
1 Voorgeschiedenis

Op 23 april 1798 nam de Nationale Vergadering, de volksvertegenwoordiging van de

Bataafse republiek de eerste constitutie aan die als staatsregeling zou gaan dienen van

de nieuw gevormde Nederlandse nationale eenheidsstaat. Onder het hoofd ’Burgerlijke

en Staatkundige Grondregels’ bevatte deze Staatsregeling enkele artikelen (19-23) die

de algemene verhouding van de Staat tot de godsdienst en de Kerk regelden. In artikel

21 hiervan werd bepaaldElk Kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zijne

Eredienst, deszelfs Bedienaaren en Gestigten.1

Deze constitutionele bepaling greep diep in het bestaan van de Hervormde Kerk in,

omdat deze Kerk vanaf haar ontstaan, in de tweede helft van de zestiende eeuw zo nauw

verweven met het ontstaan en de geschiedenis van de Republiek, als bevoorrechte Kerk

direct of indirect financieel gedragen werd door de burgerlijke overheden. Dit gebeurde

zowel nationaal door de Staten-Generaal maar vooral gewestelijk door de Provinciale

Staten als ook door de lokale overheden. Om de betekenis van deze bepaling tot zijn

recht te laten komen is het noodzakelijk dat wij ons allereerst bezighouden met de

situatie waarop deze bepaling betrekking had, de financiële verhouding van Kerk en

Staat zoals deze zich tot op dat moment ontwikkeld had. Wij doen dit aan de hand van

de bestaande literatuur.2

1.1 HET BEGIN TIJDENS DE OPSTAND

In februari 1573 verscheen een plakkaat van de Staten van Holland waarvan de titel
luidde: placaat waarbij de Officieren, Magistraten, Wethouders ende Ingesetenen
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binnen ende buyten de steden van Hollandt geseten, onder anderen seer scharpelick
belast ende bevolen worden, allen den Goederen ende Inkomsten van de pastoryen,
kercken, memoriën, getijen, kosterijen, etc. binnen seeckeren tijde te doen aanbrengen
ende opschrijven, omme die penningen van dien ten gemeenen beste en tot onderhoudt
van de Dienaers des Goddelijcken Woordts, ende andere kercken-Dienaeren ende
Schoolmeesters bekeert te mogen werden naer behoren.3

De strekking van dit plakkaat was te voorkomen dat kerkelijk bezit verduisterd werd.
Wanneer dit gebeurde, zou het namelijk onder meer niet mogelijk zijn de predikanten
van de gereformeerde kerk -Dienaers des Goddelijcken Woordts- van een passend
levensonderhoud te voorzien.
In de provincie Utrecht zien wij hetzelfde gebeuren en het redressement op de
geestelijke goederen, gemaakt in de Statenvergadering van 18 - 28 oktober 1586, luidde
in artikel 5:Dat alle goederen van pastoryen, ende vicaryen, capellen ende broeder-
schappen, kercken ende costerygoederen ... zullen gebracht worden in een masse, dock
etc, daer van die ministers, schoolmeesters ende costers onderhouden zullen worden.4

In de loop der volgende jaren troffen de Staten van de andere Nederlandse gewesten
soortgelijke maatregelen, als laatste die van het landschap Drenthe in 1597. Dit waren
de eerste bemoeienissen op financieel gebied van de toenmalige Nederlandse
gezagsinstanties met wat thans de Nederlandse Hervormde Kerk heet.

1.2 ACHTERGRONDEN VAN DE OVERHEIDSBEMOEIENISSEN

Wij moeten ons realiseren dat dit alles plaatsvond aan het begin van de 80-jarige oorlog,
de periode waarin de noordelijke Nederlanden zich ontworstelden aan de Spaans-
Habsburgse macht en voor het eerst in de geschiedenis als zelfstandige natie naar buiten
gingen treden. Deze natie had slechts kort te maken gehad met het Habsburgse
centralisme. De strijd voor het behoud der oude privilegiën was mede een tegen de
tijdgeest in geleverd gevecht voor lokale, regionale en gewestelijke eigenheid. Dit kwam
tot uiting in de Unie van Utrecht die, in 1579, tot 1795 de federalistische constitutie van
de nieuwe staat vormde.
De afzonderlijke provinciën hadden daarin weliswaar een aantal bevoegdheden
overgedragen aan de Staten-Generaal, die in Den Haag zetelden, maar de zaken van de
religie, de Kerk dus, bleven ter competentie van de Staten der afzonderlijke gewesten.5

Deze gang van zaken laat zich goed verklaren. In het begin van de Opstand waren door
de loop der gebeurtenissen vrij snel de strijd om de vrijheid en die der reformatie in
calvinistische zin, parallel gaan lopen. De Staten der diverse gewesten zagen het zo dat
de gereformeerde kerk de wettige voortzetting was van de Rooms-Katholieke Kerk,
maar dan in gezuiverde vorm en zij beschouwden de predikanten als wettige opvolgers
van de priesters. Naar deze visie traden de predikanten wat hun levensonderhoud betreft
in de rechten van de pastoors en werden zij ook gezien als gereformeerde pastoors.

Voor het besef van de zestiende eeuwse Westeuropeaan was overheidsbemoeienis met
religie en kerk het meest normale dat zich liet denken. De vrome koningen van Juda
vormden het normatieve voorbeeld, en zo is keurvorst Frederik de Wijze even geneigd
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om (het goede uit) Luthers prediking ruimte te geven en te steunen, als het stadsbestuur
van Zürich dat met die van Zwingli doet. De Zuidduitse steden voelen zich volstrekt
competent in religiezaken, maar dat gold evenzeer voor keizer Karel V en voor koning
Frans I van Frankrijk in hun anti-reformatorische houding.
Volgaarne hebben de Staten der Nederlandse gewesten het Zuidduits-Zwitserse
voorbeeld gevolgd en de Kerk onder hun beheer genomen. Dat zij daarbij botsten met
de ambities van de in ballingschap ontstane kerkelijke organen, is bekend. Minder oog
heeft men ervoor gehad dat die kerkelijke organen van harte gebruik gemaakt hebben
van de overheidsmaatregelen die als vanzelf de oude kerkelijke fondsen voor hen
openstelden. Maar zo is het wel gegaan: Over de diakonieën is gestreden, niet over
kerkelijkegoederen-behalvealszij aanhunkerkelijkebestemmingonttrokkenwerden!

1.2.1 Hoe de kerk voor de Reformatie gefinancierd werd

Dit brengt ons op de vraag hoe voor de Reformatie het levensonderhoud van de pastoors
en de financiering van de kerk geregeld waren.6 Wie zich hierin verdiept, stuit op een
zeer ingewikkelde materie. Er was zo’n variatie van regelingen en bronnen waaruit kerk
en geestelijkheid gefinancierd werden, al naar landstreek, parochie en omstandigheden,
dat elke poging om te komen tot volledigheid al bij voorbaat is gedoemd om te
mislukken. Tenzij het mogelijk zou zijn om de geschiedenis van elke parochie
afzonderlijk in kaart te brengen. Onder dit voorbehoud is er toch nog wel een en ander
te systematiseren om er zodoende een globaal beeld van te krijgen.
In de periode, na Karel de Grote tot aan de Reformatie, gold de regeling dat voordat een
parochiegesticht werder eerst fondsenbeschikbaar gestelddienden teworden, waarvan
de opbrengst bestemd was voor het levensonderhoud van geestelijkheid en koster en de
bouw en het onderhoud van het kerkgebouw. Deze fondsen werden als regel via dotaties
bijeengebracht door vermogende personen, meestal tot de adelstand behorend, maar ook
door instellingen, bijvoorbeeld kloosters of eenvoudigweg door een groep parochianen.
Zij bestonden uit kapitaal, land, opbrengsten van de oogst, tol- en visrechten, enz. De
redenen waarom men doteerde, waren in hoofdzaak om in de onzekere tijden zekerheid
te verkrijgen voor het eeuwige en tijdelijke leven. Wat het eeuwige leven betreft,
gehoopt werd op een beloning voor de milddadigheid na de dood. Wat het tijdelijke
leven betreft, bij deze dotaties werden door de schenker voor hem en zijn nageslacht
diverse bepalingen gemaakt, ten aanzien van het benoemingsrecht van pastoor en koster
en het aandeel uit de opbrengst van het gedoteerde, verder wie er als beheerders zouden
gaan fungeren. Hierbij moet nog wel vermeld worden dat er in die periode een heel
andere rechtsbedeling was dan vandaag aan de dag. Gedoeld wordt op de twee
rechtscompetenties,wereldlijk,geestelijk.Dewereldlijkemachtwerduitgeoefenddoor
de overheid, die een aantal beperkte bevoegdheden had, doordat aan de geestelijkheid
ook een aantal taken op juridisch gebied waren toevertrouwd. De geestelijke macht
berustte bij de bisschop, onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van Rome.

1.2.2 Kerkelijke- en geestelijke goederen
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Om te kunnen functioneren beschikte een parochie in ieder geval over twee stichtingen,
elk met zijn eigen bezit en eigen rechtspersoonlijkheid. In de eerste plaats betrof dit een
stichting voor de fundatie en het verdere onderhoud van de kerk de zogenoemde
kerkfabriek, beheerd door kerkvoogden, wier benoeming geregeld was door de stichter.
Zij waren als regel rekenplichtig aan het wereldlijk gezag. De bisschop diende echter
zijn goedkeuring aan de totstandkoming hiervan te geven, waarna de officiële wijding
plaatsvond. Daarna bleef zijn toestemming vereist voor vervreemding van kerkelijk
bezit, de kerkelijke goederen.
Inde tweede plaats betrof dit een stichting voor het levensonderhoud van de pastoor. Het
verschil van deze laatste stichting met de eerste is, dat deze het beheer voerde over de
zogenoemde beneficiële goederen ook wel geestelijke goederen genaamd. Dit hield in
dat nadat de bisschop zijn goedkeuring had gehecht aan de totstandkoming van deze
stichting, deze verheven werd tot ’beneficium ecclesiasticum’ en zodoende een zeker
gewijd karakter droeg. De beheerders van deze stichting waren verantwoording schuldig
aan het geestelijk gezag, in casu aan de bisschop. Vooral van deze laatste stichting
bestond het inkomen ook uit opbrengsten van de oogst bijvoorbeeld een bepaalde
hoeveelheid tarwe, rogge en dergelijke en van het slachtvee. Daarnaast bestond er in de
meesteparochiesonderdenaamvankosterijgoedereneenstichtingdie inhetonderhoud
van de koster voorzag en die veelal als hulppastoor fungeerde. Ook de bezittingen van
deze stichting behoorden tot de geestelijk goederen.

1.2.3 Vicariegoederen

Hoewel voor de stichting van een parochie niet noodzakelijk, is er in de loop der tijden
nog een belangrijke bron van inkomsten ontstaan voor de geestelijkheid, met name de
vicariën. Vooral hierbij speelt het verkrijgen van zekerheid voor de stichter en zijn nage-
slacht een belangrijke rol. In dit geval riep hij een fundatie in leven, die tot doel had na
zijn dood voor hem en zijn overleden familie aan een speciaal daartoe in de kerk opge-
richt altaar missen te doen opdragen voor de rust van hun zielen. Hierbij bepaalde hij
dan wie na zijn dood als patroon zou optreden, wat inhield dat deze het beheer over de
stichting voerde en het recht had om een priester te benoemen. Zo’n priester werd dan
vicaris genoemd. Dat kon een priester zijn, die niet tot de parochiegeestelijkheid
behoorde, maar ook de parochiepastoor werd wel als zodanig benoemd. In dat geval
konden de inkomsten uit deze goederen een vast onderdeel van zijn traktement gaan
vormen. Verder bepaalde hij de tijdstippen waarop deze missen gelezen zouden moeten
worden en welke vergoeding de patroon uit de opbrengst van deze stichting zou
ontvangen. Tevens werd door hem bepaald, welke andere personen, meestal familiele-
den, hieruit begunstigd zouden moeten worden. Het was vooral deze vorm van het
verkrijgen van tijdelijke en eeuwige zekerheid die in de late middeleeuwen veelvuldig
in zwang kwam. Immers, het familiebezit werd er door veilig gesteld.

1.2.4 Andere stichtingen
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Verder memoreren wij nog het bestaan van allerlei andere stichtingen, zoals prebenden,
kalenden, memoriën, proostdijgoederen en niet te vergeten de omvangrijke kloostergoe-
deren, waaraan wij nu maar voorbijgaan. Hiermede is een beknopt overzicht gegeven
van de bronnen die de Rooms-Katholieke Kerk aan de vooravond van de Reformatie ten
dienste stonden om het kerkelijk leven, althans financieel, te laten functioneren.
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1.2.5 Verduistering

Het eerste probleem waarvoor de Staten zich bij hun zorg voor de zich vormende
gereformeerde kerk kwamen te staan was dus het onttrekken van de geestelijke- en
kerkelijk goederen aan hun bestemming wat meestal neer kwam op verduistering.
Vandaar de eerder genoemde maatregelen die zij namen om deze goederen hiervoor te
vrijwaren. Deze verduistering hing samen met het feit dat de Nederlanden in het midden
der zestiende eeuw geteisterd werden door een enorme economische en daarmede
samenhangende sociale crisis die een desintegratie veroorzaakte van de samenleving.
In dit kader is het te begrijpen dat de totaal verarmde adel het oog liet vallen op het
omvangrijke land- en goederenbezit van kerken, geestelijkheid en kloosters. Hun
voorouders waren het immers die de meeste kerken gesticht en gedoteerd hadden. Zij
stonden op het standpunt dat het oorspronkelijke familiebezit in de loop der tijden door
eenzijdige kerkelijke bepalingen aan deze voorouders ontwrongen was. Te begrijpen is
dat veel landedelen met de Reformatie sympathiseerden, omdat zij hierin een
mogelijkheid zagen om hun oorspronkelijk familiebezit terug te krijgen. In ieder geval
is duidelijk dat in deze turbulente jaren een omvangrijk deel van het kerkelijk en
geestelijk bezit aan de bestemming onttrokken werd en in handen kwam van degenen
die het wisten te bemachtigen. Ook al omdat het overheidsgezag in deze periode vaak
niet sterk genoeg was om hieraan paal en perk te stellen.7

1.2.6 Goederen niet toereikend

Het tweede probleem dat zich hierbij voordeed was dat het geestelijk goederenbezit
waaruit voorheende pastoorshun inkomstenputten endat toenal hiervoorontoereikend
was, over het algemeen niet voldoende was om de predikanten van een passend
levensonderhoud te voorzien. Zij hadden immers meer nodig dan pastoors, omdat zij in
de regel gehuwd waren en een gezin hadden. Bovendien was een bron van inkomsten
weggevallennamelijkdiewelkedepastoorgenootuitdezogenaamdestipendiabij rouw
en trouw en andere devoties. Waar door dit alles de opbrengst dezer goederen niet
toereikend was, moest dus door de Staten worden omgezien naar middelen om het
ontbrekende aan te vullen.
Hoewel de basis van al deze maatregelen gevormd werd door hetzelfde principe:
namelijk de zorg voor het financieel functioneren van de nieuw gevormde Kerk, waren
er wat de uitwerking hiervan betreft nogal grote verschillen, afhankelijk van de
oorlogssituatie en de gewestelijke omstandigheden. Om hiervan een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen zullen wij de ontwikkelingen per gewest nagaan.
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1.3 ONTWIKKELINGEN PER GEWEST

1.3.1 Holland

Een van de eerste maatregelen in Holland was dat, in tegenstelling tot de andere
gewesten, aan de predikanten de administratie der pastoralia ontnomen werd en de
inning der inkomsten werd opgedragen aan de kerkmeesters of ambachtsbewaarders.8

Om te voorkomen dat de steden met grotere inkomsten uit genoemde fondsen de
predikantennaarzich toezouden trekkendoorhogere traktementen tebetalen,waardoor
de minder bedeelde plaatsen de mogelijkheid werd ontnomen een predikant aan te
stellen, gingen de Staten ertoe over een maximum traktement vast te stellen. De
stedelijke overheden mochten niet hoger gaan dan driehonderd gulden per jaar, de
magistraten in de dorpen niet boven de tweehonderd gulden, terwijl al vrij spoedig
kindergelden werden uitbetaald. Predikanten met meer dan drie kinderen onder de
veertien jaar ontvingen twintig gulden per kind. Deze bedragen werden al vrij spoedig
verhoogd, wat betekende dat de overheden steeds meer dienden bij te passen.

De overheid moest bij dit alles wel de zekerheid hebben van een maximum rendement
van de fondsen. Hiertoe achtte zij overheidstoezicht onontbeerlijk. Om de administratie
van de predikantsbezoldiging en dit toezicht te regelen werd op 10 januari 1577 een
resolutie uitgevaardigd inhoudende dat:alle de inkomsten van de pastorijen binnen
elcken quartiere van Hollandt ten platten lande, als ZuidtHollandt, Rijnlandt,
Delftlandt, Schielandt ende de landen van Overmaze te samen onder enen ontfangh
zouden worden gebrachtende daaruyt in het ghemeen alle de predicanten binnen
denselven quartiere ten gestelden termijne betalingezou gedaan wordensulcks in
NoordHollandt werd geobserveert.9 Dit resulteerde in de oprichting op 8 september
1578 van het Geestelijk kantoor te Delft met een door de Staten benoemde ontvanger
generaal. De administratie van de geestelijke goederen en de uitbetaling der predikant-
straktementen werden hier gecentraliseerd. Het betrof hier steden en dorpen waar de
opbrengst der goederen niet toereikend was om het voorgeschreven traktement uit te
betalen. Steden en dorpen en andere uitbetalende instanties als ambachtsheerlijkheden
konden buiten deze regeling blijven wanneer zij zelf over voldoende middelen
beschikten om aan hun verplichtingen te voldoen, maar de beheerders daarvan waren
danwel rekenplichtigaan de ontvangergeneraal vanDelft. Niet alle stedenwaren echter
op deze basis tot medewerking bereid. Haarlem, Leiden, Gouda, Delft en Beverwijk
wisten hun zelfstandigheid te behouden.

Naast dit grote kantoor ontstonden er in Holland nog drie kleinere kantoren, die echter
onder toezicht van Delft stonden en er nauw mee samenwerkten. Dat waren de kantoren
der conventuale goederen van Brielle, het grootste van de drie, van Delft, een tweede
dus, en Gouda.10Conventuale goederen zijn geestelijke goederen die van oorsprong niet
direct bestemd zijn voor het onderhoud van de parochiegeestelijken, maar die de
geestelijke stand toch ten goede komen, zoals kloostergoederen, vicariegoederen,
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memorieën, getijden. De opbrengst hiervan kwam voortaan in de regel ten goede aan de
predikantstraktementen.

1.3.1.1 Werkgebied
Naar de politiek geografische indeling van die tijd omvatte het werkgebied van
het centrale Geestelijke kantoor van Delft de huidige provincies Zuid- en Noord-
Holland. West-Friesland of het Noorderkwartier had echter een eigen regeling, die erop
neerkwam dat steden en dorpen aldaar hun eigen zaken regelden, maar voor subsidies
weer van Delft afhankelijk waren. Brielle bediende in dit kader het huidige Voorne en
Putten en Goeree en Overflakkee. Verder behoorden tot het werkgebied van het
centrale kantoor De Langstraat, het land van Heusden, het land van Arkel,
alsmede de aan het Huis van Oranje-Nassau behorende heerlijkheden in West-
Brabant: de Niervaart, Zevenbergen, de Zwaluwe, Fijnaart, de Willemstad en
Geertruidenberg. Al met al een uitgestrekt gebied.

1.3.1.2 Noorderkwartier
Ondanks aanvankelijke pogingen is het voorzover bekend niet gelukt in het Noor-
derkwartier een generale ontvanger aan te stellen. De goederen werden geadministreerd
door de magistraten van de dorpen; kerkmeesters schijnen hier de predikanten te hebben
uitbetaald.11 In de steden werden de traktementen door de vroedschappen geregeld en
in hun opdracht door ontvangers uitbetaald.12 Tekorten werden ook hier aangezuiverd
door het kantoor van Delft.

1.3.2 Zeeland

Ook in Zeeland achtten de Staten zich verplicht te voorzien in het onderhoud van de
predikanten.13Maar in dit gewest was het aanwenden van geestelijke goederen hiervoor
geen vanzelfsprekende zaak, omdat het lot van deze goederen in belangrijke mate
bepaald werd door velerlei wisselvalligheden en de strijd tegen Spanje veel weg had van
een totale oorlog. Bovendien had Zeeland nog een andere strijd te voeren, die tegen het
water. Door de oorlog hadden de zeeweringen veel geleden of waren zij verwaarloosd.
Ten slotte waren er dan nog de plunderingen door de geuzenlegers, die blijkbaar niet in
bedwang konden worden gehouden. De Zeeuwen stonden met de rug tegen de muur.
Voor een theoretische bezinning op wat er met de geestelijke goederen moest gebeuren
was eenvoudig geen tijd. Er was geld nodig, veel geld. Men greep naar wat voor de hand
lag: de geestelijke goederen, waarvan de opbrengst direct naar de legeraanvoerders ging
omdesoldij, deaankoopvanoorlogsmateriaalendeaanlegen reparatievanvestingwer-
ken te financieren. Overigens kwam de opbrengst van de goederen indirect toch aan de
gereformeerde kerk ten goede omdat de overheid erdoor in staat gesteld was de
predikanten uit de gemene middelen te honoreren en de kerkgebouwen in stand te
houden. Van een algemene maatregel van bestuur bepalende dat de revenuën uit
geestelijke goederen aangewend dienden te worden tot onderhoud van de predikanten,
zoals in andere gewesten, is met uitzondering van Zuid-Beveland niets bekend.
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Op 30 mei 1575 werd in de vergadering van Gouverneurs en Raden het octrooi ter
sprake gebracht dat de Prins verleend had om tot een zeker bedrag landerijen en huizen
eertijds toebehoort hebbende de geestelicheyt ende nu aan de gemeyne zaek gedevol-
veertte verkopen met het oog op de fortificatiewerken. De eerste verkoop vond plaats
in de drie steden van Walcheren, voorjaar 1576, in 1579 volgde de tweede. Op
Schouwen en Duiveland (met Sommelsdijk, dat toen onder Zeeland viel) vond verkoop
plaats in de periode van 1580 tot 1591, op Tholen in de jaren 1580 en 1581. Zuid-
Beveland heeft een eigen ontwikkeling gehad omdat de tegenstand van de rooms-
katholieke bevolking tegen de invoering van de Reformatie hier aanvankelijk sterk was,
gesteund als zij werd door de ambachtsheren. Allerwegen werden ook hier echter
gereformeerde predikanten aangesteld. Er werd een overeenkomst gesloten met de
ambachtsheren, die ook nog het collatierecht14 hadden wat erop neerkwam dat de
predikanten betaald zouden worden uit de geestelijke goederen. Daardoor kreeg Zuid-
Beveland aanvankelijk een andere regeling wat betreft de uitbetaling der traktementen
dan de rest van de provincie. In 1663 besloten de Staten de nog resterende goederen in
dit gewest te verkopen, hetgeen in de loop der jaren heeft plaatsgevonden. Het gevolg
van dit alles was dat de predikanten in dit gewest hun bezoldiging bijna geheel uit de
publieke middelen ontvingen. Voor de administratie hiervan werden vier geestelijke
kantoren in het leven geroepen, te weten op Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen
en Zuid-Beveland.

Dan resteren nog Sint-Philipsland en Noord-Beveland. Sint-Philipsland, sedert 1496
bedijkt, is in 1502 overstroomd en vernietigd. Pas in 1645 is het weer bedijkt. Noord-
Beveland is in de jaren 1530 en 1532 eveneens overstroomd en in 1598 weer bedijkt.
Kerkelijke goederen hebben hier in de reformatietijd geen rol gespeeld.

1.3.3 Utrecht

In Utrecht regelden de Staten de betaling der predikantstraktementen krachtens het
bovengenoemde ’Redressement op de goederen’ van 1586.15Artikel 5 hiervan bepaalde
dat alle goederen van de pastorieën en vicariën, kapellen, broederschappen, kerken en
kosterijgoederen en voorts alle andere beneficiële goederen van de kerken, zowel in de
stad als ook op het platteland (met uitzondering van de vijf kapittels die betalingen
deden inzake de predikantstraktementen in de stad) samengebracht zullen worden tot
één massa, waarvan evenwel elk onderdeel apart geadministreerd zal worden. Hieruit
worden de ’ministers’, zoals men de predikanten hier telkens aanduidt, onderhouden.
Daar dit redressement nogal wat bevoegdheden, samenhangend met het bezit van deze
goederen, aantastte kon verzet tegen deze maatregelen niet uitblijven.
Op het platteland kwam de tegenstand vooral daaruit voort dat een deel van de pastorie-
en vicariegoederen in handen van de eigenaars van heerlijkheden was geraakt. Op den
duur gelukte het echter ze onder het gezag van de Staten te brengen. Ook van de kant
van de steden kon verzet niet uitblijven, want in tegenstelling tot het platteland waren
de steden rijk bedeeld met vicariën, beneficiën en dergelijke. Zij moesten er dus altijd
bij verliezen, wanneer zij met die van het platteland "tot één massa" werden gemaakt.
Daar kwam nog bij dat leden van de vroedschappen via hun bindingen met de
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vicariegoederen er als collators en bezitters belang bij hadden de goederen in eigen
beheer te houden. Het gelukte de vroedschappen de goederen onder hun beheer te
krijgen, met uitzondering van die van de vijf kapittels in de stad Utrecht. Deze
beheerden zelf hun vicariën onder de bepaling dat zij een bepaald bedrag bijdroegen in
het onderhoud van de predikanten in die stad.

De uitbetalingen geschiedden voor het platteland door een centraal kantoor te Utrecht
en in de steden door de plaatselijke overheden, die daarvoor hun middelen putten uit de
onder hun beheer gestelde geestelijke goederen. De administratie der rentmeesters van
hetGeestelijkkantoor indezeprovincieenzeerveelanderestukkenzijnomstreeks1815
bij een grote opruiming van het statenarchief verloren gegaan. Uit nog beschikbare
stukken blijkt echter dat slechts een deel van de benodigde gelden binnenkwam uit de
beneficiële goederen. Aanzienlijke bedragen kwamen uit ’’s Lands kas’ en uit
rantsoengelden.16 Hieruit blijkt dat de Staten nooit enig voordeel uit het fonds der
gebeneficieerde goederen hebben getrokken, maar dat het een lastenpost is geweest die
de Staten heel veel geld gekost heeft. Het zou dus voor hen voordeliger geweest zijn,
wanneer zij de pastoralia niet onder hun beheer zouden hebben genomen.
Met het redressement dat tot stand kwam op dringend verzoek van de Synode van Den
Haag in 1586 en doorgedreven was door Leicester, haalden de Staten het Trojaanse
paard binnen, concludeert Rengers Hora Siccama.17 Begrijpelijk is vanuit dit gezichts-
punt dat de Staten al spoedig aanvingen de landerijen der voormalige pastoriegoederen
te gelde te maken en daarvoor in de plaats obligaties of inschrijvingen op de provincie
te geven, betaalbaar op één hunner kantoren.

1.3.3.1 Traktementsvoorzieningen uit kloostergoederen
Over het algemeen kwamen de kloosters in de steden onder beheer van de stedelijke
regeringen, de overige onder beheer der Staten. Artikel 6 van het redressement schiep
de mogelijkheid dat predikanten ook uit de monniksgoederen hun inkomen zouden
ontvangen. Hiervan hebben de steden gebruik gemaakt. Overigens werden deze
goederen veelal versmolten met die van de stad. De omvang van de traktementen werd
als volgt vastgesteld: vierhonderd voor de stad Utrecht, driehonderd voor de kleine
steden en 240 op het platteland, dit alles boven huis en hof.

1.3.4 Gelderland

Dit gewest bestond ten tijde van de Reformatie uit vier kwartieren, Nijmegen,
Overkwartier,ZutphenenArnhem/Veluwe.18Op31mei1580vaardigdendestadhouder
en het Hof een plakkaat uit om te komen tot een centraal beheer van de geestelijke
goederen, onder jurisdictie van deze beide gezagsdragers geadmini-streerd door een
rekenkamer. Maar dit liep op niets uit; er was teveel tegenwerking van de adel die erop
uit was de geestelijke goederen terug te vorderen op grond van het feit dat zijn
voorouders ze gefundeerd hadden en dat zij door de Reformatie hun doel verloren
hadden. Ook de steden en de pachters van goederen deden zich gelden. Het gevolg is
geweest dat in Gelderland niet één uniforme regeling voor de administratie van het
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beheer der geestelijke goederen en de uitbetaling der predikantstraktementen getroffen
kon worden, maar dat deze per kwartier tot stand kwam. Zelfs per kwartier was er geen
sprake van een eenheid.

Globaal gezien ontstaat dan het volgende beeld. Het beheer over de goederen en de zorg
voor de predikantstraktementen kwam bij de ambten, de ridderschappen, de classis
(Tiel) of aan de predikanten zelf. De steden Arnhem, Nijmegen en Zutphen hadden hun
eigen regeling. Ook hier waren de goederen veelal bij lange na niet toereikend om in de
uitbetaling van de salarissen der predikanten te voorzien, zodat er behoudens
uitzonderingenvanuit depubliekemiddelenvoorzieningengetroffendienden teworden.

1.3.5 Overijssel

Door wisselende krijgskansen is, vergeleken met de andere gewesten een definitieve
regeling pas laat gerealiseerd.19 De Staten vaardigden ook hier resoluties uit om de
goederen voor vervreemding te bewaren en om daaruithet goddelijk woord te
onderhouden. De eerste was van 1581, vervolgens kwam er één in 1598. Deze hadden
aanvankelijk weinig effect. Uitvoering hiervan werd aan Drosten en Schulten
overgelaten; later werd het beheer hun ontnomen en aan bijzondere rentmeesters
toevertrouwd. Ook ten aanzien van de vicariën werden maatregelen genomen. De helft
van de opbrengst - in de andere gewesten was dit een derde - werd bestemd voor het
onderhoud van predikanten en schoolmeesters. In Salland, het Hasselterambt en
Vollenhove werd voor de geestelijke goederen één algemeen ontvanger aangesteld.

Bij de maatregelen betreffende de pastoriegoederen schijnt men ervan te zijn uitgegaan
dat het beheer alleen in handen van een algemeen ontvanger moest overgaan wanneer
predikant of gemeente hierom zelf verzochten. Dit was dan meer een hulpmiddel om
hun het hun rechtens toekomende te verschaffen. De opzet van het beleid van de Staten
van dit gewest is in hoofdzaak geweest te waken over de pastorie- en vicariegoederen,
opdat deze in de turbulente jaren niet onttrokken werden aan hun oorspronkelijke
bestemming. Ten aanzien van deze bestemming namen zij een ruim standpunt in. In de
eerste plaats waren de inkomsten bestemd voor de predikanten. Daar waar de bevolking
rooms-katholiek gebleven was, bleven zij bestemd voor de priesters. Waar de goederen
in handen waren gebleven van rooms-katholieke beheerders werden dezen gelast mede
in het onderhoud van de predikanten te voorzien. De Staten hebben hier aanvankelijk
de politiek van de geleidelijkheid gevoerd. De pastoors bleven aan, hun opvolgers
moesten de hervormde godsdienst belijden.

Een tweede bescheiden stap naar de gedwongen reformering was een resolutie van 1600,
waarbij bepaaldwerddatdeoudeniet-gereformeerdepastoorskerkenpastoriemochten
behouden maar dat er in de kerk geen ’pauselijke exercitie’ zou plaatsvinden: er mocht
alleen maar gepreekt worden. Als modus vivendi werd gevonden: preken in de kerk,
misvieren in de pastorie.In de steden Zwolle, Kampen en Deventer nam de magistraat
de geestelijke goederen onder beheer en regelde het gebruik der inkomsten zonder zich
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veel gelegen te laten liggen aan de bepalingen van de Staten. Dit alles heeft tot gevolg
gehad dat er ook in dit gewest geen sprake was van uniformiteit.

1.3.6 Friesland, Groningen en Drenthe

Over deze gewesten kunnen wij kort zijn.20 De Staten lieten het beheer over de
geestelijke goederen zoals het was, zij het dat zij het oppertoezicht uitoefenden en
toestemming moesten verlenen voor transacties als verkoop en dergelijke. Dat hing
samen met de principiële stellingname dat de gereformeerde kerk werd gezien als een
voortzetting van de Rooms-Katholieke in gezuiverde vorm en de predikant als de
gereformeerde pastoor. Zodoende bleven de goederen waaruit de pastoors waren
onderhouden vrijwel intact (voorzover zij niet verduisterd werden zoals vooral in de
Ommelanden plaatsvond) en overleefde de oude structuur van voor de Reformatie deze
turbulente tijden om ongewijzigd van kracht te blijven in de tijd van de Republiek.
Alleen daar waar fricties en geschillen ontstonden, of een te geringe opbrengst voor
handen was om een predikant te onderhouden, grepen de Staten in. Dit betekende wel
dat rooms-katholiek gebleven beheerders, bijvoorbeeld in Drenthe, voortaan salaris
moesten betalen aan gereformeerde predikanten wat nogal eens wrijving opleverde.

1.4 DE KERKFABRIEK EN DE OVERIGE GOEDEREN

Ook voor de goederen van de kerk namen de Staten der gewesten maatregelen die
onderling nogal van elkaar afweken. Terwille van de overzichtelijkheid zullen wij
hierop in het volgende hoofdstuk breedvoerig terugkomen. Wij hebben de indruk dat
door de Staten met de overige goederen zo veel mogelijk gehandeld is overeenkomstig
het oorspronkelijk karakter ervan. Maar er waren er ook waarvoor binnen de gerefor-
meerde kerkgeen bestemming meer bestond,bijvoorbeeld de kloostergoederen,die dan
een nieuwe bestemming kregen.Behalve voor het onderhoud van armen en predikanten
(bijvoorbeeld in Groningen21 en Utrecht),voor schoolmeesterstraktementen, reparatie
van kerken en dergelijke, dienden de kloosterinkomsten tot afbetaling van landsschul-
den, tot het bouwen van bruggen en fortificatiën, tot dekking van oorlogskosten en
betalen van oorlogsschattingen, tot het oprichten van de universiteiten te Groningen en
Leiden enz., terwijl de gebouwen zelve tot allerlei wereldsche doeleinden werden
gebruikt, voor gasthuizen, provinciehuizen of kazernes aangewezen, of aan het volk ter
slooping prijsgegeven, wanneer men beducht was, dat de vijand zich in die gebouwen
nestelen zou.22 Op sommige plaatsen schonken de Staten geestelijke goederen als
vergoeding voor door de oorlog geleden schade door beleg of anderszins, zoals aan
Haarlem op 23 april 1581 de conven-tuaalgoederen.23

Ook de kosterijgoederen, die van oorsprong tot de benificiële goederen behoorden,
kregen een functie in de nieuwe constellatie. Wel werd de taak van de kosters verbreed,
daar hun ook het geven van onderwijs werd opgedragen, dat daarmede doorgaans sterker
dan tevoren onder toezicht kwam te staan van de Kerk. In de Ommelander en Groninger
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kerkorden lezen wij hierover:Idt moet oock in een yder Carspel een Schoolmeister
wesen, die Kosterije mede bedienende, die de dorpskinderen schriven und lesen leere,
unde die sulvige in den Catechismo onderwyse, unde in der kercken de gesangen aenhe-
vet, van goeden Leven, ende van de gereformeerde Religie.24 Wat in deze kerkorde
geformaliseerd is, burgerde ook elders in. Daarmede is, althans op het platteland, de
gecombineerdefunctieontstaanvankoster,schoolmeester,voorlezerenvoorzanger.Hij
werd gesalarieerd uit de kosterijgoederen en waar deze tekortschoten meestal uit de
kloostergoederen.

1.5 SAMENVATTING

Daar waar de opstand slaagde en de Reformatie werd ingevoerd, zien wij de Staten van
de gewesten maatregelen nemen tegen verduistering van kerkelijke- en geestelijke
goederen. Doorgaans bestemmen zij deze voor de financiering van de zich vormende
gereformeerde kerk in het algemeen en van de traktementen van haar predikanten in het
bijzonder. Zij zagen deze Kerk als wettige voortzetting in gezuiverde vorm van de
Rooms-Katholieke.

Wij moeten wel bedenken dat het tijdstip waarop het verbod op de uitoefening van de
Rooms-katholieke godsdienst en de daarmede samenhangende invoering van de
gereformeerde door de Staten der achtereenvolgende gewesten van kracht werd op het
moment waarop de macht der Spanjaarden gebroken werd. Door het verloop van de
krijgskansen is dit een proces geweest dat zich over ongeveer 25 jaar heeft uitgestrekt,
het eerst in Holland in 1573 het laatst in Drenthe in 1597. Wat de Generaliteitslanden
betreft: in Oost-Brabant vond de invoering eerst plaats na de verovering van ’s
Hertogenbosch in 1629, in Maastricht en de gebieden daaromheen na de val van die stad
in 1635. Mede hierdoor is de zaak van de religie in de Republiek nimmer een zaak van
de Unie geworden, maar bleef het een gewestelijke aangelegenheid, bevestigd door de
Grote Vergadering van Den Haag in 1651.25 Als zodanig zullen wij er in 1795 mee te
maken krijgen.

Uitgaande van deze ontwikkelingen nam ieder gewest zijn eigen maatregelen en stelde
elkeen naar gelang de krijgskansen en de omstandigheden van het ogenblik zijn eigen
regels vast die lang niet overal het beoogde effect hebben gesorteerd. Naar gelang van
het al dan niet aanwezige machtsoverwicht van de Staten wisten in de afzonderlijke
gewesten diverse belangengroepen in de dorpen, maar vooral ook in de steden hier
onderuit te komen door eigen regels te stellen. Over het algemeen kan men zeggen dat
de rijk aan goederen bedeelde plaatsen er niets voor voelden hun bezit te delen met
minder bedeelden, wat gebeurde wanneer de goederen onder gemeen beheer gebracht
werden.Bovendienwenstendeoorspronkelijkebeheerdershunbevoegdhedenhiervoor
niet uit handen te geven. Zodoende zijn bovenomschreven maatregelen lang niet overal
toegepast. Om een volledig beeld van de gang van zaken te krijgen zou de geschiedenis
van elk dorp of elke stad onderzocht dienen te worden. Hiermede zou echter het doel van
deze studie niet gediend zijn. Maar welke maatregelen ook genomen werden, alle
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instanties waren het erover eens dat er voor het levensonderhoud van de predikanten
gezorgd diende te worden.

Na hierboven de oorsprong der gebeurtenissen te hebben nagegaan die de aanleiding zijn
geweest voor de maatregelen die in 1798 werden genomen, willen wij de verdere
ontwikkelingen hiervan nagaan ten tijde van de Republiek in het verloop van de
zeventiende en achttiende eeuw.

1.6 KERK EN STAAT TIJDENS DE REPUBLIEK

In het voorafgaande was reeds bij herhaling sprake van de ge-reformeerde kerk. Het is
goed te bedenken dat deze kerk in haar Nederlandse gedaante begonnen is als in de
steden opkomende, volstrekt illegale en soms hevig vervolgde losse groepjes, die zich
ontwikkeld hebben als een organisatie in ballingschap. Het voorbeeld dat zij zich kozen
voor de vormgeving van hun organisatie was van ’de Franse broederen’, die noodge-
dwongen een tegenkerk hadden gevormd. Zowel de Franse kerkorde als de Nederlandse
die in 1571 te Emden was geconcipieerd, tonen een grote zorg voor de diakonale
financiën en een grote onbezorgdheid voor de direct kerkelijke. Hoe men de toch als
voltijdse krachten gedachte ’Dienaers’ zal betalen, waarvan men kerkgebouwen zal
bekostigen, of er kosters zullen zijn, en zo ja, wat hun taak is - het wordt niet geregeld.
De Nederlanders, die in het wonderjaar 1566 met de beeldenstorm twee vliegen in een
klap hadden willen slaan - de ’afgoderij uitroeien’ en gebouwen verkrijgen voor de
zuivere religie - hebben kennelijk niet alleen in art. 36 van hun Geloofsbelijdenis maar
evenzeer in de praktijk gerekend op de steun van de overheid. Die is dan ook, toen het
tij gekeerd was, gekomen. Hoe dit gestalte heeft gekregen in de tijd van de Reformatie,
daar hebben wij hierboven bij stilgestaan.

De gezagsdragers ten tijde van de Republiek beschouwden zich bij voortduring naar
Jesaja 49 vers 23 als voedsterheren van de kerk. Volgens de toenmalige opvattingen
inzake de verhouding van de overheid tegenover de kerk was demagistraat, voogd van
de kerk omdat de Staten warenvoedsterheeren, opperste Bouwmeesters naest God van de Kercke

Godes, en oefende de overheid dat hoogheidsrecht daarom over de kerk uit. De zorg voor
den godsdienst was een deel der staatstaak. Het karakter van publieke kerk, van de kerk,
’bij publicque authoriteit aangenomen’ bracht dat mede. Dat toezicht waaronder de
kerk zich reeds voor de reformatie gewillig plaatste, werd dan ook door alle partijen
steeds aanvaard....26 Artikel 36 van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis uit 1562,
waarin de Gereformeerde Kerk onder het kruis de overheid in dezen verstrekkende
bevoegdheden toekende ver voordat de Staten nog enige maatregel op dit terrein in de
zin hadden was dan ook ontstaan voordat deze kerk ook maar enige erkenning genoot,
doch integendeel nog volstrekt illegaal was. Als haar taak wordt daar ondermeer gesteld
ook de hand te houden aan den heiligen Kerkdienst, wat mede inhoudt: het in stand
houden van de ware kerk.
Bij dit alles dient wel bedacht te worden dat in de denkwereld van die dagen men het
woord kerk niet in het meervoud kende. Hierbij willen wij verwijzen naar Calvijn
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wanneer hij zegtdaarom wordt de Kerk genoemd Katholiek of Algemeen omdat men
geen twee of drie Kerken kan verzinnen zonder Christus te delen hetgeen onmogelijk is,
(zie hiervoor zijn Institutie van 1536 IV-2). Er kon dus maar één kerk zijn en dat was na
verloop van tijd voor de Staten van de Nederlandse gewesten de ’gereformeerde’ kerk.
Vandaar dat alle andere eigenlijk officieel niet bestaan konden of mochten en hoogstens
getolereerd werden.

De instandhouding van de ware Kerk had bij de nieuwe overheden allereerst gestalte
gekregen in de zorg voor de predikantstraktementen, zo hebben wij hierboven gezien.
Zo is het gebleven tijdens het verdere bestaan van de Republiek. Zij werden in principe
betaald uit de pastoralia waaruit voor de Reformatie de geestelijkheid eveneens haar
inkomsten genoot. Daarnaast kwamen zij voor een deel ook wel uit de vicariën. Waar
de middelen niet toereikend waren om aan het door de Staten vastgestelde minimum
traktement te voldoen, kwamen hiervoor incidenteel en afhankelijk van gewest of stad
kloostergoederen of andere geestelijke fondsen in aanmerking. Waar dit alles niet
voldoende opleverde werd hiervoor van alle burgers - dus ook van de dissenters - onder
overheidspatent een speciaal voor dit doel ingestelde belasting geheven. In het vervolg
zullen wij daar nog enkele voorbeelden van tegenkomen. Het uiteindelijke toezicht over
de geestelijke goederen berustte bij de Provinciale Staten.
Hierboven hebben wij eveneens de varianten gezien waaronder het beheer in de
Republiek zijn vorm gekregen had: de predikant zelf al of niet met bijstand van
kerkvoogden, het stadskantoor, het lokale, regionale of provinciale geestelijk kantoor,
de ambachtsheer of het ridderschap, al naar gelang het gewest en de beslissingen die
hierover oorspronkelijk maar vooral ten tijde van het onstaan van de Republiek genomen
waren. Uit de aard der calvinistische reformatie vervaagde in de tijd der Republiek het
sacrale karakter. Wel bleef de benaming van deze fondsen, geestelijke goederen,
gehandhaafd en werd voor de administratie het begrip ’geestelijk kantoor’ geïntro-
duceerd. Uit deze goederen ontvingen ook de schoolmeesters en ziekentroosters vaak
hun traktement.27

De tweede instelling waarvoor de overheden zich bij hun zorg voor de instandhouding
van de ware Kerk verantwoordelijk wisten was de zogeheten kerkfabriek, het
beheersorgaan van het kerkgebouw en het daarbij behorend vermogen. Het bestond uit
bezit en rechten annex de daaraan verbonden functionarissen als kosters, voorzangers,
organisten en dergelijken, in Holland, Zeeland en Utrecht beheerd door de lokale
burgerlijke overheden. Dit konden het stadsbestuur, de ambachtsheer of andere
plaatselijke gezagsdragers zijn die hun beheer zelf uitoefenden (dit laatste kwam vaak
voor in de kleine dorpen). Meestal echter delegeerden zij het beheer door hiervoor aan
henrekenplichtigekerkmeesters tebenoemen. InGroningen,FrieslandenDrenthewerd
de kerkfabriek beheerd door kerkvoogden, die benoemd werden uit en door de
dorpsgemeenschap, waarbij de overheid een toeziende functie had. De middelen voor
dit beheer kwamen uit daartoe bestemde fondsen die de naam kerkelijke goederen
droegen.
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Ten tijde van de Republiek had men dus in elke gereformeerde gemeente voor de
instandhouding van de ware Kerk te maken met twee aparte stichtingen, die zich in het
rechtsverkeer als zelfstandige corpora presenteerden: één voor de pastoralia of
beneficiële dan wel geestelijke goederen en één voor de kerkfabriek ofwel de kerkelijke
goederen.
In het spraakgebruik en de literatuur echter vervaagde dit onderscheid op den duur nogal
eens. Men ging vooral aan het eind van de achttiende eeuw onder kerkelijke goederen
niet alleen de goederen van de kerkfabriek verstaan maar ook de geestelijke goederen.
Men bedoelde met ’kerkelijk’ niet alleen meer wat betrekking had op het kerkgebouw,
maar ook alles wat organisatorisch met de kerk als geloofsgemeenschap te maken had.
De kerkelijke financiën hebben dan betrekking op het totale financiële beleid, dus ook
op de honorering van de predikanten. De begrippen geestelijke goederen of pastoralia
spelen in dat geval hoegenaamd geen rol meer.28

Men dient zich dus, wanneer men in de tijd van de Republiek het begrip ’kerkelijke
goederen’ tegenkomt, wel af te vragen wat er exact mee bedoeld wordt. Meestal zijn het
die van de kerkfabriek, maar de geestelijke goederen kunnen even goed bedoeld worden.
Dit kan tot misverstanden en spraakverwarring leiden. Om die te vermijden willen wij
in het vervolg van kerkgoederen spreken als het om goederen van de kerkfabriek gaat,
en geestelijke goederen als het om de honorering van de predikanten gaat.

1.6.1 Overheidszorg voortgezet en uitgebreid

Op basis van de structuren zoals wij hiervoor beschreven, hebben de Staten der
gewesten in de zeventiende en achttiende eeuw hun zorg voor de predikantstrakte-
menten, de emeriti, de weduwenpensioenen en indirect ook de zorg voor de instand-
houding van de plaatselijke erediensten voortgezet en uitgebreid.

De contacten van de overheid met de kerkeraden waren in hoofdzaak van financiële
aard. In de praktijk verliep de communicatie tussen de kerkeraad en overheid nogal
soepel, doordat overheidspersonen vaak tegelijkertijd de functie van ouderling
vervulden.29 De aanwezigheid van ouderlingen-regenten bevorderde de goede
correspondentie tussen stadhuis en Kerk zeker. De materiële zorgen van de Kerk, die
nietgeringwaren, werdenerdoorverlicht.30Juist omdatde regenten vanafhet begindeel
uitgemaakt hebben van de kerkeraden31is er weinig aanleiding geweest de bepaling van
de kerkordes uit te voeren waarin stond dat de magistraat één of twee vertegenwoor-
digers in de kerkeraad mocht hebben als commissarissen-politiek, als hem dat
goeddacht.32

In de classicale vergadering waren zij in sommige gevallen en in de provinciale synoden
steeds aanwezig op uitnodiging van deze colleges zelf. Daartegenover stond dat de
betreffende Staten de kosten voor het houden van deze synoden steeds integraal voor
hun rekening namen. Het belangrijkste motief voor hun aanwezigheid in de kerkelijke
colleges lijkt, behalve wanneer er sprake was van meningsverschillen tussen Kerk en
overheid, het materiële te zijn geweest: de gemachtigden van de overheid zouden de
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kostenvergoedingen van de overheid gemakkelijker kunnen regelen.33 Hun aanwezig-
heidzoudenwe kunnenvergelijkenmet dievande kerkvoogden indehuidige kerkelijke
colleges.

1.6.2 Aanpassing der traktementen

Al naar hun aard, gezindheid en samenstelling pasten de Statencolleges de traktementen
van tijd tot tijd aan de tijdsomstandigheden aan, echter lang niet in elk gewest op
dezelfde tijd en wijze. Vooral in de dorpen bleven ze aan de karige kant.34De Staten van
Holland stelden in de loop van de zeventiende eeuw het traktement van de dorpspre-
dikanten vast op ƒ 500,- ’s jaars, onder de bepaling dat zij, die vier of meer kinderen
hadden nog daarboven ƒ 50,- zouden ontvangen,35 in 1676 nog eens verhoogd met ƒ
100,-. In 1792 werd vastgesteld, dat waar de traktementen met inbegrip van de
emolumenten minder dat ƒ 750,- bedroegen, daaraan jaarlijks ƒ 50,- zou worden toege-
voegd. In de overige gewesten varieerden de salarissen aan het eind van de achttiende
eeuw in de dorpen van zes- tot zevenhonderd gulden.

Daar waar de uitbetaling der traktementen niet door een overheidskantoor geschiedde
maar aan particuliere instanties was overgelaten, stelden de Staten minima vast.
Overigens werden deze minima lang niet altijd gerealiseerd; bovendien vond de
uitbetaling vaak per kwartaal of zelfs per half jaar en dan nog in vele gevallen
onregelmatig plaats.36 Uitbreiding van het aantal predikantsplaatsen vond plaats
krachtens resoluties van de betreffende Staten die dan ook bepaalden in welke vorm er
in de daaraan verbonden traktementen zou worden voorzien.

1.6.3 Uitbetalingen in natura

Er zijn ook voorbeelden van te noemen dat uitbetaling van traktement of van een
onderdeel daarvan niet plaats vond in contanten maar in natura, bijvoorbeeld in diverse
gemeenten in Overijssel en Drenthe. Zo ontvingen de predikanten van Tubbergen
tienden van de opbrengst van boekweit, rogge en tarwe, van Vriezenveen 31 mud rogge,
van IJhorst 58 schepels rogge en van Haaksbergen elf mud rogge, zes mud boekweit, zes
mud haver en 74 hoenders. Waar de predikant hiervan afhankelijk was kwam hij
menigmaal nauwelijks aaneen minimaal inkomen toe, wegens deconjunctuurgevoelig-
heid van de jaarlijkse oogst.37

1.6.4 Verdere uitkeringen

Als voorbeeld van verdere uitkeringen aan predikanten vallen te noemen tege-
moetkomingen in dekostenvanhet bezoekenvandeclassicale vergaderingen.Zostelde
het bestuur van het landschap Drenthe in het midden der achttiende eeuw vast, dat aan
alle predikanten zes gulden per jaar zou worden uitgekeerd ten laste van de publieke
middelen als tegemoetkoming voor het bezoeken der classicale vergaderingen. In
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Zeeland werden classicale gelden genoemd van ƒ 24,-, ƒ 36,- en ƒ 40,-; in Brabant van
ƒ 40,- en in Utrecht varieerden ze van ƒ 3,- tot ƒ 45,-.38

De Staten van Holland troffen een regeling wat betreft kinder- school- en academie-
gelden.
Deze werden als volgt vastgesteld bij resolutie van 1792:
- minderjarige kinderen ten laste van de ouders ƒ 30,-
- schoolgeld voor zonen op de Latijnse school ƒ 30,-
- academiegelden ƒ 60,-
- theologische academiegelden ƒ 150,-39

Als kindergeld in Zeeland werd voor elk minderjarig kind ƒ 50,- uitbetaald, in Brabant
voorzover de salarissen werden uitgekeerd op het Domeinkantoor vanaf het vierde kind
eveneens ƒ 50,-.40 Tot het officieel vastgestelde inkomen behoorde verder nog in alle
gewesten een vrije woning of vergoeding van huishuur, terwijl ook de vrijstelling van
bepaalde belastingen hiertoe gerekend wordt.41

1.6.5 Andere inkomsten van predikanten

Behalve de officieel vastgestelde salarissen en vergoedingen schonken de overheden
soms douceurs, giften of gaven bij bijzondere gelegenheden, zoals naar aanleiding van
een beroep op een gewaardeerde predikant, waardoor men hem dreigde te verliezen.42

Andere redenen waren een ambtsjubileum, een huwelijk, de geboorte van een kind, een
godsdienstig geschrift dat de predikant die het had geschreven aan het stadsbestuur had
opgedragen,43 terwijl niet zelden een deel van de extra kosten van een begrafenis
vergoed werden.44

1.6.6 Wijze van uitbetaling

Voor zover de predikanten of ambachtsheren niet zelf het beheer over de pastoralia
voerden, maar de overheden, provinciaal of lokaal dit deden, geschiedde de admini-
stratie en uitbetaling op de zo genoemde geestelijke kantoren.45 Zeeland had vier
regionale kantoren. Daarnaast waren er stedelijke geestelijke kantoren of de algemeen
financiële stadskantoren, waar de administratie van de predikantstraktementen was
ondergebracht. Friesland kende alleen geestelijke kantoren in steden.

Hierbij valt op te merken dat deze hele structuur de overheid als broodheer van de
predikanten aan de magistraten een middel in handen gaf om de predikanten mentaal en
politiek te hunnen gunste te beïnvloeden.46 In 1663 namen de Staten van Holland het
besluit om in de voorbede de eerste plaats te doen geven aan de ’Edele Groot-
Mogenden oftewel de Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en Westfrie-
sland’, zijnde de ontwijfelbare souverein. Een aantal predikanten weigerde dit. Vanaf
1666 hield de overheid de salarissen van de weigerachtige predikanten in; dat was
voldoende om het verzet te breken.47
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Wat de politieke beïnvloeding betreft: de Staten van Friesland besloten door een
resolutie van 16 maart 1794 de minimum traktementen der predikanten als ook de
pensioenen der emeriti met honderd gulden te verhogen, zodat de eersten voortaan een
jaarwedde van zeshonderd gulden en de laatsten een pensioen van vierhonderd gulden
ontvingen. In de daarop volgende Synode van Leeuwarden in de zomer van 1794
refereert de voorzittend commissaris-politiek in een toespraak tot de predikanten aan
deze geste van de Staten, waarbij hij hen oproept vooral Christenen te maken en hun
gemeenten de diepste eerbied voor God en ’s Lands vaderen in te prenten. Dan zijn zij
ook nuttig voor de ganse maatschappij, want de beste Christen is de beste staatsburger.
Wie eerbied heeft voor God, zal ook de wettige overheid ontzien,48 aldus de voorzitter.
Is het toevallig, zo vraagt men zich af, dat ook in andere gewesten de traktementen
verhoogd werden na 1787, het jaar waarin de patriotten moesten wijken voor de Oranje-
gezinde regenten?

1.6.7 Wijze van financiering

We wezen er reeds op dat de uitgaven voor de financiering van de predikantsplaatsen
in Holland en Utrecht slechts voor een deel bekostigd konden worden uit de opbrengst
der geestelijke goederen. Ook zagen wij dat Zeeland zich verplicht had tot betaling der
predikantstraktementen, los van de vraag of en in hoeverre hier geestelijke goederen een
functie zouden kunnen hebben. Dit betekent dat het budget voor deze traktementen in
Zeeland grotendeels en in Holland en Utrecht49 gedeeltelijk, en soms zelfs nagenoeg
geheel uit bijdragen uit de algemene middelen bestond. Om hierin te voorzien werd het
systeem van rantsoenpenningen ingevoerd.

Om een beeld van de verhoudingen te geven laten wij enkele cijfers volgen uit
jaarrekeningen van het Geestelijk kantoor van Delft.
De rekening van 1656 geeft aan inkomsten de volgende cijfers te zien:
- uit de goederen 117.894./4./5.
- uit rantsoenpenningen 107.798./1./8.
- extra subsidie 8.000

totale uitgaven 233.692./6./-
In deze rekening komt 50% uit goederen en 50% uit belastinggeld.50
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De rekening van 1737 geeft het volgende beeld:
- uit de goederen 76.688/16./ 7.
- uit rantsoenen 242.696/16./ 3.
- andere belasting opbrengsten 473/ 1./ -

totale uitgaven 319.858/13./10.
Hier komt 24% uit de goederen en 76% uit belastingen.51

Het jaargemiddelde van de ontvangsten over de jaren 1792 tot en met 1794 geeft het
volgende beeld:52

Het provenu van Erfpagten, Renten, Thynsen, Chynsen en diergelyke Renten, tot de
inkomste van het Comptoir der Kerkelyke Goederen behoorende, bedraagt dus
gecalculeert ƒ 6239- 16- 6
De Losrenten tot lasten van het gemeene Land,
die jaarlyks ontvangen worden bedragen - 55500- 5- 0
De interesten der Obligatien - 2318- 17- 9
De Inkomsten der Randsoenen der
gecollecteerde ’s Lands Middelen - 280117- 18- 3

______________
Dus de jaarlykse Inkomsten bedragen ƒ 344176- 17- 6

Hieruit blijkt dus dat van het totaal der inkomsten, afgerond in guldens, 280.117 gulden
afkomstig was uit rantsoenpenningen (dat is 80%) en slechts 64.059 gulden of 20% uit
goederen. Een soortgelijk overzicht van Utrecht wijst in dezelfde richting.53

Op een geheel andere wijze vond de aanvulling in de dorpen van Groningen plaats bij
een onvoldoende opbrengst uit de pastoralia tot het voorgeschreven minimum. Met
uitzondering van de pastoralia die - zoals wij zagen - plaatselijk werden beheerd, waren
de andere geestelijke goederen waarvan de kloostergoederen het hoofdbestanddeel
vormden, samengebracht onder één beheer waaruit het ’kantoor der provinciale
geestelijke goederen’ gevormd werd. Wanneer de plaatselijke pastoralia niet voldoende
waren of nieuwe gemeenten moesten worden gesticht, kwamen de geldelijke toelagen
uit dit kantoor te hulp. Als maatstaf werd op 20 februari 1740 als minimum traktement
ƒ 450,- vastgesteld en het ontbrekende uit dit fonds aangevuld. Verder financierde dit
fonds de pensioenen.54Zodoende werd in dit gewest geen heffing of belasting ingevoerd
om in het onderhoud van de gereformeerde predikanten te voorzien.55Op dezelfde wijze
vond de financiering van de tekorten plaats in het landschap Drenthe, waar predikanten
wier pastorieën niet genoeg opbrachten om hun een passend inkomen te verschaffen,
vaste toelagen uit de kloostergoederen verstrekt kregen.56

Ook de Staten van Friesland volgden een dergelijk beleid. Zij streefden ernaar om voor
de financiering van de tekorten belastingen te vermijden, waardoor de predikanten
afhankelijk zouden worden van dorpsnotabelen die vaak de gereformeerde religie niet
waren toegedaan, maar slaagden daar niet altijd in. Zo werd de grietman van Achtkar-
spelen bij resolutie van 24 februari 1693 gemachtigdom ten laste van de ingezetenen
van Surhuisterveen aldaar een jaarlijkse omslag over de schoorstenen te heffen of een
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andere belasting in te voeren om in het tekort te voorzien. Voor hetzelfde doel gaven de
Staten op 25 februari 1680 toestemming ten gunste van de predikant van Aelsum en
Wetsenseen daalder of 30 stuivers te mogen leggen op iedere ton bier aldaar getapt.57

1.6.8 Verkoop van geestelijke goederen

Door de wisselvallige en conjuncturele omstandigheden waren beleggingen in geld vaak
rendabeler dan de opbrengst uit landbezit en andere vaste goederen. Daarom heeft al
naar gelang de tijdsomstandigheden in het verdere verloop van de zeventiende en
achttiende eeuw regelmatig verkoop van deze goederen plaats gevonden.58De opbrengst
van deze verkopen belegde men veelal in rentegevende effecten hetgeen het rendement
verbeterde. Het betrokken geestelijk kantoor administreerde deze effecten. In de
bovengenoemde rekening van 173759 staat onder de post ontvangst uit de goederen een
bedrag vermeld van ƒ 76.688./16/7. Hiervan is afkomstig uit de ontvangst van
aangekochte rententot laste van het compt. gen. der gemeene middelen van Holland
ende gesproten soo uyt de kooppenningen van zekere verkogte landen, als capitalen van
zekere afgeloste chynsen, erfpachten en andere renten somm van renten ende intresten
tot last van’t gemeene land, loopende 62412.6.6. Slechts ƒ 14.276,- komt dus uit de
opbrengst van onverkochte goederen.

1.6.9 Opbrengst voor de Staatskas

In een verslag van de ontvanger-generaal van het Geestelijk kantoor van Delft,
opgenomen in het ’Advis’, lezen wij dat het effectieve fonds der geestelijke goederen
zeer gering is en dat de aankoop der effecten de inkomsten niet heeft doen toenemen.
Deze zouden aanmerkelijk vermeerderd zijn, ware het niet dat belangrijke sommen naar
het ’Comptoir van Holland’ zijn overgebracht. Nog in 1789 ging in opdracht van de
gecommitteerde Raden, een som van 100.000 gulden naar het Comptoir, hoewel de
Staatsresolutie de gelden alleen voor het onderhoud van de predikanten had bestemd.60

Het blijkt dusdat er periodiek belangrijkesommen, belegd ineffecten, doorgesluisdzijn
naar het ’Comptoir van Holland’, te vergelijken met het huidige ministerie van
financiën. Dat had deze stukken nota bene zelf als schuldbewijzen afgegeven. Zo was
er sprake van een wel heel bijzondere wijze van schulddelging. Daar de Staten echter
de tekorten van het kantoor van Delft steeds aanzuiverden, gaf dit in de praktijk geen
problemen. Vanuit de Kerk en de predikantenwereld is voorzover bekend tegen deze
gang van zaken nooit enig bezwaar gemaakt.
Daar waar de administratie van inkomsten en uitgaven niet gecentraliseerd was en de
pastoralia nog intact gebleven waren (bijvoorbeeld in Friesland) zien wij het volgende
beeld. Inplaatsen waarde opbrengstder pastoraliaom structurele reden niet langermeer
toereikend was om het toen minimaal voorgeschreven traktement van 450 gulden op te
brengen, hebben de Staten van dit gewest in de jaren 1748, 1762, 1764 en 1765
schikkingen getroffen. De strekking daarvan was dat alle pastoralia die minder
opbrachten dan het door de Staten verplichte traktement bij vrijwillig contract aan de
Staten konden worden overgedaan. De Staten verplichtten zich tot een garantstelling
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voor die 450 gulden en eventuele later vast te stellen verhogingen. In 1794 werd het
traktement vastgesteld op zeshonderd gulden. Ook dit overgedragen bezit is door de
Staten verkocht zonder dat hiervoor schuldbewijzen zijn afgegeven.61

Uit dit alles krijgen wij het beeld dat de Staten en steden van alle gewesten ten tijde van
de Republiek een duidelijk en consequent beleid gevoerd hebben ten aanzien van de
voorziening indepredikantstraktementen.Naarwij zullenzienheeft voordekerkfabriek
hetzelfde gegolden. De opmerking wordt nog wel eens gemaakt dat zij er per saldo niet
veel beter van zijn geworden omdat de uitgaven de inkomsten uit goederenbezit verre
overtroffen. Bovendien stelden zij zich ook garant voor de uitbetaling der pensioenen.
Daar staat tegenover dat, zoals wij gezien hebben, in Holland het goederenbezit in de
loop der tijden door verkoop bijna geheel in de overheidskas is terechtgekomen. De
tekorten die hiervan het gevolg waren, werden over het algemeen via een extra belasting
afgewenteld op de burgers: de rantsoenpenningen.

1.6.10 Financiering uit twee hoofdbronnen

Uit wat hierboven gezegd is mogen wij ten aanzien van de uitbetaling der traktementen
aan het eind van de achttiende eeuw het volgende concluderen. Samenhangend met de
beslissingen, die in de zestiende eeuw genomen zijn en de verdere ontwikkelingen en
consolidatie hiervan in de zeventiende eeuw, geschiedde de uitbetaling direct of indirect
door overheidsinstanties. Dat konden provinciale of stedelijke, geestelijke of
administratiekantoren zijn. Daarnaast betaalden particuliere instanties vanuit de
pastoralia. Dit gebeurde weliswaar onder overheidstoezicht, maar vanuit particulier
beheer, bijvoorbeeld van de predikant zelf, al of niet samen met kerkvoogden. Het
onroerend-goedbezit onder beheer van de gewestelijke overheid kromp in deze periode
door verkoop steeds verder in, terwijl het onder particulier beheer goeddeels onaangetast
bleef.Omdatdeze tweeledigeconstructie inde tebehandelenperiodeeennietonbelang-
rijke rol gaat spelen, leek het goed hier de aandacht op te vestigen. Overigens is dit één
van de belangrijkste redenen dat globaal gezien van het goederenbezit in de noordelijke
provincies tot vandaag toe nog relatief veel intact is gebleven in tegenstelling tot de
overige provincies, waar weinig meer over is van het oorspronkelijke bezit.

1.6.11 Kerkgoederen, kerkvoogden, kerkmeesters

De beslissingen, die gevallen waren ten tijde van de Reformatie en het ontstaan van de
Republiek, waren ook bepalend voor de structuur waarop men in de zeventiende en
achttiende eeuw het beleid inzake de kerkgoederen en de kerkfabriek voerde. In
Holland, Zeeland en Utrecht was het beheer in handen gekomen van de lokale
burgerlijke overheden. Hun waren de bevoegdheden van de oorspronkelijke kerkvoog-
den toegevallen:metanderewoorden,zijwarendeeigenlijkekerkvoogden.62Ditbeheer
konden zij zelf voeren. Meestal benoemden zij echter aan hen rekenplichtige kerk-
meesters. Het oppertoezicht berustte bij de Staten der betrokken gewesten.
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In de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe daarentegen was, evenals
bij de pastoralia, het beheer over de kerkgoederen gebleven waar het oorspronkelijk
was: bij de lokale gemeente.63 De kerkvoogdij bleef dus voortbestaan en kerkvoogden
bleven het beheer voeren. Dat gebeurde weliswaar onder oppertoezicht van de
gewestelijke Staten, maar deze kwamen alleen in actie wanneer daartoe redenen waren.
Ook de benoeming van kerkvoogden bleef bij de gemeente, dat wil zeggen de
dorpsgemeenschap. Die benoeming geschiedde via een zeker censuskiesrecht van
eigengeërfden in Groningen en Drenthe en eigenaars van ’schotschietende huizen of
ploeggangen’ in Friesland.64 Dat dit op den duur problemen opleverde doordat op deze
wijze rooms-katholieken of doopsgezinden de kerkvoogden voor de gereformeerde kerk
mede benoemden, laat zich indenken.
Het Reglement op het beheer der kerkelijke goederen in het Goorregt, van september
1605, bepaalde dat de predikant steeds mede-kerkvoogd zou zijn.65Hoewel ook hier het
beheer over de geestelijke goederen en de kerkgoederen strikt gescheiden was, worden
in deze structuur de kerkvoogden veelal betrokken bij het beheer dat de predikant voert
over de pastoralia. Wij zien dan dit verschijnsel: de kerkvoogden voeren met de predi-
kanthetbeheeroverdekerkgoederen,depredikantvoertmetdekerkvoogdenhetbeheer
over de geestelijke goederen, iets wat in het westen ondenkbaar was. Alleen in het Noor-
derkwartier van Holland schijnen de kerkmeesters een rol gespeeld te hebben bij het
beheer der geestelijke goederen.66

Het verschil in beleid wordt ook duidelijk wanneer voorzieningen nodig zijn bij
onvoldoende opbrengst vanuit de kerkgoederen. InHolland en Utrecht bepalen deStaten
op welke wijze hierin moet worden voorzien. Soms kwam er toestemming hiervoor
kerkgoederen te verkopen, maar meestal vond men de baten in een omslag over de
ingezetenen of de invoering van een bepaalde accijns of belasting.67

Voorbeelden daarvan zijn er genoeg: in Maassluis een accijns op iedere ton gezouten
vis,68 in Almkerk een heffing op de zitplaatsen in de kerk,69 in Vlijmen op ieder lijk dat
in de kerk of op het kerkhof begraven werd,70 in Heusden ten profijte vande kerk, het
exclusieve recht van leverantie van doodkisten.71 In de drie noordelijke provincies
beslistendestembevoegdedorpsbewonershierover.Het tekortwerdvaakaangevuldvia
een omslag over de bewoners. In Groningen kende men hiervoor reeds voor de
Reformatie het ’oortjesgeld’ een soort incidentele belasting op verpachting of bezit van
land, te vergelijken met de eerder genoemde rantsoenpenningen.72

Alleswathierbovengeschreven isoverhetbeheervandekerkgoederenheeft inprincipe
betrekking op de dorpen. De steden die in de Republiek een eigen soevereiniteit kenden,
voerden evenals bij het beheer over de geestelijke goederen een eigen beleid, dat nogal
eens afweek van dat van de Staten.

1.6.12 Financiering van classes en synoden

Uit een overzicht van de kosten van de provinciale synoden en de classicale vergade-
ringen rond 1794 blijkt dat in de kosten van al deze synoden door de Staten van de
betrokken gewesten wordt voorzien.73 Voor de classes gold geen uniforme regeling. In
vele classes werden aan de predikanten classicale gelden uitbetaald, bedoeld als vergoe-
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ding van reis- en verblijfkosten. Zij waren afkomstig van de Staten, de steden, de
kerkekas, de diakoniekas of uit andere fondsen. In de classis Haarlem ontvingen ook de
ouderlingen een vergoeding. In de classes Delft en Schieland ontvingen de deputaten
voor de Indische zaken voor hun moeite en werkzaamheden ten dienste van de Indische
kerk respectievelijk van de Kamers van Delft en Rotterdam van de VOC jaarlijks een
honorarium in specerijen. De drie classes van Utrecht ontvingen jaarlijks uit ’s lands kas
een vast bedrag. In andere classes kwamen in het geheel geen vergoedingen voor,
bijvoorbeeld in die van Gouda, Voorne en Putten en de classes van Friesland. In
Friesland voorzag men in de kosten door heffingen op ambtelijke handelingen, zoals wij
diekennenals legesgelden,bijvoorbeeldbij examensvankandidatenenhetafgevenvan
aktes van approbatie en dergelijke.

1.6.13 Brokkelige structuur

Het zal duidelijk zijn dat de financiële organisatie van de Kerk in de tijd van de
Republiekzichmoeilijkonderéénnoemer laatbrengen. Integendeel.Deopmerkingvan
Groenhuis dat de kerkelijke organisatie de sporen droeg van de brokkelige structuur van
de Republiek geldt wel heel in het bijzonder voor de financiële organisatie.74 Wij
constateren overigens dat Groenhuis hier zelf slachtoffer van lijkt te worden, wanneer
hij generaliserend schrijft75 De predikantssalarissen werden grotendeels op dezelfde
wijze bijeengebracht als vroeger de inkomsten van de pastoor. Waar de pastoor zelf de
pastoriegoederen had beheerd, bleef de predikant dat veelal ook doenen verderDe
geestelijke goederen kwamen onder beheer van een geestelijk kantoor; voor Holland in
Delft gevestigd. De kortsluiting ligt hierin dat hij eerst beweert dat de predikantssala-
rissen op dezelfde wijze bijeengebracht werden als vroeger die van de pastoor (dat wil
zeggen uit de geestelijke goederen), terwijl hij verderop schrijft dat deze onder beheer
kwamen van een geestelijk kantoor.

Een tweede voorbeeld menen wij te bespeuren bij Van Deursen in zijn Bavianen en
Slijkgeuzen, waarin hij de geschiedenis van de Hervormde Kerk in het eerste kwart der
zeventiende eeuw behandelt, dus vrij kort na het ontstaan van de Republiek toen het
onderscheid tussen geestelijke enkerkgoederen waaruit het financieel beheerplaatsvond
nog bekend was. Wij lezen bij hem over de predikantstraktementen:Zijn tractement
kwam immers tot last van het gemeen. In eerste instantie ontving hij betaling uit de
kerkelijke goederen ter plaatse. Die stonden onder beheer van de kerkmeesters, en
gingen het hele dorp aan. En was de opbrengst niet voldoende, dan vroeg men verlof een
algemene extra belasting te heffen ten bate van de kerk, meestal in de vorm van opcenten
op de bierimport.76

Hier valt over op te merken dat deze betaling niet uit de kerkelijke goederen geschiedde,
maar - voorzover beschikbaar - uit de geestelijke goederen. Kerkmeesters waren er in
de eerste plaats voor het beheer van de kerkfabriek. Vanuit deze positie konden zij onder
de naam kerkvoogden het beheer over de pastoralia voeren - in Groningen, Friesland en
Drenthe meestal mèt de predikant, in West-Friesland of het Noorderkwartier zonder
hem. Maar in Holland en Utrecht kende men deze structuur niet, omdat de geestelijke
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goederen in principe gecentraliseerd waren en de betalingen der traktementen daardoor
eveneens centraal geregeld waren. Lokale instanties kwamen er zodoende niet aan te
pas, behalve in de meeste steden. Wat opgemerkt wordt over extra belasting ten bate van
de kerk is in principe juist, maar de kerkfabriek had niet de zorg voor de predi-
kantstraktementen. Verder hebben wij gezien dat voor de voorziening in de tekorten
voor de uitbetaling van traktementen rantsoenpenningen of middelen uit andere
geestelijke goederen in aanmerking kwamen en slechts bij uitzondering heffingen.

Deze voorbeelden illustreren dat het moeilijk is een duidelijk algemeen beeld te krijgen
van deze materie. Er valt nauwelijks aan te ontkomen deze per gewest en in Gelderland
zelfs per kwartier te behandelen. De gegroeide gang van zaken in het ene gewest kan
bezwaarlijk als norm en maatstaf gelden voor het andere. Hiermede is een beeld
geschetst van de weliswaar brokkelige maar niettemin functionerende financiële
structuur van de Hervormde Kerk zoals die door de Staatsregeling van 1798 bedreigd
werd.

1.7 DE ONTWERP-STAATSREGELING VAN 1797

In de nacht van 18 op 19 januari 1795 vertrok de Prins van Oranje, stadhouder Willem
V, met zijn beide zoons vanuit Scheveningen naar Engeland. Reeds op 31 januari
1795verscheenvanwegedevertegenwoordigersvanhetnieuwebewind,deprovisionele
representanten die de voorlopige vertegenwoordigers van het volk van Holland
vormden, eenPublicatie behelzende de erkentenis en verklaaring der Rechten van den
mensch. Daarin las men onder andere:Yder mensch heeft het regt van God zodanig te
dienen als hij wil of niet wil. Allen zijn verkiesbaar tot alle ampten....77 Hoewel niet
duidelijk uitgesproken, hield deze verklaring de opheffing van de bevoorrechting van
de Hervormde Kerk in, althans in de provincie Holland. De betrokken besturen wilden
echter de hieruit voortvloeiende maatregelen eerst nemen wanneer een nieuwe
grondwet meer duidelijkheid en houvast zou verschaffen.78
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1.7.1 Patriotten en scheiding van Kerk en Staat

Nu was opheffing van de bevoorrechting van de Hervormde Kerk een programmapunt
van de patriotten.79In hun plan van een constitutie van november 1791 komt een opgave
voor van punten die aan de beslissing van een Nationale Vergadering behoren
onderworpen te worden. Daarin verwierpen zij alle denkbeelden omtrent voorrechten
die uit de verscheidenheid van begrippen omtrent de christelijke godsdienst zouden
voortspruiten.
- Tot alle ambten en bedieningen zijn alle burgers even gelijk gerechtigd; geen

geboorte noch godsdienst, maar deugd en verdienste zullen in aanmerking komen.
- Iedere secte zal volkomen vrijheid hebben het Opperwezen te dienen, zo en op welke

voet dezelve behaagt, mits de publieke rust niet storende.
Iedere secte zal haar priesters of leraren bezoldigen en voor het onderhoud van haar
kerken en ’cieraadjes’ zorgen.

- De thans bestaande kerken en publieke godsdienstige ’gestigten’ zullen afgestaan
worden ten gebruike van zodanige gezindheid die drievierde der bevolking van de
plaats of stad uitmaakt.80

Hetzelfde beginsel is neergelegd in de ’Schets tot grondslag eener nieuwe constitutie
voor de republiek der Bataven’ door Capellen van de Marsch cum suis, met als
uitzondering dat bij hem ’’s Lands cassa’ de erediensten blijft betalen.81 De staatsom-
wenteling van januari 1795 schiep de voorwaarden tot nadere concretisering van deze
plannen door middel van een staatsregeling. Evenwel, juist van een totaal nieuwe
staatsregeling was echter voorlopig nog geen sprake. Allerlei verwikkelingen,
waaronder met name voortdurende onenigheid bij de nieuwe machthebbers en onderling
rivaliserende belangen der gewesten maakten dat het nog tot eind mei 1797 zou duren
aleer een definitief concept gereed was waarover het Nederlandse volk bij referendum
zou kunnen beslissen. Bij dit alles speelde de nieuw te vormen Nationale Vergadering
de centrale rol.

1.7.2 Orangisten vervangen door patriotten

In het landsbestuur kreeg de revolutie gestalte doordat revolutionaire comité’s zowel in
de steden als ook op het platteland in de bestuurscolleges de oranjegezinde aanhangers
van het ancien régime vervingen door provisionele representanten. Op hun beurt
benoemden zij de leden van de verschillende Provinciale Staten en dezen weer de
nieuwe leden der Staten-Generaal. Dit proces was in maart 1795 praktisch voltooid. De
patriotten hadden de zetels der vroegere regenten ingenomen. Dit hele proces verliep zo
geruisloos, dat men wel sprak van een ’fluwelen revolutie’. Zo werd de Bataafse
republiek geboren en werd de vroedschap municipaliteit.

In de Staten-Generaal bleef de stemming per gewest zoals deze onder het oude bewind
plaatsvond nog bestaan, totdat een nieuwe staatsregeling hierin verandering zou
brengen. Hoewel er reeds in een vroeg stadium - Holland kwam reeds met een
desbetreffend voorstel op 2 februari 1795 - plannen gemaakt werden om een met
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algemeen stemrecht gekozen Nationale Vergadering bijeen te roepen, die de Staten-
Generaal zou vervangen en een nieuwe grondwet ontwerpen zou het tot december 1795
duren eer de Staten-Generaal hiertoe definitief besloten.82

1.7.3 Eerste Nationale Vergadering bijeen

In januari 1796 werden er zodoende verkiezingen gehouden voor de Nationale Vergade-
ringhet eerste moderne vertegenwoordigend lichaam in Nederland.83Alle mannen van
twintig jaar en ouder, die een vaste woonplaats hadden, niet onder de bedeling vielen en
verklaarden aanhangers van de volkssouvereiniteit te zijn waren stemgerechtigd. Elke
50 kiezers vormden een grondvergadering terwijl een districtsvergadering, die een
afgevaardigde aanwees bestond uit 30 grondvergaderingen, zodat de kiesdeler lag op
ongeveer 1:1500. Als minimum leeftijd van een afgevaardigde stelde het kiesreglement
van november 1795 dertig jaar.84

Op 1 maart 1796 werd de historische eerste Nationale Vergadering te Den Haag
feestelijk geopend.Van de 126 leden die de vergadering moest tellen waren er nog maar
negentig aanwezig, uiteraard allen patriotten en onder hen dertig rooms-katholieken.
De meesten behoorden tot de hogere burgerij: advocaten, kooplieden, fabrikanten,
professoren, predikanten en priesters. Er waren ook enkele leden van vroegere
regentenfamilies bij en verder een paar edelen en enige kleine burgers. Men kan de
vergaderingmoeilijkals representatiefvoorhetgehele landbeschouwen.Deorangisten
waren buitengesloten en als gevolg van de geleding der verkiezingen in twee trappen
hadden de gematigde patriotten een al te grote plaats.85

1.7.4 Centralistisch of federalistisch

Onderlingeverdeeldheidontstondoverhetvraagstukvandestructureringder republiek.
Moest men de federalistische structuur continueren, waarbij de provin-ciale soevereini-
teit van kracht bleef, of had de vestiging van een krachtig centraal bestuur over de gehele
republiek de voorkeur? Indien in januari 1795 unitarisch gezinde patriottende een- en
ondeelbaarheid aan de Nederlanden hadden opgelegd, zou erdie eerste dagen geen
tegenstand te verwachten zijn geweest.86Toen echter de Nationale Vergadering hierover
moest beslissen, had het federalisme zijn kracht herwonnen met als gevolg dat er drie
jaren lang over de nationale eenheid is geredekaveld. Het vraagstuk der provinciale
soevereiniteitkleurde elke discussie, tintte elke twisten werkte sterk polariserend.87

1.7.5 Drie stromingen

Men kan drie stromingen onderscheiden.88 In de eerste plaats waren er de federalisten,
die zich afkerig toonden van elke vorm van centraal gezag, omdat naar hun inzicht elke
centralisering van de macht tirannieke corruptie oproept.Alleen de dorps- of stadsge-
meenschap kon door een zekere mate van zelfstandigheid de provinciale regering
verhinderen tiranniek te worden.89 Op haar beurt kon de provincie slechts door de
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handhaving van de provinciale soevereiniteit een afweer vormen tegen de natuurlijke
neiging van het centrale bestuur om zijn macht te vergroten. Hierbij kwam nog een heel
oud strijdpunt in nieuwe gedaante, namelijk dat de provincies er fel tegen gekant waren
om in een te stichten eenheidsstaat de schuldenlast der afzonderlijke gewesten samen
te voegen. In de controverse tussen federalisten en hun tegenstanders, de unitaristen, was
dit een punt van doorslaggevende betekenis.De federalisten vormden de conservatieve
en min of meer aristocratische vleugel van de patriotten. Zijn belangrijkste vertegen-
woordiging kwam uit de typische landprovincies Overijssel en Gelderland, waar de
boerenbevolking er niet in slaagde radicalere representanten naar de Nationale
Vergadering af te vaardigen.90

De tegenvoeters waren de radicalen of unitarissen, ook wel democraten genoemd.Zij
eisten een energieke regering, die bij machte zou zijn door grondige hervormingen van
de Staat het verdere verval van het land te stuiten.Zij waren niet afkerig van uitbreiding
van het nationale grondgebied.91Hun uiteindelijke doel was één ondeelbare Nederland-
se republiek. De moderaten, die tussen deze beide uitersten in stonden, waren eveneens
voorstanders van een eenheidsstaat, samenvoeging van de schuldenlast en algemene
belastingen,maarsteldenzich indeverwerkelijkingvandezedoelstellingengematigder
op. Hun leiders waren over het algemeen Hollanders en dienden vooral het Hollandse
burgerlijk belang. In wezen vormde de strijd over deze fundamentele beginselen het
decor waartegen gedurende de periode 1795-1813 de hele Nederlandse geschiedenis
zich met allerlei varianten afspeelde.

1.7.6 Einde bevoorrechting

Ondertussen bestonden er enkele misstanden, die directe maatregelen noodzakelijk
maakten waarmee men niet kon wachten op de nieuwe staatsregeling. Zo wekte het
handhaven van de voorrechten van de publieke Kerk ergernis, al was het alleen maar dat
de octrooien tot heffing van lasten ten dienste van de Hervormde Kerk en van de
salarissen van haar predikanten, door alle burgers moesten worden opgebracht, dus ook
door de dissenters in de verschillende gewesten. Om hieraan een einde te maken
behoefde men toch niet op een constitutie te wachten, zo bracht ’burger’ Ploos van
Amstel in de zitting van de Nationale Vergadering van 24 mei 1796 naar voren. De
complexiteit van deze materie maakte evenwel dat het nog tot 5 augustus 1796 zou
duren tot de Nationale Vergadering de opheffing van de bevoorrechting van één kerk
uitsprak. Dat wil niet zeggen dat zij tegenover de godsdienst als zodanig een negatieve
of neutrale houding innam; hij werd op zijn maatschappelijke relevantie beoordeeld. De
aanhefvan hetbetreffendedecreet vande NationaleVergadering luidt danookdatgeene
Maatschappij kan blijven bestaan, veel minder bloeijen, waarin de Godsdienst niet
wordt geëerbiedigd en beschermd, en deugd en goede zeden niet worden bevorderd.
Maar tegelijkertijd overwoog deze vergaderingdat eene heerschende of bevoorrechte
Kerk lijnrecht strijdig is, zelfs met de eerste grondbeginselen van Gelijkheid, waarop de
waare Vrijheid en Broederschap zijn gebouwd.92

En dan volgt het besluit dat wij hier in het kort samenvatten.93 Er kan of zal geen
bevoorrechte noch heersende kerk in Nederland meer geduld worden. Geen leraars of
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andere kerkelijke ambtsdragers van welke gezindheid ook zullen buiten de kerken een
ambtsgewaad mogen dragen. Verder zal er geen klokgelui meer worden toegestaan en
zullenalle godsdienstigeplechtigheden alleenplaatsmogen vindenbinnende murenvan
kerken of bedehuizen. Een commissie zal een onderzoek instellen naar de gevolgen van
deze bepalingen en rapport uitbrengen over nadere regelingen die hieruit voortvloeien.
Verder zal aan de hoogst geconstitueerde machten der onderscheiden gewesten behalve
een kopie van dit decreet ook een ’circulaire missive’ worden gezonden. Naast een
krachtdadige aanmoediging tot instemming met bovengenoemde grondbeginselen,
diende deze missive aan de besturen de aanbeveling te bevatten hun inwoners van de
feiten hierin genoemd te overtuigen en de drukkende en bezwarende overblijfselen van
een heersende kerk zo spoedig mogelijk op te heffen.

Dat zolang er nog geen grondwet was de staatsstructuur van het oude bestel van kracht
bleef, betekende wel dat de Nationale Vergadering de plaats en de bevoegdheden van
de voormalige Staten-Generaal had overgenomen maar niet de bevoegdheden had
verkregen die tot dusverre aan de Staten der afzonderlijke gewesten behoorden. Dit hield
in dat in principe de oude bevoegdheden, dus ook die inzake de religie, nog bleven waar
ze waren: bij de gewesten en stadsbestuurders. Daarom kon de nieuwe centrale overheid
voorlopig toch niet verder gaan dan ’de hoogst geconstitueerde machten’ aan te
moedigen tot in te stemmen met de grondbeginselen zoals hierboven verwoord. Dat
bepaalde het karakter van de genoemde missive. Het decreet droeg over het algemeen
een kalm en zakelijk karakter, maar natuurlijk kwam het met beslistheid op vóór de
scheiding van Kerk en Staat.

1.7.6.1 Einde inmenging overheden in kerkelijke zaken
Intussen hadden de Staten van de gewesten reeds in 1795 het instituut van commis-
sarissen-politiek voor de provinciale synodes die doorgaans ieder jaar in de zomer
plaatsvonden, opgeheven. Toestemming voor het houden van synodes behoefde niet
meer aan de overheden te worden gevraagd; de Kerk was hierin geheel vrij. De kosten
die aan deze vergaderingen waren verbonden en die tot dusver door de provinciale
overheden werden gedragen, kwamen daartegenover voortaan voor rekening van de
Kerk. Een uitzondering hierop vormde Groningen waar in de Synode van 4 mei 1795
commissarissen-politiek aanwezig waren en deze nog - zij het voor het laatst - door de
Staten werd bekostigd.94 Ook hield de inmenging van de overheid in beroepingszaken
van predikanten op. Overigens kwam de wettelijk geregelde zondagsviering wel in de
lucht te hangen doordat vernietiging van betreffende plakkaten en octrooien de
wettelijke grondslag hieraan ontnam.

43



1.7.6.2 Eerbiediging oude rechten
Bij dit alles echter hield de overheid in hoge mate rekening met de historisch gegroeide
toestand. Met de bezoldiging der predikanten van de gereformeerde kerk bijvoorbeeld
ging men op de oude voet voort. Gelijktijdig onderzocht men op welke wijze voortaan
zowel in hun onderhoud als in dat van de kerkelijke beambten zou kunnen worden
voorzien. Zoals reeds vermeld zou de missive aan de verschillende gewesten ook een
aanmoediging inhouden om dààr, waar de traktementen reeds voorbarig waren
ingehouden, ze voorlopigin den voorigen staat terug te brengen. Op dit punt wenste
men dus de status quo zeker voorlopig te handhaven. Wel wijzen we nog op de
inconsequentiedie inartikel5besloten lag.Enerzijdsmaaktevernietigingvanplakkaten
en octrooien, die ten grondslag lagen aan de lasten die alle burgers moesten opbrengen
ten dienste van de betaling der traktementen der gereformeerde predikanten, een einde
aan een bron van inkomsten, anderzijds bleef de verplichting bestaan om de traktemen-
ten op de oude voet uit te betalen. Op geen enkele wijze werd aan deze discrepantie
aandacht besteed. Blijkbaar dienden de uitbetalende instanties zelf hiervoor een
oplossing te zoeken, hetgeen in de nog bestaande constellatie ook het meest voor de
hand lag.

Intussen bestaan er op dit punt misverstanden. Zo zegt Schama95dat hetaan provinciale
overheden werd overgelaten of zij hun handen geheel van hun kerkelijke bedienaren
wilden aftrekken, dan wel een kerkbelasting wilden heffen, die bestemd was voor het
onderhoud van de bezittingen en bezoldiging van de geestelijken van alle kerken,
ongeacht hun denominatie. De Nationale Vergadering had evenwel ’niets over te laten’.
Zij kon er slechts bij Provinciale Staten - of hoe die toen heetten - op aandringen de
traktementen te blijven uitbetalen. Hier valt verder nog op te merken dat er van
kerkbelasting nergens sprake is. Pas de grondwet van 1801 bood deze mogelijkheid,
maar dan als regeling voor de gehele republiek, waarvan men overigens geen gebruik
heeft gemaakt.

1.7.6.3 De circulaire missive
Over de reeds vermelde circulaire missive die op 10 augustus 1796 gereed kwam en
bestemd was voor de ’hoogst geconstitueerde machten in de gewesten’ kunnen wij kort
zijn. Deze bevatte eengloeiende lofrede op de beginselen der revolutie in een
hoogdravende en gezwollen taal. Verder kwamen, vergeleken bij een hogere godsdienst
die van nature allen verbindt kerk, ceremoniën en uitwendige plechtigheden er niet
bepaald gunstig af. Daarom bepleitte de missive de laatste resten van de vereniging van
Kerk en Staat te vernietigen. Dit kon niet terstond worden bereikt. De missive wees op
de verplichting tot continuatie van de uitbetalingen aan de predikanten en dergelijken
van de Hervormde Kerk, ingevolge artikel 5 van het decreet. Dat zou evenwel niet lang
meer duren:zospoedigmogelijk zouden alledrukkendeen bezwarendeoverblijfselsvan
het oude stelsel van een heersende kerk buiten werking gesteld worden.96 In ieder geval
maakte Holland - en dat was in dit gewest althans op dit moment doorslaggevend -
bezwaar tegen het dadelijk intrekken en buiten werking stellen van plakkaten en
octrooien aan kerkgenootschappen verleend, op grond waarvan in het verleden door
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verscheidene burgers te goeder trouw gelden gegeven waren. Wat zich historisch
ontwikkeld heeft, kan niet zo maar door de waan van de dag vernietigd worden.97

Hoe het zij, op 18 augustus 1796 werd het volk in een proclamatie gemaand zich
weliswaar stipt te gedragen naar alles wat uit het decreet voortvloeide, maar werden de
hervormden ook min of meer gerust gesteld door de mededeling:wij hebben alsmede
de Hoogste geconstitueerde Magten in de onderscheiden Gewesten ten krachtigsten
aangespoord om ook in het bijzonder de betaling der Hoogleeraars, kerkleeraars en
andere Beampten der gewezen heerschende Kerk, op den ouden voet te laten, of, voor
zooverre daarvan reeds mogt afgeweken zijn, in de vorigen staat terug te brengen, tot
zoo lange dat door gezegde Commissie bij ons zal zijn ingebragt en door ons zal zijn
goedgekeurd en ingevoerd een volledig ontwerp, waarnaar deze zaak, overeenkomstig
de regtvaardigheid en ten meesten nutte des Lands geschikt zal kunnen worden.98

Hiermede waren standpunt en koers van de Nationale Vergadering duidelijk verwoord:
een scheiding van Kerk en Staat en opheffing van alle plakkaten en octrooien die de
Hervormde Kerk in een bevoorrechte positie ten opzichte van andere kerkgemeenschap-
pen geplaatst hadden, was het einddoel. Het wachten was nu op de totstandkoming van
een constitutie die de verhouding van Kerk en Staat definitief zou regelen.

1.7.7 De ontwerp-staatsregeling verworpen

Preciesdriemaanden laterwordtop10november1796eenontwerpvanconstitutie voor
het Bataafse volk bij de Nationale Vergadering ingediend. Dat gebeurt door een daartoe
door de Staten der afzonderlijke gewesten benoemde commissie, van 21 leden.99

In de algemene inleiding op het ontwerp, waarinhet Bataafse volk verklaart, de
volgende beginselen der Rechten en Pligten van den Mensch en Burger te erkennen en
aan te nemen als den grondslag, waarop hetzelve zijne Constitutie vestigt, komt als
artikel XVIII het volgende voor:De Maatschappij, eerbiedigende de erkentenis aan het
bestaan van een Opperwezen, en den heilzamen invloed hiervan op deugd en goede
zeden, handhaaft de vrijheid van een ieder, om God naar de overtuiging van zijn hart
te dienen, en verleent aan allen, ten dezen opzigte, zekerheid en bescherming.100

Hiermede nam het Bataafse volk niet alleen aan dat eerbied voor God de grondslag is
voor deugd en goede zeden, maar gevoelde zij ook behoefte dit uit te spreken om de
heilzame gevolgen die uit de erkenning van deze waarheid voor de Staat voortvloeien.
Betreffende de nadere regeling van de verhouding van Kerk en Staat stelde de
commissie van 21 onder de Titel ’Van den godsdienst, het publiek onderwijs en de zorg
voor de armen’, het volgende voor:101
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Art. 704 Het Nederlandse Volk verklaart, den Godsdienst niet alleen te eerbie-
digen, maar ook aan te merken als de eenige bron van eeuwig heil en als
den grondslag van Deugd, van goede Zeden en daarvan onafscheidelijk
Volks-geluk.

Art. 705 De Staat zorgt, dat het Godsdienstig onderwijs bevorderd worde, dat
overal gelegenheid tot publieke Godsdienst-Oefening zij, en dat alle
Kerkelijke Leeraaren behoorlijk betaald worden.

Art. 706 De Kerk is afgescheiden van den Staat, er zijn dus geene Burgerlijke
voor- of nadeelen aan de Belijdenis van eenige Godsdienstige begrippen
gehegt.

Art. 707 Alle Godsdienstige Genootschappen, in welke niets tegen goede Zeeden
of Burgerlijke Wetten geleerd of verricht wordt, zijn onder gelijke be-
scherming der Wet.

Het zal duidelijk zijn dat artikel 705de vergadering de meeste problemenheeft gegeven.
Niet minder dan 56 afgevaardigden voerden het woord. In de discussie tekenden zich in
hoofdzaakdrieverschillendestandpuntenaf.Eenaantalwildevandit artikelnietsweten
omdat het in strijd was met het aangenomen beginsel van scheiding van Kerk en Staat.
Een tweede stromingpleitte vóórdit artikelop grondvan hetoverwegend belangdat een
volk bij de godsdienst heeft. Bij verwaarlozing hiervan bestaat er gevaar voor ondergang.
De Staat dient dus alleen al uit eigenbelang voor de godsdienst te zorgen. Een derde
stroming was van oordeeldat de Staat niet onmiddellijk, maar middellijk voor
godsdienst en Kerk had te zorgen.102 De consequenties van deze standpunten waren
bepalend voor het antwoord op een aantal vragen. Moest de overheid de uitbetaling der
traktementen en pensioenen aan de predikanten van de voorheen bevoorrechte Kerk al
of niet continueren? Dienden hierin ook de predikanten en priesters der dissenters
betrokken te worden? Moest de overheid geestelijk of kerkelijk bezit confisqueren?
Diende er een herverdeling der kerkgebouwen plaats te vinden?

Ten slotte viel op 25 mei 1797 het besluit om onder TITUL VIII van de ontwerp-
constitutie handelend ’over den godsdienst’ de artikelen 742-754 op te nemen.103 De
inhoud hiervan komt er in hoofdzaak op neer dat Kerk en Staat gescheiden zullen zijn
en dat door overheidskassen geen lasten zullen worden gedragenvan eenig Godsdienstig
genoodschap. Verder zullen alle bezittingen of inkomsten deronderscheiden
Godsdienstige Genootschappen en Kerkgemeenten, die sedert 1581 hun eigendom
geworden zijn, als wettig eigendom worden erkend. Kerken, pastorieën en hun
eigendommen die voor 1581 binnen de Republiek aanwezig waren geacht, zullen
eigendom zijn van degezamenlijke ingezetenen. Voor de kerkgebouwen zullen de
ingezetenen billijke schikkingen dienen te treffen. Geestelijke goederen onder beheer
van overheidsinstanties zullen nationaal verklaard worden. De predikanten van de
gewezen bevoorrechte Kerk zullen hun traktementen, die zij genoten bij het aannemen
van de constitutie, behouden als pensioen, wat ook geldt ten aanzien van de pensioenen
van emeriti en weduwen.

Nu moest het Bataafse volk over deze ontwerp-constitutie beslissen.
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Op 8 augustus 1797 vond hierover een referendum plaats onder de stemgerechtigden.104

Het resultaat was dat het ontwerp met 108.761 tegen 27.955 stemmen werd verwor-
pen.105Deze enorme meerderheid valt waarschijnlijk te verklaren uit het samengaan van
bezorgdheid over de toekomst van de Hervormde Kerk met afwijzing van het door de
constitutie bevorderde aristocratische federalisme. Na ruim tweeëneenhalf jaar hadden
de patriotten dus, verlamd door onderlinge verdeeldheid, nog steeds geen kans gezien
het land een staatsregeling te geven.

1.8 DE STAATSREGELING VAN 23APRIL 1798

1.8.1 De tweede ontwerp-staatsregeling aanvaard

De tweede Nationale Vergadering moest reglementair per 1 september 1797 bijeenko-
men. Reeds per 1 augustus 1797 werden hiervoor verkiezingen gehouden.106 Droeg de
tweede Vergadering al een radicaler karakter dan de vorige, het kon nog drastischer. Op
22 januari 1798 vond een staatsgreep plaats door de unitarissen onder leiding van
Daendels. Zij waren verbolgen over de trage voortgang bij het totstandkomen van een
constitutie. Bij de staatsgreep werden 22 moderaten gevangen genomen, allen leden
van de Nationale Vergadering, zodat zij geen invloed meer hadden op de
totstandkoming van een ontwerp-grondwet. Onder de gevangenen waren vele
tegenstanders van de scheiding van Kerk en Staat, zoals Van Hamelsveld,
Kantelaar, Van Marle, Scheltema en Van Kleffens die bevreesd waren dat deze zou
uitlopen op een scheiding van Staat en godsdienst.
De door de commissie van 21 - inmiddels geslonken tot zeven leden - ontworpen
constitutie, aangeboden aan de aldus samengestelde Nationale Vergadering, kreeg op
23 april 1798 kracht van wet middels een plebisciet met 153.913 vóór- en 11.597
tegenstemmers.107 Op 19 mei werd de aanvaarding feestelijk gevierd. De Bataafse
republiek, die een bevolking telde van 1.900.000 zielen, had een grondwet. Onder het
hoofd ’Burgerlijke en Staatkundige Grondregels’, bevatte de staatsregeling enkele
artikelen (19-23), die de algemene verhouding van de Staat tot de godsdienst en de
Kerk regelden, terwijl de ’Additioneele Artikelen tot de acte van staatsregeling’ de
financiële betrekking tussen Staat en Kerk regelden en afwikkelden (art. 1-6).

1.8.2 De nieuwe regeling

De artikelen over de algemene verhouding van Staat en godsdienst luidden:108

19. Elk Burger heeft vrijheid, om God te dienen naar de overtuiging van zijn
hart. De Maatschappij verleent, ten dezen opzigte aan allen gelijke zeker-
heid en bescherming; mids de openbaare orde, door de Wet gevestigd, door
hunnen uiterlijken eerdienst nimmer gestoord worde.

20. Geene burgerlijke voordeelen, of nadeelen, zijn aan de belijdenis van eenig
Kerklijk Leerstelsel gehegt.
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21. Elk Kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zijnen Eerdienst,
deszelfs Bedienaaren en Gestigten.

22. De gemeenschaplijke Godsdienst-oefening wordt verrigt binnen de daartoe
bestemde Gebouwen, en wel met ontsloten deuren.

23. Niemand zal met eenig orde’s-kleed, of teeken, van een Kerklijk Genoot-
schap, buiten zijn Kerkgebouw verschijnen.

Daar vooral de additionele artikelen een centrale plaats zullen gaan innemen in de
reacties uit de kringen van de Hervormde Kerk, waarbij zelfs bepaalde woorden in het
geding worden gebracht, laten wij deze onverkort volgen:

Artikel 1 De Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven, geduurende de
eerstkomendedrieJaaren na de aanneming der Staatregeling, de gewoone
Tractamenten van derzelver Leeraren en Hoogleeraaren, bij wijze van
Pensioen, uit ’s Lands Kas, genieten, ten einde dezelven, in dien tusschen-
tijd, de nodige schikkingen maaken tot derzelver verdere besoldiging.109

Artikel 2 Ook totzoo lang,wordaandezelveGemeentenhetzoogenoemdeKindergeld
voor dezelver Leeraaren toegewezen.

Artikel 3 Alle Leeraars, Hoogleeraars en derzelver Weduwen, op1 Januarij 1798,ge-
pensioneerd geweest zijnde, blijven de hun toegelegde Pensioenen,
geduurende hun leven, genieten, mids zij aan het Bewind ter Plaatse, alwaar
zij woonen, doen blijken, geenezes-honderdGuldens jaarlijksch inkomen te
hebben buiten het gemelde Pensioen, en bewijzen toonen van hunne
verknogtheid aan de tegenwoordige orde van zaken.

Artikel 4 Alle Geestlijke Goederen en Fondsen, waaruit te vooren de Tractamenten,
of Pensioenen, van Leeraaren of Hoogleeraaren der voormaals Heerschen-
deKerk, betaaldwerden, wordenNationaal verklaard, omdaaruit, eerstlijk,
denogblijvendeTractamentenenPensioenen tevoldoen,en,daarna, toteen
vast Fonds te worden aangelegd voor de Nationaale Opvoeding, en ter
bezorginge der Behoeftigen; blijvende nogthands onverlet de aanspraak,
welke eenig Lichaam of Gemeente daarop mogt maaken, en, met de noodige
bewijzen voorzien, aan het Vertegenwoordigend Lichaam ter beslissinge zal
moeten inleveren.

Artikel 5 Allen andere Kerklijke Goederen, door vrijwillige gift, erfmaaking,
inzameling of aankoop, bij eenig Kerkgenootschap verkregen, worden als
zoodanigen, aan hun verzekerd.

Artikel 6 Alle Kerkgebouwen en Pastorij-Huisen der voormaals Heerschende Kerk,
voor zoo verr’ zij, door aanbouw uit de afzonderlijke Kas der Gemeente,
geene bijzondere en wettige eigendommen zijn, worden overgelaten aan de
beschikking van ieder Plaatselijk Bewind, om deswege tusschen alle
Kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen, en wel binnen de eerstko-
mende zes Maanden na de aanneming der Staatsregeling.
De grondslag van dit vergelijk is, in iedere Plaats, het grootst aantal van
Leden der onderscheiden Kerklijke Genootschappen, hetgeen alzoo de
relative meerderheid van Zielen zal uitmaaken.
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HetzelvezaldevóórkeushebbenomtrenddenaastingeenerPlaatslijkeKerk
en Pastorij, onder bepaaling echter, na gedaane begrooting van de waarde
dier Gebouwen, van eene maatige uitkeering, hetzij in eens, of bij termijnen,
aan de andere Kerk-Gemeenten, naar evenredigheid van derzelver Leden,
welke allen, door deze bepaaling, worden gehouden, voor altijd afstand
gedaan te hebben van de gemeene aanspraak.
De alzoo genaaste Kerken en Pastorijen blijven, ten allen tijde, onder de
bezitting, beheering, en het speciaal onderhoud dier Kerk-Gemeenten, aan
welken dezelven, volgends het hier voorgaand onderling Contract, zijn
toegewezen.
De geschillen, over dit een en ander ontstaande, worden ten spoedigsten
beslist door het Vertegenwoordigend Lichaam.
De Torens, aan de Kerkgebouwen gehegt, benevens de Klokken, met
derzelver huisingen, worden verklaard, eigendommen te zijn en te blijven
der Burgerlijke Gemeenten, staande ten allen tijde onder derzelver behee-
ring en onderhoud.

1.8.3 Rigoureuze ingreep

Deze bepalingen dragen een vrij rigoureus karakter, wat trouwens kenmerkend is voor
deze gehele staatsregeling. Zo werden de eeuwenlang bestaande provinciale grenzen
opgeheven en kwam er een nieuwe indeling in zogenaamde departementen. Met de
geschiedenis hield men geen rekening, historisch gegroeide regelingen en verkregen
rechten werden botweg genegeerd. De opzet van de nieuwe regeling ademde trouwens
ook een heel andere sfeer dan die van 1797: in dat ontwerp wordt gesproken over de
gewezen bevoorrechte kerk (artikel 749-752), hier hanteert men consequent het begrip
’voormaals Heerschende Kerk’ (artikel 1,4,6).

Al deze bepalingen waren voor de Hervormde kerk veel ongunstiger dan die in het
ontwerp van 1797. Zo had dat ontwerp alleen die geestelijke goederen en fondsen tot
nationaal bezit verklaard, die sinds 1581 onder de nationale, provinciale of kwartierlijke
administratie gebracht waren, dus onder direct overheidsbeheer. In de nieuwe
staatsregeling verklaarde men alle goederen en fondsen nationaal, waaruit tevoren de
traktementen van leraren of hoogleraren der ’voormaals heersende Kerk’ werden
betaald, ook voor zover zij niet onder genoemde administratie hadden gestaan. Het ging
dus om alle pastoralia of andere geestelijke goederen die sinds de Reformatie onder het
beheer van predikanten of aan de plaatselijke kerkelijke gemeenten gelaten waren, dat
wil zeggen onder particulier beheer. De enige ontsnappingsclausule stond in het
additionele artikel 4. Dit bood de mogelijkheid van de omgekeerde bewijslast; de
eigenaars moeten hun eigendomsrecht bewijzen.
Verder zouden volgens additioneel artikel 1 de traktementen der predikanten en
hoogleraren nog slechts drie jaar, eindigende op 23 april 1801, door de overheid worden
uitbetaald. De ontwerp-grondwet van 1797 had deze nog gegarandeerd voor de verdere
ambtsperiode van alle predikanten, die op het moment van het van kracht worden van
de staatsregeling in die functie aan een gemeente verbonden waren. Weliswaar zouden
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ingevolge additioneel artikel 3 onder bepaalde voorwaarden de emeriti-predikanten
en (theologische) hoogleraren en hun weduwen, die per 1 januari 1798 gepensio-
neerd waren, gedurende hun verdere leven in het genot hiervan blijven, maar op termijn
zou ook de zorg voor de pensioenen een steeds toenemende last voor de Kerk gaan
vormen.
Het bepaalde in additioneel artikel 6 van de nieuwe constitutie kwam erop neer dat er
in elke gemeente op basis van zielental en gezindte een herverdeling van het kerkge-
bouwen- en pastorieënbezit zou plaatsvinden. Ook dit betekende een financiële aanslag
op de kerkelijke gemeenten zelf. In de eerste plaats brachten de kerkgoederen, zo die er
al waren, vaak niet voldoende op voor toekomstig onderhoud. Verder moesten in een
aantal gevallen de thans op basis van hun zielental aan dissenters, veelal rooms-
katholieken, toegekende rechten op deze gebouwen in klinkende munt worden
afgekocht.

De reden waarom de in artikel 4 genoemde goederen, nadat zij nationaal verklaard
waren, bestemd zouden worden voorde Nationale Opvoeding, en ter bezorginge der
Behoeftigenwas eenvoudig dat de Hervormde Kerk ten tijde van de Republiek met deze
taken, dus onderwijs en armenzorg, belast was. Nu deze taken door de scheiding van
Kerk en Staat bij de overheid kwamen te liggen, verschafte deze zich hiermede de
mogelijkheid om ze te financieren.

1.8.4 De conclusie

Met de Staatsregeling van 23 april 1798 werd de Hervormde Kerk voor de bijkans
onmogelijke opgaaf gesteld binnen drie jaar tijd de betaling rond te krijgen van de
salarissen van haar circa vijftienhonderd predikanten. Daarnaast moest de Kerk zorg
dragen voor de financiering van het theologisch wetenschappelijk onderwijs en de
salarissen van de daarbij behorende hoogleraren, van de exploitatie en het onderhoud
van al haar kerk(elijke) gebouwen en tevens van de salarissen van de beambten, kosters,
voorlezers, organisten, catechiseermeesters en ziekentroosters en ten slotte van haar
gehele kerkelijke organisatie. Daar de talloze verzoekschriften, die reeds ingediend
warenvoordatdezevoordeKerkzonadeligestaatsregelingvankrachtwerd,geeneffect
gehad hadden, was het te verwachten dat hernieuwde protesten ditzelfde lot beschoren
zou zijn.
Zodoende werd de Kerk geen andere keus gelaten dan voor de benodigde financiën een
beroep te doen op haar ruim één miljoen leden. In het vervolg zullen wij bezien hoe de
Kerk deze geheel nieuwe uitdaging heeft aanvaard. Alvorens dit te doen is het nodig na
te gaan hoe het de Hervormde Kerk onder het Bataafse bewind in de verschillende
provincies is vergaan.
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