 'onvereenigbaar is met het beginsel eener vertegenwoordiging der Kerk'.85 De gewone leden van de synode wilden daar echter niets van
weten: op één na stemden allen voor het handhaven van de vertegenwoordiging der theologische faculteiten.
Toen enkele jaren later opnieuw, nu door de classis Amsterdam, een voorstel
werd ingediend om de hoogleraarszetels op te heffen, werd dat zonder pardon
verworpen. 86 De verhouding tussen kerk en academie was inmiddels namelijk
ingrijpend veranderd: in 1876 was eindelijk een Wet op hetHooger Onderwijs aangenomen. Krachtens deze wet bleef er aan alle openbare universiteiten een
theologische studiegang bestaan. Deze werd echter onderworpen aan een boedelscheiding: vakken die nauw verband hielden met de geloofsleer of de
ambtspraktijk werden overgedragen aan afzonderlijke hoogleraren die betaald zouden worden door de overheid maar aangesteld door de hervormde synode. 87 Alleen deze Tcerkelijk hoogleraren' zouden voortaan zitting hebben in
de synode en alleen zij zouden 'presideren' bij het 'voorstel', de verplichte
proefpreek van studenten. 88 Optreden als academieprediker was er niet meer
bij voor kerkelijke en staatshoogleraren: menigeen bleef af en toe preken, maar
toucheerde daarvoor niet meer zo'n vorstelijk traktement. 89
De Wet op het Hooger Onderwijs van 1876 vergrootte zo de afstand tussen
kerk en academie, predikambt en godgeleerdheid (of godsdienstwetenschap).
Daar stond tegenover dat de hervormde kerk nu voor het eerst in haar bestaan
zeggenschap kreeg over althans een aantal hoogleraren. Ook dat had echter
schaduwzijden: toen de synode in 1878 het eerste zestal kerkelijk hoogleraren
benoemde, bleken orthodox-hervormden zich ernstig miskend te voelen. Uit
hun kring was namelijk niemand tot kerkelijk hoogleraar benoemd. Onvrede
over deze benoemingen en verontrusting over de herinrichting van het theologisch onderwijs en onderzoek droegen veel bij tot het succes van de Vrije Universiteit (1880), zo geheten omdat ze los zou staan van zowel de rijksoverheid
als het landelijk kerkbestuur. Deze bijzondere universiteit zou op haar beurt
een belangrijke rol spelen in de kerkscheuring die het einde van mijn onderzoeksperiode markeert: de Doleantie van 1886 (zie hoofdstuk 8).

BESLUIT

In hoofdstuk 2, dat de eerste kwart eeuw na invoering van het Algemeen Reglement besloeg, heb ik laten zien hoe het predikantenberoep van die tijd bepaald werd door harmonieuze, haast symbiotische verhoudingen tussen de
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drie voornaamste partijen: de staat, de opleidingsinstellingen (de hoogleraren
in de theologie) en de beroepsgroep (vooraanstaande predikanten). Deze drie,
die elkaar in de synode ontmoetten, maakten gezamenlijk en in onderling
overleg de dienst uit in de hervormde kerk. Van zulke harmonie of symbiose
was na 1840 veel minder sprake. Zoals ik in dit hoofdstuk heb beschreven,
openbaarden zich vanaf het genoemde jaar allerlei belangentegenstellingen
en zelfs openlijke conflicten. De vroegere synodale trojka van staat, kerk en
academie begon uiteen te vallen. Dat kwam vooral door de veranderde opstelling van de rijksoverheid: nu de Kroon met betrekking tot godsdienst een terughoudender, neutraler beleid begon te voeren, kregen de hervormde kerk en
haar predikanten te maken met partijen die ze tot dan toe op veilige afstand
hadden weten te houden.
In de eerste plaats ondervonden ze nu mededinging van rooms-katholieke
priesters en afgescheiden predikanten. Deze 'bedienaren van de godsdienst 5
waren minder bedreigend omdat ze met een deel van de kudde aan de haal
konden gaan, dan omdat ze de Nederlandse Hervormde Kerk belemmerden in
haar functie als natievormende instantie. Zo gunstig als de nabijheid van
doopsgezinden, lutheranen en remonstranten voor die aanspraak was geweest
— 'christendom boven geloofsverdeeldheid' was immers aller credo — zo
nadelig was de opkomst van deze nieuwe dissenters. Dat bleek vooral in het lager onderwijs. Zolang men zich 'de natie' had voorgesteld als een verlicht-protestants vaderland, 90 hadden hervormde predikanten invloedrijke posities in
het schoolwezen kunnen bekleden. Toen het echter tot de overheid begon door
te dringen dat het vaderland ook 'roomsen' en 'afgescheidenen' moest omvatten — hoe tegenstrijdig dat ook mocht klinken — kon men in de openbare lagere school, die natievormende instelling bij uitstek, geen dominees meer gebruiken. Als beginpunt van de 'schoolstrijd' in Nederland noemt men meestal
de invoering van een nieuwe wet op het lager onderwijs in 1857. Predikanten
hadden toen de strijd om de school echter allang verloren; ze hadden afgedaan
als 'leraars' der natie.
Tegenstand ondervonden predikanten nu ook, in de tweede plaats, van hun
'clientèle'. Het ongehoord nieuwe van het Adres van Zeven Haagse Heren was dat
gemeenteleden het op durfden te nemen tegen de top van het hervormd predikantencorps. Die top was kennelijk niet meer zo ongenaakbaar als voorheen.
Van een werkelijke doorbreking van de eerder beschreven verhouding tussen
de beschaafde stand en het kerkvolk was geen sprake: de zeven waren immers
allen 'heren'. Maar hun protest, en de wijze waarop ze daar ruchtbaarheid aan
gaven, beloofde wat voor de toekomst.
Het zich terugtrekken van de rijksoverheid leidde in de derde plaats tot gespannen verhoudingen binnen de beroepsgroep, namelijk tussen gewone predikanten en hoogleraren. Laatstgenoemden bekleedden sinds de reorganisatie
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van kerk en academie allerlei sleutelposities in de kerk en het predikantencorps: als examinatoren, als pre-adviseurs van de synode en als academiepredikers. Een leerstoel in de theologische faculteit was voor hervormde predikanten nu echt het summum (zie hoofdstuk 7). Ook anderszins vormden de
hooggeleerden een elite: in 1840 stamden vier van de tien toenmalige Leidse,
Utrechtse en Groningse hoogleraren uit een geslacht dat gerekend wordt tot
Nederlands Patriciaat (zie tabel 3.a).
De vooraanstaande plaats van deze rijksambtenaren in de hervormde kerk
werd pas problematisch toen de rijksoverheid zich begon te distantiëren van
de hervormde kerk en haar predikantencorps. Daarmee riep ze de vraag op of
de kerk en haar predikantencorps wel op de theologische faculteit konden
bouwen. Aan vervreemding tussen 'academische' en 'praktiserende' theologen
kan dit niet worden toegeschreven. De Groningse hoogleraren althans stonden zeker geen strikt academische, gedistantieerde wetenschapsbeoefening
voor. Ze spanden zich juist, in nauwe samenwerking met dienstdoende predikanten, in voor het ten nutte maken van godgeleerde wetenschap voor de praktijk van prediking, catechese en zielszorg. Het succes van de Groninger richting is voor een groot deel daaraan te danken. In hun verweer tegen de aanval
der Haagse Heren beriepen de Groningers zich dan ook niet alleen op academische vrijheid maar op professionele autonomie. In zijn Practische Godgeleerdheid stelde Muurling het later zo:
Evenmin als de arts den wil zijner zieken heeft te volbrengen, is de Evangeliedienaar, de
geestelijke geneesheer, een dienstknecht der Gemeente, in dien zin, dat hij verpligt zoude
zijn, haren wil te doen en naar hare inzichten of hare willekeur te handelen, al is het ook
dat hij door de Gemeente besoldigd wordt. Zoo beschouwt men hem nog te veel, niet alleen in Duitschland en Zwitserland, maar ook in Nederland, vooral onder de Orthodoxen.91

Uit de zelfbewuste toon waarop de Groningers respect eisten voor hun deskundigheid, hun autonomie, en uit de vanzelfsprekende manier waarop ze
zichzelf vergeleken met artsenjuristen en dergelijke hoogopgeleiden spreekt
een nieuw standsbewustzijn, de beroepstrots van 'een geleerde stand in de
maatschappij'. Om de herkomst van dat eergevoel te achterhalen is een nader
onderzoek van de academie geboden.
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