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IN DIENST VAN DE GEMEENTE?
HERVORMDE PREDIKANTEN IN BETREKKING
TOT HUN GEHOOR

Het roer is den stuurlieden uit de handen gevallen en gegrepen geworden door (men
vergeve mij het woord) het theologische en kerkelijke plebs (niet te vereenzelvigen
met het ware volk) en de 'geloovige' predikanten zijn schier zonder eenigen invloed.
Zij kunnen aan de menigte behagen, zij kunnen de menigte niet leiden; zij kunnen
de menigte op haar hand hebben, maar op voorwaarde van haar gedurig naar de
oogen te zien en — niet alles te doen, neen, dat gaat niet meer, maar althans alles te
laten wat die menigte verlangt.1

In vergelijking met andere beroepsgroepen kennen Nederlandse predikanten
van oudsher een eigenaardige rechtspositie. Hoewel ze namelijk, anders dan
ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren, een vast inkomen genieten, staan
ze niet in een dienstbetrekking tot de landelijke, gewestelijke of plaatselijke
kerk.2 Ze staan eerder 'op een predikantsplaats' — een plaats die volgens het
traditionele spraakgebruik niet van de gemeente is maar bij haar is gevestigd,
als een zelfstandige rechtsfiguur. Deze constructie is een erfenis van het
rooms-katholieke kerkrecht, bedoeld ter verzekering van de onafhankelijkheid van de herder ten opzichte van zijn kudde. Voor pastoors en kapelaans
had daar tegenover gestaan dat ze gehoorzaamheid verschuldigd waren aan
hun kerkelijke superieuren. In de Nederlandse hervormde kerk was daar uiteraard geen sprake van; haar predikanten waren zo goed als autonoom.
Nu wilde dat niet zeggen dat dominees hun gang konden gaan. Zoals in het
vorige hoofdstuk ter sprake kwam, stonden zij, evenals andere ambtsdragers
en lidmaten, onder opzicht van de kerkenraad en hogere kerkbesturen. Deze
konden disciplinaire maatregelen treffen tegen predikanten die zich in woord
of daad hadden misdragen. Uit de handelingen van de Algemeene Synode
blijkt dat ook in de negentiende eeuw het kerkbestuur niet aarzelde om wangedrag van predikanten te bestraffen. Zo werden in de jaren veertig zeven van
hen 'geschorst/ en niet minder dan twaalf 'uit hun ambt ontzet' — ontslagen
dus — wegens 'plichtsverzuim', 'weêrstreving der kerkelijke verordeningen', 3
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'dronkenschap', 'ontucht', overspel, 'oneerbaar gedrag' of 'wangedrag' in het
algemeen. In tegenstelling tot wat in vroeger eeuwen gebruikelijk was geweest, zouden predikanten die eenmaal waren 'ontzet' nooit meer een ambt
kunnen bekleden in de hervormde kerk. 'Als mensch kunnen zij zich verbeteren/ had de commissaris-generaal in zijn openingsrede tot de eerste Algemeene Synode gesteld, 'maar nooit meer toegelaten worden tot leeraars van godsdienst en deugd, na eenmaal een onuitwisbare vlek op dien eerwaardigen
stand geworpen te hebben'.4
Opzicht op het belijden van predikanten (en gemeenteleden) werd echter
niet meer gehouden in de negentiende-eeuwse, hervormde kerk: ze oefende
wel 'levens-' maar geen 'leertucht' uit over haar ambtsdragers en gemeenteleden. Het hoogste kerkbestuur vond dat niet zijn taak (zie hoofdstuk 2). Orthodoxen noemden dat verzaking van de roeping der kerk, maar anderen, met
name Groningers en modernen, roemden de 'leervrijheid' als een typisch protestantse verworvenheid. De Hervorming, zo stelden ze keer op keer, had de
gemeente ontslagen van gewetensdwang en haar voorzien van ambtsdragers
die zich enkel en alleen gebonden hoefden te weten aan het Woord Gods. Gedurende de hele negentiende eeuw behielden hervormde predikanten deze
academische vrijheid. De leertucht zou pas in 1951 weer worden ingevoerd. Ook
anderszins beklijfde hun professionele autonomie: wie eenmaal ergens
'stond', was slechts met de grootste moeite weg, stil of klein te krijgen. De dienaren des Woords behielden — tot op heden — hun juridische zelfstandigheid. De predikantsplaatsen waar ze op stonden, waren en bleven 'bij', niet
'van' de hervormde gemeenten. Maar vanaf het midden van de negentiende
eeuw kwamen die gemeenten wel steeds dichterbij. Dat blijkt vooral uit de veranderingen die werden doorgevoerd in de predikantsberoeping.

VOORGESCHIEDENIS

Naar hervormd besef was het beroepen van een kandidaat of dienstdoend predikant tot herder en leraar van een gemeente in principe een taak van die gemeente zélf. 'Wij geloven/ zo stelde artikel 21 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1562) 'dat de Dienaars des Woords Gods, Ouderlingen en Diakenen tot
hunne ambten behoren verkoren te worden door wettelijke verkiezing der
Kerk, met aanroeping des naams Gods en goede orde, gelijk het Woord Gods
leert'. Het Convent van Wezel (1568) preciseerde dat de ouderlingen, na onderzoek en rijp beraad, een tweetal geschikte personen moesten nomineren, waaruit 'het volk' (de gemeenteleden) vervolgens zijn keuze kon maken. Eigenlijk
had deze kerkvergadering graag gezien dat 'een vrome overheid' de ouderlingen terzijde zou staan, om weerstand te bieden aan mogelijke 'kuiperij' door
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de gegadigden, aan 'onbezonnen genegenheden van het volk' en 'eerzuchtige
heerschappij van de ouderlingen en voorgangers'. Maar zolang de hervormde
kerk de overheid niet geheel aan haar zijde had en zolang ook de classes het beroepingswerk niet konden leiden — 'indien dat gebeurt, schijnt de toestemming van het volk niet zozeer verlangd te moeten worden' — moesten de
plaatselijke kerkenraad en gemeenteleden er maar samen uit zien te komen. 5
Naarmate de hervormde kerk gevestigd raakte, slonk de invloed van gemeenteleden en groeide die van 'de politieken'.6 In 1578 bepaalde de nationale
synode te Dordrecht dat de kerkenraad zijn keuze moest bekendmaken aan de
'de overigheid'. De synode te Middelburg, driejaar later, ging een stap verder:
volgens haar moest ieder beroep voortaan door de plaatselijke autoriteiten
worden 'geapprobeerd'.7 De kerk had belangbij zulke goedkeuring, want daarmee verschafte de overheid 'hervormde' predikanten een zekere legitimiteit
en verplichtte ze zich om andere, ondeugdelijke of onrechtzinnige, voorgangers te weren.8 Politieke medewerking was bovendien van belang omdat de
wereldlijke overheid in veel plaatsen het beheer had overgenomen van de 'kerkelijke goederen', waaruit voortaan het predikantstraktement moest worden
betaald. De beroepingsprocedure begon daarom vaak met de mededeling dat
de kerkenraad een eerbiedig verzoek om 'handopening' indiende bij de magistraat. Spoedig kreeg deze echter ook zeggenschap over de eigenlijke predikantsbenoeming.
De Synode van Dordrecht bepaalde dat de beroeping zou moeten geschieden door de plaatselijke kerkenraad, zij het 'niet zonder goede correspondentie met de christelijke overheid' (en met voorweten van de classis). Doordat
deze kerkordelijke bepalingen geen algemene ingang vonden, kreeg of behield de overheid veel meer invloed op de predikantskeuze dan 'Dordt' haar
had willen toestaan. Zo bleef in Zeeland de kerkorde van 1591 van kracht, die
bepaalde dat de keuze moest worden gemaakt door een collegium qualification
dat voor de helft uit kerkenraadsleden en voor de andere helft uit leden van de
magistraat bestond.9 In de meeste Hollandse steden behield de overheid meer
afstand tot de kerkenraad. Deze stelde een 'groslijst' op van geschikte kandidaten — s o m s inderdaad meer dan honderd namen — verminderde deze bij
meerderheid van stemmen tot een twaalftal, een zestal en ten slotte een drietal,
dat ter approbatie werd voorgelegd aan de magistraat. Vaak had deze van tevoren, bij het verlenen van handopening, al zekere richtlijnen gegeven. Wanneer
het drietal geheel was goedgekeurd, kon de kerkenraad zijn definitieve keuze
maken. Vaak werden de genomineerde predikanten uitgenodigd om de gemeente 'hunne gaven te laten horen'; waar proponenten 'op het drietal stonden', was dat zeker het geval. Wanneer de kerkenraad zijn favoriet had weten te
bepalen presenteerde hij de kandidaat opnieuw aan de magistraat. Alleen wanneer deze definitief zijn goedkeuring verleende en vervolgens ook de classis
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akkoord ging, kon een 'beroepsbrief' worden opgesteld.10 Deze omslachtige
procedure van predikantsberoeping was een bron van conflicten tussen kerkelijke en politieke gezagsdragers." Eerstgenoemden moesten daarbij vrij wel altijd het onderspit delven. Wanneer ze bleven weigeren om een beroep uit te
brengen op een kandidaat die naar de zin was van de magistraat, riep deze de
hulp in van de Staten, die de kerkenraad dan zonder pardon ter zijde konden
schuiven.12
Naast kerkenraad en overheid waren er nog anderen die zekere rechten op
de predikantsbenoeming konden doen gelden. In veel plattelandsgemeenten
was de keuze geheel of gedeeltelijk in handen van een edelman of -vrouwe.
Soms benoemde deze geheel op eigen gezag een predikant ('volstrekte' of
'unieke collatie'), soms droeg hij of zij kandidaten voor aan de kerkenraad dan
wel magistraat ('primaire collatie'), maakte een keuze uit de kandidaten die dezen nomineerden ('electie') of had anderszins een stem in het kapittel ('medestemming', 'agreatie' en dergelijke). De oorsprong van dit 'collatie-' of 'patronaatsrecht' {juspatronatus) lag in de vroeg-christelijke kerk. De zesde-eeuwse
keizer Justinianus had bepaald dat ieder die een kerk liet bouwen en haar van
fondsen voorzag het recht zou hebben om, onder goedkeuring van de bisschop, een geestelijke aan te wijzen. Dit recht was erfelijk en ook door verkoop
overdraagbaar. Hoewel de rooms-katholieke kerk er niet zo blij mee was, bleef
dit recht gehandhaafd.13 Ook de Hervorming liet het onaangetast. De Synode
van Dordrecht was vastbesloten jus patronatus af te schaffen maar de StatenGeneraal gaven haar te verstaan dat het moest worden beschouwd als een wettelijk eigendomsrecht. De kerk wist daarom zelfs nier te voorkomen dat predikanten hier en daar werden benoemd door rooms-katholieke patronen. Ze kon
enkel pogen om uitwassen te bestrijden, bijvoorbeeld door proponenten bij
hun toelating tot de predikdienst onder ede te laten verklaren dat ze geen 'sinistere middelen' aan zouden wenden om een predikantsplaats te verkrijgen.14
Ondanks deze eed tegen 'simonie'15 bleef het collatierecht aanleiding geven tot
kuiperij, sollicitatie, 'ambièring' en regelrechte omkoping.
Collatierechten waren in het ene gewest gebruikelijker dan in het andere.
In Noord-Holland was het vrijwel nergens te vinden, in Zuid-Holland en Gelderland daarentegen kwam het veel voor.16 In de meeste Groningse en Drentse gemeenten was het benoemingsrecht in handen van 'eigenerfden', die aan
hun bezit van grond en heerlijkheden het recht ontleenden tot het benoemen
van predikanten, kosters, organisten, schoolmeesters, kerkvoogden of'notabelen' (die op hun beurt de kerkvoogden kozen). In de derde noordelijke provincie was de benoeming van predikanten weer anders geregeld: op het Friese platteland was van oudsher het 'floreenstelsel' van kracht. In 1511 hadden de
toenmalige heersers over Friesland bepaald dat op ieder stuk land van drie
'pondematen' (ongeveer een hectare) een grondbelasting zou rusten van een
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goudgulden. Daar stond tegenover dat iedere betaalde 'floreen' recht gaf op
een stem bij de verkiezing van afgevaardigden naar de landdag, van dijk- of
polderbesturen, van belastingontvangers, schoolmeesters, kerkvoogden en
predikanten. De 'floreen-kohieren' werden namelijk ook gebruikt voor het
omslaan van plaatselijke, kerkelijke zowel als wereldlijke lasten. Evenals collatierechten en het stemrecht van eigenerfden gaf ook dit stelsel soms aanleiding
tot conflicten. Het kon immers gebeuren dat de floreenplichtigen een predikant beriepen die niet naar de zin was van de kerkenraad — om van de gemeente nog maar te zwijgen.
De Bataafse Revolutie maakte een eind aan al deze vormen van inmenging
in de predikantsberoeping. Handopening, approbatie of medestemming door
de overheid achtten de volksvertegenwoordigers onverenigbaar met de scheiding van kerk en staat. En collatierechten waren uiteraard strijdig met het beginsel van gelijkheid van alle burgers; evenals allerlei (andere) 'heerlijke rechten' werden ze vervallen verklaard. In Holland gebeurde dat bij publicatie van
het Provinciaal Bestuur, op 6 oktober 1797.17 De Friese floreenplichtigen waren
toen al onttroond: in 1795 hadden de Representanten van het Volk van Friesland het floreenstelsel afgeschaft en kerkelijk kiesrecht toegekend aan alle
manslidmaten. 18 In datzelfde jaar had de hervormde kerkenraad van Leeuwarden, op bevel van de municipaliteit, een volksraadpleging ter verkiezing van
nieuwe ouderlingen gehouden.19 In Drenthe en het Ommeland bemoeide de
overheid zich niet met het regelen van kerkelijk stemrecht, maar uitdrukkelijk
ontnam ze de 'eigenerfden' hun vroegere politieke rechten.20 Stemrecht kwam
voortaan toe aan alle ingezetenen; het lag daarom voor de hand dat de benoeming van predikanten voortaan zou geschieden door de leden van de kerkenraad of rechtstreeks door de lidmaten. In sommige gemeenten — het Overijsselse dorp Enter bijvoorbeeld, en het Gelderse Borculo — had de hervormde
gemeente die conclusie al getrokken: zonder de toestemming van collator of
classis af te wachten hield de kerkenraad een 'volksraadpleging' ter verkiezing
van een predikant.21
De restauratie die met de komst van Napoleon inzette, liet weinig over van
deze pas verworven vrijheid. Op 11 augustus 1803 gaf het Uitvoerend Bewind te
kennen dat de godsdienst, gezien haar hoge belang voor de burgermaatschappij, niet onttrokken mocht zijn aan het toezicht van de overheid. Voor het beroepen van een predikant zou daarom weer de goedkeuring van de vroedschap
vereist zijn.22 In 1806 werd vervolgens ook het collatierecht in ere hersteld, zij
het niet volledig. De collator had voortaan slechts recht van electie: hij of zij
moest kiezen uit een zestal, genomineerd door de lidmaten of de kerkenraad.
In Friesland waren de floreenplichtigen inmiddels alweer in hun vroegere
rechten hersteld. Het Departementaal Bestuur had hun in 1804 weer het recht
verleend om kerkvoogden te benoemen (en te controleren). De Friese synode
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van datzelfde jaar had dit besluit bekrachtigd en daar op eigen initiatief aan
toegevoegd — misschien uit angst voor het optreden van 'oefenaars' en ander
ongeregeld volk op de preekstoel — dat de floreenplichtigen ook weer predikanten zouden mogen benoemen." De eigenerfden in het vroegere Ommeland en in Drenthe hernamen eveneens hun vroegere rechten. Al in 1802 had
het Departementaal Bestuur van Groningen bepaald dat men bij het benoemen van predikanten, schoolmeesters, organisten en kosters vast zou houden
aan de oude reglementen.24
Ook onder koning Willem lieten 'derden' zich gelden bij benoeming van
hervormde predikanten. Sinds het rijk een groot deel van de kerkelijke goederen had genaast en daaruit rijkspredikantstraktementen betaalde, kregen de
meeste hervormde kerkenraden vooral te maken met de centrale overheid. Volgens een op bevel van koning Lodewijk Napoleon opgesteld concept-reglement voor de hervormde kerk zou de koning rechtstreeks inspraak kunnen
uitoefenen bij de predikantskeuze. In het Algemeen Reglement van 1816 was
daar geen sprake meer van, maar wel bepaalde het dat overal waar rijkstraktement genoten werd de kroon om handopening en approbatie van het beroep
moest worden gevraagd." Dat koning Willem deze eis stelde, is niet verwonderlijk: evenals zijn Franse voorgangers streefde hij immers naar centralisatie
van het kerkelijk leven. Dat is mogelijk een van de redenen waarom hij plaatselijke potentaten hun collatierechten had ontnomen. Onder druk van de adel
herstelde hij echter het jus patronatus, zij het aanvankelijk in beperkte zin. In
gemeenten waar de predikant rijkstraktement genoot, zo decreteerde de koning op 26 maart 1814, zou de eventuele collator namelijk alleen recht van electie hebben. Maar nauwelijks eenjaar later kwam deze beperking te vervallen.26
'Op die wijze/ concludeerden 's konings kerkgeschiedschrijvers Ypey en Dermout, 'werd alzoo het overoude patronaat of ware collatierecht in zijne wezenlijke, oorspronkelijke, kracht volkomen hersteld.'27

VRIJE BEROEPING

In de eerste kwart eeuw na zijn reorganisatie betoonde het hervormde kerkbestuur zich niet ontevreden met de hernieuwde overheidsinmenging in de predikantsberoeping. De meeste kerkenraden waren weliswaar nog geen baas in
eigen huis, maar in vergelijking met de vroegere bemoeizucht van veel magistraten was het benoemingsbeleid van het Ministerie van Eeredienst een verademing: handopening of approbatie werden slechts zelden geweigerd. Het
voordeel van deze overheidsbemoeienis was bovendien dat daarmee werd onderstreept dat de hervormde kerk nog altijd een bijzondere plaats had in de
Nederlandse samenleving. Minder gelukkig waren kerk en predikantencorps
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met de voortdurende bemoeienis van lokale heerschappen. De zeggenschap
van collatoren, floreenplichtigen en eigenerfden was strijdig met de altijd gekoesterde idealen van kerkelijke, maar ook professionele autonomie. 'Felix parochia, quae sine nobili et collega/ zo luidde een oud spreekwoord:
Gelukkig predikant, wiens standplaats is ontbloot
van trotschen edelman en nijdigh amptgenoot!28

Zo wijs en mild als het koninklijk bestuur over de hervormde kerk genoemd
werd, zo dwaas en despotisch heette nu de heerschappij van plaatselijke patronen. Geheel nieuw was die kritiek niet. In zijn humoristische roman De landjonkervan Blankenheim, verschenen in 1800, had Willem Kist een afschrikwekkend beeld geschetst van de uitoefening van het jus patronatus in de fictieve
heerlijkheid Blankenheim:
De predikanten, welke door die vrije collatie waren aangesteld, waren óf onkundige lieden, óf lage vleijers, die veeltijds geene andere verdiensten bezaten, dan om op het adellijk slot de lange winteravonden met veel te drinken te helpen korten, en door hunne
onophoudelijke vleitaal den hoogmoed meer en meer aan te vuren, of bij gebrek van betere gesprekken de brave landlieden te lasteren, en hunne onbevlekte eer onmedoogend
tebezwalken.29

De huidige predikant van Blankenheim zou zijn benoeming te danken hebben
aan zijn vader, de dorpskruidenier, die de baron een korting had geboden van
twee stuivers per pond grutterswaren. De collator was gaarne op dat aanbod
ingegaan maar had wel als voorwaarde gesteld dat de jonge theologant 'zijn
bruin haar, dat zwaar en golvend op zij ne schouders nederhing, zou afsnijden,
en het kale hoofd met eene groote blonde pruik versieren.'30
Berichten over misbruik van benoemingsrechten kwamen in de negentiende eeuw vooral uit de provincie Groningen, waar de plaats van landjonkers
zachtjes aan werd ingenomen door een nieuwe stand van grondbezitters, de
herenboeren. In menige gemeente zag men hoe het traditionele collatierecht,
'afgezonderd van den grondeigendom, titels of bezittingen waarop hetzelve
rust', werd opgedeeld, verhandeld en aldus 'tot eene financieele speculatie vernederd, of ook tot bevordering van bloedverwanten aangewend'. In 1819 legde
de regering beperkingen op aan die handel: collatierechten mochten voortaan
alleen met haar uitdrukkelijke toestemming worden gesplitst of verkocht en
benoeming van familieleden was uit den boze.31 Ook de hervormde synode trof
maatregelen. In 1831 droeg ze de classicale besturen op om nauwlettender toe
te zien op de uitoefening van het collatierecht; ook in gevallen van 'bedekte' simonie moesten ze hun approbatie van het beroep onthouden. 32
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Vanaf 1840 begon de synode zich kritischer uit te laten over het optreden van
ambachtsheren en andere patronen (waaronder gemeentebesturen). Afschaffing van het jus patronatus vond ze niet haalbaar; liever spoorde ze gemeenten aan om het plaatselijk collatierecht op te kopen. In het Groningse
dorpje Godlinze had de kerkvoogdij dat gedaan, maar in plaats van voortaan
de kerkenraad of de lidmaten te laten kiezen, trad ze nu zelf als collator op. De
kerkenraad nam dat niet, spande een kerkelijke procedure aan en werd door de
Algemeene Synodale Commissie in het gelijk gesteld.33
Ook de kerkenraad van de Brabantse gemeente Uitwijk & Waardhuizen
deinsde niet voor een confrontatie terug: al enkele jaren betwistte ze het patronaatsrecht van de vrouwe van Uitwijk. Toen deze in 1843, vanuit haar woonplaats Rotterdam, een kandidaat benoemde, weigerde de kerkenraad om de
jongeman te beroepen. Het classicaal bestuur deed daarop 'wat des kerkenraads is' maar wist het verzet niet te breken. De manslidmaten verklaarden dat
ze de kandidaat nooit als hun herder en leraar zouden erkennen; de kerkenraad verzocht de minister om onthouding van koninklijke approbatie en spande een gerechtelijke procedure aan. De arrondissementsrechtbank van Rotterdam stelde de gemeente in het gelijk. De vrouwe van Uitwijk ging echter in
hoger beroep, en benoemde opnieuw een kandidaat, die eveneens werd geweigerd. In 1849 werd eindelijk een schikking getroffen: de gemeente kreeg het
recht om een tweetal voor te dragen. Na zes en een halfjaar vacature kon toen
eindelijk een nieuwe predikant (nummer twee van de voordracht) worden bevestigd. Hij hield zijn intredepreek over 1 Petrus 2 vers 25a: 'Want gij waart als
dwalende schapen, maar zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.'34
In deze jaren begonnen ook enkele andere hervormde gemeenten — wellicht daartoe aangemoedigd door de Afscheiding, door de grondwet van 1840
en de verwijdering tussen kerk en staat — zich te verzetten tegen inmenging
van derden. De synode steunde hun oppositie niet openlijk maar wel stelde ze
een landelijk onderzoek in naar onreglementaire praktijken bij de predikantsberoeping.35 Dat onderzoek leerde onder meer dat in veel plaatsen het gemeentebestuur nog altijd een vinger in de pap had. Volgens het classicaal bestuur van Brielle was dat te wijten aan
[...] de al te groote toegeeflijkheid der Kerkeraden, welke [...] zich oneindig liever de handen gebonden zien, dan dat zij aanleiding zouden hebben tot botsing en oneenigheid
met personen, van wie zij of geheel afhankelijk, of met welke zij dagelijks in aanraking
zijn. 36

De liberale omwenteling van 1848 beloofde een einde te maken aan die overheidsbemoeienis. Artikel 162 van de Ontwerp-Grondwet stelde uitdrukkelijk:

314

'De kerkgemeenten hebben de vrije keus harer leeraren.'Aangezien deze bepaling echter onaanvaardbaar bleek voor de rooms-katholieke kerk kwam ze te
vervallen. Uiteindelijk bepaalde de grondwet alleen dat de heerlijke rechten
'betreffende voordragt of aanstelling van personen tot openbare betrekkingen' waren afgeschaft. Met die betrekkingen werden beslist geen kerkelijke
ambten bedoeld; het jus patronatus was immers geen heerlijk, maar een eigendomsrecht. Gemeentebesturen die in het verleden dit recht hadden verworven
— in de plaatselijke dan wel een naburige hervormde gemeente—konden het
blijven uitoefenen. Het Groningse stadsbestuur had omstreeks 1880 bijvoorbeeld allang niets meer te vertellen over de predikantsbenoeming in de plaatselijke hervormde kerk — die kende vrije beroeping — maar wel over die in
Ter Apel, Windeweer & Lula, Kiel en Nieuwe Pekela. Soortgelijke 'externe'
rechten van agreatie, medestemming, electie of collatie berustten bij de gemeentebesturen van Nijmegen, Vlissingen en de meeste Hollandse steden.37
Niet eerder dan in 1922, bij een volgende grondwetsherziening, zou het j us patronatus vervallen worden verklaard. Zo'n 235 hervormde gemeenten kenden
tot dan toe geen (volstrekt) vrije beroeping. Vrijwel alle waren eenmansgemeenten; slechts in enkele steden waren nog rechten van derden van
kracht.38
Toch bracht de omwenteling van 1848 het ideaal van vrije beroeping dichterbij . In de eerste plaats beperkte de regering, op aandringen van de hervormde synode, de rechten van collatoren. Door intrekking van het koninklijk besluit van 1815 werd de eenjaar oudere bepaling weer van kracht: in gemeenten
waar rijkstraktement genoten werd, moest de collator kiezen uit een voordracht van de kerkenraad.39 In de tweede plaats gaven de nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen aanleiding tot democratisering van de regering der kerk.
Het streven daarnaar was overigens ouder dan de grondwet. Al in 1846, dus
ruim voor het revolutiejaar, had de synode besloten tot herziening van het
Algemeen Reglement 'bepaaldelijk in de wijze van verkiezing der leden van
verschillende kerkbesturen'.40 Het nieuwe reglement dat vijfjaar later uiteindelijk van kracht werd, kende veel belang toe aan de plaatselijke kerkgemeenschap. Zo begon het, in tegenstelling tot de kerkorde van 1816, niet aan de top
van de bestuursstructuur (bij de synode) maar aan de basis. Artikel 1 bepaalde:
De Nederlandsche Hervormde Kerk bestaat uit al de Hervormde Gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden [...]41

Bij deze gemeenten nu zou volgens artikel 23 voortaan het recht berusten om
predikanten te beroepen en ouderlingen of diakenen te benoemen. 'Wettig
verkregen rechten van collatoren en floreenpligtigen' zouden weliswaar worden geëerbiedigd maar slechts totdat deze inbreuken op het recht der gemeen-
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te 'door wet of overeenkomst zullen zijn opgeheven'.
Twee leiders van het Réveil, Groen en Elout, deden vrijwillig afstand van
hun collatierechten en riepen de koning op om hetzelfde te doen. Die oproep
vond aanvankelijk geen gehoor: bij zijn goedkeuring van het Algemeen Reglement van 1852 maakte Willem m een voorbehoud op elf punten, waaronder
handhaving van de koninklijke collaties. Negen jaar later echter gaf hij alsnog
zijn rechten prijs, waarschijnlijk in antwoord op een adres van de hervormde
synode. Bij monde van Hofstede de Groot had deze de minister te verstaan gegeven 'dat het collatieregt in tegenspraak is met de beginselen der Hervormde
kerk' en dat de koninklijke collaties 'na de scheiding van kerk en staat, eene
anomalie' moesten heten.42 Op 16 december 1861 deed de koning afstand van al
zijn collatierechten. Minstens 124 hervormde gemeenten — in dertien andere
was de kroon medecollator—kregen zo vrije beroeping.
De regering had de wens uitgesproken dat andere collatoren haar voorbeeld
zouden volgen. Hier en daar gebeurde dat inderdaad, maar aangezien gemeenten meestal geen financiële compensatie konden bieden, bleven de meeste collaties intact. Zelfs dan had de kerkenraad echter vaak meer speelruimte
dan voorheen. Een derde gevolg van de liberale wending van 1848 (ofschoon
niet daarvan alleen) was namelijk dat adellijke collatoren minder geneigd waren om zich in te laten met de predikantskeuze. Ten dele was dat omdat ze afzijdig wensten te blijven van de richtingenstrijd die nu ontbrandde; voor een
ander deel echter omdat plaatselijke aangelegenheden hen niet meer zo konden boeien. Nu ze weinig rechten meer konden laten gelden, wendden grote
delen van de landadel zich van de plattelandssamenleving af en oriënteerden
zich op de beau monde in Den Haag, Parijs of andere residentiesteden.« Voor
predikanten was dat geen onverdeeld gunstige ontwikkeling. Ze wonnen weliswaar aan professionele autonomie maar anderzijds verloren ze de voordelen
van het aristocratische patronage. Hoe de predikantenstand daarvan had kunnen profiteren, beschreef meester JJ. Cremer in zijn tendens-roman Anna Rooze
(1867). Cremer voerde een ouderwetse dorpspredikant ten tonele wiens zoon
een studiebeurs genoot van de plaatselijke edelman, baron Geerke Van Uland,
heer van Mijnrecht Angola en Lixboa. Hoewel deze zich niet liet voorstaan op
zijn adellijke titels sprak de predikant, 'de zoon van een Dordtsche grutter',
hem daar nadrukkelijk op aan:
(...) wanneer hij met een: 'Hoogwelgeboren Heer en Vriend,' zijn brief begon, en later al
die titels op het adres vermeldde, dan —ja dan straalde er toch altijd iets van Angola en
Lixboa's glans over dominee zelven.44

In gemeenten met een afwezige of kerkelijk onverschillige collator groeide de
sociale afstand tussen hem en de predikant. Steeds minder kon deze in mate-
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Een predikant (met hoge hoed) in adellijk gezelschap; titelprent van Vesalius Mobachus (ps. Hendrik de
Veer, 1829-1890), Van gelijke bewegingen als gij: Zv/o\lc:Tij\ 1859.

riële of immateriële zin profiteren van zijn vroegere nabijheid tot de adel. In
zijn eerste roman schreef Hendrik de Veer, toen nog predikant:
De tijden zijn voorbij, dat de oude edelman geen ander gezelschap kende en begeerde in
de lange winteravonden op zijn eenzaam kasteel, dan dat van den dorpspredikant, die
hem als een vriend was en een voorspraak voor de arme gemeenteleden die altijd gehoor
vond. 't Is waar, toen was de adel minder beschaafd, de residentie nog niet zoo uitlokkend als thans, 't reizen moeijelijk... toen vervreemde men niet van elkander in den winter en joegen de logés in den zomer den dominé niet weg... maar toen was er ook meer
begrip van de waarde van een man, die in studie en beschaving minstens gelijk stond
met den edelman, toen was er meer erkenning van den invloed van hem, die de boeren
leerde den keizer te geven wat des keizers is.4S

De Veer verhaalde in deze roman van de Werdegang van een jonge dorpsdomi-
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nee die verliefd wordt op de dochter van de baron. Van een huwelijk kan uiteraard geen sprake zijn: een weleerwaarde, zelfs een weleerwaarde zeergeleerde
heer als hij is geen partij voor een freule.46 De adellijke familie trekt zich terug
uit het dorp; ze verkoopt het kasteel en vestigt zich in Den Haag. De dominee
daarentegen versterkt juist zijn banden met de gemeente: hij overwint zijn
liefdesverdriet door zich toe te leggen op prediking, catechese en vooral pastoraat. De 'tendens' van de roman was duidelijk: terwijl de adel een kosmopolitische oriëntatie ontwikkelde, zouden predikanten juist geroepen zijn om zich
parochiëler op te stellen. Niet op hun banden met vooraanstaande families
kwam het voortaan aan, maar op hun verhouding tot het kerkvolk. Vandaar de
titel van deze roman: Van gelijke bewegingen als gij."7

' D O O R GODS GEMEENTE, EN M I T S D I E N DOOR
GOD ZELF GEROEPEN'48

Veel eerder dan het collatierecht werd het floreenstelsel afgeschaft. Vanaf de
tweede helft van de jaren zestig weerklonk een steeds luidere roep om opheffing van dit middeleeuwse systeem. Zo ontving de synode in 1868 een adres
van de ring van Bergum, die haar opwekte om een einde te maken aan de 'geusurpeerde macht/ van de floreenplichtigen.49 Het provinciaal kerkbestuur
van Friesland stemde daar volmondig mee in; het noemde het floreenstelsel
'een onregt der gemeente aangedaan', 'een aristocratisch regime, in strijd met
den aard en het wezen des Christendoms' alsook met 'de democratische inrigting van de Hervormde kerk in Nederland'.50
Nadelen van het onttronen der floreenplichtigen zouden niet te vrezen
zijn. Het Friese kerkbestuur voorzag namelijk dat 'de voornaamste en meest
geachte, de aanzienlijkste en meest vermogende gemeenteleden' wel aan het
roer zouden blijven.51 Bovendien bleek uit een schriftelijke enquête dat
slechts in enkele Friese gemeenten de floreenplichtigen daadwerkelijk financiële lasten — zelden meer dan een gulden per persoon, per jaar—op zich namen. In een dorp als Warga hadden de floreenplichtigen een nieuwe pastorie
laten bouwen, maar voor de kosten daarvan lieten ze de hele gemeente opdraaien. In veel gemeenten bleken de floreenplichtigen zelfs misbruik te maken van de kerkelijke fondsen. Ze wendden deze niet alleen aan voor het onderhoud van het kerkgebouw en de instandhouding van de eredienst maar
ook voor de algemene armenzorg (waarvan dus ook rooms-katholieken konden profiteren), voor het plaatselijk openbaar onderwijs, voor het aanleggen
van grind- of straatwegen, het graven van een 'dobbe' of 'regenbak', het onderhouden van een nachtwacht, een brandspuit, enzovoort. Opheffing van
het floreenstelsel zou de Friese gemeenten en de hervormde kerk in het alge-
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meen 'tot grooten zegen strekken'.52 De kerkenraad van Pietersbierum vermoedde
[...] dat er beweging en werking in de gemeente zal ontstaan [...] dat de magt zal komen
bij eene klasse der gemeente, die ze moeilijk bezitten kan, doch zeker ook wel voor leiding en teregtwijzing vatbaar [is]. Misschien wordt de belijdenis dan ook meer gewaardeerd en in eere gehouden."

De hoop dat het floreenstelsel spoedig ontmanteld zou kunnen worden, bleek
echter ijdel. Noch de regering, noch Provinciale Staten van Friesland bleek
initiatief tot afschaffing te nemen en binnen de kerk begonnen nu aarzelingen
te weerklinken. Was het floreenstelsel niet een eeuwenoud recht? Verlangden
de kerkenraden zélf wel afschaffing? Waren er toch geen financiële nadelen te
vrezen?54 Volgens sommigen moest de synode niet langer talmen: niet de overheid maar zijzelf moest een einde maken aan 'de gevangenschap der Friesche
Kerk'. In 1875 stichtten enkele Friese predikanten een anti-floreenbond, die een
gerechtelijke procedure aanspande. In Oosterend ontdeed de gemeente zich
eigenmachtig van de heerschappij der floreenplichtigen. De lidmaten kozen
bij meerderheid van stemmen kerkvoogden uit het midden der gemeente. De
oude bewindvoerders weigerden de administratie aan hen over te dragen maar
werden daar in 1878 door de rechtbank toe gedwongen. Met die rechterlijke
uitspraak kwam ook elders in Friesland het floreenstelsel te vervallen: in een
klap kregen bijna tweehonderd hervormde kerkenraden het recht om zelf hun
predikanten aan te wijzen.
Waar Friesland voorheen veel minder gemeenten met vrije beroeping had
geteld dan andere provincies, telde het er nu opeens veel meer. Omstreeks
i860, zo maak ik op uit een aselecte steekproef, had in heel Nederland 32 % van
alle hervormde eenmansgemeenten (en 62 % van de meermansgemeenten) dit
recht gekend. In Friesland echter had het voor slechts een op de tien dorpen
gegolden. Twintig jaar later, rond 1880, kende 62 % van alle dorpsgemeenten
en 89 % van alle stadsgemeenten in Nederland vrije beroeping. In Friesland
gold dit nu zelfs voor vrijwel alle gemeenten. De 'minst vrije' provincies waren
nu Groningen en Zuid-Holland, waar respectievelijk slechts twee en drie van
de tien eenmansgemeenten 55 de predikantsberoeping in eigen hand hadden. 56
In het Ommeland bleven de rechten van 'eigenerfden' vooralsnog van kracht.
Zelfs de grondwetswijziging van 1922, waarbij collatierechten werden afgeschaft, zou hun stemrecht intact laten. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog
zouden de laatste resten van deze oude rechten definitief worden opgeruimd.
Groningen verschilde in dit opzicht aanmerkelijk van de overige noordelijke
provincies: in Drenthe, Overijssel en vooral Friesland lag het aandeel van gemeenten met vrije predikantsberoeping inmiddels juist boven het landelijk
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gemiddelde. Zoals gezegd waren vrijwel alle Friese hervormde gemeenten nu,
in dit opzicht althans, baas in eigen huis (zie tabel 8.a).
Dat het floreenstelsel in zo korte tijd afgeschaft kon worden, was vooral te danken aan de invoering van het 'algemeen kiesrecht/ in de Nederlandse Hervormde Kerk. Zoals gezegd bepaalde artikel 23 van het Algemeen Reglement
van 1852 dat het recht om ouderlingen of diakenen te benoemen en predikanten te beroepen toekwam aan de gemeente zelf. Het duurde jaren voordat de
synode dit principebesluit ten uitvoer legde. Zo traden in 1857 het Reglement
op de Kerkeraden en dat op de Vacaturen in werking, zonder dat duidelijk was
hoe de gemeenten haar recht zouden uitoefenen.57 Pas tien jaar later, op 1 maart
1867, werd een Synodaal Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten van kracht. In iedere gemeente zouden de stemgerechtigde leden te kennen moeten geven of ze hun recht rechtstreeks wilden uitoefenen of dat ze de zittende kerkenraad een mandaat gaven
om zichzelf aan te blijven vullen en de predikantskeuze te blijven maken.58
Het is niet verwonderlijk dat de synode er zo lang over deed om uitvoering
te geven aan artikel 23, want deze bepaling was ook zélf moeizaam tot stand
gekomen. Vanaf 1847 waren allerlei voorstellen gedaan om 'de gemeente' invloed te geven op de keuze van kerkenraadsleden en predikanten. 59 De formulering die uiteindelijk in het Algemeen Reglement belandde, was niet voorgesteld door de Algemeene Synodale Commissie — die had lang zo ver niet
willen gaan — maar door meester W. L. F. C. ridder van Rappard, die als ouderling zitting had in de synode van 1850:
Het regt tot benoeming van ouderlingen en diakenen, en tot beroeping van predikanten, berust bij de gemeente.

Over de wijze waarop gemeenteleden hun rechten zouden mogen uitoefenen
kon de synode het lange tijd niet eens worden. In 1857 werden een Synodaal Reglement voor de Kerkeraden en een Reglement op de Vacaturen van kracht die
beide geheel in het midden lieten welke rol gemeenteleden zouden mogen spelen bij het benoemen van ouderlingen of diakenen en het beroepen van predikanten. Jaar najaar werden voorstellen ingediend, die stuk voor stuk sneuvelden — in de synode zelf dan wel in de classicale of provinciale kerkbesturen.
De bezwaren tegen het invoeren van algemeen kiesrecht in de kerk waren
grofweg van drieërlei aard. In de eerste plaats moesten er praktische problemen
worden opgelost. Wie zouden stemgerechtigd zijn? Hoe, wanneer en op wie
zouden ze hun stem uit kunnen brengen? In de tweede plaats betwijfelden veel
kerkbestuurders of de gemeenten wel rijp waren voor het dragen van deze verantwoordelijkheid. Zou dit niet leiden tot 'spanning, kuiperij, verdeeldheid,
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partijzucht'? En in de derde plaats vreesden sommigen — gezien het aandringen van rechtzinnigen op handhaving van de leertucht — 'dat die uitvoering
een zwaren schok zou geven aan het beginsel der vrije Evangelie-prediking'.60
Al in 1862 had de ASC immers in haar jaarverslag geconstateerd dat de meeste gemeenten 'van de moderne rigting afkeerig' waren.61 Hoewel toekenning van
kiesrecht een liberaal principe was, verklaarden sommige modernen — evenals
veel rechtzinnigen, overigens — zich daar uitdrukkelijk tegen.
Het ten uitvoer leggen van artikel 23 werd steeds hachelijker naarmate de
richtingenstrijd feller werd. In 1854 waren rechtzinnig hervormden te hoop
gelopen tegen het beroep van doctor L.S.P. Meyboom naar Amsterdam en dat
van doctor J. C. Zaalberg naar Den Haag. Toen hun protest zonder gevolg bleef,
hadden ze zich, in deze én andere gemeenten, aaneengesloten in plaatselijke
verenigingen van 'vrienden der Waarheid tot handhaving van de leer en de
rechten der Gereformeerde kerk'. In 1863 smolten deze en andere verenigingen
samen tot een landelijke, die 'evangelisten' uitzond om in overwegend vrijzinnige gemeenten alternatieve godsdienstoefeningen te houden. 62 Daarnaast
stichtten Heldring, Groen en anderen in 1864 de Confessioneele Vereeniging,
die er uitdrukkelijk naar streefde om de modernen uit de hervormde kerk te
drijven.63 In het voorjaar van 1866 verklaarde ze 'dat predikanten, die de moderne leer belijden, geen recht hebben het leeraarsambt in de Nederlandsche
Hervormde Kerk te bekleeden'. Met een brochure riep het hoofdbestuur vervolgens de hervormde gemeenten op om dit slag predikanten te boycotten:
Laat uwe kinderen door de moderne leeraars niet doopen; viert met hen geen avondmaal; vertrouwt uwe kinderen hun ter onderwijzing niet toe; hoort hunne prediking
niet. Wordt niet verschrikt door de tegenstanders; staat vast in den Heer.64

De 'tegenstanders' in kwestie bleken echter niet van zins het veld te ruimen; ze
schoolden samen in een eigen Vergadering van Moderne Theologen (1866) en
rond een eigen Theologisch Tijdschrift (1867). In Amsterdam werd een Vereeniging tot Handhaving en Voortplanting van het Liberale Beginsel opgericht,
waar een vijftigtal kerkenraadsleden zich bij aansloot. Volgens haar statuten
streefde ze ernaar 'dat alle godsdienstige richtingen vertegenwoordigd worden in den kerkeraad' en 'dat hunne richting (de liberale) niet worde buitengesloten'. De 'evangelischen', erfgenamen van de Groninger godgeleerden, kwamen in 1867 met een nieuwe periodiek, Geloof en Vrijheid. Naast hen was
inmiddels ook een tweede middenpartij (tussen confessioneel-orthodox en
modern) ten tonele verschenen, de zogeheten 'ethischen'. Afkerig van de richtingenstrijd ('irenisch') als ze waren, riepen de ethischen geen eigen associatie
in het leven maar wel een eigen tij dschrift, Stemmen voor Waarheid en Vrede (1863).
Van de confessionelen (alsook van veel modernen) onderscheidden ze zich on-
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der meer doordat zij wél graag gebruikmaakten van de Vervolgbundel, de nieuwe verzameling Evangelische Gezangen die de synode in 1866 had ingevoerd.
Maar net als andere rechtzinnigen hadden de ethischen bezwaar tegen de
nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament die in 1867—eveneens op last van
de synode — in gebruik werd genomen.65 De vertalers — allen Groningse en
Leidse theologen — stelden in de inleiding expliciet 'dat hetgeen men in deze
schriften leest, niet te beschouwen is als het woord van God in eigenlijken
zin'.66 Hoewel ook de ethischen het Woord niet wilden vereenzelvigen met de
bijbel en hoewel ook zij ruimte wilden geven voor historische en tekstkritiek
vonden ze dat zo'n stellige uitspraak indruiste tegen 'het geloof der gemeente'.
Het al dan niet gebruiken van deze vertaling, gene zangbundel en een hele
reeks termen werd zo tot sjibbolet van kerkelijke gezindheid.

EXCURS: 'HET GELOOF D E R G E M E E N T E '
ETHISCHE THEOLOGIE
De ethische theologie was een late vrucht van het Réveil.67 Deze internationaal
vertakte beweging had zich in de eerste helft van de negentiende eeuw met
kracht verzet tegen het intellectualisme en de gevoelsarmoede van zowel orthodoxen (supranaturalisten) als liberalen (rationalisten). Niet het objectieve
heilsfeit maar de persoonlijke beleving daarvan had ze vooropgesteld; niet
Gods algemene openbaring— in de natuur en de wereldgeschiedenis — maar
de manier waarop hij zich geopenbaard had in de Schrift, in de geschiedenis
van Israël en vooral in Christus. Aan systematische reflectie daarop hadden de
voortrekkers van het Réveil zich echter niet gewaagd:
Hunne apologie van het Kristendom kon het stellen buiten grondige theologische kennis. Tekstkritiek, historische kritiek, onderzoek naar de authentie en wetenschappelijke uitlegging der bijbelboeken, voor hen bestond dit een en ander niet. Zij zouden niet
geweten hebben, wat met deze, immers voor hen overtollige zaken aan te vangen. De
Heilige Geest was hun eenige hoogleraar. 68

Mannen als Groen waren — zoals de Groningers fijntjes hadden opgemerkt —
geen 'leraars der kerk' maar leken, niet thuis in de god- maar in de rechtsgeleerdheid.69 Sommigen van hen koesterden bovendien een zeker wantrouwen
tegen, of zelfs een afkeer van academische theologie en predikantstand.
Deze antiklerikale gezindheid had na verloop van tijd niet alleen Groningse en moderne predikanten gegolden maar ook de 'leraars' die deel uitmaakten
van de eigen kring. In een Réveil-verband als de Christelijke Vrienden (18451.854) was namelijk gebleken dat de meeste hervormde predikanten niet bereid
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waren tot de antisynodale acties waar velen op aandrongen. Zo was er een vertrouwenscrisis ontstaan tussen gemeenteleden en predikanten.70 Laatstgenoemden waren, beducht voor de voortvarendheid en de betweterij van 'leken', de bijeenkomsten der Vrienden gaan mijden.71 Om deze verwijdering het
hoofd te bieden en om zich te beraden op hun bij zondere roeping in het kerkelijk, maatschappelijk en politieke leven hadden predikanten uit de kring der
Christelijke Vrienden vanaf 1847 ook afzonderlijk vergaderd. Uit deze predikantenbijeenkomsten was vijfjaar later Ernst en Vrede ontstaan, 'eene Nederlandsche Hervormde leeraarsvereeniging tot behartiging van kerkelijke en
Christelijk-nationale belangen'.72 In de eerste jaargang van het gelijknamige
tijdschrift verklaarden de redacteuren
[...] dac zij het heil zoo min verwachten van eene nieuwe inscherping der Formulieren
van Eenigheid, als van de onbevoegde aanmatigingen eener overigens ook door hen
hooggeschatte wetenschap. Zoo min van de onbuigzame vormen eener in verachting
geraakte rechtzinnigheid, als van het zinledig lied eener hooggeprezen verdraagzaamheid [...F

De broederkring distantieerde zich dus van de 'juridisch-confessionele' methode van kerkherstel waar veel van de Christelijke Vrienden op hadden aangedrongen. Geheel afzijdig van de richtingenstrijd hield men zich echter niet.
Zo protesteerde de vergadering van 1854 tegen de commissie voor de bijbelvertaling die de hervormde synode had ingesteld en pleitte ze voor het 'achtslaan op de volksstem' bij de predikantsberoeping. 74 Maar in de bijeenkomst
der Christelijke Vrienden in datzelfde jaar kregen hervormde predikanten er
ongenadig van langs: ze werden beticht van 'de instandhouding van een instituut dat voor verreweg grooter gedeelte leugen dan waarheid onder het volk
verspreidt en mitsdien meer zielen vermoordt dan behoudt'.75 Na deze stormachtige vergadering vielen de Vrienden definitief uiteen: 'De Réveil-leek en de
ethisch-irenische predikanten begrepen elkaar niet meer.'76 Ook Ernst en Vrede wist de eensgezindheid niet te bewaren. Heldring wilde, in samenwerking
met Groen, opnieuw een vergadering van predikanten en gemeenteleden houden; Beets daarentegen zag daar volstrekt geen heil in. In 1858 zegde hij — de
voorzitter! — zijn lidmaatschap op. Zo bezweek ook Ernst en Vrede aan de
richtingenstrij d. Het gelijknamige tijdschrift hield het iets langer uit maar dat
was enkel te danken aan Daniël Chantepie de la Saussaye, die al jaren de enige
redacteur was. Na het uiteenvallen van de broederkring, waarvan hij de 'ziel'
was geweest, ontpopte hij zich tot voorman van de 'ethische theologie'. Een
medestander vond hij in zijn iets jongere ambtsbroeder J.H. Gunning jr.
La Saussaye was bij Ernsten Vrede gevraagd naar aanleiding van het verschijnen van zijn prekenbundel Témoignages contre l'esprit du siècle (1852). Deze titel
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deed denken aan Da Costa, met wie de auteur inderdaad bevriend was. Antirevolutionair was hij echter niet: naast kritiek, had hij ook veel waardering voor
het gedachtegoed van de Verlichting.77 Het christelijk geloof moest volgens
hem niet worden voorgesteld als iets wat geheel vijandig was jegens de moderne cultuur. Evenals de Duitse Vermittlungstheologen streefde hij ernaar een brug
te slaan tussen christendom en cultuur, tussen godgeleerdheid en wijsbegeerte of wetenschap. Zo'n verzoening zou heel goed mogelijk zijn omdat God in
Christus waarachtig mens was geworden. Anders dan toonaangevende godgeleerden en wijsgeren van zijn tijd benadrukte La Saussaye echter dat de menswording niet logisch of noodzakelijkerwijs voortvloeide uit Gods wezen. De
heilige, eeuwige, oneindige God stond immers niet van nature in betrekking
tot zondige stervelingen. Het was eerder uit genade, in een historische, vrije
daad van zelfbeperking, dat de Allerhoogste zich tot de mensen had neergebogen.78 Het predikaat 'ethisch' had dus niet betrekking op het zedelijk handelen
van mensen maar op dat van God:
[...] de wijze waarop God, als zedelijk wezen, de mens in zijn verantwoordelijkheid en in
zijn beperktheid volstrekt serieus neemt.79

Daar ging het om in de openbaring: God had geen leerstellingen medegedeeld
over een bovennatuurlijke werkelijkheid maar hij had zichzelf bekendgemaakt als iemand die persoonlijk begaan was met mensen en die erop uit was,
een verbond met hen te sluiten.
'De gehele waarheid is ethisch/ zo luidde de fundamentele stelling van La
Saussaye en zij n geestverwanten. Daarmee zetten ze zich af tegen het 'fysische',
'intellectualistische' godsbegrip van zowel modernen als orthodoxen. Over
God, zo benadrukte de ethischen, moest men niet in abstracto, niet objectiverend spreken. Van belang was niet wat de Eeuwige 'op zichzelf' zou zijn, maar
wie hij voor de mensen geworden was, hoe hij zich tot hen verhield. Het christelijk geloof was geen leer over een bovennatuurlijke werkelijkheid, die eventueel in het aardse leven kon worden 'toegepast'. Het droeg eerder het karakter
van een ontmoeting, 'een ervaring des harten', een persoonlijke verhouding
die de hele mens zou raken.80 'Wij kennen de waarheid" niet als een afgetrokken begrip of idee, maar als levende Persoon/ stelde Gunning, 'Van hem leven
wij, hem drukken wij ook in onze dogmatische wetenschap uit.'81 Ethische
theologie was zo beschouwd een vorm van existentialisme avant la lettre—met
dien verstande echter dat niet het menselijk bestaan maar dat van God uitgangspuntvan reflectie vormde.
Kenmerkend voor ethische theologen was voorts hun verzet tegen het 'naturalisme' van hun tijd, een protest tegen de intellectuele verheerlijking van de
materiële, natuurlijke werkelijkheid:
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[...] als eigen meester op al de puinhopen van het verleden, schrikt de geest voorde verantwoordelijkheid om alleen van zichzelf af te hangen als het ware terug en haast zich
de troon, waarop God, van de menselijke adel omstuwd, gezeten had, aan de stoffelijke
natuur aan te bieden, wier onverbiddelijkheid een vaste regering schijnt te beloven. 87

Anders dan modernen als Opzoomer — bij wie Gunning gestudeerd had —
legden de ethischen alle nadruk op het verschil tussen theologie en natuurwetenschap. Toch pleitten ook zij voor een empirische wending: godgeleerdheid
was naar hun overtuiging geen puur speculatieve, maar een descriptieve wetenschap. Haar object van onderzoek zou echter niet God zijn maar geloof, opgevat als de persoonlijke verhouding tussen God en mens.83 Van Friedrich Schleiermacher — die eerder de Groningers had geïnspireerd — hadden La
Saussaye en Gunning geleerd om theologie op te vatten als een functie van de
kerk, als uitdrukking van haar zelfbewustzijn.84 Die opvatting behoedde de
theologie voor subjectivisme: ze behelsde geen exploratie van het individuele
godsdienstig gemoed, maar'de beschrijving vanhet geloof der Christelijke Gemeente'.85 De taak van de dogmatiek was het reconstrueren van de geloofservaring van 'de gemeente' die ten grondslag had gelegen aan de leerstellingen.86
Ze was geroepen om, zoals Gunning het later uitdrukte, 'het lied der aanbidding te doen horen, dat in het dogma slaapt'.87
In de jaren zeventig kwam de ethische theologie tot bloei: met haar verzet
tegen zowel confessionalisme als modernisme, nam ze de plaats in van de Groningse, 'evangelische' richting en van de Utrechtse apologetische school, die
beide hun beste tijd hadden gehad. Naast de Stemmen voor Waarheid en Vrede
(1863-1925) verschenen vanaf 1870 ook de Protestantsche bijdragen tot bevordering
van christelijk leven en christelijke wetenschap. Redacteur was La Saussaye (vervolgens Beets), die in 1872 werd benoemd tot hoogleraar in Groningen. Twee jaar
later overleed hij, maar zijn zoon Pierre Daniël en J. J. P. Valeton jr. (zoon van de
Groningse oudtestamenticus) begonnen kort daarna een nieuw theologisch
tijdschrift, Studiën™ Beiden werden spoedig tot hoogleraar benoemd: laatstgenoemde in Utrecht, met een leeropdracht Oude Testament (net als zijn vader),
de ander in Amsterdam, als hoogleraar in een heel nieuw vak, de 'geschiedenis
der godsdiensten in het algemeen'.

'DE H E E R S C H A P P I J DER
KERKELIJKE

BOURGEOISIE'89

VERKIEZINGEN

Hoewel in 1866 — zoals ik voor dit godgeleerd excurs heb beschreven — de tegenstellingen in de hervormde kerk scherper waren dan ooit tevoren, voerde
de synode uitgerekend toen het kerkelijk kiesrecht in.90 Volgens de synodale
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commissie was dit juist gezien de t ichtingenstt ijd onontkoombaar: verder uitstel zou voedsel geven aan nog meer ontevredenheid en zelfs tot een scheuring
kunnen leiden.91 Een tweede reden was wellicht dat terzelfdertijd ook het beheer van de kerkelijke goederen van karakter veranderde. In 1866 gaf de koning namelijk te kennen dat hij zich, vanwege de scheiding tussen kerk en
staat, terug zou trekken als 'opperkerkvoogd'. Ter voorbereiding van de overgang stelde hij — boven de reeds bestaande Provinciale Colleges — een Algemeen College van Toezicht in.92
Krachtens het nu aanvaarde Synodaal Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten werd stemrecht toegekend aan alle mannelijke lidmaten van 23 jaar en ouder, voor zover dezen
niet onder censuur stonden of van de bedeling leefden. Binnen drie maanden
na de invoering van het reglement, op 1 maart 1867, zou iedere kerkenraad deze
stemgerechtigden moeten laten beslissen of ze dit recht daadwerkelijk wilden
uitoefenen óf dat ze de zittende kerkenraad machtigden tot het coöpteren van
nieuwe leden en het beroepen van predikanten. In 1871 en daarna eens in de
tien jaar zou deze stemming moeten worden herhaald. In gemeenten met minder dan honderd stemgerechtigden zouden dezen rechtstreeks hun ambtsdragers kunnen kiezen. In grotere gemeenten echter zou de eigenlijke benoeming
of beroeping geschieden door een kiescollege, bestaande uit de voltallige kerkenraad plus twee keer zoveel gekozen leden.93
De invoering van het kerkelijk kiesrecht werd links en rechts verwelkomd.
De Utrechtse hoogleraar Doedes, die zich al in 1848 sterk had gemaakt voor
'vertegenwoordiging der gemeente', schreef een brochure Aan de stemgeregtigde
Uden der Nederlandsche Hervormde gemeenten. Doedes feliciteerde zijn lezers met
deze 'emancipatie op groote schaal'. Waar de manslidmaten voorheen 'niets,
volstrekt niets' te zeggen hadden gehad in het kerkbestuur, waren ze thans
eindelijk 'meerderjarig' verklaard, 'mondig" geworden. Maar nu kwam het
erop aan dat ze ook bewust gebruik zouden maken van hun rechten:
Onthoud u dan toch niet van de stemming. Wat gij zult antwoorden, dat moet gij weten.
Maar antwoordt in elk geval. Blijft niet te huis. Onttrekt u niet. Neemt deel aan het
werk, waartoe nu alle stemgerechtigden geroepen zullen worden [...] Laat u voorlichten
door anderen, en licht op uwe beurt anderen voor. Gemeenschappelijk overleg is zeer
aantebevelen, geheiligd door een eenvoudig gebed.94

De redactie van het moderne tijdschrift Los en Vast (doctor Gerrit van Gorkom
en doctor Hendrik de Veer) wantrouwde Doedes' enthousiasme: 'De vrijheid,
die zijn hart in geestdrift ontgloeit, is deze: dat de gemeenten de moderne predikanten zullen kunnen weren of wegjagen.'95 Na de politiek zou nu ook de
kerk ten prooi vallen aan 'blaffende en bluffende advertentiën', aan 'kuiperijen
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en insinuaties', aan 'omkooperijen en opstookerijen'. Maar voor het principe
van kerkelijke verkiezingen zou veel te zeggen zij n. Evenals Doedes riep Los en
Vast daarom zijn lezers op om hun stem uit te brengen: 'Laten veel, zeer velen
opkomen!'96
De opkomst was niet zo massaal als sommigen gehoopt hadden. In Amsterdam bij voorbeeld, bracht nauwelijks een vijfde van de manslidmaten zijn stem
uit. In ongeveer de helft van alle hervormde gemeenten kreeg de kerkenraad
een mandaat tot het benoemen of beroepen van ambtsdragers; in de andere
helft zouden predikanten, ouderlingen en diakenen voortaan worden gekozen. Toen ook deze verkiezingen gehouden waren, bleek dat er grote veranderingen op til stonden. Niet alleen in verschillende dorpen en provinciestadjes
maar ook in Den Haag, Rotterdam, Groningen, Leiden en Amsterdam behaalden de rechtzinnigen namelijk een klinkende stembusoverwinning. Niet minder dan drie kwart van de Amsterdamse stemmen was uitgebracht op de rechtzinnige kiesvereniging, Evangelie en Belijdenis. Deze beheerste nu dus het
kiescollege. Voor aftredende ouderlingen en diakenen werden uitsluitend
geestverwanten benoemd, zodat de moderne predikanten in Amsterdam — en
andere steden — zich al na eenjaar geconfronteerd zagen met een overwegend
rechtzinnige kerkenraad. 97
In zijn weekblad De Heraut riep de informele leider van de orthodoxen in
Amsterdam — dominee C.A.F. Schwartz, predikant van de Schotse Zendingskerk — zijn achterban op om zich te verzetten tegen de moderne predikanten. Dat zou weliswaar een scheiding in de kerk teweegbrengen, maar
daarmee zou een scheiding van de kerk kunnen worden voorkomen. 98 Al na
enkele maanden tekende een van de nieuwe ouderlingen protest aan tegen
een preek van de moderne predikant doctor H. P. Berlage, waarin deze had gesteld datjezus meteen na zijn sterven in de hemel was opgenomen. Daarmee
had Berlage dus zowel de realiteit van de opstanding als die van de hemelvaart geloochend. Toch bleek de kerkenraad niet van zins om hem te onderhouden over zijn ketterij. Ook in andere gevallen van onrechtzinnige prediking greep de kerkenraad niet in; men verklaarde zich daartoe niet bevoegd.
Pas toen dominee Ph.R. Hugenholtz op tweede paasdag 1870 expliciet de historiciteit van de opstanding had ontkend, overwoog de kerkenraad om een
klacht in te dienen bij het classicaal bestuur. Het duurde eenjaar voor de kerkenraad daar echt werk van maakte en zoals voorzien had deze aanklacht
geen enkel effect.
Meer indruk maakte een andere vorm van protest. Na afloop van een dienst
van de moderne predikant doctor F.W. B. van Bell, in november 1869, stond de
'ouderling van dienst/ op en riep: 'Als ouderling der Hervormde gemeente verklaar ik aan de vergadering dat de leer, welke die man zoo even verkondigd
heeft, een leugenleer is, niet uit God, maar uit den duivel.'99 Hoewel lang niet
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alle Amsterdamse predikanten modern gezind waren, spraken ze schande van
deze wilde actie. Unaniem riepen ze de kerkenraad op om zich ervan te distantiëren. De broeders bleken daar echter niet toe bereid. Op eerste kerstdag van
hetzelfde jaar stond opnieuw, in de Nieuwe Kerk nog wel, een ouderling op om
zijn afkeuring van de preek te doen blijken. De kerkenraad werd daarop overspoeld met zowel betuigingen van afkeuring als van instemming.100

HET RECHT DER GEMEENTEN TEGEN DE MACHT DER K E R K ' 1 0 1
ABRAHAM KUYPER EN DE GEREFORMEERDE PARTIJ (i)

Hoewel alleen moderne predikanten nu geconfronteerd werden met openlijke
oppositie veranderde de invoering van het kerkelijk kiesrecht ook de verhouding tussen orthodoxe voorgangers en hun gemeenteleden. Laatstgenoemden
wilden vaak veel verder gaan dan eerstgenoemden als gepast beschouwden.102
Zo groeide er een kloof tussen de predikantenstand en een voorhoede van 'gelovige' gemeenteleden. Al in 1864 had Allard Pierson erop gewezen dat er ook
in orthodoxe kring een kloof bestond tussen predikanten en gemeenteleden.
Met recht heette dit het 'het geloo vig deel der gemeente', had hij sarcastisch opgemerkt:

'Aanblik van de Tweede Kamer nadat Dr Kuyper zitting zal hebben genomen'; spotprent uit Uilenspiegel,
jg 5, nr 1 (zi februari 1874). Tot 1887 waren 'geestelijken' en 'bedienaren van den godsdienst' die tot
kamerlid werden gekozen verplicht hun ambt neer te leggen.
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[...] het gelooft zelfs aan de innige verkleefdheid van zijne predikanten aan het regtzinnig leerstelsel, ofschoon die verkleefdheid zich sedert lang in bijna geen enkele belangrijke daad meer openbaart.103

Dat veranderde toen in 1869 een van de tien moderne predikanten van de hervormde gemeente Amsterdam met emeritaat ging en het kiescollege zich voor
het eerst kon wijden aan zijn voornaamste taak, het beroepen van een predikant. Op 31 j anuari 1870 bracht het college een beroep uit op een jonge, Utrechtse predikant die sinds korte tijd landelijke bekendheid genoot vanwege zijn orthodoxe, antirevolutionaire en antisynodale opstelling: doctor Abraham
Kuyper. Op 10 augustus deed hij intrede in Amsterdam, als eerste door de gemeente gekozen predikant. In zijn preek bij die gelegenheid vermeldde Kuyper
dat laatste feit met enige trots: 'Door haar [de keuze der gemeente] sta ik op vasten bodem en is de weg tot vertrouwen gebaand.'104 Toch was hij geen principieel voorstander van het kerkelijk kiesrecht. Toen Kuyper nog predikant was
in het Gelderse dorpje Beesd had hij al gewaarschuwd dat het algemeen stemrecht een uitvloeisel was van 'de moderne begrippen, de bekroning van het modern individualisme en de huldiging der moderne methode, om met verwerping van alle gezag ieder voor zich zelf de waarheid te distilleeren'.105 In de kerk
zou iedere vorm van volkssoevereiniteit uit den boze zijn. Kerkelijke verkiezingen waren slechts gerechtvaardigd als 'overgangsmaatregel' om de gemeente te
bevrijden van het ontaarde regime van de synodale partij.
Na de eerste verkiezingen herhaalde Kuyper zijn principiële bezwaren tegen dit 'heulen met een modern, revolutionair begrip'. Hij stelde nu zelfs 'dat
de directe verkiezing der kerkbesturen door de gemeenten, als blijvende organisatie, door het christelijk bewustzijn moet verworpen en met alle kracht moet
bestreden worden'.106 Kerkelijk verkiezingen zouden ook geen toereikend
middel zijn om totkerkherstel te komen. De orthodoxen zouden er namelijk
nooit in slagen — zo rekende Kuyper zijn lezers voor — om langs democratische weg ook de hogere kerkbesturen te veroveren. In de grote steden hadden
ze weliswaar een overwinning behaald maar deze was 'bijna allerwege de zegepraal der minderheid geweest': de tegenpartij was eenvoudigweg minder opgekomen. Bovendien had de rechtzinnige partij in kleinere steden vrijwel overal het onderspit gedolven. Doordat de grote steden verhoudingsgewijs
ondervertegenwoordigd waren in de hogere kerkbesturen, was er nog lang
geen uitzicht op een orthodoxe synode.
De verkiezingen waren alleen van belang geweest omdat ze de gemeenten
'eene nieuwe kerkrechterlijke rechtsbasis' hadden verschaft.107 Op grond van
hun gekozen karakter konden de gemeenten nu op legitieme wijze de strijd
aanbinden met van hogerhand opgelegde 'kerkelijke hiërarchie'. Een voorproefje daarvan had Kuyper in 1868 al gegeven: onder zijn aanvoering had de
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Utrechtse kerkenraad geweigerd mee te werken aan de schriftelijke kerkvisitatie.108 Volgens Kuyper was dit jaarlijkse onderzoek door het classicaal bestuur
niets meer dan een 'generaal fiat, door heel de kerk in haar besturen gegeven,
op al de leugenzonden die in onze kerk plaats grijpen'.109 Nog confronterender
had Kuyper zich uitgelaten in een reeks artikelen in het antirevolutionaire
weekblad De Heraut. 'De heerschappij der Synodalen heeft voor het rechtsbewustzijn van ons volk uitgediend/ zo luidde de daverende openingszin, 'de geheele synodale organisatie is onwettige. n0 Vrijmaking der kerk was daarom het
devies: het Algemeen Reglement van 1852 moest nietig worden verklaard —
niet door de synode maar door de regering! — zodat de opgelegde bestuursstructuur zou komen te vervallen. Wat dan overbleef was een verzameling autonome plaatselijke gemeenten (ofte wel: Tcerken') die desgewenst een nieuw
landelijk kerkverband konden stichten. 1 "
Autonomie was alleen mogelijk als iedere gemeente ook financieel baas in eigen huis was. Vandaar Kuypers oppositie tegen het in 1866 door de regering ingestelde Algemeen College van Toezicht (ACT), dat de controle op het beheer van
de kerkelijke goederen over wilde nemen van het rijk (in dit geval het Ministerie
van Eeredienst, dat spoedig zou worden opgeheven). In juni 1870, een halfjaar
later dan gepland, presenteerde het College een nieuw reglement op het beheer.
Inmiddels was echter gebleken dat velen niet gediend waren van deze nieuwe
toezichthouder. Zo was op 7 juli 1869 in Utrecht een Centraal Comité inzake de
Kerkelijke Goederen opgericht om 'vrij beheer' door de plaatselijke gemeenten
te verdedigen tegen de aanspraken van het ACT. Kuyper noemde dat college 'een
tweede synode', even weinig representatief voor de gemeenten en daarom even
verwerpelijk als de eerste.112 Ook Groen moest er niets van hebben; hij riep de
hervormde kerkvoogdijen in den lande op om zich niet onder controle van het
college te stellen. Vooral in Friesland vond die oproep gehoor: 265 van de 301
hervormde gemeenten kozen voor 'vrij beheer'.1 "
Met zijn politiek van confrontatie en agitatie had Kuyper zijn Utrechtse medepredikanten, onder wie Beets, van zich vervreemd. De collegiale verhoudingen raakten nog verder verstoord toen Kuyper zich aansloot bij de onderwijspolitiek van Groen. Deze was tot de slotsom gekomen dat het beter was om de
openbare school geheel te ontdoen van haar algemeen-christelijke karakter.
Ethische predikanten als Beets en Daniël Chantepie de la Saussaye (Ernsten Vrede) noemden dat een 'demonische' strategie; samen met anderen verlieten ze de
vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Zo ontstond een voor
allen zichtbare breuk in het rechtzinnige front; de verhoudingen tussen 'ethische' en 'gereformeerde' predikanten raakten verziekt.114
Kuyper leek zich daar geen zorgen over te maken. Hij vestigde juist de aandacht op spanningen in de verhouding tussen voorgangers en gemeenten.
Naar zijn overtuiging dreigden niet alleen moderne, maar ook rechtzinnige
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predikanten vervreemd te raken van hun orthodoxe gemeenteleden. Dezen
zouden namelijk geen genoegen nemen met het lijdelijk verzet waar hun voorgangers zich — noodgedwongen — toe beperkten. Vandaar dat 'allerwege' gemeenteleden zélf in actie kwamen, 'zonder de leiding der predikanten te vragen'. Volgens Kuyper moest het predikantencorps daarom tot handelen
overgaan. Als de synodale bestuursstructuur werd afgeschaft, konden predikanten zich aan de zijde van hun gemeenteleden scharen en zou het 'natuurlijk vertrouwen' tussen beide partijen kunnen worden hersteld:
En daarom maak de Kerk vrij, en vrij zullen ook uw leeraars worden, zoodra geen Staatsinmenging zich meer stellen zal tusschen u en uw natuurlijke leiders.115

In de preek bij zijn intrede in Amsterdam, Geworteld en gegrond, presenteerde
Kuyper het vrijmaken van de kerk als een weg om te ontsnappen aan het 'versteende' kerkbegrip van de rooms-katholieke kerk én aan de 'verdampte' kerkopvatting van congregationalisten en modernen. Drie bindingen moesten
daartoe worden verbroken: 'Vrij worde de kerk van den staat, vrij van den geldband, vrij van den druk van het ambt.'116 Met dat laatste had Kuyper uiteraard
het predikambt op het oog; 'het drukkend overwicht' van deze ene bediening
zou in de toekomst moeten wijken voor ontplooiing van 'het priesterschap der
gemeente'. De eerstgenoemde en de tweede binding waren nauw met elkaar
verknoopt: de kerk was met 'gouden kluisters' alias 'zilveren ketenen' gebonden aan de rijksoverheid, die immers haar fondsen beheerde. Eenmaal vrij van
de staat, het geld en het ambt — 'een ontwijde kracht' tegen wie ze zich moest
verdedigen — zou de kerk ook vrij zijn om nieuwe bindingen aan te gaan met
maatschappelijke instellingen en verenigingen, vooral op het gebied van het
christelijk onderwijs en van 'de groote sociale vraagstukken'.
Spoedig na zijn intrede in Amsterdam maakte Kuyper werk van zulke maatschappelijke, politieke aangelegenheden. Al in 1871 stelde hij zich kandidaat
voor de Tweede Kamer. Verkozen werd hij echter niet, ofschoon hij als een van
de weinige kandidaten in het land de steun van Groen genoot. Toch ontwikkelde Kuyper zich tot woordvoerder van de antirevolutionaire stroming: hij
werd hoofdredacteur van het weekblad De Heraut en smeedde dat om tot een
politiek strijdorgaan 'voor vrije Kerk en vrije School in het Vrije Nederland'. Op
1 april 1872, op de driehonderdste verjaardag van de inname van Den Briel,
ging dit weekblad over in een heus dagblad, De Standaard. Kuyper begon daarin meteen een reeks artikelen over het onderwerp van de dag: de sociale kwestie. De antirevolutionaire stroming, waarvan Kuyper nu de politiek leider was,
kreeg verder vorm door oprichting van organisaties als het Anti-Zondagsarbeidverbond (1871) — waaruit in 1876 de christelijke vakvereniging Patrimonium voort zou komen — en het Anti-Schoolwetverbond (1872). Op Kuypers
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voorstel begonnen afdelingen van dit laatste verbond nauw samen te werken
met plaatselijke kiesverenigingen. De tientallen jaren eerder ontsproten antirevolutionaire stroming kreeg zo langzaamaan de trekken van een landelijke
politieke partij — de eerste in Nederland.117
Ook in de kerk had Kuyper inmiddels bijgedragen tot nadere partijvorming. In maart 1872 hadden zeventien Amsterdamse ouderlingen verklaard
dat ze zich voortaan zouden onttrekken aan het bijwonen van kerkdiensten
die geleid werden door moderne predikanten. Alleen bij het aannemen van lidmaten wilden ze nog wel tegenwoordig zij n, om toezicht te kunnen houden op
de handhaving van de leer. Toen zes leerlingen van de moderne predikant Van
Gorkom zich meldden, weigerden twee ouderlingen hen aan nemen. Een andere ouderling bleek daar wel toe bereid maar toen weigerde de kerkenraad de
nieuwe leden in te schrijven. Een slepende kerkrechtelijke procedure was het
gevolg. Onenigheid was er bovendien over de geldigheid van de doop. In 1870
had de Confessioneele Vereeniging de hervormde kerkenraden opgeroepen
om hun erkenning te onthouden als de predikant was afgeweken van de traditionele doopformule. Aanvankelijk had een meerderheid in de Amsterdamse
kerkenraad daar niet toe willen besluiten, onder andere omdat dit in de hoofdstad niet aan de orde was. Een jaar later echter bediende een van de moderne
predikanten de Doop niet 'in' maar 'tot de naam des Vaders, des Zoons en des
Heiligen Geestes' (zie hoofdstuk 1). Volgens sommige kerkenraadsleden was
dat een aanvaardbare vertaling van het woord in de Griekse tekst. Maar Kuyper
vond dat het recht om de doopformule vast te stellen niet toekwam aan de predikant — al had die ervoor doorgeleerd — maar aan de gemeente. Anderen
brachten daartegen in dat weigering door de kerkenraad zou suggereren dat
de plaatselijke gemeente zelfstandig was. De synode ontkende dat expliciet.
Kuyper juichte aanvaringen als deze toe; ze dienden het doel dat hij in gedachten had: een breuk met de hogere kerkbesturen forceren, zodat de volkskerk uiteen zou vallen in autonome gemeenten. 'Het tijdelijk samenwonen
met de vrijzinnigen is voorbij/schreef hij in zijn krant.118 De scheuring diende
echter goed te worden voorbereid. Een initiatief van de Amsterdamse kerkenraad had alleen kans van slagen wanneer hij niet alleen stond. Kuyper stelde
daarom voor om een landelijke conferentie van rechtzinnige kerkenraadsleden te houden. Voor het welslagen van de confrontatie met 'de synodalen' zou
het ook noodzakelijk zijn om het beheer op andere leest te schoeien. De gereformeerde factie moest ervan op aan kunnen dat ze na een breuk met de hervormde kerk niet 'onterfd' zou worden. Kuyper verzon daar een juridische constructie voor, die hij in de nazomer van 1872 voorlegde aan de kerkenraad.119
Voor een confrontatie met de hogere kerkbesturen was het verder nodig om
de eigen gelederen met straffe hand te organiseren. Met dat doel stichtte Kuyper in oktober 1872 Beraad, een overleg van de 'gereformeerde' fractie in de
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Amsterdamse kerkenraad.120 Onder strikte geheimhouding besprak men —
iets meer dan de helft van alle kerkenraadsleden — alle belangrijke onderwerpen van de komende kerkenraadsvergadering en bepaalde men hoe daarover
gestemd moest worden. Geheel nieuw was zulk vooroverleg niet: sinds de jaren zestig hadden rechtzinnige kerkenraadsleden zo nu en dan beraadslaagd
in een lokaal met de naam Eensgezindheid. Dit overleg had echter geen vaste
vorm gekend, laat staan fractiediscipline zoals Beraad. De leden van deze gereformeerde 'partij' waren verplicht om conform het meerderheidsbesluit te
stemmen. De kerkenraadsvergadering was voortaan een wassen neus; de echte
beslissingen werden vooraf genomen.121
Met de oprichting van Beraad verkeerde de tweedeling tussen recht- en vrijzinnigen in een driedeling: het orthodoxe kamp viel uiteen in 'gereformeerden' en, anderzijds, ethisch-irenischen en confessionelen. Laatstgenoemden
waren faliekant tegen de door Kuyper voorgestelde reorganisatie van het beheer; ze beseften dat hiermee een kerkscheuring werd voorbereid. Hoewel Beraad een meerderheid in de kerkenraad had, zette Kuyper zijn plan niet door.
Het ontbrak hem aan steun van andere kerkenraden in het land terwijl hij ook
de prestigieuze, invloedrijke vertegenwoordigers van het Réveil niet op zijn
hand bleek te hebben.122 Tegen het eind van 1872 was de dreiging van een kerkscheuring voorbij: Kuyper was er niet in geslaagd zijn coup te plegen.

VAN V O L K S K E R K NAAR D E N O M I N A T I E : A B R A H A M

KUYPER

E N DE G E R E F O R M E E R D E P A R T I J ( i l )

Ook na dit echec hield Kuyper vast aan zijn streven naar radicaal kerkherstel.
In 1873 publiceerde hij een autobiografisch getinte apologie, Confidentie, waarin hij duidelijk maakte dat hij niet alleen af wilde van de synodale bestuursstructuur maar ook van 'de valsche eenheid en het onheilig fantoom der Volkskerk'.123 In tegenstelling tot wat ze pretendeerde, zou die volkskerk er namelijk
— vooral in een grote stad als Amsterdam — volstrekt niet in slagen om de
massa te bereiken: 'Geen zesde deel komt in onze bedehuizen. Geen tiende
deel komt op onze Catechizatien...'124 Enkele jaren tevoren had de Amsterdamse kerkenraad in zijn eerste openbare jaarverslag vastgesteld dat het wekelijks
aantal kerkgangers sinds het midden van de eeuw was teruggelopen van tienà elf- tot zes- à achtduizend.125 Om die ontwikkeling een halt toe te roepen wilde Kuyper de kerk van de menigte vervangen door een menigte kerken, zoals
die te vinden was in de Nieuwe Wereld:
Ziet het aan Amerika, Mfijne] H(oorders). Daar is, wat hier moet worden [...] Zonder
dwang, zonder, juk heerscht daar de geest van Christus, en Christus zelf waakt er bij het
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altaar van Amerika's heilige vrijheid. De Kerk is er machtig, juist wijl ze alle macht dorst
prijsgeven; geëerd, wijl ze alle eer versmaden dorst; en de liefde van heel een volk dankt
haar voor den milden zegen dien ze spreidt. Daarheen wenkt u het Evangelie, daarheen
dringt onze jammer, roept u Amerika, M. H. Geen menschenvondst, God zelf heeft ons
dit spoor geteekend. 126

Het door de Reformatoren begonnen proces zou moeten worden voltooid door
het opsplitsen van de ene, grote kerk in evenveel 'groepen', 'kringen' of'kerspelen' als er richtingen waren. Dan zou iedere gemeente vrij zijn om gestalte
te geven aan haar maatschappelijke roeping, terwijl ze vast ook bereid zou zijn
om haar predikant de nodige academische vrijheid te gunnen. De huidige 'argwaan', 'naijver' en 'wederzijdsche breideling' tussen gemeenten en predikanten zou plaats maken voor herstel van de aloude vertrouwensrelatie.127 Een van
de gunstige effecten daarvan zou zijn dat het predikantswerk niet meer geheel
en al zou draaien om preken, 'het redenen houden in Gods huis'. Waar het vertrouwen was hersteld, werd de leraar tevens herder:
Denk u den dienaar in dien beperkten kring met elk gezin bekend, aller huisvriend, ze
allen bij namen noemend, en met geestelijken blik onderscheidend wat er woelt in elks
hart. Denk u in dien kring allen door dienzelfden dienaar gedoopt, door hem onderwezen, door hem gehuwd, door hem bezocht op 't krankbed. Hij aller raadsman. Zij zeker,
dat bij hun sterven den vriend huns levens met hen worstelen zal. 128

Nu de grote kerk niet langs revolutionaire weg klein te krijgen bleek, poogde
Kuyper door middel van overleg zijn doel te bereiken. In december 1873 lanceerde hij, samen met twee moderne ambtsbroeders, een voorstel tot 'vrijwillige kerspelvorming'. De hervormde gemeente Amsterdam zou opgedeeld moeten worden in vijf parochies: twee voor de modernen, twee voor de orthodoxen
en een voor hen die niet wilden of konden kiezen. Elk van deze vijf'kerspelen'
zou twee kerkgebouwen krijgen, verspreid over de stad. Prediking, sacramentsbediening, pastoraat, aanneming van en opzicht over de lidmaten en al
het verdere kerkenwerk zou per kerspel geregeld worden. Voorts zou elk van
deze parochies uit het kerkverband kunnen treden, met behoud van een deel
van de kerkelijke goederen.129
Dat modernen en gereformeerden het op dit punt met elkaar konden vinden, was niet zo verwonderlijk als het lijkt. Beide partijen hadden namelijk
weinig op met het instituut kerk, laat staan met iets als een 'vaderlandse' of
'volkskerk'. Moderne theologen hadden — evenals gereformeerden — harde
kritiek geuit op het 'klerikalisme', op het versteende karakter van geïnstitutionaliseerde religie. 'De kerkelijke godsdienst,' zo had Busken Huet in 1864 opgemerkt, 'wordt in de tegenwoordige maatschappij als eene soort van erfzonde

334

beschouwd.'130 Zijn vriend en geestverwant Allard Pierson had in zijn afscheidsrede Aan zijne laatste gemeente zelfs gesteld dat
[...] het bestaan van kerken of kerkgenootschappen, in weerwil van het goede, dat zij
stichten, geacht [moet] worden niet bevorderlijk te zijn aan de verbreiding van de ware
humaniteit.131

Eerder had Pierson betoogd dat het stichten van een kerk — 'met een bij de wet
geregelde inrichting en een staand leger van geestelijken' — nietjezus' bedoeling was geweest: 'Een landstraktement maakte evenmin als een theologische
bibliotheek deel uit van zijn ideaal.'132 De Amsterdamse predikant Ph.R. Hugenholtz poneerde zelfs de stelling: 'Zal de godsdienst verhoogd worden, dan
moet de kerk worden vernederd.'133 Modernen als hij verwachtten, evenals
Kuyper, meer heil van de gemeente, 'binnen welke verwante geesten zouden samenwerken, samen prijzen, samen zingen, samen luisteren naar wat de uit
haar voortgekomen prediker haar zou wijzen als het pad naar de verwezenlijking van het Ideaal'.134 Haar roeping was het om weer gestalte te geven aan 'de
godsdienst van Jezus'.
Modernen en gereformeerden hadden beiden bovendien belang bij het
vormgeven van een modus vivendi. De orthodoxe factie had aanvankelijk weliswaar geprofiteerd van de invoering van het kerkelijk kiesrecht maar zag van
jaar tot jaar haar aanhang slinken. Bij de verkiezingen van oktober 1873 had ze
zelfs twee van de tien wijken (rond de Nieuwezijds- en de Oudezijdskapel) verloren aan de vrijzinnige kiesvereniging Evangelie en Vrijheid. Deze voerde nu
namelijk veel harder campagne voor de liberale richting dan ze aanvankelijk
had gedaan.135 Ook de Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel (1866) en de Vereeniging tot bevordering van zelfstandig godsdienstig leven (1872) spanden zich in voor het verspreiden van het vrijzinnige
gedachtegoed. Naast de intelligentsia trachtten ze nu ook, door middel van
'volksvoordrachten' en volksuitgaven, de minder ontwikkelden te bereiken.
De vrijzinnigen in de hervormde gemeente Amsterdam (en elders) hadden
echter even weinig reden tot tevredenheid als de gereformeerden. Sinds de
leervrijheid onder druk stond, had een aanzienlijk deel van hun aanhang zich
geheel van de kerk afgekeerd of was uitgeweken naar de Nederlandse Protestantenbond (1870), een vereniging voor godsdienstonderwijs en eredienst op
moderne, ondogmatische grondslag. Ook de Remonstrantse Broederschap,
die zich in 1872 openlijk tot het modernisme had bekend, profiteerde van de
troebelen in de hervormde kerk. In sommige plaatsen waar orthodoxen de
overhand hadden, voegden vrijzinnig-hervormden zich en massebij de remonstranten. In Groningen en Arnhem stichtten een hervormde predikant en zijn
aanhang zelfs een geheel nieuwe remonstrantse gemeente.136 Tussen 1869 en
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i889 zou het aandeel van remonstranten in de Nederlandse bevolking meer
dan verdubbelen. Nog eens twintig jaar later was het zelfs drie keer zo groot.
Ook gingen veel vrijzinnig-hervormden over tot de doopsgezinde broederschap. Nog verder van de volkskerk verwijderden zich de gebroeders Ph.R. en
P.H. Hugenholtz, beiden hervormd predikant te Amsterdam. In 1877, toen de
synode een verdere verruiming van de aannemingsvragen had verworpen, legden ze het predikambt neer en stichtten met een gros geestverwanten de Vrije
Gemeente: geen christelijke, maar een algemeen-godsdienstige gemeenschap,
zonder catechisatie of enig sacrament. In 1880 betrok de gemeente, waartoe
veel intellectuelen behoorden, een speciaal ontworpen gebouw aan de Weteringschans — het latere 'Paradiso'. l"
'Vrijwillige kerspelvorming', het opdelen van stadsgemeenten in parochies
van uiteenlopende kerkelijke kleur, zou een einde kunnen maken aan deze uittocht van vrijzinnig-hervormden, terwijl ze anderzijds zou kunnen voorkomen
dat de orthodoxe gemeenteleden zich weer zouden terugtrekken in conventikels en 'bijkerken' als de Vrije Schotse of de Engels-Episcopaalse kerk. De Amsterdamse kerkenraad voelde echter niets voor zo'n scheiding van tafel en kansel. De hervormde synode daarentegen had er wél oren naar: beducht voor een
scheuring had ze in het voorjaar van 1873 een commissie opgedragen om voorstellen te doen voor het reorganiseren van de kerk. De moderne leden van die
commissie suggereerden om het denkbeeld van een eenheidskerk te laten varen
en het belij den over te laten aan vrij willige associaties van geestverwanten, "kerspelen' dus. De confessionele leden daarentegen pleitten voor het bijeenroepen
van een 'constituante', die een zuiverder vertegenwoordiging van de hervormde
gemeenten zou bieden. Uiteindelijk, na wekenlange beraadslagingen, overleefde geen van beide voorstellen de eindstemming. De synode had zich weliswaar
in meerderheid uitgesproken voor 'facultatieve kerspelvorming', maar de
meeste provinciale kerkbesturen verwierpen dit plan. Hetzelfde lot trof het
vrijwel unaniem aanvaarde voorstel om de predikantsberoeping niet langer toe
te vertrouwen aan kiescolleges maar alleen aan de kerkenraad, die dan echter
nergens meer door coöptatie mocht worden samengesteld.138
Geheel vruchteloos waren de langdurige reorganisatie-besprekingen van de
synode niet. Met ingang van 1 maart 1875 werd een reeks kleinere herzieningen
van de kerkelijke bestuursstructuur van kracht. Zo zouden synodeleden voortaan voor drie jaar worden benoemd, zouden de kerkbesturen van de grootste
provincies elk twee leden afvaardigen en werd het aantal ouderlingen in de synode uitgebreid van drie tot zes. Bovendien zouden alle synodale voorstellen
voortaan ter consideratie worden voorgelegd aan zowel de classicale als de provinciale kerkbesturen en kregen laatstgenoemden vetorecht.
Deze wijzigingen hadden belangrijke gevolgen voor het functioneren van
de synode. Ze won niet alleen aan representativiteit maar ook aan interne sa-
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menhang. In het derde kwart van de negentiende eeuw was het aantal mutaties
van jaar tot jaar extreem hoog geweest. De synode van het ene jaar was gewoonlijk voor negen van de tien gewone leden anders van samenstelling dan
die van het jaar daarvoor (zie hoofdstuk 2). Vanaf 1875 was ze dat hoogstens
voor vier tienden. Deze daling van het aantal jaarlijkse wisselingen ging minder ten koste van de instroom van volslagen nieuwelingen dan van die van het
aantal 'herintreders'. Waar het hoogste kerkbestuur in de tweede helft van de
jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig bij na de helft van zijn leden
uit de pool van ervaren ex-leden had geput, deed ze dat nu voor hoogstens twintig, vaak voor nog geen tien procent. Doordat de synode van jaar tot jaar grotendeels ongewijzigd van samenstelling bleef, was ze beter in staat een consistent beleid te voeren. Daar stond echter tegenover dat ze sterker tegenspel
kreeg van de lagere kerkbesturen, wier zeggenschap immers was vergroot.
De democratisering van de hervormde kerkregering versterkte de legitimiteit van synode en lagere kerkbesturen. Maar ook de oppositie beriep zich op
het volk. Sinds het tot Kuyper was doorgedrongen dat hij niet kon rekenen op
steun uit de Réveil-kring, zocht hij steun voor zijn streven bij de lagere sociale
klassen. Waar hij vroeger principiële bedenkingen had geuit tegen 'volkssoevereiniteit' profileerde hij zich in zijn Confidentie als een volbloed 'democraat'.
Dat wilde niet alleen zeggen dat hij zich distantieerde van de conservatieven
— zoals Groen voor hem had gedaan — maar ook dat hij partij koos voor een
bepaalde maatschappelijke laag:
Het Christendom is democratisch naar aard en wezen, en slechts miskenning van zijn
heilig karakter heeft tot besnoeiing der democratischen invloeden geleid. Bijna geheel
Jezus omgeving is uit de kleine burgerij. Hij zelf is door banden van maagschap aan den
democratischen stand verbonden. [...] Verlating van dit spoor is als een der eerste oorzaken van versterving en verval der Gemeente te beschouwen, en naar mijn overtuiging
zal Gods woord eerst dan weer ten volle gehuldigd zijn, zoo men de door God gehuwde
denkbeelden van Kerk en Democratie niet langer scheidt. 139

Het succes van het in 1872 opgerichte Anti-Schoolwet-Verbond, dat vele duizenden leden uit de kleine burgerij had gemobiliseerd, had Kuyper ervan overtuigd dat het orthodox-protestantse 'volk achter de kiezers' de toekomst had.
In 1874 stelde hij zich opnieuw kandidaat voor de Tweede Kamer — dit keer
met succes. Als gevolg van zijn verkiezing tot parlementariër kwam er nu, na
elf jaar, een eind aan zijn loopbaan als predikant. Doordat hij zich tot ouderling liet benoemen bleef hij echter lid van de Amsterdamse kerkenraad.
Daar duurde de verdeeldheid onder de orthodoxe broeders voort. Op instigatie van Kuyper scherpte kiesvereniging Evangelie en Belijdenis haar statuten aan. De leden verplichtten zich tot het verdedigen van 'de onfeilbare open-
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baring der Heilige Schrift, tegen elke afwijkende voorstelling'.140 Bovendien
werd van hen nu verwacht dat ze zich metterdaad zouden inzetten voor de
'kiezersteelt': stemgerechtigden aansporen om zich als kiezers te laten registreren, blanco stembiljetten bij hen afhalen en laten invullen, beplakken of
bedrukken met de namen der orthodoxe kandidaten (een praktijk waar de liberale kiesvereniging schande van sprak). Tegelijkertijd werd de contributie
fors verlaagd, zodat het lidmaatschap betaalbaar werd voor 'de ambachtsman'.
Ook op de kiezerslijst werden nu talrijke 'handwerkslieden' geplaatst — 'alsof
alleen van Kattenburg [een typische volkswijk] het heil voor de gemeente werd
verwacht'.141 Uit protest stapten de meer 'irenische' orthodoxen uit Evangelie
en Belijdenis, om met een alternatieve lijst deel te nemen aan de verkiezingen
van 1875. De verdeeldheid in de orthodoxe gelederen — confessionelen en
ethischen enerzijds en gereformeerden anderzijds — werd zo openbaar.
Kuyper betreurde deze gang van zaken, die volgens hem net zo goed uit 'sociale' als uit 'kerkelijke beginselen' voortkwam. Het uittreden van confessionelen en ethischen duidde zijns inziens op een klassenconflict, op 'strijd van de
bourgeoisie tegen den handwerksstand'.1*1 Toen Kuyper deze woorden schreef, was
het kwaad al geschied: door de tweedeling in het orthodoxe kamp waren de
verkiezingen uitgelopen op een overwinning voor de modernen. Voor het eerst
kwamen vrijzinnige kandidaten, achttien in getal, in het kiescollege. Kuypers
campagne bleek nu geheel mislukt: de 'gereformeerden' werden door de samenwerking van ethischen en modernen in het defensief gedrongen.143 Hun
aandeel in de stemmen was gedaald terwijl dat van de vrijzinnigen sinds 1867
was toegenomen van minder dan een kwart tot ruim twee vij fde. Kuyper legde,
zwaar overspannen, zijn lidmaatschap van kamer en kerkenraad neer en vertrok naar het buitenland. De hervormde gemeente Amsterdam bleef ontredderd achter — niet alleen in geestelijk opzicht.

GODSDIENST EN GELD

Sinds de invoering van het kerkelijk kiesrecht waren de inkomsten aan 'levend
geld' van de hervormde gemeente Amsterdam sterk gedaald. De opbrengst van
de collectes (in de kerkdiensten en bij de gemeenteleden aan huis) was van 1868
tot 1869 verminderd met zo'n 15 %. In het eerste Openbaar jaarverslagvan deNederduitscheHervormde Gemeente van 1870 vergoelijkte de kerkenraad dit pijnlijke
feit: al decennia lang — volgens mijn gegevens al sinds de jaren twintig —
daalde de opbrengst van de collectes144 en reeds in 1840 klaagden de Amsterdamse kerkmeesters over 'het veelvuldig onverhuurd blijven der zitplaatsen
in onze kerken'.145 Maar niet eerder had zich plotseling zo'n grote daling voorgedaan. Bovendien waren ook de inkomsten aan plaatsengeld in eenjaar tijds
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met 15 % verminderd,' 46 terwijl de opbrengst van de collectes voor de diaconie
in tien jaar tijds zelfs was gehalveerd.'47 Als een volslagen verrassing kwam die
inkomstendaling niet: toen orthodoxe ouderlingen en gemeenteleden actie
hadden gevoerd tegen de moderne predikanten hadden aanhangers van die
laatsten gedreigd dat de kerkenraad de gevolgen daarvan wel in zijn portemonnee zou voelen.'48 Dat was nu kennelijk inderdaad gebeurd: uit protest tegen het nieuwe regime hadden (vooraanstaande) families hun stoelen en banken opgezegd en hun financiële bijdragen aan de hervormde gemeente
verminderd of geheel stopgezet. Dit kwam des te harder aan daar de kerkvoogdij het sinds 1865 moest stellen zonder de vroegere betalingen — gemiddeld
zo'n 11.000 gulden per jaar — voor het begraven in kerken.149 In totaal verloor
ze in de tweede helft van de jaren zestig ongeveer 20.000 gulden aan inkomsten; een zesde à een vijfde van de totale begroting.
In de hervormde gemeente Haarlem, waar eveneens orthodoxen aan het bewind waren gekomen, bleven de inkomsten aan 'levend geld' aanvankelijk op
het vroegere peil. Maar in 1874 klaagde de kerkvoogdij over de 'vanjaar tot jaar
verminderde opbrengst van de verhuring der banken en stoelen', een symptoom
van de 'weinige opgewektheid der gemeente tot bij woning der openbare godsdienstoefeningen'.150 Waar in i860 en rond 1870 zo'n ƒ 3800,- aan plaatsengeld
was binnengekomen, kon men nu slechts op ƒ 3400,- rekenen. Ondanks een
herziening van de huurprijzen bleven deze inkomsten dalen: voor 1880 werd
slechts drieduizend, voor 1890 zelfs maar tweeduizend gulden begroot.151
In Rotterdam daalden de inkomsten aan plaatsengeld al in de loop van dejaren zestig: in 1870 lagen ze 10 % lager dan in 1850 en i860. De opbrengst van de
collectes was nog sterker gedaald, van bijna zesduizend tot iets minder dan
vijfduizend gulden. In 1880 brachten de inzamelingen weer vrijwel evenveel
op als in i860 en lagen de inkomsten aan stoelen- en bankengeld zelfs — waarschijnlijk dankzij een verhoging van de tarieven — een derde hoger. Maar
daarna zette de daling zich aforteriorivoon.152
In Den Haag153 waren de inkomsten aan plaatsengeld — na een sterke stijging in de jaren veertig — al in de eerste helft van de jaren zestig gedaald, met
ruim een tiende. Maar in de tweede helft van dat decennium (tussen 1865 en
1870) daalden ze nog veel verder, met ruim een kwart. Datzelfde gold voor de
opbrengst van de kerkcollecten: in plaats van zesduizend gulden werd er
slechts zo'n ƒ 4500,- opgehaald. Na 1870 kwam er geleidelijk aan weer meer in
het zakje.154
In Dordrecht was de opbrengst van de zitplaatsenverhuur in de eerste helft
van de negentiende eeuw sterk gestegen, van zevenduizend gulden in 1810 en
1820 tot bijna tienduizend gulden in 1850 en i860. Deze post vormde toen ongeveer de helft van de totale inkomsten der hervormde kerkvoogdij. Maar in
1872 leverde de verhuur van stoelen en banken zo'n 15 % minder op. De op-
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brengst van de collectes daalde zelfs met twee vijfden, van tuim tweedu^
tot 1200 gulden. In de loop van de jaren zeventig herstelden beide begrotingsposten zich enigszins, maar na 1890 daalden ze weer zeker zo snel.155
In Utrecht bleven de inkomsten aan plaatsengeld gedurende de jaren zestig
op het oude peil, maar in de loop van de jaren zeventig kelderden ze. In 1883 leverde de verhuur van stoelen en banken in plaats van zevenduizend gulden —
zoals in 1840,1850, i860 en 1870 — nog maar zo'n zesduizend gulden op. De
opbrengsten van de zondagscollecten bleven vrijwel gelijk, maar het totaal van
de jaarlijkse 'vrijwillige intekening' daalde in de loop van de jaren zeventig
zelfs met twee derde, van drieduizend tot duizend gulden. Bovendien moest
ook hier de kerkvoogdij het stellen zonder haar vroegere inkomsten uit het begraven: in 1840,1850 en i860 had ze daar nog zo'n drie mille voor ontvangen
(ruim een tiende van haar totale inkomsten).156
De hervormde gemeente Arnhem, die bij ontstentenis van eigen fondsen
vrijwel geheel afhankelijk was van ievend geld', zag in de loop van de jaren zestig de opbrengst van de wekelijkse collectes met meer dan een achtste verminderen, van 1500 in i860 tot 1300 in 1870. In 1890 werd er al minder dan ƒ 1100 opgehaald.157
In Zwolle daalden de inkomsten aan plaatsengeld in de loop van de jaren
zestig met bijna een zesde (van bijna zesduizend gulden in i860 tot iets meer
dan vijfduizend in 1870). Ook in de jaren daarna bleven ze afnemen, tot ƒ 4356,in 1900. De inkomsten uit de collectes daalden heel licht; in de laatste decennia
van de negentiende eeuw stegen ze enigszins, hoewel de lidmaten toen werden
belast met een hoofdelijke omslag.
Ook in Deventer daalden de inkomsten uit het verhuren en verkopen van
zitplaatsen, van ƒ 3962,- in 1865 tot ƒ 3305,- in 1875 (een daling van 17 %) en zelfs
maar/2268,- in 1900.
In Almelo was van zo'n eenduidige tendens geen sprake: de inkomsten aan
plaatsengeld stegen in de loop van de jaren zestig met een kwart (van vier mille
in i860 tot vijf mille in 1870), om in de loop van de jaren zeventig weer minstens zo sterk te dalen, vervolgens opnieuw te dalen, enzovoort. Maar evenals
in veel andere hervormde gemeenten kon ook hier de kerkvoogdij een steeds
kleiner deel van haar totale inkomsten uit het plaatsengeld halen.158
De hervormde gemeente Den Bosch, ten slotte, had in 1865 iets meer inkomsten aan plaatsengeld dan in voorgaande jaren. Maar in 1870 leverde de verhuur van stoelen en banken ruim een vijfde minder op (ƒ 1336,- in plaats van
ƒ 1708,-). Na een licht herstel zette deze daling zich in de rest van de negentiende eeuw door; de jaarrekening van 1895 vermeldde voor deze post slechts
ƒ623,-. De collecte-opbrengsten daalden al veel langer; de bedragen die men in
het eerste kwart van de negentiende eeuw had opgehaald, werden nu zelfs niet
bij benadering gehaald. De totale inkomsten aan levend geld daalden van iets
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minder dan tweeduizend gulden in de jaren veertig, vijftig en zestig tot iets
meer dan duizend gulden tegen het eind van de negentiende eeuw.159
Voor predikanten hadden ontwikkelingen als deze geen directe financiële
consequenties: of de inkomsten van de kerkvoogdij nu daalden dan wel stegen — zoals in enkele gemeenten het geval was — ze ontvingen hun vaste
rijkstraktement, verhoogd met een al even vaste toelage van de plaatselijke
gemeente. Gezien het groeiende aantal vacatures waren kerkvoogden in deze
jaren eerder geneigd om het predikantstraktement te verhogen. Veel kerkvoogdijen maakten gebruik van de alterum tonrum-regeling die de regering in
de vroege negentiende eeuw had ingevoerd: in gemeenten waar de kerkvoogdij de vaste predikantstoelage had verbeterd, verhoogde ook het rijk zijn toelage, met een even groot bedrag.160
Het netto-resultaat daarvan was echter meestal dat een steeds groter deel
van het predikantstraktement betaald werd door de plaatselijke kerkvoogdij.
In de provincie Utrecht bijvoorbeeld, brachten de hervormde kerkvoogdijen in
1843 gemiddeld een achtste deel (12,5 %) van het totale predikantstraktement
op. Slechts drie van de 68 gemeenten (Rhenen, Maarssen en Loenen) droegen
meer dan een derde bij. Geen enkele Utrechtse gemeente betaalde meer dan de
helft van het totale traktement, terwijl een kwart van de gemeenten helemaal
niets bijdroeg. Zo'n veertig jaar later daarentegen, in 1885, droegen de Utrechtse gemeenten gemiddeld ruim een derde (35,7 %) bij aan het levensonderhoud
van hun predikanten. Drie van de vijf brachten meer dan een derde op; een op
de zes betaalde zelfs de helft of meer. Geen enkele Utrechtse gemeente droeg
niets bij aan het levensonderhoud van haar predikant.
In sommige andere gewesten droegen de kerkvoogdijen nog veel meer bij
aan de bezoldiging van hun predikanten. Uit een aselecte steekproef van 20 %
van alle eenmansgemeenten maak ik op dat omstreeks 1881 in twee van de vijf
Noord-Hollandse en Friese, ruim de helft (56 %) van de Gelderse, twee derde
van de Groningse en drie kwart van de Drentse dorpsgemeenten de predikant
overwegend uit plaatselijke middelen werd betaald. In Nederland in zijn geheel gold dit voor een derde van de dorpsgemeenten; een kwart betaalde meer
dan twee derde van het predikantstraktement en een op de vijf à zes (18 %)
zelfs meer dan drie kwart. In Overijsselse dorpen werd de predikant gemiddeld voor minder dan een kwart uit plaatselijke middelen bezoldigd maar in
de meermansgemeenten van dit gewest voor gemiddeld drie kwart. Ook in de
(overige) noordelijke provincies — met name Groningen — werden predikanten in meermansgemeenten grotendeels door de gemeente betaald (zie tabel 8.C).
Zelfs waar het traktement gelijk bleef, zagen predikanten in het laatste
kwart van de negentiende eeuw hun koopkracht stijgen. Als gevolg van de gro341

te agrarische crisis daalden namelijk de kosten van het levensonderhoud. 161
Maar wat zou er gebeuren als de prijzen weer zouden stijgen? Zou de regering
dan wel bereid zijn om de rijkstraktementen aan te passen? Nu het rijk niet
langer voor 'opperkerkvoogd' wilde spelen en nu zowel van radicaal-liberale
als van confessionele (antirevolutionaire) zijde werd aangedrongen op het verbreken van de banden tussen kerk en staat, was dat niet erg waarschijnlijk. Het
lag meer voor de hand om gemeenteleden te laten betalen voor de diensten van
hun dienaar des Woords.

THEOLOGIE IN TWEEVOUD

De verwijdering tussen kerk en staat had niet alleen consequenties voor de bezoldiging van hervormde predikanten, maar ook voor hun opleiding. Was er,
nu de overheid zich neutraal wilde opstellen in godsdienstige zaken, nog wel
plaats voor faculteiten 'tot vorming der kweekelingen van den hervormden
godsdienst'? Opzoomer vond van niet: hij stelde voor om ze alle vier op te heffen en de hervormde predikantsopleiding over te brengen naar kweekscholen,
die door het rijk konden worden gesubsidieerd.162 De overige leden van de
Staatscommissie tot herziening van het hooger onderwijs (1849) adviseerden
echter om de bestaande toestand te handhaven: de faculteit der godgeleerdheid was weliswaar een anomalie, maar op grond van haar historische rechten
moest ze worden gedoogd. Om tegemoet te komen aan mogelijke bezwaren
zou men voor alle andere kerkgenootschappen desgewenst een bijzondere faculteit of enkele leerstoelen in de theologie kunnen inrichten. Het was evenwel
duidelijk dat de grootste van die denominaties, de rooms-katholieke kerk,
nooit gebruik zou maken van die mogelijkheid: zij leidde haar clerus liever op
in eigen seminaries.163 Ook de afgescheidenen leken weinig animo te hebben
voor universitair onderwijs. Voor zover ze ontevreden waren met de bestaande
vorm van predikantsopleiding — bij enkele vooraanstaande predikanten aan
huis — streefden ze veeleer naar het oprichten van een seminarie. Enkele voormannen van het Réveil, die eveneens argwanend stonden jegens de universitaire theologiebeoefening, deelden dit verlangen, niet in de laatste plaats omdat ze zagen dat rechtzinnige theologen werden gepasseerd bij de benoeming
van hoogleraren. Da Costa pleitte omstreeks 1850 voor het oprichten van een
seminarie in gereformeerde geest. Samen met Schwartz en de afgescheiden
predikanten J. A. Wormser en A. Brummelkamp smeedde hij daartoe een plan.
Met geld van een gefortuneerde sympathisante werd een pand aangekocht op
de Oudezijds Voorburgwal, nabij de Stoofsteeg, waar zowel hervormde als afgescheiden predikanten konden worden opgeleid. Maar uiteindelijk durfde
geen van beide partijen het aan: de hervormde Réveil-predikanten hielden lie-
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Hoog-er onderwijs. — Theologische faculteit.

Het conservatieve kabinet-Heemskerk (augustus 1874 - november 1877) in dubio over de plaats van de
hervormde predikantsopleiding: in de academie of in een seminarie? 'Ik kan ze toch niet op straat laten
staan!' Spotprent in Uilenspiegel, je, 6, nr 36 (25 september 1875).

ver vast aan de universiteit, terwijl de afgescheidenen in 1854 een eigen kweekschool openden, in Kampen.164 In het pand op de Wal werd alsnog een seminarie geopend, maar de twintig leraren die daar in de jaren 1852-1861 werden opgeleid, vonden noch in de hervormde kerk noch in afgescheiden gemeenten
emplooi: ze werden evangelist of zendeling.165
De onvrede van orthodoxen én liberalen met de hervormde predikantsopleiding bleef. Over de aangewezen remedie was men het echter niet eens. Sommigen pleitten — in navolging van het Adres der Zeven Haagse Heren — voor het
aanstellen van rechtzinnige hoogleraren, die zich aan de belijdenisgeschriften
te houden zouden hebben. Anderen hadden de hoop op de benoeming van
zulke hoogleraren laten varen; ze maakten zich sterk voor 'vrije theologische
studie'. Daarmee bedoelden ze dat hervormde aspirant-predikanten ontslagen
moesten worden van de verplichting—hun opgelegd door koning Willem 1—
om theologie te studeren aan een van de drie rijksuniversiteiten. Evenals ten
tijde van de Republiek zou het proponentsexamen open moeten staan voor allen, ongeacht de plaats waar of de wijze waarop ze hun kennis hadden ver-
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gaard.166 Zonder deze 'vrijheid van onderwijs en vorming', zo stelde Da Costa,
kwam de leervrijheid in de hervormde kerk neer op 'onderdrukking voor het
rechtzinnige gedeelte der Nederlandsche Hervormde Kerk'.167 Ethische predikanten als Beets wilden echter niet weten van vrije theologische studie: ze hielden liever vast aan de universitaire opleiding. Aangezien ook zij echter inzagen dat de theologische faculteit gedomineerd zou blijven door Groningers en
modernen, stelden de leden van Ernsten Vrede voor om — uit eigen middelen —
rechtzinnige privaatdocenten aan te stellen. Dezen zouden tegenwicht kunnen bieden aan het reguliere onderwijs.168
Omstreeks het midden van de j aren zestig begon het ernaar uit te zien dat de
hervormde predikantsopleiding daadwerkelijk van karakter zou veranderen.
Het gerucht ging dat de regering — gelet op de nieuwe grondwet — eindelijk
een nieuwe wet op het hoger onderwijs zou indienen. Voor de faculteit der
godgeleerdheid beloofde dat weinig goeds. 'Arme theologie!' schreef de
Utrechtse studentenalmanak van 1864, 'weldra zult gij de onttroonde koningin zijn; men zal vragen naar uwe magt, naar uw rijk en onderdanen, want zij
zullen niet meer zijn.'169 Ook de Leidse, dus moderne hoogleraar L.W.E. Rauwenhoff voorzag moeilijkheden. In 1865 wijdde hij zijn openingscollege aan
het bestaansrecht van de theologische faculteit aan de universiteit. Naar zijn
overtuiging was dit niet gegrond in het bestaan van God maar in dat van godsdienst als een maatschappelijk verschijnsel:
Laat iemand beweren, dat hetgeen godsdienst genoemd wordt louter inbeelding is. Dat
is een privaat gevoelen, dat men hem kan gunnen [...] Maar dat is de vraag bij deze zaak
niet. Het feit is daar, dat op weinige uitzonderingen na in onze maatschappij allen zich
voordoen als godsdienstige wezens of althans daarvoor gehouden willen worden en zoo
ook de godsdienstige verhouding eene der hoofdtypen van onzen socialen toestand uitmaakt. 170

Verbanning van de theologie naar particuliere seminaries zou hoogst nadelig
zijn voor de hervormde kerk maar ook voor de staat. Wanneer predikanten in
plaats van een brede, academische vorming slechts een bekrompen seminarieopleiding hadden genoten, zouden ze zich namelijk 'niet in de eerste plaats leden der maatschappij en burgers van hun vaderland, maar dienaren der kerk
gevoelen'.171 De hervormde clerus zou zich aldus tot een politieke factor van gewicht kunnen ontwikkelen; vooral op het platteland hadden predikanten (en
priesters) immers een door anderen ongeëvenaarde invloed op het stemgedrag
van de bevolking.172 Ook Rauwenhoff besefte echter dat van een faculteit 'tot
vorming der kweekelingen van den hervormden godsdienst' geen sprake meer
kon zijn. Vandaar dat hij voorstelde
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[...] dat de Staat aan zijne hoogescholen een faculteit behoude voor theologie, niet voor
Christelijke, niet voor Protestantsche, niet voor Hervormde, maar eenvoudig voor theologie; eene faculteit derhalve, wier catheders toegankelijk en bestemd zijn voor bekwame godgeleerden, onverschillig van welk kerkgenootschap of welke dogmatische rich-

De overheidssubsidie aan de bestaande kerkelijke kweekscholen moest dan
worden stopgezet: alle denominaties konden voortaan hun predikanten of
priesters aan de universiteitlaten opleiden. Een gemengd samengestelde theologische faculteit zou uiteraard minder eensgezind zijn dan een puur hervormde, maar volgens Rauwenhoff was dat juist een voordeel: zag men niet
overal hoe Vrije concurrentie' leidde tot ontwikkeling en vooruitgang?
In de troonrede van 1866 kondigde de regering een wet op het hoger onderwijs aan; een ontwerp daarvan werd twee jaar later ingediend door de minister
van Binnenlandse Zaken, J. Heemskerk. Hoewel deze geen liberaal was, laat
staan een radicaal-liberaal, stelde hij voor om de theologische faculteit geheel
en al op te heffen. Met de daardoor vrijkomende gelden, zo'n 30.000 gulden,
zou de hervormde kerk — net als haar remonstrantse, lutherse en doopsgezinde zusters — een eigen seminarie op mogen richten. De Utrechtse hoogleraar
Doedes ontwierp in maart van datzelfde jaar een uitgebreid reglement voor
zulke kweekscholen, die geleid zouden moeten worden door de hervormde synode. Deze liet echter weten dat ze 'de vorming van hare aanstaande leeraars
niet beperkt [wenscht] te zien binnen de grenzen eener bijzondere, uitsluitend
kerkelijke kweekschool'.174 Opheffing van de theologische faculteit, zo had de
Algemeene Synodale Commissie een jaar eerder al gesteld, zou leiden tot een
noodlottige 'degradering van den stand der Evangelie-dienaars'.175 Ook de
Leidse hoogleraren tekenden protest aan tegen de voorgenomen verbanning
van het theologisch onderwijs en onderzoek:
Elke terugtred tot het Seminarie kan niet anders dan de vrije ontwikkeling, gelijk van
het individu, zoo ook van de kerk, ja van het Evangelie zelf, belemmeren.176

Een kerkelijke kweekschool zou onmogelijk kunnen voorzien in de maatschappelijke behoefte aan 'godsdienstwetenschap': vrij, onafhankelijk onderzoek ter zake van religie. Het gevaar was groot dat ze ontaard en zou in een
kweekplaats van 'mysticisme, dweeperij en onverdraagzaamheid'. Dat gold
vooral nu 'het algemeene stemrecht eene geheele verandering in het bestuur
der Hervormde kerk waarschijnlijk maakt'. De 30.000 gulden overheidssubsidie per jaar zou uitsluitend ten goede kunnen komen aan 'eene tijdelijk bovendrijvende richting, die voor onze vrije staatsinstellingen, vooral in zaken van
onderwijs, nooit volle sympathie getoond heeft'.177
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Kort nadat Van Heemskerk zijn wetsvoorstel had ingediend moesten hij en
zijn kabinet het veld ruimen. Zijn opvolger presenteerde echter weldra een
nieuw ontwerp, dat een hoogst originele en radicale oplossing voor de kwestie
van de faculteit der godgeleerdheid. De universiteiten zouden voortaan geen
enkele faculteit meer kennen, maar slechts studierichtingen. Dit wetsontwerp
werd echter even snel ingetrokken als het was ingediend. Het duurde tot januari 1874 voor er weer een ontwerp lag, ingediend door J.H. Geertsema. Deze liberale minister stelde voor om — zoals in 1866 de Leidse hoogleraar Rauwenhoff eigenlijk al had aangeraden — de faculteit der godgeleerdheid te
vervangen door een der godsdienstwetenschap. Deze naam verwees minder
naar een alternatief programma van onderwijs en onderzoek dan naar een
nieuwe institutionele basis: de faculteit zou geheel vrij zijn van bindingen met
de hervormde, of enige andere kerk.178 De beroepsopleiding tot predikant (of
priester) zou — als een soort kopstudie — kunnen plaatsvinden in deze of
gene kerkelijke kweekschool.179 Slechts enkele maanden na het indienen van
dit voorstel moest minister Geertsema het veld ruimen. Bovendien bleek dat
een meerderheid in de Tweede Kamer niets voelde voor een faculteit der godsdienstwetenschap, onder andere omdat deze te weinig samenhang zou kennen. Jong-liberale, radicale parlementariërs stelden daarom voor om 'godsdienstwetenschappelijke' vakken onder te brengen in de letterenfaculteit.
Heemskerk, die nu weer minister van Binnenlandse Zaken werd, volgde die
suggestie op: de faculteit der godgeleerdheid zou dus toch opgeheven moeten
worden. Toen hij in 1875 een herzien voorstel van die strekking indiende, was
echter al gebleken dat het kansloos was. De radicale kamerleden hadden menig
adres ontvangen dat aandrong op handhaving — 'in het belang van het vaderland' — van de universitaire opleiding van hervormde predikanten. Terwijl
katholieke en antirevolutionaire kamerleden vasthielden aan hun bezwaren
tegen de faculteit der godgeleerdheid was voor de liberalen de vraag alleen hoe
deze behouden zou kunnen blijven.180 Het uiteindelijke resultaat van de behandeling in de Tweede Kamer deed denken aan de oplossing die Rauwenhoff
in 1865 had voorgesteld: het onderwijsprogramma van de theologische faculteit werd ontdaan van alles wat verband hield met kerkleer of kerkenwerk.181
Zo werden dogmatiek en praktische theologie geschrapt. Wie hervormd predikant wilde worden zou — na zijn kandidaats en ter voorbereiding op zijn proponentsexamen — aanvullend onderwijs in deze laatste vakken kunnen volgen bij 'kerkelijke hoogleraren', die door het rijk bezoldigd, maar door de
synode benoemd zouden worden. Verder kregen veel vakken een nieuwe, neutrale naam — 'geschiedenis van het christendom' in plaats van kerkgeschiedenis; 'Israëlitische' en 'oud-christelijke letterkunde' in plaats van het Oude en
Nieuwe Testament — en werd een geheel nieuw vak toegevoegd: de 'geschiedenis der godsdiensten in het algemeen'. Al deze vakken zouden gedoceerd
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kunnen worden door hoogleraren die geen enkele binding hadden met de
(hervormde) kerk of zelfs het christendom.182

H E T E I N D E VAN D E G R O T E K E R K
A B R A H A M K U Y P E R EN DE G E R E F O R M E E R D E P A R T I J ( i I I )

Hoewel de theologische faculteit ook in 1876 haar traditionele naam behield
— alleen 'godgeleerdheid' dekte zowel haar onderwijs- als haar onderzoeksprogramma — en hoewel ook de inhoud van haar curriculum niet ingrijpend
veranderde,183 kreeg ze aldus een meer godsdienstwetenschappelijk karakter.
Dat was zeer naar de zin van Leidse, moderne theologen als Scholten:
Wij houden de godsdienst voor een psychologisch verschijnsel, te verklaren niet uit
waanzin, priesterbedrog of overlevering, maar uit den aanleg der menschelijke natuur.
Zij is ons, zooals Calvijn het uitdrukt, niet iets dat in de scholen moet worden aangeleerd, maar wat bij iederen mensch zich van den moederschoot af ontwikkelt. [...] In elken vorm van godsdienst, hoe gebrekkig ook, erkennen wij mitsdien waarheid, en laten
de aloude tegenstelling van ware en valsche godsdienst varen...184

Veel orthodoxe predikanten daarentegen beschouwden het nieuwe onderwijsbestel als een krenking voor kerk en theologie. Zo merkte de Amsterdamse,
confessionele predikant G. J. Vos Azn. op 'dat de uitlegging van Oud en Nieuw
Testament in waarde gelijk gesteld werd met de tandheelkunde'. Bovendien
waarschuwde hij voor de mogelijkheid 'dat een vijand van Kerk en Christendom in de Staatstheologie doceert'.185
Steeds luider weerklonk de roep om 'vrije theologische studie'. In april 1878,
kort nadat de hervormde synode een nieuw Reglement op het Examen had
vastgesteld, sprak ook de Nederlandsche Hervormde Predikantenvereeniging
zich daarvoor uit. RL. Rutgers, hervormd predikant te 's-Hertogenbosch, karakteriseerde die verplichting om aan een der rijksuniversiteiten te studeren
als 'een middel van geestelijke tirannie, bestemd om de alles behalve gereformeerde richting, die de machthebbers voorstaan, in de Gereformeerde Kerk te
doen heerschen, en om andersdenkenden te onderdrukken en zoo mogelijk te
doen uitsterven'.186 De kans dat de hervormde synode dit 'dwangstelsel' zou afschaffen was echter klein; dit zou de hoogleraren immers beroven van studenten en zou de beslissing over het al dan niet toelaten van kandidaten geheel en
al overlaten aan de Provinciale Kerkbesturen (die het proponentsexamen afnamen). Deze zouden aldus tot middelpunt van de richtingenstrijd worden.187
In de discussie over de Wet op het Hooger Onderwijs ontbrak aanvankelijk
de stem van Abraham Kuyper. Pas in de zomer 1877 keerde hij namelijk, her-
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steld van zijn zenuwinzinking, in Nederland terug. In de Tweede Kamer verscheen hij vooralsnog niet, in de Amsterdamse kerkenraad evenmin: het was
vooral als hoofdredacteur van DeStandaard dat hij de strijd hervatte. De kerkelijke omwenteling die hij als predikant en, later, als ouderling had geprobeerd
te bewerkstelligen was weliswaar uitgebleven, maar geheel mislukt was zijn
streven niet. De ontwikkeling in Amsterdam had immers bewezen dat de gereformeerde confessie zich leende voor partij vorming in de kerk, de politiek en
de verdere samenleving. Daar maakte Kuyper nu, krachtdadiger dan tevoren,
werk van.
Steeds vaker gebruikte Kuyper het predikaat 'gereformeerd' niet ter karakterisering van de Nederlandse natie in haar geheel maar ter aanduiding van
slechts een specifiek vo\ksded.'ss Door een geloofszaak te maken van kwesties
als het al dan niet uitspreken of schrijven van de stomme e in 'Heere'189 en het
zingen van enkel psalmen of ook gezangen trok Kuyper symbolische grenzen
tussen zijn bevolkingsgroep en de buitenwereld.190 Waar hij zich voorheen tegen de modernen had afgezet, profileerde hij de gereformeerde belijdenis nu
vooral ten opzichte van die der ethischen. Die hielden er weliswaar een andere
opvatting van de Openbaring op na, maar hun visie op het gezag van de bijbel
was volgens Kuyper geen haar beter. Vrijwel iedere vorm van 'kritiek' (moderne bijbelwetenschap) noemde hij uit den boze; aan de onfeilbaarheid van de
Schrift mocht niet worden getornd.191 De antirevolutionaire stroming, waarvan hij sinds het overlijden van Groen de geestelijk leider was, werd onder zijn
leiding een hechte politieke partij, de eerste in zijn soort. Dat deze Anti-Revolutionaire Partij (1879) op een grote achterban kon rekenen was wel gebleken
bij het Volkspetitionnement van 1878: een adresactie om de koning te vragen
zijn goedkeuring te onthouden aan de — door het parlement al aanvaarde —
schoolwet van de liberale minister J. Kappeyne van de Coppello. Hoewel de koning uiteindelijk toch tekende, was deze campagne een groot succes voor Kuyper en de zijnen: meer dan 300.000 protestantse ouders, ruim honderd christelijk-gereformeerde en driehonderd hervormde kerkenraden hadden hun
handtekening gezet. Om de aldus gemobiliseerde medestanders op de been te
houden richtte Kuyper een permanente, landelijke organisatie op met de pakkende naam Een School met den Bijbel.192
Inmiddels had Kuyper ook een aanzet gegeven tot het stichten van eigen instellingen voor hoger onderwijs. Het oprichten van Tjijzondere' hogescholen,
geleid door een vereniging of stichting, was mogelijk gemaakt door de Wet op
het Hooger Onderwijs van 1876. Maar Kuypers plan was ouder. Al in 1870 en
1872 had hij betoogd dat er naast de openbare rijksuniversiteit twee bijzondere universiteiten moesten komen, een protestantse te Utrecht en een katholieke in 's-Hertogenbosch.193 Net als de 'vrije universiteiten' in Frankrijk, België'
en de Verenigde Staten zouden deze hogescholen zelfstandig moeten zijn ten
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opzichte van zowel kerk als staat. Met dit plan had Kuyper een oplossing aangedragen voor het dilemma — een academische maar ongelovige faculteit of
een rechtzinnige, maar bekrompen kweekschool? — waar orthodoxe theologen zich voor gesteld zagen. Naast confessionelen en gereformeerden bleken
ook ethischen er wel oren naar te hebben. Ze wilden namelijk enerzijds, in hun
streven naar verzoening van christendom en cultuur, ruimte voor universitaire theologiebeoefening maar anderzijds, met het oog op de behoefte der gemeente, een predikantsopleiding die bedacht was op de pastorale praktijk.
Toen in december 1875 de theologische faculteit ten onder dreigde te gaan, had
Gunning in een open brief Kuyper herinnerd aan zijn plan. Kuyper had daarop
voorgesteld om een breed samengesteld comité van voorbereiding te vormen.
Spoedig was echter gebleken dat de verdeeldheid onder rechtzinnigen al veel
te groot was: terwijl veel ethische en confessionele theologen uiteindelijk liever vasthielden aan de rpmniversiteiten begon Kuyper aan te sturen op een
universiteit die niet slechts een protestants-christelijk, maar een uitgesproken
gereformeerd karakter zou dragen. Hij zag zich in dit streven bevestigd door
de hervormde synode, die in januari 1878 vrijwel alleen Groningse en moderne
predikanten tot kerkelijk hoogleraar benoemde. Gunning was ook voor benoeming voorgedragen, maar had voor die eer bedankt. Kuyper had hem namelijk kort tevoren te kijk gezet als een verkapte moderne theoloog, die de
Schrift wilde prijsgeven aan historische en tekstkritiek.194
Door vooraanstaande hervormde theologen als Gunning verdacht te maken
bij het rechtzinnige publiek won Kuyper steun voor zijn eigen project. Op 5 december 1878 stichtte hij samen met doctor F. L. Rutgers en andere geestverwanten de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.
Nog geen twee jaar later kon in de Nieuwe Kerk de inwijdingsplechtigheid
plaatsvinden van de Vrije Universiteit.195 Enkele dagen later werd de faculteit
der godgeleerdheid geconstitueerd, met Kuyper, Rutgers en Hoedemaker als
hoogleraar. Al in 1882 kreeg de synode van doctor F.W. Meerens en anderen —
maar niet van de vu zelf — het verzoek om abituriënten van deze universiteit
toe te laten tot het proponentsexamen. Ondanks het grote aantal vacatures en
het geringe aantal studenten waarmee de hervormde kerk in deze jaren te
kampen had, legde ze dit voorstel naast zich neer.196 Ook toen in 1885 een massale adresbeweging (onder leiding van het classicaal bestuur van Rotterdam)
aandrong op toelating van vu-kandidaten hield de synode voet bij stuk.197 De
eerste lichting aspirant-predikanten stond echter al klaar, en Kuyper was er de
man niet naar om hen genoegen te laten nemen met een benoeming tot zendeling of evangelist. Op zijn verzoek deed de kerkenraad van het Gelderse dorpje
Kootwijk een 'toezegging van beroep' aan de eerste vu-kandidaat, J.H. Houtzagers. Vanaf dat moment was een breuk in de hervormde kerk niet meer te
vermijden.
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De bereidheid van de gereformeerde partij om daadwerkelijk met het hervormde kerkverband te breken was in de eerste helft van de jaren tachtig aangewakkerd door de verdere verruiming van de leervrijheid waartoe de synode
had besloten. Sinds begin 1880 werd bij het aannemen van lidmaten slechts instemming gevraagd met 'den geest en de hoofdzaak' van de belijdenis.198 En
sinds 1883 hoefden proponenten voor hun toelating tot de predikdienst slechts
te beloven om 'de belangen van het Godsrijk, en in overeenstemming hiermede die van de Nederlandsche Hervormde Kerk, met opvolging harer verordeningen, naar vermogen [te] zullen behartigen'. Iedere verwijzing naar de kerkleer, naar Christus of zelfs het Evangelie had de synode achterwege gelaten,
wellicht om een halt toe te roepen aan de uittocht van vrijzinnig-hervormde
gemeenteleden en predikanten.199 De gereformeerde partij zag hierin echter
het bewijs dat de tij d gekomen was om het synodale kerkverband te verbreken.
De voorbereidingen daartoe werden geleid door de Amsterdamse kerkenraad, waarin Kuyper sinds 1882 weer zitting had (als ouderling). Ter vervanging van Beraad richtte hij een nieuwe gereformeerde fractievergadering op,
de Broederkring. Deze beheerste spoedig de gehele kerkenraad; alle commissies werden ontdaan van 'onbetrouwbare' leden en de predikanten die naar
Amsterdam werden beroepen waren zonder uitzondering gereformeerd.200
Om de broeders voor te bereiden op de confrontatie met de hogere kerkbesturen hield Kuyper een serie lezingen, die 'op Luthers vierde eeuwfeesf werden
gepubliceerd als Tractaatvan de Reformatie der Kerken (1883). Na een uiteenzetting
over 'de rechte formatie der kerken' besprak de auteur allerlei vormen van kerkelijke 'deformatie' en mogelijkheden voor herstel. In dit kader introduceerde
hij het begrip 'dolerende kerken': gemeenten die niet slechts zuchtten onder
de druk van een vals kerkbestuur maar zich daarvan ook — met Gods hulp, uiteraard —• trachtten te bevrijden. In een paragraaf gaf Kuyper een gedetailleerde beschrijving van wat 'de zonen der reformatie' in zulke gemeenten te doen
stond.201 Eveneens in 1883 belegde de Amsterdamse kerkenraad een landelijke
conferentie van zo'n 250 gereformeerde kerkenraadsleden, die zich allen bereid verklaarden om, als de eer van hun Koning dat vergde, te breken met het
hervormde kerkverband.
Kuyper en de zijnen begonnen vervolgens welbewust de confrontatie met
het kerkbestuur te zoeken. In 1884 verhinderden ze dat de laatst overgebleven
moderne predikanten in Amsterdam hun leerlingen zouden laten aannemen.
Het provinciaal kerkbestuur veroordeelde deze acties, maar de Amsterdamse
kerkenraad ging 'op grond van Gods Woord' in cassatie bij de Algemeene Synodale Commissie; niet in de verwachting dat deze hem in het gelijk zou stellen
maar in de hoop dat ze haar geestelijk onvermogen weer eens zou bewijzen. Inderdaad verklaarde de ASC het beroep niet ontvankelijk en gelastte ze de kerkenraad om binnen zes weken (uiterlijk op 8 januari 1886) mee te werken aan

350

het aannemen van de gewraakte catechisanten.
Nu het duidelijk was dat de Amsterdamse kerkenraad op een breuk afstevende, begon hij zich in te dekken tegen de mogelijke financiële consequenties
daarvan. De voorzitter van de commissie van 'kerkmeesteren', vu-hoogleraar
Rutgers, stelde een reglementswijziging voor waardoor de kerkenraad zelfs
nadat hij door een hoger kerkbestuur ter zijde was gesteld de beschikking zou
behouden over de plaatselijke kerkgebouwen en verdere kerkelijke goederen.
In de kerkenraadsvergadering van 14 december werd dit voorstel aangenomen,
met 80 tegen 27 stemmen. Daarop besloot het classicaal bestuur in te grijpen:
na drie weken voorbereiding schorste het al de tachtig kerkenraadsleden die
voor de genoemde reglementswijziging hadden gestemd. Een halfjaar later
zette het provinciaal kerkbestuur, in hoger beroep, hun schorsing om in ontzetting. Dat vonnis werd weer een halfjaar later, in december 1886, door de synode bekrachtigd. De afgezette kerkenraadsleden verklaarden nu dat ze de
'wederopgetreden wettige kerkenraad van Amsterdam' vormden, een 'nederduitse gereformeerde kerk (dolerende)'. Door het synodale juk af te werpen,
stelden ze, hadden ze zich niet afgescheiden maar hadden ze de kerk juist in
haar oorspronkelijke staat hersteld. Ze handhaafden dan ook hun aanspraken
op de plaatselijke kerkelijke goederen: al op 6 januari hadden Kuyper en enkele medestanders zich — door een paneel uit de deur te zagen — toegang verschaft tot de consistoriekamer van de Nieuwe Kerk. Een onbedoeld effect van
zulke acties was dat de materiële, niet de geestelijke eisen van de dolerenden
voorop kwamen te staan. Deze aanspraken zouden in 1888 overigens door de
Hoge Raad van de hand worden gewezen.
Inmiddels waren in enkele andere hervormde gemeenten hele kerkenraden
toegetreden tot wat nu 'de Doleantie' heette. De kerkenraad van Kootwijk had
in november 1885 kandidaat Houtzagers laten examineren door predikanten
uit het naburige Voorthuizen en Nijkerk, om vervolgens een officieel beroep
op hem uit te brengen. Nadat Houtzagers dit beroep had aangenomen, in januari 1886, verklaarde de kerkenraad te breken met het synodaal verband. Dit
voorbeeld kreeg spoedig navolging in een reeks andere, meest noordelijke gemeenten: Voorthuizen, Reitsum, Kollum, Stroobos, Anjum, De Krim, Vollenhove, Kortrijk en Leiderdorp.202 Na het Gereformeerd Kerkelijk Congres dat in
januari 1887 in Amsterdam werd gehouden raakte de Doleantie in een stroomversnelling: in de ene na de andere gemeente brak de kerkenraad met de synode of braken gemeenteleden met de kerkenraad. Plaatselijke initiatieven werden van hogerhand gecoördineerd door classicale 'moderatoren' en agenten; er
werd zelfs een handleiding voor kerkenraden, kerkvoogden en lidmaten uitgegeven. Tegen het eind van 1887 was het aantal dolerende kerken gestegen tot
151; enkele jaren later waren dat er al tweehonderd.
Toch was Kuyper niet in zijn opzet geslaagd. Slechts in enkele dorpen ging
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de hervormde gemeente namelijk in haar geheel met de Doleantie mee; overal
elders bracht ze een scheuring van de plaatselijke (kerk)gemeenschap teweeg.
Uit de volkstelling van 1889 bleek dat ongeveer een op de zeven Amsterdamse,
en een op de acht Groningse hervormden doleerde. Maar in andere grote gemeenten lag dit aandeel veel lager; in heel Nederland bedroeg het slechts 7,6 %.
In dat opzicht leek de Doleantie eerder een tweede Afscheiding dan de nieuwe
Hervorming die Kuyper in het vooruitzicht had gesteld. In vergelijking met
De Cock had hij weliswaar veel meer predikanten met zich meegekregen —
het aantal hervormde vacatures steeg tot 387, bijna een kwart (23,6 %) van alle
hervormde predikantsplaatsen—maar het waren er toch nog geen tachtig (6 %
van het totaal aantal hervormde predikanten). Zelfs van de elf predikanten die
sinds 1880 in Amsterdam waren benoemd (allen aanvankelijk gereformeerd)
hadden uiteindelijk slechts vier zijn kant gekozen.203
De dolerenden en de nazaten van de afgescheidenen zochten spoedig elkaars gezelschap: al in de zomer van 1892 besloten de synode der Christelijke
Gereformeerde Kerk en die der Nederduitsche Gereformeerde Kerken om zich
te verenigen onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland. In numeriek
opzicht vormde deze, met haar bevolkingsaandeel van zo'n zeven procent,
geen kerkelijke grootmacht. De hervormde kerk, waartoe nog altijd bijna de
helft van de Nederlandse bevolking behoorde, bleef veruit de talrijkste. Maar
'de grote kerk' was ze niet meer: de vooraanstaande maatschappelijke positie
die de dissenters van weleer — doopsgezinden, luthersen en remonstranten
— haar wel hadden gegund, werd haar door deze nieuwe concurrenten betwist. Zo maakten ze zich bij grondwetsherziening sterk voor het uitdrukkelijk verbieden van iedere financiële overheidssteun voor enige kerkgenootschap.204 De plaats van godsdienst in het maatschappelijk leven werd daar
overigens niet marginaler door. Integendeel: religie werd een factor van belang
in de landelijke politiek. In 1888 trad het kabinet-Mackay aan, de eerste confessionele coalitie.

BESLUIT

In vergelijking met alle voorgaande hoofdstukken ging het in dit laatste veel
over een enkele persoon. Verbazingwekkend is dat niet: wie schrijven wil over
de ontwikkeling van de hervormde kerk en haar predikanten in het derde en
vooral het vierde kwart van de negentiende eeuw kan niet om de machtige gestal te van doctor Abraham Kuyper heen. Vanuit een strikt (kerk)historisch oogpunt bezien is deze aandacht voor een enkeling dus zeker te verdedigen. Maar
duidt zo'n biografische wending er niet op dat het sociologisch spoor, uitgestippeld in de inleiding, is verlaten? Waar blijft de maatschappij geleerde nu
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met zijn 'figuratie'? Waar zijn nu die fameuze vijf'collectieve actoren'? Niet zo
ver weg als op het eerste gezicht lijkt. Want hoe misplaatst het ook zou zijn om
een persoonlijkheid als Kuyper voor te stellen als product of effect van maatschappelijke transformaties, het is anderzijds zonneklaar dat zijn optreden —
en al wat dat teweeg bracht — nauw samenhangt met veranderende verhoudingen binnen het hervormd predikantencorps alsook met die tussen de beroepsgroep en haar clientèle, de staat, de universiteiten en andere beroepsgroepen.
Veel van die transformaties zijn al eerder, in voorgaande hoofdstukken, ter
sprake gekomen. Dat geldt in het bijzonder voor de verhouding tussen de beroepsgroep en de staat: de overheid was immers al rond 1840 begonnen zich
uit kerkelijke zaken terug te trekken. In de periode die centraal stond in dit
hoofdstuk, het derde en vooral het vierde kwart van de negentiende eeuw,
werden de gevolgen van de principiële scheiding van kerk en staat voelbaar.
Voor de hervormde kerk en haar predikanten waren deze zowel voordelig als
nadelig. Enerzijds ondervonden kerk en predikantencorps steeds minder
hinder van de overheid — zo blijkt bijvoorbeeld uit de afschaffing van de koninklijke collaties — maar anderzijds kregen ze van staatswege ook steeds
minder steun, medewerking en bescherming. Al slaagden antirevolutionairen
en radicaal-liberalen er niet in om de subsidies aan kerk en godsdienst volledig
af te schaffen, de overheid betoonde zich in dit opzicht wel veel terughoudender. De consequenties daarvan zouden voelbaar worden in de jaren na de Eerste
Wereldoorlog, toen de gulden snel in waarde daalde maar de rijkspredikantstraktementen en -pensioenen op hun oude peil bleven.
Het zich terugtrekken van de overheid uit kerkelijke zaken moet niet alleen
worden opgevat — zoals meestal gebeurt — als een proces van scheiding tussen twee instituties, kerk en staat. Het duidt eveneens op een zekere verwijdering tussen twee groeperingen: 'bedienaren van de godsdienst' en, anderzijds,
de politiek-bestuurlijke elite. Wat wellicht tot die vervreemding heeft bijgedragen is het feit dat juristen (dat waren de meeste parlementariërs en ministers van huis uit205) niet meer dezelfde propedeuse volgden als theologen.
Daardoor was de kans kleiner dat predikanten en politici elkaar uit hun studententijd kenden en deelden ze veel minder dan vroeger — in de hoogtijdagen van de 'uiterlijke welsprekendheid' — een zekere intellectuele cultuur.
Staatsman en dienaar des Woords golden niet langer als leden van een en dezelfde 'beschaafde stand'. Toch raakten ze in deze periode niet enkel van elkaar
vervreemd. In de Tweede Kamer bijvoorbeeld kwamen ze elkaar juist veel vaker tegen. Bij de grondwetsherziening van 1887 verviel namelijk de veertig jaar
eerder ingevoerde bepaling dat 'geestelijken noch bedienaren van de godsdienst' afgevaardigd konden worden naar de Staten-Generaal.206 Deze wijziging lijkt theologen te hebben aangemoedigd om zich verkiesbaar te stellen:
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Abraham Kuyper kreeg in de Kamer menig vakgenoot naast of tegenover zich.
Van de verkiezingen van 1891 tot die van 1956 was vaak een op de tien academisch gevormde parlementariërs theoloog.207 Deze sterke, in internationaal
vergelijkend perspectief opmerkelijke vertegenwoordiging van predikanten
en priesters hing uiteraard nauw samen met de opkomst van confessionele politieke partijen (al waren ook theologen ook in andere fracties te vinden). Het
proces van 'verzuiling^ dat vanaf de jaren zeventig de Nederlandse samenleving doortrok, gaf aanleiding tot nieuwe bindingen tussen althans sommige
staatslieden en sommige 'bedienaren van de godsdienst'. Hier en daar kregen
predikanten en politici meer met elkaar te maken dan voorheen, al was het nu
eerder als partij- dan als standsgenoten.
Een elite — niet een volstrekt andere dan de zojuist genoemde — waar predikanten in deze periode wél eenduidig van vervreemd raakten, was de adel.
Waar de predikant niet langer werd benoemd of gepatroneerd door de plaatselijke edelman of -vrouwe won hij weliswaar aan autonomie, maar boette hij
aan prestige in: de buitenwacht had minder reden om hem te beschouwen als
lid van een met de adel verwante stand. In meermansgemeenten was van zo'n
verwijdering geen sprake: in de steden hadden edellieden slechts bij uitzondering zeggenschap over de predikantsbenoeming gehad. Toch voltrok zich ook
hier een zekere verwijdering tussen predikantenstand en aristocratie (in de
ruime zin des woords). Het slinkend aantal 'dubbele namen' onder hervormde
predikanten doet immers vermoeden dat ze tegen het eind van de negentiende
eeuw in veel mindere mate dan rond i860 afkomstig waren uit 'oude families'.
Bovendien blijkt uit de scherpe daling van de inkomsten aan plaatsengelden
en vrijwillige contributies in een reeks stadsgemeenten dat de predikanten ter
plaatse de steun verloren van — wat men hier met recht mag noemen — de gezeten burgerij. Al in 1861 constateerde de ASC in haar jaarverslag 'dat vooral jongelingen uit den beschaafden stand, thans meer nog dan vroeger, de gemeenschappelijke godsdienstoefeningen verzuimen'.208 Deze verwijdering ging
overigens zelden zover dat burgers geheel bedankten voor de kerk. De uitkomsten van de verschillende volkstellingen wijzen uit dat tot ver in de negentiende eeuw onkerkelijkheid overwegend een plattelandsverschijnsel was. Mensen die naar eigen zeggen tot geen enkel kerkgenootschap behoorden, waren
vooral te vinden op het Groningse en — meer nog—het Friese platteland. Pas
in de jaren negentig begon ook in de grote steden hun aantal toe te nemen: het
duurde tot 1909 eer Amsterdam een even hoog percentage onkerkelijken kende als Friesland. En zelfs in 1930 ging er in dit opzicht nog geen stad boven Groningen.
Een volgende elite waar predikanten in deze periode (verder) verwijderd
van raakten was die der academici. De studie der godgeleerdheid (alias 'godsdienstwetenschap'), bleef weliswaar gehandhaafd aan de universiteit, maar dit
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kon niet voorkomen dat de afstand tussen predikanten en andere hoogopgeleiden groeide. Enerzijds kwam dat doordat theologen, zelfs als godsdienstwetenschappers, moeilijk konden voldoen aan het positivistische, op de natuurwetenschappen geijkte wetenschapsideaal dat school maakte. Anderzijds
echter lijken velen van hen dat ook niet te hebben gewild. Met name de ethische theologen zetten zich expliciet aftegen de natuurwetenschappen, die in
de universiteiten inmiddels de toon aangaven. Dit onderscheidde hen duidelijk van de modernen, die juist vasthielden aan de eenheid der wetenschappen.
Toch waren ook zij erop gebrand — zo blijkt uit de aandacht van ethische theologen voor wijsbegeerte, letterkunde an andere schone kunsten—zich waar te
maken als leden van de culturele, intellectuele elite. Tegelijkertijd echter
streefden ze, veel meer dan de modernen ooit hadden gedaan, naar het verbeteren van het contact met 'de gemeente', met het kerkvolk 'in zijne massale beteekenis' (om met hun tegenstrever Kuyper te spreken). Waar ethische theologen als Gunning spraken van Gods 'neerbuiging' tot mensen, van het streven
van de Eeuwige om een 'verbond' te sluiten met stervelingen, om een 'van Persoon tot persoon' met hen te verkeren, lijken ze tevens hun eigen verhouding
tot gemeenteleden op het oog te hebben gehad.
In de late negentiende eeuw, zo concludeerde ik in het vorige hoofdstuk,
was het hervormd predikantencorps onderhevig aan tegengestelde krachten.
Enerzijds moesten theologen hun bestaansrecht aan de universiteit verdedigen, anderzijds zagen ze zich gedwongen om toenadering te zoeken tot hun
gehoor, hun (collectieve) clientèle. De ethischen lijken deze moeilijke positie
tot uitgangspunt van godgeleerde reflectie te hebben gemaakt: ze wilden theologie bedrijven vanuit een wetenschappelijk, intellectueel verantwoord standpunt — zoals ook de modernen dat poogden — maar met het oog op de gemeente.209 Vandaar dat ze bijdragen leverden aan de ontwikkeling van zowel
godsdienstwetenschap als praktische theologie, vakken aan de twee uitersten
van de 'duplex ordo' die de faculteit der godgeleerdheid voortaan kende.
De feitelijke rechtspositie van hervormde predikanten blijkt in de loop van
de negentiende eeuw in formele zin vrijwel onveranderd te zijn gebleven.210 De
dienaren des Woords bleven verzekerd van een vast (hoewel niet overvloedig)
traktement én van een hoge mate van autonomie ten opzichte van de gemeente. Maar inhoudelijk veranderden hun betrekkingen met gemeenteleden sterk
van karakter: al lang voor de invoering van het 'kerkelijk kiesrecht' — zo blijkt
uit de oprichting van diverse verenigingen van Vrienden der Waarheid — betoonden gemeenteleden zich actiever en assertiever dan tevoren.
Dat het evenwel tot omstreeks 1870 duurde voor deze 'clientèle' een factor
van gewicht werd, komt niet alleen omdat gemeenteleden toen pas stemrecht
kregen, maar ook omdat eerst toen predikanten ten tonele verschenen die daar
hun voordeel mee wisten te doen.2'1 Aanvankelijk lijken de meeste predikan-
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ten vooral oog te hebben gehad voor schaduwzijden van de democratisering:
hün zeggenschap, autonomie en standspositie werden er immers niet groter
op. Het opmerkelijke van de wilde protestacties in de hervormde gemeente
Amsterdam in 1869 is niet alleen dat 'leken' toen hun stem durfden te verheffen tegen hun predikanten, maar ook dat de laatsten daar als één man stelling
tegen namen. De standssolidariteit van hervormde predikanten, hun esprit de
corps was toen kennelijk nog intact. Fundamenteel nieuwe verhoudingen tussen predikanten en gemeenteleden konden pas ontstaan na het verschijnen
van een man als Kuyper, die inzag welke winst er in de nieuwe verhoudingen te
behalen was voor wie 'het volk'—het kerkvolk—aan zijn kant wist te krijgen.
De veranderingen die zich in deze periode voltrokken in de verhouding tussen
hervormde predikanten en hun gemeenteleden waren dus geen rechtstreeks
gevolg van het feit dat laatstgenoemden meer te vertellen kregen: er was hier
niet alleen sprake van 'emancipatie' of'democratisering', maar ook van politieke legitimering en politieke mobilisering.212 Verkiezing door de gemeenteleden verschafte hem de daartoe benodigde politieke legitimatie. In een tijd
waarin nog maar een fractie van de Nederlandse bevolking politiek stemrecht
had, sloeg een 'gekozen' kerkelijk leider geen slecht figuur.
Kuypers strategie — zo hebben zijn vijanden breeduit betoogd — droeg
veel bij aan verzwakking van de traditionele band tussen predikanten en gemeenteleden. Ook binnen de predikantenstand raakten de verhoudingen ontwricht: collegialiteit legde het af tegen ideologische onenigheid. Bovendien
verstoorde de richtingenstrijd de rangorde binnen de beroepsgroep. Vanaf de
jaren zeventig had de hervormde gemeente Amsterdam althans grote moeite
om vacatures op te vullen: de ene na de andere predikant bedankte voor een beroep naar de hoofdstad.213 Anderzijds echter — zo hebben zelfs Kuypers bewonderaars niet opgemerkt — kwamen als gevolg van de richtingenstrijd
nieuwe bindingen tot stand tussen predikanten en gemeenteleden. De broedertwist tussen modernen, ethischen en gereformeerden werkte niet alleen segregerend maar ook integrerend: nu predikanten in zekere zin afhankelijk
waren van hun gemeenteleden werden ze gedwongen om werk van hen te maken. Daardoor veranderde ook hun verhouding tot andere beroepsgroepen.
Waar predikanten zich in de eerste helft van de negentiende eeuw hadden gespiegeld aan juristen — professionals van de publieke spraak zoals zij — namen ze nu liever een voorbeeld aan artsen. Dat was niet alleen vanwege het
maatschappelijk succes dat deze beroepsgroep inmiddels had geboekt: predikanten benijdden artsen niet alleen hun aanzien, inkomen, gezag of autonomie, maar ook de vertrouwensband tussen dokter en patiënt. Niet 'uiterlijke
welsprekendheid' maar het vestigen van zulke nauwe betrekkingen was voortaan het ideaal.214
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