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Bernard Kruithof 
 
 
De meest onkerkelijke christen van Nederland: dominee Jan de Liefde en 
zijn evangelisch offensief 
 
1.  
 
Het tempo van de veranderingen in Nederland in de negentiende eeuw was, in de gevoelens 
van tijdgenoten, steeds maar toegenomen.1 De schok van het nieuwe deed velen 
terugverlangen naar wat ooit zou zijn geweest. Het gewone volk leek almaar ongeloviger, 
ruwer en opstandiger te worden, alle inspanningen van het burgerlijk beschavingsoffensief 
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ten spijt.2 Ook op kerkelijk gebied groeiden 
tegenstellingen. Die waren altijd ‘beginselmatig geweest en hadden, telkens weer, betrekking 
op het mens- en maatschappijbeeld dat men koesterde. De in de achttiende eeuw binnen de 
gereformeerde kerk doorgedrongen ideeën van de Verlichting hadden reeds lang, in de ogen 
der orthodoxen, ondermijnend werk gedaan (…), ziektekiemen van twijfelzucht en slappe 
tolerantie, van zedeprekend moralisme met verwaarlozing van de grondslagen des geloofs.’3 
De Afscheiding van 1834 en het opkomen van het Réveil waren uitingen van verzet tegen het 
moderne leven en de geest der eeuw. Was de Afscheiding een kerkelijk en organisatorisch 
conflict van strenge gelovigen met de heersende volkskerk, voor het Réveil ging dat niet op. 
Het ging bij de aanhangers van deze stroming vooral om een innig en diep geloofsleven. Men 
had grote bezwaren tegen het rationele christendom en de dorre deugdverheerlijking, maar 
was niet gebonden aan een kerk. Zoals Andrew de Graaf, afkomstig uit de Réveilkring later 
niet zonder vertedering schreef: ‘In een wereld van nooden, stoffelijke en geestelijke nooden, 
vonden zij tijd voor wederzijdsche ontboezemingen, gemoedsuitstortingen en geestelijke 
conflicten, zoals wij ons slechts in onze studententijd hebben veroorloofd…’4 Dat gebrek aan 
aandacht voor de buitenwereld verdween geleidelijk aan in de loop van de negentiende eeuw, 
toen Heldring , die meer geïnteresseerd was in de sociale noden dan in kringen van 
predikanten gebruikelijk was, contact zocht met een van de meest vooraanstaande mannen 
van het Réveil, Groen van Prinsterer. In 1845 besloten ze om een oproep te doen aan allen die 
met hen verder wilden praten over christelijke barmhartigheid en filantropie.  Zo’n vijftig 
mensen kwamen daarop in Amsterdam samen, onder wie de predikant Jan de Liefde. Met 
hem had Heldring al eerder contact gehad. De Liefde was een eigenzinnig man. Geboren in 
1814  in een doopsgezind milieu – zijn vader was van mattenkoopman tot koster bij de 
doopsgezinden  opgeklommen – was hij in 1832 begonnen aan de Kweekschool der 

                                                 
1 Auke van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland. Amsterdam, Bert Bakker, 
2007. 
2 Bernard Kruithof, Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding 
zeventiende tot twintigste eeuw. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1990. 
3 A.A. de Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de 
Noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 19e eeuw; een cultuurhistorische studie. Barneveld, 
1985, p. 170. 
4 A. de Graaf, Het Réveil en de strijd tegen de onzedelijkheid (2e dr.; Zutphen (1920), p. 14. 
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Doopsgezinde Sociëteit in Amsterdam. Volgens zijn biograaf onderscheidde hij zich daar 
door ‘oprechtheid, opgewektheid en beminnelijkheid.’5 
 
2. De Liefde 
 
Aanvankelijk was De Liefde, volgens zijn biograaf Coolsma, overtuigd van de 
vanzelfsprekende goedheid van de mens. ‘De leerrede, die gewoonlijk met de genade begon, 
eindigde vanzelf met de werken, en Christus was en bleef niets meer dan een Medehelper tot 
’s menschen eigen zaligmakende pogingen.’6 Maar die instelling veranderde na de dood in 
1838 van zijn vader en van zijn vrouw, die hij nog maar kort daarvoor in 1837 gehuwd. Zijn 
bekering tot een veel ernstiger opvatting was plotseling, en gevolg van het lezen van een 
stichtelijk werk. In 1839 ervoer De Liefde ‘een overgang uit de duisternis tot het licht.’7 In het 
Volksmagazijn voor Burger en Boer, zijn eigen tijdschrift, beschreef hij later hoe dat zo 
gekomen was. Hij zat in de diligence en las John Angell James’ Bestuur en Aanmoediging 
voor ieder die ernstig de zaligheid zoekt.8 En terwijl hij dat zat te lezen, ‘sprong mijn hart van 
vreugde op, want ik dacht: Heerlijk! Nu is er tenminste mogelijkheid op, om nog in het 
paradijs te komen.’9 Inmiddels was hij van standplaats verandert en in Zutphen 
terechtgekomen, maar de doopsgezinden daar waren niet zo verrukt van de wending van hun 
voorganger – ze vonden dat veel te orthodox en veel te weinig doopsgezind. Dat werd er niet 
beter op toen hij in 1844 een pamflet publiceerde onder de opruiende titel: Gevaar, gevaar en 
geen vrede. Een woord tot de slapenden en in slaap gewiegden. Dat trokken zijn 
gemeenteleden zich aan, maar niet zoals De Liefde het had bedoeld – hij geraakte in onmin 
met zijn doopsgezinde gemeente, en hij besloot om ontslag te nemen en een eigen kerk op te 
richten, de Apostolisch-Christelijk-Afgescheiden Gemeente, maar eigenlijk was hij daar te 
rusteloos voor en na een paar maanden verliet hij die alweer. Op mensen van het Réveil had 
zijn pamflet diepe indruk gemaakt. De gerechtsdeurwaarder J.A. Wormser, een diep-gelovig 
man, schreef aan Groen van Prinsterer, met wie hij in geregelde correspondentie stond: ‘Het 
werkje van Ds. De Liefde heb ik met hartelijke vereeniging gelezen.; zoo rond en onbevangen 
kan alleen het geloof in onzen Heer en Zaligmaker, die God en geen schepsel is, spreken. Zijn 
Weleerw. Werkje tegen den Kinderdoop is daarentegen zwak.’Groen van Prinstere schreef 
twee weken later terug: ‘Het werkje van Ds. De Liefde heb ik met blijdschap gelezen. 
Voorzeker dit is geloofstaal, en het meeste is niet bij uitsluiting op de Doopsgezinden 
toepasselijk.’10  
 
De oproep van Heldring om te komen tot een samenkomst liet Groen van Prinsterer ook aan 
Wormser lezen, die er zo zijn bedenkingen bij had. Niet dat Wormser negatief was over de 
brief als zodanig, maar hij vond Heldring iemand die ‘naar het mij toeschijnt, weinig vastheid 
(heeft) van stand- en oogpunt. (…) Zijne Eerw. mist (…) zou ik zeggen, die inkeerende, 
volhardende werkzaamheid, waarop men vrucht kan verwachten, dikwijls eerst lang ná het 

                                                 
5 S. Coolsma, J. de Liefde in zijn leven en werken geschetst. Nijkerk, 1917, p. 15. 
6 Coolsma, p. 25, die zich daarbij baseert op het oordeel van De Liefde zelf over zijn preken in zijn eerste 
standplaats Woudsend, Friesland, waar hij in 1837 was beroepen. De doopsgezinden waren in Noord-Holland en 
Friesland een minderheid, maar een die niet onbelangrijk was.  
7 Coolsma, p. 29. 
8 O.W. Dubois & Krijn de Jong, Aan de minste van Mijn broeders. Het werk van ‘Tot Heil des Volks’ 1855-
2005, Amsterdam 2005, p. 33, vermeldt dat dit een vertaling uit 1838 was van het in 1835 verschenen The 
anxious Inquirer after Salvation directed and encouraged. 
9 Coolsma, p. 289. 
10 Brieven van J.A. Wormser, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer, eerste deel, 1842-1852, Amsterdam 
1874, p.20-22. 
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zaaijen.’11 Dit nam niet weg, dat de bijeenkomst, waarop Heldring had aangedrongen, 
doorgang had gevonden en dat De Liefde daaraan meedeed. Hem werd zelfs gevraagd om 
directeur te worden van een op te richten Christelijke Kweekschool De Klokkenberg in 
Nijmegen. Ter voorbereiding daarop zou hij, met geldelijke steun van Groen, naar Duitsland 
vertrekken om zich daar op de hoogte te stellen van de gang van zaken aan het Seminarie voor 
Christelijke onderwijzers in Meurs. Zijn doopsgezinde voorkeur voor de volwassenendoop 
riep echter zulke tegenstand op, dat het toegezegde directeurschap er niet van kwam. Na 
omzwervingen met zijn elk jaar groter wordende gezin – hij zou uiteindelijk elf kinderen 
krijgen – kwam De Liefde in Amsterdam terecht. Hij voorzag in zijn levensonderhoud door te 
preken en vooral door het schrijven van allerhande christelijke lectuur.12  In kerkelijk verband 
trad hij niet op, maar hij preekte elke zondag. Wormser schreef daarover aan Groen: ‘De 
zaken van Ds. de Liefde in zijn nieuwe kerkgebouw gaan voorspoedig. Hij trekt veel volk, 
ook uit den deftigen stand. Zoo wordt de Kerk (sc. de Hervormde Kerk) meer ontbonden; alle 
kerkelijke inrigting en instellingen meer uit de gemoederen weggenomen; en het verbond der 
genade, de vastheid en regel voor de gansche gemeente, uit het oog verloren, om plaats te 
maken voor individuele opvattingen en beschouwingen, en voor allerlei individuele 
gemoedswerkzaamheden en onderhandelingen met God. De onkerkelijke rigting wast op 
denzelfde wortel, die aan de bekrompen rigting het aanzijn geeft. Ik voor mij zie echter geen 
heil dan in  het genadeverbond dat de gansche KERK omvat. Dan heeft de kinderdoop13, 
waarvan de wettigheid hier in Amsterdam steeds door meerderen betwijfeld wordt, kracht en 
beteekenis, liefelijkheid en leven, ook als de grondslag van de huiselijke en 
schooloopvoeding; dan ook eerst kan men dierbaarheid zien in Christen-staten en Christen-
natien, en erkennen dat de Heere regtvaardig is, wanneer Hij zijne oordeelen zendt over 
volken, die grootendeels uit verbondbrekers bestaan, en bij welke het verbreken des verbonds 
stelselmatig geleerd en verdedigd wordt.’14 Deze instelling van De Liefde is door Wormser, 
en daarin stemde Groen met hem in, scherp gezien en veroordeeld, al werd in de 
vergaderingen van de Christelijke Vrienden daaraan niet veel aandacht besteed. Wormser zelf 
behoorde niet de genodigden, Groen hield zich meer en meer bezig met de zaak van het 
christelijk onderwijs. In de bijeenkomsten van de Vrienden werd meer gesproken over 
liefdadigheid en armenzorg en ging men tegenstellingen op kerkelijk gebied zo goed mogelijk 
uit de weg. De Liefde zelf was ook niet al te vaak aanwezig. En vol bewondering schrijft 
Groen over De Liefde: ‘Niettegenstaande zijn onkerkelijkheid was de bestrijding van de 
Revolutie door De Liefde, op zijn geniaal-populairen trant van veel waarde. – Een 
onafhankelijk bondgenoot (…).’15 Toch heeft hij ook ernstige aarzelingen als het gaat om De 
Liefde. Hij was betaald redacteur van De Handwijzer, een evangeliserend weekblad dat in 
1850 in Amsterdam begon te verschijnen en kreeg daarvoor een jaarsalaris van niet minder 
dan fl. 1600. Wormser had daarover aan Groen geschreven dat het geen wonder was dat het 
blad noodlijdend was. Het had immers maar 300 abonnees, en Groen vond ook dat het 
honorarium voor de redacteur ‘buiten eenige verhouding tot het werk was.’ En inderdaad, ‘op 
die wijze kan in onze tijd van opwekking en opoffering niets tot stand komen of blijven 
bestaan.’16 De Liefde ging daarop met Wormser praten over hoe het nu verder moest met het 
blad, het kerkelijk standpunt en de zaak van het christelijk volksonderwijs. Wormser hiel;d 

                                                 
11 Brieven van J.A. Wormser, 20 juni 1845, pp. 58-60. 
12 Marjoke Rietveld-van Wingerden, ‘Pedagogiek met de Bijbel: Jan de Liefde (1814-1869)’, Pedagogische 
Verhandelingen, jrg. 10, afl. 2, 1987, pp. 357-365. 
13 De Liefde zelf kwam overigens later terug op zijn doopsgezinde standpunt tegen de kinderdoop. In 1854 
schreef hij daarover een brochure Een blik op den Christelijken Waterdoop bij het licht van Schrift en Historie. 
Dubois & De Jong, Aan de minste van Mijn broeders, p.34. 
14 Wormser aan Groen, 31 mei 1850, pp. 121-122.  
15 In het commentaar van Groen bij de door hem bezorgde brieven van Wormser, deel 1, p. 138. 
16 Brieven van Groen aan Wormser, o.c. , eind april en 7 mei 1851, pp. 211-213. 
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hem voor dat hij zo niet verder kon gaan, en De Liefde legde uit hoe moeilijk het voor hem 
was om een positief kerkelijk standpunt in te nemen. En dat hij wel begreep dat hem 
onstandvastigheid en wispelturigheid werd verweten, ‘maar dat dit verkeerd gezien is, vermits 
hij door de ondervinding leert en nu tot vastheid komt.’ Wormser schrijft aan Groen, dat hij 
niet meer weet hoe hij het heeft. ‘De Liefde – Gereformeerd! De Handwijzer Kerkelijk! De 
zaken beginnen inderdaad een zeer ernstige houding aan te nemen, en vereischen meer en 
meer omzigtigheid, opdat wij het regte pad bewaren. (…) Mij dunkt, de Liefde moet alvorens 
lid van de Gereformeerde kerk te worden, in zijn schrijven en prediken maar eerst gedurende 
eenige tijd blijken van zijne sympathie voor die Kerk geven.’17 Voor De Liefde was het 
behoud van zijn betaalde redacteurschap natuurlijk niet onbelangrijk. Wormser blijft enige 
scepsis houden over De Liefde. Er is afgesproken dat de Liefde meer het kerkelijke standpunt 
zoals dat door Groen in zijn blad de Nederlander werd aangegeven zal overnemen. En dat de 
romantische verhalen die De Liefde graag schreef, vervangen worden door ‘de mededeeling 
van belangrijke voorvallen; in onze vaderlandsche of in de kerkelijke geschiedenis vermeld, 
martelaars-historiën , enz..’18  De Handwijzer zou meer tot de laagste standen moeten spreken, 
de dienstbaren, arbeiders, handwerkslieden, enz. , en die zouden het ‘aan kameraads en 
bekenden (in handen moeten geven), wier harten nog niet voor de waarheid gewonnen zijn. – 
Ik heb geen vol vertrouwen, dat al die goede voornemens verwezenlijkt zullen worden.’19 Dat 
had Wormser wel goed aangevoeld. 
 
 
Rumor in casa 
 
De Liefde was en bleef een man die de kerk afwees. ‘Zijn ideaal was vrij te zijn van alle 
menselijke heerschappij en gezag. Hierin paste geen classis of synode die boven de 
plaatselijke gemeente gesteld was en haar de wet voorschreef. De organisatie va de 
Hervormde Kerk deed denken aan de hiërarchische structuur van de Rooms-Katholieke 
kerk.’20 Het was dan ook in lijn met deze opvatting, dat hij preekte en evangeliseerde, maar 
zonder zich aan te sluiten bij enig kerkgenootschap. In 1856 stichtte hij zijn eigen kerk, de 
Vrije Evangelische Gemeente, die in 1857 150 leden telde, voornamelijk afkomstig uit de 
‘arbeidende en neringdoende klassen’. Een lang leven was dit initiatief overigens niet 
beschoren. Heel anders was dat met de Vereeniging tot Heil des Volks, die De Liefde in 1855 
oprichtte en die in 2005 haar 150-jarig bestaan vierde. 
 
In 1854 had De Liefde ervoor gezorgd dat de bijeenkomsten van de Christelijke Vrienden na 
negen jaar definitief ophielden. Nu waren de Christelijke Vrienden van begin af aan een 
heterogeen gezelschap geweest, ‘één in Christus, toch kon het op de vergaderingen woelig 
zijn en flitsten daar onderscheidene en tegenovergestelde meeningen dooreen en tegen elkaar 
aan, zoodat Groen (die de vergaderingen gewoonlijk voorzat) dikwijls heel veel tact moest 
gebruiken om een opkomende storm te bezweren. Maar aren de besluiten genomen, dan sloeg 
men de handen ineen en deed men de beurzen open, om uit te voeren, wat besloten was. De 
Vrienden waren echter ook zoo ruim van hart en zoo organisatorisch aangelegd, dat zijn niet 
allen arbeid, welke door hen besproken en opgezet werd, aan zich wilden houden, maar dien 
overdroegen aan andere personen.’21 Een gemeenschappelijke tegenstander was het 
opkomend modernisme en vrijzinnigheid, maar als bindmiddel bleek dat op den duur 

                                                 
17 Wormser aan Groen, 17 mei 1851, pp. 216-217. 
18 Wormser aan Groen, 6 juni 1851, o.c. p. 219. 
19 Idem. De Handwijzer zou tot 1853 blijven bestaan.  
20 Dubois & De Jong, o.c., p. 39. 
21 J. de Jager, Inwendige Zending, deel 1, Utrecht, 1931, p. 62-63. 



 5

onvoldoende. Twee predikanten, Heldring en Chantepie de la Saussaye hadden in 1854, op 
wat de laatste bijeenkomst zou worden, een referaat gehouden over de betekenis van de 
belijdenisgeschriften voor de kerk. De Liefde had daarop gereageerd met een aantal 
stellingen, waarvan - venenum in cauda – de laatste luidde: ‘De ernstige overweging van elk 
Christen verdient de vraag of, en in hoeverre het oorbaar is, bij te dragen tot en te bidden voor 
de instandhouding van een Instituut (sc. de Hervormde Kerk), dat voor ver weg grooetr 
gedeelte leugen dan waarheid onder het volk verspreidt, en mitsdien meer zielen vermoordt 
dan behoudt.’22 Er brak een groot rumoer uit, De Liefde werd ernstig gekritiseerd om zijn 
provocerende uitlatingen, de Vrienden kwamen niet meer bijeen. De Liefde was daarmee een 
goed deel van zijn contacten kwijtgeraakt. Kort daarvoor hadden Wormser en Groen elkaar 
bevestigd in hun oordeel over De Liefde. Zoals Wormser schreef: ‘ (De Liefde) heeft wel iets 
van het karakter van Ds Scholte, die thans in Amerika zich bevindt. Dikwijls van overtuiging 
veranderende, hebben beide eene groote gemakkelijkheid van zich voor te doen als of zij 
nimmer veranderden, en altoos in het bezit waren van de juiste inzigten en middelen. Zij die 
vroeger door de Liefde met vaste hand werden ondergedompeld, voelen zich thans 
gecompromitteerd en haten de Liefde. Ook weten wij dat de omstandigheden wel eens 
invloed hadden op zijne overtuigingen om voor of tegen den kinderdoop, voor of tegen de 
Hervormde kerk, voor of tegen het huis van Oranje te zijn. Er zijn  er die meenen dat men 
zich op zijn karakter niet verlaten kan, en dat hij de zaken niet ernstig genoeg opvat; ik schrijf 
hetgeen ik in hem niet goedkeuren kan liever toe aan zekere weelderigheid en overvloed van 
bekwaamheden, welke hijzelf niet meester is.’23 
 
 
Tot Heil des Volks 
 
De energieke de Liefde stortte zich op een nieuw project, de Vereeniging tot Heil des Volks. 
Wat het in 1784 opgerichte Nut zo succesrijk had gemaakt, de relatieve autonomie van de 
afzonderlijke afdelingen en de grote werkzaamheid van de leden, kon ook gebruikt worden als 
model voor organisaties die zich met evangeliseren en liefdadigheid bezighielden. Doel was 
het Nederlandse volk de waarheden van het evangelie onder ogen te brengen, ‘ten einde het 
opwekken en te bewegen tot het geloof in JEZUS CHRISTUS onzen grooten God en 
Zaligmaker en het te waarschuwen voor al de verderfelijke leeringen van menschelijken 
hoogmoed en wijsheid.’24 In 1858 waren er twaalf afdelingen met 493 leden. Na aanvankelijk 
succes zakte de belangstelling elders in, alleen Gouda en Amsterdam bleven over. Als eerste 
werk in Amsterdam werd de oprichting van een bewaarschool voor haveloze kinderen 
aangevat aan de later gedempte Goudsbloemgracht (herdoopt in Willemsstraat) midden in de 
Amsterdamse Jordaan. Men was ‘van nabij bekend met de schrikkelijke haveloosheid in die 
arme buurt, (…) diepbewogen met het lot der twee- tot zesjarige stumpertjes, die door de 
ouders in muffe kelders opgesloten, als jonge bedelaars meegenomen, of aan hun lot op straat 
overgelaten werden.’25 Via de kinderen wilde men de ouders bereiken; en via vrouwen de 
mannen. Daarom werden er ook brei- en naaischolen opgericht. Geen burgerlijk, maar een 
evangelisch beschavingsoffensief werd in gang gezet door De Liefde. Tot Heil des Volks 
bestaat nog altijd en werkt tegenwoordig op het gebied van verslavingszorg, homoseksualiteit 

                                                 
22 Dubois & De Jong, o.c., p. 41 
23 Brief van Wormser van 5 juni 1854 aan Groen, Brieven van J,.A. Wormser medegedeeld door Mr. Groen van 
Prinsterer. Tweede deel, eerste aflevering (1853-1862). Amsterdam, 1875., p. 67.  
24 Dubois & De Jong, o.c., p. 49. 
25 Coolsma, De Liefde, p. 192 
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en prostitutie.26  De Liefde is in deze kring niet vergeten, de meest onkerkelijke christen van 
Nederland leeft voort in een niet-kerkelijk gebonden evangelische vereniging. 

                                                 
26 www.totheildesvoks.nl 
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De Shelter, christelijk jeugdhotel in de Willemsstraat in Amsterdam 
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Ds. Jan de Liefde, 1814-1869 


