
2 Gewestelijke reacties

2.1 DE KERKELIJKE STRUCTUUR

Tot beter begrip van het hiernavolgende is het nuttig vooraf stil te staan bij de vraag hoe
de Hervormde Kerk in de Republiek tot aan het einde van de achttiende eeuw
gestructureerd was. Het is goed eraan vast te houden dat de Kerk veel meer dan de Staat
de eenheid van de Nederlanden voorop stelde. In de kerkorde was een vrij frequent
samenkomende nationale (men lette op dit woord)1 synode om zo te zeggen het
toporgaan. Maar sinds 1586 hadden de Staten nog maar eenmaal een dergelijke
samenkomst toegestaan: de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619. Nadat deze
gehouden was, heeft de Kerk nimmer toestemming tot het houden van een landelijke
synode kunnen verkrijgen, daar zoals wij gezien hebben, volgens de Unie van Utrecht
de religie tot het provinciale domein behoorde.

Men kan dus zeggen dat de nauwe band van de Kerk met de ’Verenigde Provinciën’ er
de oorzaak van was dat de Hervormde Kerk werd gevormd door tien provinciale
ressorten te weten: Gelderland, Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Groningen, Friesland,
Overijssel, het landschap Drenthe en Zeeland, alsmede de Waalse kerken. Nu kenden
de meeste van deze provinciën jaarlijks vergaderende provinciale synoden, die door
zogenaamde correspondentie - afgevaardigden naar elkaars vergaderingen - zo goed
mogelijk met elkaar in contact stonden. Het systeem was echter verre van volledig; zo
was Drenthe van elk correspondentschap verstoken en kende Zeeland geen synode.
Incidenteel vergaderden de vier classes daar gezamenlijk onder de naam Coetus.2 West-
Brabant ressorteerde als classis Breda onder de Synode van Zuid-Holland (met
uitzondering van Bergen op Zoom dat tot Zeeland behoorde), Oost-Brabant met de
classes ’s-Hertogenbosch en Peel en Kempenland onder de Synode van Gelderland,
waartoe ook de classis Maastricht en Overmaze behoorde. De omvangrijke provincie
Holland en West-Friesland kende twee zogeheten particuliere synoden, zuid en noord.
Tot de eerste behoorden de classes Zuid-Holland, het gebied van Dordrecht en omgeving
omvattende, Delft, Leiden, Gouda en Schoonhoven, Schieland, Gorinchem, Voorne en
Putten, Den Haag, Woerden, Buren en Breda, tot de tweede de classes Haarlem,
Amsterdam, Enkhuizen, Edam, Purmerend en Alkmaar. Deze indeling komt vrijwel
overeen met de latere provinciegrenzen uit het Koninkrijk der Nederlanden, zij het dat
Buren ging behoren tot Gelderland en Breda tot Noord-Brabant.

De classes vergaderden over het algemeen vrij intensief: éénmaal per maand was geen
uitzondering.3 Deze vergadering werd gevormd door alle predikanten van het ressort en
verder in de regel uit iedere dorpsgemeente één en uit elke stad twee ouderlingen. Naar
de Provinciale Synode vaardigde iedere classis gewoonlijk twee predikanten en twee
ouderlingen af. Diakenen maakten geen deel uit van een kerkeraad zodat wij hen dus
ookniet tegenkomen indeclassesensynoden.Meestal vergaderdemeneenmaalper jaar

51



bij toerbeurt in de hoofdplaats van een classis, de classis synodaal. Deze verzorgde dan
de uitnodigingen.
Tot de genodigden behoorden eveneens twee leden uit de Gedeputeerde Staten die
lidmaat dienden te zijn of op zijn minstliefhebbersvan de gereformeerde religie. Zij
woonden als commissarissen-politiek met vetorecht de vergadering bij. De corres-
pondenten, afgevaardigd door andere provinciale synoden, hadden geen stemrecht.
Naast dit contact vond er ook uitwisseling plaats van de handelingen der synodenver-
gaderingen.4 Aan het eind van de vergadering benoemde iedere classis één predikant en
één ouderling die het college van deputaten vormden en als zodanig de zaken gaande
hielden tot de volgende synode. Ook de classes van het landschap Drenthe kwamen in
synodaal verband bijeen, met dit verschil dat zij over het algemeen eens in de drie jaar
vergaderden.

2.2 DE AAN FRANKRIJK GECEDEERDE GEBIEDEN

Het Haagse Verdrag dat in mei 1795 met Frankrijk gesloten werd, had ook kerkelijke
gevolgen. Feitelijk werd in allerlei bepalingen ons land tot vazal van Frankrijk gemaakt,
maar bovendien werd ook afstand van een deel der Generaliteitslanden gevorderd, te
weten van Limburg en van Zeeuws-Vlaanderen. Deze kwamen onder Frans bestuur.
Daardoor hebben deze gebieden, die in de jaren 1813 en 1814 bij het Koninkrijk der
Nederlanden gevoegd werden, geen deel gehad aan de kerkelijke en politieke
ontwikkelingen van de rest van de Nederlanden. Daar het Franse bestuur in de tussentijd
weigerde de vroegere financiële verplichtingen jegens de hervormde gemeenten na te
komen, hebben de problemen, die voor de Kerk hieruit volgden, in Limburg een
voorwerp van voortdurende zorg gevormd voor de Gelderse Synode en in Zeeuws-
Vlaanderen voor de classis Walcheren.5

2.3 REACTIES IN NOORD- EN ZUID-HOLLAND

2.3.1 De eerste reacties

De eerste reactie voorzover bekend binnen de Hervormde Kerk op de omwenteling van
januari 1795 inzakede inkomsten der Kerken en derzelver Leeraarenvinden wij in de
handelingen der Classis Haarlem van 5 mei 1795.6 Naar aanleiding van een voorstel
hierover lezen we het volgende:Hieruit wierd een voorstel in omvraag gebragt of men
bij de tegenwoordige Repraesentanten van Holland, ’t zy nomine Synodi of Classis of
anderszins een adres al of niet zoude maaken omtrend ’t behouden van alle inkoomsten
welken aan de Hervormde Kerken en derzelver Leeraars verleend zijn - zo ja hoe en op
welke eene wyze dit aan te leggen en in te richten waar toe eene Commissie is
benoemd Ds Rutgers, Wegeri, van der Vies, Donker, van Diepen, van der Roest.
Hier komen wij voor het eerst de naam van Abraham Rutgers tegen, predikant te
Haarlem, op dat moment praeses van deze vergadering, die wij in deze financiële zaken
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de komende jaren telkens zullen zien terugkeren als initiator van belangrijke stappen.
Hem stond duidelijk voor ogen wat de Hervormde Kerk door verandering van het
staatsbestel te wachten stond. Hij wilde alert reageren en de maatregelen die er van
overheidswege ongetwijfeld genomen zouden worden ten aanzien van de Kerk en haar
goederen niet lijdelijk afwachten, maar de ontwikkelingen een slag voor zijn.
2.3.1.1 Een commissie in de classis Haarlem
Ruim drie maanden na de omwenteling was er dus in Noord-Holland al een classicale
commissie gevormd om eventuele overheidsmaatregelen te pareren. Deze com-missie
zat niet stil. De volgende classicale vergadering van Haarlem, 14 juli 17957, waarvan
Rutgers scriba was, was tevens een voorbereidende vergadering voor de te houden
Noordhollandse Synode van 28 juli 1795. In het verslag lezen wij onder het agendapunt
Propositieomtrendde inkomstenderKerken enLeeraars:Gecommitteerdenadcausam
berigten
Dat zij met alle nodige adtentie overwogen hebben 2 poincten, die aan hun gedemen-
deerd zijn, te weten
1 het al of niet requestreeren over en tot blijvende Exceptia der Predikanten van Stads

en Dorpslasten - en
2 over het behouden van alle die inkomsten die aan de Hervormde Kerk en derzelver

Leeraars vergund zijn.
Het eerste punt slaat op het feit dat predikanten van de Hervormde Kerk in vele gevallen
vrijgesteld waren van bepaalde dorps- en stadsbelastingen. Doordat er een algehele
herziening van het belastingstelsel te verwachten was, zouden de predikanten, gezien
de nieuwe constellatie, van dit privilege beroofd worden. Dat zou voor hen inkomsten-
vermindering betekenen. De commissie, zo gaat het verslag verder, staat duidelijk voor
ogen wat niet alleen de predikanten te wachten staat maar ook welk gevaar in dat geval
vele gemeenten boven het hoofd hangt. De predikanten zouden van hun inkomsten
beroofd worden, omdat de meesten van hen voor geen ander beroep waren opgeleid en
dus moeilijk een ander middel van bestaan zouden kunnen vinden. De gemeenten
zouden beroofd worden van de uitoefeningvan den Openbaren Godsdienst, omdat vele
gemeenteleden niet in staat zouden zijn de middelen hiertoe op te brengen. Hierbij wees
de commissie vooral op de minder gunstige economische omstandigheden van het
momentwaar immers zoo vele Effecten of buiten betaling of in waarde aanmerkelijk
verminderd zijn.

Toch wilden de gecommitteerden er nog niet toe overgaan om hierover een adres bij de
representanten van Holland in te dienen. Er waren bij de classis immers nog geen
klachten binnengekomen over lasten voor de predikanten. Bovendien dienden
predikanten de schijn te vermijden dat zij zich aan de algemene burgerlasten zouden
willen onttrekken door zich tot nadeel van anderen hiervan verschoond te achten.
Daarbij kwam dat de traktementsbetaling ongestoord voortgang vond en er een
geruststellende mededeling was binnengekomen van de representanten van Holland
gedateerd 30 juni 1795. Zo lang er door een Nationale Vergadering geen andere
maatregelen genomen waren, zouden de bestaande bepalingen en regels van kracht
blijven. Dit betekende echter niet dat men van kerkelijke zijde lijdelijk kon afwachten.
Men diende zich gereed te houden om zich bij de bijeenroeping van een nationale verga-
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dering, waarin over deze zaken gehandeld zou worden, met een adres tot deze te
wenden.
Daarom stelde men voor dat er een commissie zou komen om uit naam van de Hollandse
predikanten en kerken handelend op te treden. Alle classes van Noord- en Zuid-Holland
moesten een lid voor die commissie aanwijzen. Zodra een nationale vergadering
geformeerd was en aleer ter zake van de predikantstraktementen een beslissing zou zijn
gevallen zou deze commissie zich dan tot deze vergadering moeten richten met een
adres,waarin degevaren opengelegd wierden,waaraan deGodsdienstoefening vanzoo
een aanmerkelijk aantal ingezetenen, als de Gereformeerden uitmaken, bloot staan in
gevalle in ééns de middelen van bestaan, voor de tegenwoordige Leeraars en andere
Kerkelijke inkomsten ophielden, waarin dus hiertegen vertoog gedaan wierd, zoo lang
er niet langs andere wegen in voorzien was, en voorts de een en andere grondslagen
aangevoerd wierden, waarop de possessie van deze en gene Inkomsten van de
Hervormde Kerk en hare Leeraars gefundeerd was - alles ten einde niet op éénmaal
alles in verwarring kwam en de stand van vele Gemeentens in verval geraakte. De
commissie was van mening dat er niet geaarzeld mocht worden. Zij stelde daarom voor
staande de vergadering iemand alvast tot lid van een dergelijke nog te formeren
commissie te benoemen en alle classes van Noord-Holland in een schrijven voor te
stellen hetzelfde te doen. In de eerstvolgende synode, die twee weken later plaatsvond,
zou deze zaak dan in behandeling kunnen worden genomen. Deze synode zou dan
alle classes van Zuid-Holland moeten verzoeken om op dezelfde wijze en gezamenlijk
met de Noordhollandse te werk te gaan,opdat er alzoo bij den aanvang der Nationale
Conventie eene Commissie van kerkelijke persoonen zij, die de belangens onzer Kerk
op de best mogelijke wijs, wat het Finantieele betreft, voordragen en bevorderen. Tot
zover het rapport van de classicale commissie dat aan deze classicale vergadering ter
discussie werd aangeboden en ondertekend was door A. Rutgers.

Niet voor niets staan wij bij dit rapport zo breedvoerig stil. In tegenstelling met wat wel
beweerd wordt, blijkt uit het rapport, waarvan Rutgers ons de meest voor de hand
liggende auteur lijkt, dat reeds in een vroeg stadium het gevaar onderkend werd dat de
Hervormde Kerk bedreigde. Er moesten dus maatregelen worden genomen.8 Men wilde
zich buiten de Synode van Zuid-Holland om tot de Zuidhollandse classes richten,
hetgeen wel zal samenhangen met de onzekerheid of deze Synode, die altijd in de zomer
samenkwam, nog zou doorgaan. Zij kon immers niet meer rekenen op betaling der
kosten door de overheid. Daarvoor moest eerst een oplossing gevonden worden.9

Overigens is ook dit een bewijs van de voortvarendheid van Rutgers: hij wilde de zaak
niet laten vertragen door onzekerheid over het al of niet doorgaan van deze synodever-
gadering. De classis ging, blijkens de handelingen, zonder nadere discussie met deze
voorstellen akkoord en conformeerde zich eraan. Als gedelegeerde van de classis
Haarlem werd Rutgers benoemd. Hij zou ook de vijf andere classes van Noord-Holland
verzoeken tot samenwerking te komen,opdat die zaek bij de Sijnodus die rijpheid
hebbe, dat men vandaar naar de Zuidhollandsche classes schrijven kan.

2.3.1.2 Een synodale commissie in Noord-Holland
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De Noordhollandse Synode nam de voorstellen in haar vergadering van 28 juli 1795 in
behandeling en aanvaardde ze zonder nadere discussie. Zij riep tevens een financiële
commissie in het leven.10 De synode verzocht daarop de classes van de provincie
hiervoor zo snel mogelijk een commissielid te benoemen. Het aanschrijven van de
Zuidhollandse classes werd echter overgelaten aan de te vormen Noordhollandse
commissie, met het advies erbij niet te snel of overhaast en vooral voorzichtig te werk
te gaan. De classes benoemden daarop de gecommitteerde leden. Het waren: vanwege
Amsterdam: H.D.J. Coerman, Alkmaar: P. de Wilde, Haarlem: A. Rutgers, Edam: G.
Rijk, allen predikanten. Hoorn en Enkhuizen benoemden geen gecommitteerden. De
handelingen vermelden als reden dat zij de brief hierover niet op tijd ontvangen
hadden.11

Rutgers wilde op verrassingen voorbereid zijn. Behalve een schrijven aan de Zuidhol-
landse classes stuurde hij ook nog een persoonlijk bericht naar de samenkomst van
de Zuidhollandse classes in Woerden. Die beraadslaagden daar op 7 oktober 1795 onder
de naam coetus op welke wijze de provinciale synode doorgang kon vinden nu de Staten
onder het nieuwe bewind zich zowel wat de afvaardiging van commissarissen-politiek
betreft als ook financieel hiervan hadden gedistantieerd.12 In de handelingen van deze
coetus lezen wij onder artikel 10 Rutgers’ verzoek of ’die van Zuid-Holland’ zich met
die van Noord-Holland gereed zouden willen houden om zonodig direct te reageren als
de politieke ontwikkelingen dit nodig maakten. Hierop werd positief beschikt.13

Zodoende lag er wat de Hollandse synoden betreft in oktober 1795 al een draaiboek
klaar om aan alle eventualiteiten het hoofd te kunnen bieden.

In het verslag van de Noordhollandse Synode, die op 26 juli 1796 gehouden werd te
Amsterdam, staat dat Rutgers verslag doet van de activiteiten van de Noordhollandse
commissie die inmiddels haar arbeid had aangevangen.14 Er was overleg geweest met
de gedeputeerde predikanten Krieger en Van Voorst, die door de meeste classes van
Zuid-Holland waren aangewezen om de financiële zaken te behartigen, terwijl ook de
deputaten van Gelderland contact hadden gezocht. Het doel was zoveel mogelijk
gemeenschappelijk te handelen. In verband hiermede steldede commissie bijmonde van
Rutgers voor om alle kerkvergaderingen in ons land op te wekken een financiële
commissie te formeren. Verder zou het van belang zijn wanneer er ook in de plaatselijke
gemeenten kerkelijke commissies in het leven geroepen zouden worden, waarbij men
zich kon vervoegen. Dit was nodig omdat immers de correspondentie over deze kwestie
met de overige synoden nog niet geregeld was. Medegedeeld werd dat de classes van
Hoorn en Enkhuizen nog geen afvaardiging benoemd hebben in de Provinciale
commissie. Hun zal worden verzocht dit alsnog te doen of de zittende afgevaardigden
van de andere classes hiertoe namens deze beide te machtigen. De meerderheid der
vergadering ging met al deze voorstellen akkoord15, terwijl de classes Hoorn en
Enkhuizen wensten aangetekend te zien dat zij bij hun afwijzing bleven, zonder nadere
toelichting overigens.

Naast deze behoedzame opbouw van een landelijke organisatie op gewestelijk niveau,
werd zoals reeds aangestipt ook aangestuurd op een organisatie op gemeentelijk niveau:
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er moesten in de gemeenten van hervormd Nederland kerkelijke commissies komen.
Omdat er in de andere gewesten nog geen synodale commissies waren, moesten deze
plaatselijke commissies dienen als correspondentieadressen waartoe de Noordhollandse
commissie - lees Rutgers - zich over de hoofden van de synodale organen heen, kon
richten om haar ideeën te propageren. Dit beleid getuigde van visie en hier manifesteer-
de Rutgers zich als leider en kerkpoliticus. Er mocht niet geaarzeld worden: de zaak
moest doorgang vinden: er stond teveel op het spel. Daarom kon er met name niet
gewacht worden tot de andere synoden in actie kwamen: het voortbestaan van de
gemeenten was in het geding. Vandaar deze gewaagde stap. Het is duidelijk dat deze
poging om de Hervormde Kerk tegenover de overheid als een eenheid te mobiliseren
geheel nieuw was in haar bestaan, na twee eeuwen van provincialisme en particularisme
die door de staatsvorm van de Republiek veroorzaakt was.
Intussen handelde Rutgers wel met de grootst mogelijke omzichtigheid. Zolang er nog
geen definitieve beslissingen waren gevallen, wilde hij voorkomen dat kerkelijke
maatregelen de politieke besluitvorming negatief zouden beïnvloeden of de politici voor
het hoofd zouden stoten. Wij zullen nog meer voorbeelden van deze omzichtigheid
tegenkomen.16 Maar wanneer op 23 april 1798 de beslissing gevallen is, zien wij hem
daarna in de vergadering van de Synode van Noord-Holland op 21 juli 1798 met
veel passie het voorstel verdedigen van het bijeenroepen van een Nationale Synode. Hij
voerde aan dat tegenover één nationale overheid zoals deze intussen gevormd was één
nationale synode paste als vertegenwoordigster van alle kerkelijke belangen waarin de
overheid een rol speelde.Daarnaast noemdehij nogmotieven vanmeer geestelijkeaard,
die er waren om zo’n vergadering bijeen te roepen. Het lag niet bepaald aan hem dat het
er tenslotte niet van is gekomen.17

2.3.1.3 Een synodale commissie in Zuid-Holland
Inmiddels had men in Zuid-Holland ook niet stilgezeten.
In de Synode van 13 september 1796, gehouden te Leerdam, werden de predikanten
W.L. Krieger en D.C. van Voorst, die door de meerderheid der classes tot respectievelijk
voorzitteren secretarisvan dezeSynodewaren aangewezen,benoemdtot gedelegeerden
voor financiële zaken, een commissie dus die uit twee leden bestond.18Zij zouden echter
niets ondernemen, voordat uit de dagbladen was gebleken dat men in de Nationale
Vergaderingde Godsdienst zoo van de Staat zou willen afscheiden dat de Tractementen
der Leeraars en anderen van ons Kerkgenootschap daar bij geheel zouden verlooren
gaan. Reeds eerder hadden zij aan de provinciale synodale commissie van Noord-
Holland voorgesteld om een ’personele conferentie’ te houden. Die commissie
achtte dit echter nog niet nodig. Wel had de Noordhollandse commissie een
ontwerp-adres overgelegd, eventueel bestemd voor de Nationale Vergadering, waarvoor
zij de medewerking van de Zuidhollandse commissie vroeg. Krieger en Van Voorst
achtten het evenwel nog niet raadzaam dit adres te versturen; Noord-Holland wachtte
eveneens af. Verder brachten zij in deze Leerdamse synode het voorstel van de
Noordhollandse commissie ter tafel aan alle kerkeraden binnen hun synodale ressort te
vragen opgave te doen van alles wat betrekking had op de eigendommen van het
kerkgenootschap. Zij vroegen hiertoe de medewerking van andere synoden. De
Zuidhollandse commissie zou dit ter hand nemen en hierin samenwerken met die van
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Noord-Holland en Utrecht. Op voorstel van de classis Leiden zou de synode bovendien
bevorderen dat er een onderzoek zou worden gedaan naar het totaal aantal gereformeer-
den over ons gehele land, een novum dat van belang kon zijn bij de komende
ontwikkelingen.
Wat opvalt is dat ook de Zuidhollandse commissie de nodige voorzichtigheid betrachtte
doordeNationaleVergaderingpas tewillenbenaderenalsermeerduidelijkheidbestond
inzake haar plannen. Deze voorzichtigheid kwamen wij hierboven bij Rutgers ook al
tegen. Ondertussen deed men wat men kon doen en voor het verdere verloop van belang
kon zijn: het inventariseren van het kerkelijk bezit. Dat hierin de beide Hollandse en
Utrechtse synoden samenwerkten, had zijn reden: de kerkelijke financiën in deze
provncies hadden dezelfde structuur.19

2.3.1.4 Hollandse synoden vergaderen in kritieke periode
Op 25 mei 1797 was de Nationale Vergadering gereed gekomen met het ontwerp van
een nieuwe grondwet waarover de kiezers zich door middel van een referendum op 8
augustus 1797 zouden uitspreken. Voor de Hervormde Kerk stond veel op het spel.Titul
VIII over de Godsdienstbepaalde immers, kort samengevat, in hoofdzaak dat de
dienstdoende predikanten hun traktementen alleen nog zouden behouden zolang zij in
functie waren en dat vervolgens de fondsen waaruit deze werden betaald door de staat
onteigendzoudenworden.20Het referendumvan8augustuszoueroverbeslissenofdeze
grondwettelijke bepalingen rechtskracht zouden krijgen. Zodoende was de periode
tussen 25 mei en 8 augustus 1797 er een van onzekerheid en afwachten. In deze
onzekere weken vergaderden de synoden van Zuid- en Noord-Holland, van wie de
belangen, naast die van Utrecht en Zeeland, in de eerste plaats op het spel stonden.

In de Zuidhollandse Synode van 4 juli 1797 te Breda deed de financiële commissie
breedvoerig verslag van haar werkzaamheden.21 Zij memoreerde dat het met enige
moeite toch gelukt was het totaal aantal gereformeerden vast te stellen. Verder meldde
zij dat bij het Provinciaal Bestuur een uitvoerig adres was ingeleverd, waarin de
commissie aandrong op het behoud der zogenaamde geestelijke goederen van Zuid-
Holland. Omdat de opbrengst hiervan geheel ontoereikend was voor het dragen van de
eruit bestreden kosten, verzocht zij tevens het voortbestaan vande Hervormde
Godsdienst in Nederland mogelijk te maken. Hierbij benadrukte zij in het bijzonder de
toestand in Bataafs Brabant, waar de hervormden wel het meest in moeilijkheden
dreigden te geraken. Ook de Noordhollandse commissie had, zo blijkt uit dit verslag van
de Zuidhollandse commissie, een dergelijk adres bij het Provinciaal Bestuur van
Holland ingeleverd. Beide adressen hebben echter geen positief resultaat gehad. Het
Provintiaal Committeehad ondertussen wel aan de synode een opgaaf gevraagd van het
aantal predikanten, kosters, vacatures, emeriti, alsmede van het aantal gereformeerden
die tot de Synode van Zuid-Holland behoorden. Na een enquête in de gemeenten is aan
dit verzoek voldaan.
Bij deze gelegenheid werd melding gemaakt van de op initiatief van de Utrechtse
Synode gehouden sessies van de Utrechtse Coetus. De vergadering ontving hierover
informatie en kreeg een extract uit de handelingen van deze Coetus overgelegd. Het
belang van deze Coetus is met name voor de reacties van de Hervormde Kerk in
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Holland, Utrecht, Zeeland en delen van Gelderland van die aard geweest dat wij er
hieronder nader op terugkomen.22De commissie onderstreepte tenslotte dat zij voor het
geval het referendum van 8 augustus voor de Hervormde Kerk negatief zou uitvallen,
er alles aan gedaan had om het onheil af te wenden en verzocht dan ook haar rapport op
te nemen in de handelingen van de synode:opdat aan het nageslacht zal blijken dat de
slag in deze tijd aan de Kerk toegebracht niet lijdelijk is ondergaan, classes en Synode
zijn waakzaam geweest. Het bloed van het voorgeslacht dat er alles voor over had vloeit
nog door de aderen.

De handelingen van de Noordhollandse Synode die bijna drie weken later op 23
juli 1797 in Hoorn plaatsvond, zijn op dit stuk van zaken minder uitvoerig maar wel
nuchterder.23 Wij lezen daar:er rest ons dus niets anders dan maar af te wachten of het
plan van de constitutie al of niet zal worden aangenomen. In overeenstemming echter
met de overwegingen van de Coetus te Utrecht, waarin aangedrongen werd dat ons
kerkgenootschap niet stil moet blijven zitten, maar bezig moet blijven24, werd de
vergadering in overweging gegeven om zodra de constitutie zou zijn aangenomen, een
plan te ontwerpen tot oprichting van een fonds dat het voortbestaan van de respectieve
gemeentenzoukunnen financierenen inde predikantsvacaturesvoorzien.Decommissie
zou zich gaarne met het ontwerpen van plannen daartoe bezig houden. Een en ander was
geheel in de stijl van Rutgers.

2.3.2 De beslissing gevallen

De Staatsregeling van 1798
Tussen deze synodale vergaderingen en die van het volgend jaar liggen twee belangrijke
data. Wij wezen er in onze historische inleiding al op dat de grote meerderheid van de
kiezers op 8 augustus 1797 de ontwerp-constitutie van de Nationale Vergadering van 25
mei 1797 afwees25, maar dat zij op 23 april 1798 een tweede ontwerp aanvaardde.26 De
additionele artikelen 1,4 en 6 van deze grondwet bepaalden kort samengevat:27

1 De predikanten en hoogleraren ontvangen van ’s landswege hun traktementen nog
drie jaar als pensioen, dus tot 23 april 1801.

2 Alle fondsenengoederenwaaruitdepredikantstraktementenwordenbetaald,worden
nationaal verklaard.

3 Kerkgebouwen en pastorieën vervallen aan het plaatselijk bewind. Zes maanden na
het van kracht worden van deze staatsregeling zal er een herverdeling plaatsvinden
onder de bestaande kerkgenootschappen.

Dit betekende dat de Hervormde Kerk vanaf 23 april 1801 financieel en organisatorisch
geheel op zichzelf zou zijn aangewezen.
De Utrechtse Coetus had zich al eerder met het probleem beziggehouden. In zijn tweede
sessie, van 18 tot 29 mei 1797, had deze op het moment van de totstandkoming van de
concept-grondwet van 25 mei 1797 en in afwachting van het referendum van 8 augustus
daaropvolgend, zich onder meer bezonnen op de maatregelen die gemeenten zouden
moeten nemen bij een eventuele voor de Kerk negatieve uitslag.28 Men kwam nog niet
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toteenvastomlijndplan,maar formuleerdeenigedesiderata.Deliefdesbandenmoesten
wat de onderlinge kerkelijke verhoudingen betreft nader worden aangehaald, maar dat
was een taak van classes en synoden. Verder zouden te voeren acties gemeenschappelijk
ondernomen dienen te worden. Veel aandacht besteedde men voorts aan het vraagstuk
van de fondsvorming. Hoe moest deze plaatsvinden: lokaal, provinciaal of nationaal?
In ieder geval zou hetGereformeerde kerkgenootschapin zijn geheel moeten zorgen
voor gemeenten, die om financiële reden geen predikant konden beroepen. Wel stond
bij de vergadering vastdat alles, wat gedaan wordt uit den boezem der bizondere
gemeenten van yder gewest moet voorkome.29 Hoewel deze aanbevelingen bedoeld
waren met het oog op een mogelijke negatieve uitslag van het referendum van 8
augustus 1797, zullen zij, naar wij mogen aannemen, zeker mede bepalend geweest zijn
voor de reacties van de synoden op de staatsregeling van 23 april 1798.

2.3.3 Reacties in Zuid-Holland

De eerste synode die maatregelen trof om aan de door de grondwet geschapen toestand
het hoofd te bieden, was die van Zuid-Holland, op 3 juli 1798 en volgende dagen bijeen
te Dordrecht. Blijkens de handelingen legde de financiële commissie een gedetailleerd
plan op tafel30, dat door de synode met algemene stemmen werd aanvaard.

2.3.3.1 In elke gemeente een gemeentecommissie
Het was volgens dit plan noodzakelijk in elke gemeente een commissie voor de
financiën te vormen om tezamen met de kerkeraad te arbeiden aan het gemeen-
schappelijk belang van de gemeente en deGodsdienstoefeningook voor het nageslacht
veilig te stellen. In grotere gemeenten moest hiertoe worden omgezien naarkundige en
godsdienstlievendegemeenteleden, in kleinere zou de kerkeraad als zodanig kunnen
functioneren. Deze commissie diende door de gemeentegequalificeerd, gemachtigd te
worden om in haar naam handelend op te treden. Ook een kerkeraad die als zodanig ging
functioneren zou hiertoe speciaal gekwalificeerd dienen te worden. Hier werd door de
veranderde constellatie direct al een voor een kerkelijke gemeente ingrijpende en
ingewikkelde zaak aan de orde gesteld, namelijk wat wel genoemd wordt ’de
vertegenwoordiging in rechten’. Zolang de overheid middellijk of onmiddellijk het
beheer over geld en goederen van de Kerk voerde, was zij ook de rechtspersoon in het
rechtsverkeer. Nu de overheid het beheer had afgestoten, was deze positie geruisloos
toegevallen aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Geruisloos, omdat blijkbaar
hiervoor door de overheid nergens regelingen waren getroffen. Wij laten deze zaak hier
rusten omdat wij er uitvoerig bij zullen stilstaan in een volgend hoofdstuk.31

2.3.3.2 Taken van een gemeentecommissie
Deeerste taakvaneengemeentecommissieofwelkerkelijkecommissiewasvolgenshet
plan het al of niet samen met de kerkeraad instellen van een onderzoek naar het recht
van de gemeente op kerkgebouw, pastorie en geestelijke goederen. Dat het plan dit als
eerste taak noemde hangt samen met artikel 6 van de additionele artikelen dat
herverkavelingdergebouwenenwelbinnenzesmaandenvoorschreefwaardoordekans
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bestond dat een gemeente gebouwen zou moeten afstaan. Verder was artikel 4 van
belang waarin stond dat een gemeente de mogelijkheid geboden werd om voorzien van
de nodige bewijsstukken, aanspraak te maken op de geestelijke goederen en fondsen.
Als tweede taak noemde het plan de zorg voor de bezoldiging van de predikanten
alsmede die voor hun opleiding. Dit laatste was een gezamenlijke taak, evenals de derde
die genoemd werd: steun aan kleine of vervallen gemeenten. Dit zou te bereiken zijn
door samenvoeging van nog op te richten fondsen. Met de woorden:samen behoren wij
tot het Hervormd Kerkgenootschapwerd hiervoor een appèl gedaan op de geloofssolida-
riteit. Dat was een nieuw gegeven in de geschiedenis van de Hervormde Kerk: een
beroep op het saamhorigheidsgevoel, ja zelfs op de geloofssolidariteit die zich voor het
eerstgemanifesteerd had in een landelijkehandtekeningenactie in hetnajaar van 179732,
maar nader gestalte zou moeten aannemen om effectief te zijn. De Utrechtse Coetus
vormde hiervan het eerste symptoom en het Hollandse Stedenberaad was zijn vervolg,
naar wij zullen zien.

Het ligt voor de hand dat het plan het gedurende de eerstkomende jaren namens de
gemeente in ontvangst nemen en uitbetalen van de predikantstraktementen, (krachtens
artikel 1 van de additionele artikelen) eveneens een taak voor de gemeentecommissie
achtte. Deze plaatselijke commissies dienden bij moeilijke kwesties te worden
bijgestaan door classicale en synodale commissies, zodat men tegenover de wetgever
gemeenschappelijk kon optreden,als dit plaatselijk te kostbaarzouworden. Omgekeerd
konden classicale en synodale commissies zich ook wenden tot de plaatselijke
commissies voor aanwijzingen en adviezen. Dit bijzonder voortvarende plan bevatte
overeenkomstige uitvoeringsbepalingen: binnen acht dagen nadat de Synode van Zuid-
Holland het zou hebben aanvaard, zouden deputaten van dit besluit kennis geven aan de
classes, alsmede aan de correspondenten van de andere synoden, waaronder aan die van
Drenthe en de Walen alsook aan de classes van Zeeland, en hen oproepen om dezelfde
maatregelen te nemen. Op deze wijze kon ook de correspondentie tussen de synodale
commissies onderling gecontinueerd worden ter bevordering van het oprichten van
algemene of gewestelijke fondsen en het versterken van de onderlinge band. De
uitvoering van het plan legde zij in handen van de predikanten Krieger, Donker,
Steenmeyer en Roldanus, die hiervoor als gecommitteerden werden gekwalificeerd;
deze waren allen betrokken bij de Utrechtse Coetus. Hierdoor werd de eerder benoemde
commissie waarin Krieger en Van Voorst zitting hadden vervangen en uitgebreid.
Behalve de classis Buren hebben alle classes voldaan aan de wens van de vergadering
en een financiële commissie benoemd.33

2.3.3.3 Reacties in gemeenten, vorming van commissies
Voordat de Zuidhollandse Synode op 3 juli 1798 het besluit genomen had om de
gemeenten onder haar ressort te adviseren gemeentecommissies in te stellen, waren
daar reeds enkele gemeenten toe overgegaan. Zo besloot de kerkeraad van Den Haag,
waarschijnlijk op de hoogte van het op 29 mei 1797 uitgebrachte advies van de
Utrechtse Coetusdat alles wat gedaan wordt uit den boezem der bizondere gemeenten
van yder gewest moet voorkome, op 30 mei 1798 tot oprichting van een gemeen-
tecommissie die op 29 juni door de lidmaten gekwalificeerd werd.34 Op 4 juni 1798
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had het ministerie van predikanten van Rotterdam op instigatie van de patriot ds Le Sage
ten Broek het initiatief genomen om te komen tot de vorming van een gemeen-
tecommissie waarvan reeds op 11 juni daaropvolgend de oprichtingsvergadering
plaatsvond.35 Merkwaardigerwijze bevat het plan van de commissie van Zuid-Holland
geen toespelingenopdeze initiatieven.OokLeidenenDordrechthaddeneencommissie
in het leven geroepen, evenals de classis Breda.36 Zo kwamen dus de maatregelen en
plannen om de gevolgen van de Staatsregeling van 23 april 1798 op te vangen in vlot
tempo op gang. Deze gewestelijke en plaatselijke initiatieven vloeiden vrij spoedig over
in een meer nationale opzet.

2.3.3.4 Overdracht werkzaamheden aan Hollands Stedenberaad
De derde en laatste sessie van de Utrechtse Coetus die werd gehouden van 24 tot
28 juli 1798 nam een nationaal plan aan ontworpen door A. Rutgers waarin onder meer
alles was opgenomen wat het Zuidhollandse plan beoogde. De predikanten Krieger,
Donker, Steenmeijer en Roldanus van de Zuidhollandse commissie woonden trouwens
deze Coetus bij als vertegenwoordigers van de Zuidhollandse Synode.37Op 5 december
daaropvolgend kwam het op instigatie van de gemeentecommissie van Dordrecht tot de
vorming van het Hollandse Stedenberaad dat in pricipe tot een landelijk orgaan zou
moeten uitgroeien. In tegenstelling tot de Utrechtse Coetus, die uit predikanten bestond,
washetberaadsamengestelduit loutergemeentecommissieleden,dusgemeenteleden.38

In de vergadering van de Zuidhollandse Synode op 9 juli 1799 te Delft kwam de vraag
aan de orde of gezien de vorming van het Stedenberaad het voortbestaan van de
synodale financiële commissie nog wel zin had. Bij een stemming hierover spraken vier
classes zich uit tegen het voortbestaan, waren er drie classes voor, stelden twee classes
voor de taken van de commissie over te dragen aan de deputaten met als vaste adviseur
Krieger, stemde een classis blanco en voegde zich er een naar de meerderheid. De
namen van deze classes worden in de handelingen niet vermeld. De adviezen der classes
tonen duidelijk aan dat de meerderheid, op grond van de loffelijke activiteiten der
gezamenlijkegemeentecommissies,geenafzonderlijkeprovincialesynodalecommissie
nodig achtte. Wat in dit verband nog wegens de synode verricht zou moeten worden,
werd provisioneel opgedragen aan de gewone deputaten,met toevoegingvan Ds
Krieger.39

2.3.4 Reacties in Noord-Holland

De eerste Noordhollandse Synode, gehouden na de totstandkoming van de Staatsre-
geling, vond plaats te Enkhuizen, 21 juli 1798. Concrete plannen zoals in Zuid-Holland
kwamen hier nauwelijks aan de orde. Hiervoor werd verwezen naar de derde sessie van
deUtrechtseCoetus,diedrie dagen laterzoubeginnen.Zoals reedsvermeldzouRutgers
daar met uitgebreide voorstellen komen.40 Wel werd op deze synodevergadering een
belangrijk initiatief genomen dat de komende vergaderingen zou beheersen. De
correspondenten van Utrecht en Zuid-Holland meldden namelijk dat er op hun synoden
tijdens de laatst gehouden vergaderingen aangedrongen was op nauwere samenwerking
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met de overige synoden. Dat zou de belangen van de Hervormde Kerk het meest
bevorderen.

2.3.4.1 Het plan voor een Generale Synode
In de discussie kwam de scriba, A. Rutgers, met de vraag of deze voorstellenons niet
moesten herinneren aan een nauwere Vereeniging met de geheele Broederschap in alle
die Kerkvergaderingen van ons hervormd genoodschap door de geheele Republiek ook
met Friesland dus! en of daartoe niet best was, dat alle die Kerkvergaderingen zich
voortaan in één smolten door jaarlijks met de Deputatie van een lid uit elke classis een
Predikant of ouderling om de 2 of 3 jaare bij verwisseling op eene of andere plaats in’t
midden van ons vaderland eene generale synode te houden een Synodes waar toe die
Kerkenordening ons zelf aanleiding geeft.De algemene en gezamenlijke belangen
zouden door zo’n samensmelting beter en spoediger behandeld kunnen worden en
bovendien zou zo’n werkwijze kostenbesparend kunnen werken, al was het slechts
omdat het aantal correspondenten verminderd zou kunnen worden.41 Men besloot
voorstellen daartoe in ernstige overweging te geven aan de classes, terwijl de
correspondenten van deze synode de andere synoden ervan in kennis zouden stellen.
Het behoeft geen betoog dat deze voorstellen van grote betekenis waren. Terwijl men
in andere gewesten, in het ene minder in het andere meer, bezig was om de schade die
de nieuwe staatsregeling bracht, zo veel mogelijk te beperken, speelde Rutgers met dit
voorstel juist in op de nieuwe mogelijkheden die de scheiding van Kerk en Staat aan de
Kerk bracht: met name die om in alle vrijheid haar eigen zaken te regelen. Immers sedert
1618/19 was er door toedoen van het oude bewind geen Generale Synode meer
gehouden. Zeeland kende zelfs onder druk van de Staten niet eens een Provinciale
Synode. Rutgers greep met dit voorstel de nieuwe kans aan. Hierbij gebruikte hij niet
alleen kerkordelijke en economische motieven, maar wist hij door zijn optreden de
vergadering het specifiek kerkeigene op het hart te bindendat alleen de vereeniging
onder Hem, die het Hoofd is, ons behouden kon.

Op 30 juli 1799 - wij zijn dus inmiddels een jaar verder - vond te Purmerend de volgende
Noordhollandse Synode plaats.42 Rutgers, thans assessor, berichtte dat het in de vorige
Synode aangekondigde concept-plan van de Utrechtse Coetus aan alle kerken in den
lande verzonden was en dat het formeren van gemeentecommissies vrij algemeenin
werkingwas. Men besloot de synodale commissie, die tot nog toe de financiële belangen
behartigde, te ontbinden zoals dat in Zuid-Holland had plaatsgevonden en de
werkzaamheden verder over te laten aan de gemeentecommissies. Voorts machtigde
men de deputatenmet toevoegingvan ds A. Rutgers om met de gemeentecommissies te
overleggen en ze te stimuleren. Hiermee waren de directe bemoeienissen van deze
synode met alles wat gemeentecommissies aanging, evenals in Zuid-Holland, van de
baan. Terwijl het Hollandse Stedenberaad - dat zijn werkzaamheden inmiddels was
begonnen - zich zou gaan inzetten voor de landelijke eenheid inzake het financiële
beheer, ging Rutgers zich bezighouden met de eenheid van bestuur door zich in te zetten
voor het bijeenkomen van een Generale Synode.
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2.3.4.2 Reacties op de plannen voor een Generale Synode
De vraag is nu hoe er vanuit de kerk binnen en buiten Noord-Holland op de plannen voor
de vorming van een Generale Synode werd gereageerd. In de handelingen van de
vergadering van 30 juli 1799, lezen wij dat vrijwel alle classes van Noord-Holland
zichuitsprakenvoorde ineensmeltingdersynodalevergaderingen. Amsterdamwasvan
mening dat men hiervan ook bericht moest sturen naar de Zeeuwse classes en de Waalse
Synode. Haarlem deed het voorstel om een coetus van gecommitteerden uit alle
synoden, zoals die meerdere malen in Utrecht bijeengekomen was43, een plan te laten
ontwerpen waarin stond op welke wijze zo’n vergadering voor de eerste maal zou
kunnen bijeenkomen. De vergadering keurde dit voorstel goed en verzocht de
correspondenten naar de andere synoden hierop ten sterkste aan te dringen. De
deputaten werd verzocht om hiervan kennis te geven aan de Zeeuwse en Friese
classes en de Waalse Synode. Over de ontvangst van de voorstellen in de overige
gewesten vindt men in de handelingen van de Noordhollandse synoden van de volgende
jaren fragmentarischemededelingen vande correspondentenwaaruit het volgende beeld
valt te distilleren.

In Gelderland, waar, zoals wij in hoofdstuk 2.6 zullen zien, de Arnhemse predikant
Ahasverus van den Berg grote invloed had, beschouwde men een algemene synode
vooral in deze tijd als zeer gewenst. Het voorstel was aan de classes in ernstige
overweging gegeven, die echter van gevoelen waren hun oordeel hierover te moeten
opschorten totdatzij hierovereenplanzoudenhebbenontvangen.44Zuid-Hollandachtte
het nu niet de tijd om tot zulk een gewichtige zaak te komen, doch wachtte op nadere
voorstellen.45 Utrecht vond eveneens de tijd niet rijp, maar wilde de voorstellen wel
onder de aandacht van de classes brengen. Men stelde als voorwaarde dat de bestaande
synoden gehandhaafd zouden worden en een algemene synode alleen zou dienen om
leiding te geven aan deacademiënen in algemene belangen uit de tegenwoordige
tijdsomstandigheden voortvloeiende.46 Groningen zag in het voorstel te veel
bezwaren47 en de classis De Marne achtte het zelfs hoogst gevaarlijk voor de
afzonderlijke gemeenten in de verschillende gewesten, omdat het aanleiding zou kunnen
zijn tot een amalgama van de kerkelijke goederen.48 Drenthe en de Waalse Synode
berichtten niet in dit voorstel vanineensmelting te kunnen treden.49 Over Overijssel
wordt niets medegedeeld. Alleen vanuit Zeeland kreeg het voorstel van Rutgers bijval.
De classis Tholen en Bergen op Zoom besloot in haar vergadering van 3 juli 1798, aan
de andere Zeeuwse classes het voorstel te doen tot de instelling van een Provinciale- dan
wel Nationale Synode te komen. Daar dit gewest zoals reeds vermeld geen Provinciale
Synodekende, vormdehierbij een ineensmeltingvan ProvincialeSynodesde opheffing
hiervan geen struikelblok. Reden waarom de classes zich vóór inéénsmelting
verklaarden en erop aandrongen hiervoor eenCoetus preparatoirbijeen te roepen.50

Een nieuwe constitutie die op 16 oktober 1801 van kracht was geworden maakte aan de
zes jaardurendedreigingdatdehervormdepredikantenberoofdzoudenwordenvanhun
inkomsten, een einde door de voor hen zo gunstige bepaling in artikel 13:Ieder
Kerkgenootschap blijft onherroepelijk in het bezit van hetgeen met den aanvang dezer
eeuw door hetzelve wierd bezeten. Ook de kosten van de gewestelijke synoden en het
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theologisch hoger onderwijs kwamen weer voor rekening van de overheid. In dit
perspectief moet de brief van Friesland gelezen worden waarvan mededeling wordt
gedaan in de handelingen van de Noordhollandse Synode op 26 juli 1803 te Hoorn:Zij
oordeelden eene ineensmelting der Synoden niet raadzaam zoo lang de hoop op
voldoening der Synodale onkosten van ’s Landswege niet geheel is afgesneden, en
meenen ook, dat de gronden waarop de nuttigheid van zulk ééne in een smelting te voren
scheen te rusten, niet alle meer bestaan bijvoorbeeld de zorg voor de Academiën ....Ook
de Noordhollandse classes spraken zich op deze vergadering uit voor handhaving van
de bestaande situatie en tegen ineensmelting. Haarlem stelde toch nog voor om een plan
tot ineensmelting te doen ontwerpen door een commissie. Die zou moeten bestaan uit
een lid uit iedere classis, daarin benoemd door deze zelf of aangewezen door de synode.
De commissie zou dan het plan op de volgende synode ter tafel kunnen brengen en het,
na goedkeuring, aan de correspondenten meegeven. Zo zou, na een duidelijke
uiteenzetting van de opvattingen van deze synode, deze belangrijke zaak gemakkelijker
bijval vinden.51 Het laatste wat wij over deze zaak vernemen, vindt men in de
handelingen der Synode van Enkhuizen op 31 juli 1804:De classis Haarlem had
gaarne de ineensmelting der Synoden gezien, die konde nu minder worden doorgezet.52

2.3.4.3 Beoordeling van plannen voor Nationale Synode
Hoe zijn nu deze afwijzende reacties op Rutgers’ voorstel inzake de vorming van een
Nationale Synode te verklaren? Na 1618/1619 toen de Staten-Generaal geen Nationale
Synode meer toestonden, ontwikkelden de Provinciale Synoden zich tot het hoogste
bestuursorgaan, met alle macht die er in de loop van 175 jaar aan verbonden werd. Het
voorstel van Rutgers behelsde een ineensmelting van alle gewestelijke synoden omdat
deze in de lijn van de kerkorde zou liggen de onderlinge broederschap zou bevorderen
en kostenbesparend zou werken. Boven dit alles staat dan een geestelijk motief:de
vereeniging onder Hem, die het Hoofd is.53In dit voorstel werd evenwel met geen woord
gerept over wat er met de Provinciale synoden zou gaan gebeuren. Uit deineensmelting
kan echter geen andere conclusie getrokken worden dan dat zij zouden worden opgehe-
ven. Dat ook elders in deze richting werd gedacht, blijkt uit eerdergenoemd voorstel van
de classis Tholen en Bergen op Zoom van 3 juli 1798 - dus nog voordat Rutgers zijn
plannen voor een generale synode lanceerde - aan de andere drie Zeeuwse classes.
Daarin werd expressis verbis uitgesprokendat tot menagement van alle nodeloze
onkosten, zoo spoedig mogelijk, de Provinciale Synoden afgeschaft en dezelve door een
jaarlijkschNationaleSynodederkerken inNederlandvervangenworden.DeWalcherse
classis bevestigde dit standpunt met de woorden:dat instede van Provinciale Synoden,
een jaarlijkse Nationale Synode wierde ingevoerd, dit zouden wij als een weselijke zaak
beschouwen.54 Bij aanvaarding deze voorstellen zouden de gewestelijke synoden hun
bevoegdheden uit handen moeten geven. Dit is ongetwijfeld de belangrijkste achter-
grond van de negatieve reacties. Deze achtergrond werd behalve door Utrecht nergens
openlijk uitgesproken, maar mag wel worden verondersteld. De vorming van een
Nationale Synode werd hoogstens geaccepteerd als een mogelijk afweer van de
schadelijke gevolgen van de grondwet van 1798. De reacties na 1801 geven dit ook aan,
want toen de dreiging was weggevallen werd als mening over het voorstel uitgesproken
dat de gronden waarop de nuttigheid van zulk ééne ineensmelting te voren scheen te
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rusten, niet alle meer bestaan. Ook de Noordhollandse classes haalden bakzeil, behalve
die van Haarlem die het - kennelijk onder invloed van Rutgers - niet opgaf. Zijn voor-
naamste motief was immers van meer geestelijke aard.

Overigens zijn er voor deze negatieve reacties wel een aantal redenen te noemen. De
samensmelting van alle provinciale synoden tot een centraal bestuur zou voor het
kerkvolk, en vooral voor de velen onder degenen die de dienst uitmaakten in classes en
synoden, neerkomen op een revolutionaire nieuwigheid. Het zou aantasting betekenen
van de kerkelijke identiteit die bepaald werd door 175 jaar gedecentraliseerd bestuur.
Men bedenke verder dat door de scheiding van Kerk en Staat de overheden, die in het
bestuur van de kerk een belangrijke rol speelden zich van de ene op de andere dag hieruit
hadden teruggetrokken. Aan een nieuwe invulling was men nog niet toe. Dit hield in dat
de Kerk in een ernstige bestuurscrisis geraakt was. Van hieruit is het te begrijpen dat de
Zuidhollandse- en Utrechtse synoden de tijd niet rijp achtten om tot zulk een gewichtige
en in haar gevolgen niet goed te overziene beslissing te komen en de bestaande synoden
wilden handhaven. Bovendien: wat zou er bij een samensmelting van de provinciale
synoden met het beheer van de geestelijke- en kerkgoederen gaan gebeuren? In de sfeer
van de overheid betekende centralisatie van het bestuur een amalgama van de
provinciale financiën. Zou in het geval van centralisatie van het kerkelijke bestuur dit
ook met de kerkelijke bezittingen gebeuren? De Groningse classis De Marne achtte met
het oog hierop samensmelting hoogst gevaarlijk, zo zagen wij hierboven. Kort en goed,
de handhaving van de Provinciale synoden vormde bij alle onzekerheden van de tijd het
enige vaste punt waaraan men zich vastklampte.
Het mislukken van de pogingen van Rutgers en de Zeeuwse classes tonen aan dat deze
structuurniet vanbinnenuit maaralleen vanbuitenaf doorbrokenkonworden. Duidelijk
blijkt dat bij de totstandkoming van het ’Concept-Reglement op de organisatie van het
hervormd Kerkgenootschap in het Koninkrijk Holland’ van 29 augustus 1809, dat
uitgaat van een centralistische kerkstructuur. Haitjema geeft hierbij het volgende
commentaar:Als een eis van de tijdsomstandigheden wil de Commissie het voorts wel
zien, dat ... de provinciale synoden volledig uit ons stelsel van kerkregering worden
weggewerkt om maar vooral geen voet te geven aan het federalisme van naast elkaar
bestaande,vrijwel souvereine ’Provinciën’meteigenprovinciale topvergaderingender
Kerk, wat alleen maar schade zou kunnen doen aan de gedachte van de eenheid des
Koninkrijks.55

Eer dit een rol kon gaan spelen had het Koninkrijk Holland reeds enige jaren bestaan.
Daarvóór heeft men te maken gehad met een soms hoogst onzekere politieke
constellatie, om niet te zeggen een permanente crisissituatie. Daar waren de patriotten
met hun hopeloze, tot herhaalde staatsgrepen leidende verdeeldheid. Daar waren
bovendien ook hun antipoden, de oranjeklanten. Daarnaast was er een Franse bezetting
maar er waren ook Engelse tegenspelers. Hoe zou de strijd tussen deze laatste machten
aflopen? Men had 1781, 1787, en 1795 nog vers in het geheugen. Had niet de Engels-
Russische inval in Noord-Holland van augustus tot oktober 1799 geduurd? Deze had,
bij welslagen, zeer grote politieke verschuivingen teweeg kunnen brengen. Het was
lange tijd zeer wel denkbaar geweest dat de situatie van voor 1795 zich zou herstellen.
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Gedurende al die tijd was het een bepaald niet slechts theoretische vraag geweest hoe
in een herstelde federalistische staat zou gereageerd worden op een geünieerde kerk?
Men mag ervan uitgaan dat ook dit soort vragen onuitgesproken heeft meegespeeld bij
alle beslissingen en overwegingen.

2.3.4.4 De vraag naar de bevoegdheid der Kerkelijke Vergaderingen
In dit verband is destijds meermalen de vraag gesteld in hoeverre de tien zelfstandige
provinciale kerken bevoegd waren zichzelf een kerkorde te geven nadat de overheden
zich eenzijdig en abrupt uit het ’samenwerkingsverband’ van Kerk en Staat hadden
teruggetrokken. Meer dan tweehonderd jaar had dat verband standgehouden, zonder dat
er over de gevolgen van een uiteengaan nadere afspraken waren gemaakt of juridische
regelingen getroffen. In verband hiermede vroegen de kerkeraden van Vlissingen en
Kortgene, in een schrijven aan de classicale vergadering van Walcheren, zich af in
hoeverre nog wettige benoemingen konden worden gedaan en beroepen uitgebracht, nu
de overheden zich hadden teruggetrokken uit het ’Collegium qualificatum’. Ook in de
Synode van Groningen kwam deze zaak aan de orde op instigatie van de classis
Appingedam.56Verder wijzen wij nog op een schrijven van de gemeentecommissie van
Voorburg aan de classicale commissie van Den Haag, waarin zelfs de wettigheid van de
synodalevergadering in twijfelwerdgetrokken,nadathet instituutvancommissarissen-
politiek was opgeheven.57Zelfs werd een vraag van deze strekking door de afgevaardig-
den van Zeeland meegenomen naar de Utrechtse Coetus58, zij het dat deze daar niet aan
de orde gekomen is. Dit alles verklaart de aanvankelijke terughoudendheid van diverse
kerkelijke vergaderingen om vernieuwingen door te voeren. Immers, in de denkwereld
van die dagen waren Kerk en Staat zo met elkaar verstrengeld dat men er niet toe kon
komen iets te ondernemen zolang de Staat zich uit de kerkelijke zaken had teruggetrok-
ken.

2.4 REACTIES IN UTRECHT

De reacties in het Utrechtse kenmerken zich door enige bijzonderheden die het de
moeite waard maken er nader bij stil te staan. In het voorafgaande kwamen wij het
begrip Utrechtse Coetus tegen als een belangrijke instantie in het verweer van de
Hervormde Kerk tegen het overheidsingrijpen. Hoewel over het functioneren ervan nog
apart gesproken zal worden in hoofdstuk drie, behoort de instelling van deze vergadering
tot de verdiensten van de Utrechtse provinciale commissie voor de financiën. Deze had,
hetgeen ook bijzonder is, een voorloopster. Hierover thans meer.

2.4.1 Totstandkoming synodale commissie

Op de vergadering van de provinciale Synode te Utrecht van 6 september 179659 bracht
de correspondent van Noord-Holland het voorstel in dat alle kerkvergaderingen van ons
vaderland commissies zouden vormen, zoals ook de Noordhollanders reeds in hun
vergadering van 28 juli 1795 gedaan hadden ommet meer energie te handelen, en opdat
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de correspondentie meer geregeld mogt gaan. Ondertussen had Rutgers reeds een
gedeputeerde van de Utrechtse synode, Van Beuningen, benaderd met een voorstel van
dezelfde strekking. Dat het idee ook binnen deze kerkprovincie leefde, bleek uit een
voorstel van de classis Utrecht dat ter tafel kwam. Het hield in dat de synode een
commissie van drie personen zou aanstellenwaar bij de geenen, die weegens de
tegenwoordige omstandigheeden in verleegenheeden koomen zich zouden kunnen
adresseeren, en dan de andere sijnoden meede te verzoeken eene dergelijke commissie
te decerneeren, ook die van Zeeland, en het Landschap Drenthe, ten einde alle die
Gecommitteerden zaamen eene commissie of algemeene correspondentie uit-maken over
de geheele Nederlandsche Kerk om derzelver belangen, zoo veel moogelijk, te
handhaven. Dit voorstel mikte dus nog iets verder dan het Noordhollandse.
De Utrechtse synode besloot nadat haar deputaten gezamenlijkmet de commissie, die
reeds gefungeert heeft, en door alle de kerkenraaden is genomineert en aangesteld, in
alle voorkoomende beswaaren te zullen handelen, en de belangen van de kerke Gods in
deeze Provintie, zoo veel moogelijk te behartigen. Er was dus reeds een commissie en
het is deze commissie die men kan beschouwen als een der eerste provinciale reacties
op de nieuwe staatkundige verhoudingen, zeker waar het de financiële gevolgen hiervan
betrof.

In het vroege voorjaar van 1795 hadden, zoals te doen gebruikelijk was, de deputaten
die de synodevergadering van september voorbereidden een verzoek tot de provinciale
overheid gericht om hiervoor toestemming te vragen.60 Door de omwenteling waren de
Staten vervangen door deRepraesentanten; zodoende was de aanvraag tot hen gericht.
Het antwoord luiddedat aan de Requestranten wordt gepermitteerd conform derzelver
verzoek, het houden van de provintiale Synode op den 1 September aanstaande, mits
zulks niet geschiede op kosten van den Lande, en zonder adsistentie van eenige
publicque auctoriteit. Dit antwoord was duidelijk: de synode kon gehouden worden
maar van commissarissen-politiek zou geen sprake zijn, terwijl de synode zelf in de
kosten, die tot dan toe door de Staten gedragen werden, zou moeten voorzien. Dit laatste
vormde een probleem daar de jaarlijkse kosten van een synodevergadering tot dan toe
ƒ 1708/8/-61 hadden bedragen. Waar moest dit geld vandaan komen? De deputaten van
de drie classes Utrecht, Amersfoort en Rhenen en Wijk, respectievelijk de predikanten
Van Beuningen, Rappardus en Dekker, besloten daarop zich tot hun classes te wenden.
Zij verzochten elke classis uit haar midden drie vertegenwoordigers te benoemen. Deze
zouden met de drie deputaten een commissie van twaalf vormen om voor deze zaak een
oplossing te vinden.62 Deze commissie heeft ervoor gezorgd dat de synode van 1
september 1795 doorgang kon vinden. Door grote besparingen kon men de kosten voor
de synode terugbrengen tot een bedrag van ƒ 136/8/-, hetgeen neerkwam op ƒ 45/12/6
per classis.63 Het is deze commissie die door ’alle kerkenraaden’, dat wil zeggen hun
afgevaardigden naar de classes,genomineert en aangesteldwas en die dus reeds zeer
goed gefungeerd had.

De synode van september 1796 veranderde dus aan de samenstelling van deze commis-
sieniets,breiddeslechtshaarbevoegdhedenuit.ZodoendewasdezeUtrechtse synodale
financiële commissie met haar twaalf leden na die van Noord-Holland de tweede
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en de omvangrijkste van de verschillende commissies die in de gewesten bestaan
hebben. De opdracht die zij van de synode ontving, was ruim gesteld:de belangen van
de kerke Gods in deeze Provintie, zoo veel mogelijk, behartigenen verder diende zij een
of twee leden uit haar midden te benoemen om de belangen te behartigen van deHer-
vormde Kerkenin het algemeen enom de kerken in deeze daagen bij haare verkreegen
voorrechten te bewaaren. Hiervoor moest zij samenwerking met de andere synoden
zoeken, waarbij ook de Drentse en Waalse synoden en de Zeeuwse classes genoemd
werden, geheel in de geest van de aan die van Noord-Holland verstrekte opdracht.64Met
andere woorden, ook de Utrechtse Synode droeg hiermede aan haar commissie het
initiatief op om te komen tot gezamenlijk handelen van alle gewesten.65

2.4.2 Nauwe band tussen Utrechtse synodale commissie
en Utrechtse Coetus

Dat wij hier wat uitvoeriger bij hebben stilgestaan, is omdat deze commissie door een
schrijven van Gerardus Masman, predikant te Utrecht, ruim zeven maanden later
inderdaad het initiatief nam tot de Utrechtse Coetus. Hij nodigde daartoe de gecom-
mitteerdenvanalleNederlandseprovincies,het landschapDrentheendeWaalsesynode
uit om in Utrecht samen te komen.66 In dit verband mag niet onvermeld blijven dat het
voorstel van de classis Utrecht dat hierboven is genoemd en dat mede geleid heeft tot de
vorming van deze synodale commissie, afkomstig was van dezelfde Masman, die in zijn
motivatie en doelstelling hetzelfde woordgebruik bezigde als wij in de handelingen van
de Synode in verband hiermede terugvinden.67Hiermee is de nauwe band verklaard die
er bestaan heeft tussen deze commissie en de Utrechtse Coetus en die mede tot
uitdrukkingkwaminhetgroteaantalafgevaardigdenuitdecommissienaardeUtrechtse
Coetus. Bij de eerste sessie waren zes van de twaalf leden aanwezig.68 Over de
activiteiten van deze commissie vernemen wij in de handelingen van de Utrechtse
synoden niet veel meer, haar mandaat werd jaarlijks verlengd.69 De reden hiervan zal
zijn geweest dat haar werkzaamheden opgegaan zijn in die van de Utrechtse Coetus,
waarvan zij het correspondentieadres werd.70

2.5 REACTIES IN ZEELAND

Reeds bij de behandeling van de geschiedenis van Zeeland vanaf de invoering van de
gereformeerde godsdienst en gedurende de tijd van de Republiek kregen wij de indruk
dat de invloed van de politieken op het kerkelijk gebeuren nergens in ons land zo groot
geweest is als hier.71 Wel had men hier het geestelijke goederenbezit, waaruit in andere
gewesten de predikantstraktementen gevoteerd werden, aan het einde van de zestiende
en in de zeventiende eeuw grotendeels van de hand gedaan. De Staten van Zeeland
steldenzich echterbij al deze transactiesgarant voorde uitbetalingder predikantstrakte-
menten. Dat betekende dat deze gefourneerd werden uit degemene middelen, een post
dus op de staatsbegroting. De uitbetaling geschiedde, zoals wij reeds hierboven zagen,
via de vier geestelijke kantoren op Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Zuid-
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Beveland.72 Die hadden zodoende meer een kassiers- dan een beheersfunctie, zoals de
kantoren in de andere gewesten. Daar de schakel, het geestelijke-goederenbeheer, tussen
de fournerendeoverheidendeontvangendepredikantenhiergoeddeelsverdwenenwas,
werd in de tijdsduur van twee eeuwen de indruk gevestigd dat de predikanten in feite op
de loonlijst stonden van de politieke overheid en zodoende staatsambtenaar waren. De
staatskerkenorde, die in 1591 werd ingevoerd en feitelijk pas in 1816 buiten werking
werd gesteld, benadrukt dat nader. Deze orde accentueerde de invloed van de overheid
in alle kerkelijke zaken wat vooral tot uitdrukking kwam door haar gezag inzake het
beroepingswerk. Hiervoor was zelfs een speciaal orgaan gevormd, het zo genoemde
’collegium qualificatum’, samengesteld uit kerkelijke en politieke personen. Dit orgaan
benoemde tevens de overige kerkeraadsleden en stelde kosters, voorlezers en dergelijke
functionarissen aan.

In het regionaal en provinciaal kerkelijk bestuur bleek deze invloed door een vrij
rigoureus toestemmingsbeleid tot het houden van vergaderingen, zoals synodale als
classicale. Van 1579 tot 1638 vonden dertien provinciale synoden plaats73, de laatste te
Tholen van 8-21 april 1638.74 Vanaf dit jaar werden zij niet langer meer toegestaan.
Incidenteel waren er daarna wel samenkomsten van de classicale heren onder de naam
van coetus: de zo genaamde coetuale vergaderingen van Zeeland. Zodoende werd het
bestuur in feite gevormd door de classicale vergaderingen van de vier classes, te weten:
* Walcheren, waartoe tevens behoorden West-Zeeuws-Vlaanderen en

Noord-Beveland;
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* Schouwen en Duiveland waartoe ook de gemeente Sommelsdijk op
Flakkee behoorde;

* Zuid-Beveland met daarbij Oost-Zeeuws-Vlaanderen;
* Tholen en Bergen op Zoom met daarbij Sint-Philipsland en West Brabant.
Sedert de overdracht aan Frankrijk werd er met Zeeuws-Vlaanderen contact gehouden
door een commissie, waarvan A. Drijfhout predikant te Middelburg voorzitter was.75

Men krijgt de indruk dat de classis Walcheren in deze provincie een dominerende rol
speelde, althans in de periode van ons onderzoek. Uit dit alles zouden we de conclusie
kunnen trekken dat in de periode van de Republiek, dus ruim tweehonderd jaar, de
gereformeerde kerk in dit gewest in feite gefunctioneerd heeft als een staatskerk.

2.5.1 Reacties van de classis Walcheren

Na deze inleiding volgen wij nu de gebeurtenissen van de classis Walcheren op de
voet.76 In tegenstelling met de provinciale synoden elders in ons land, die meestal
eenmaal per jaar vergaderden, kwam deze classis doorgaans eenmaal per maand bijeen.
De classis Walcheren reageerde reeds vrij kort na de omwenteling van januari 1795 op
deze gebeurtenis. De handelingen van 5 februari 1795 vermelden onder artikel 7:Uit
aanmerking van de tegenwoordige tijdsomstandigheden, heeft de vergadering nuttig
geoordeeld, de Moderatores classis, cum potestate substi-tuendi te qualificeeren, om bij
alle geschikte voorkomende gelegenheden de belangens van de, tot hiertoe gemainti-
neerde en geprotegeerde, herformde Godsdienst daar waar zij het meest geschiktst
zullen meene, aan te beveelen.77 Blijkbaar begreep men reeds in een vroeg stadium dat
door een zo ingrijpende wijziging van de politieke constellatie het een en ander zou gaan
veranderen in de gedurende twee eeuwen gegroeide verhouding van Kerk en Staat. Hoe
dat precies zou plaatsvinden was nog niet duidelijk, maar het rechtvaardigde in ieder
geval deze maatregel, die een defensief karakter droeg. Vandaar dat nog geen volwaar-
dige commissie werd ingesteld, maar aan het moderamen een algemene machtiging
werd verleend om bijvoorkomende gelegenhedenhandelend op te treden. Verder nam
men een afwachtende houding aan, wat blijkt uit het feit dat wij in de daarna komende
reeks van vergaderingen hierover niets meer vernemen. Dat zich al spoedig problemen
voordeden, blijkt uit de handelingen van 7 mei 1795, waar er melding van wordt
gemaakt dat de Vlissingse kerkeraad advies vroeg hoe het nu verder moest met de
verkiezing van ouderlingen en diakenen nu de magistraten zich als leden van collegium
qualificatum hadden teruggetrokken. De vraag werd principieel gesteld: is er nog wel
een wettelijke verkiezing mogelijk? Vanuit de vigerende kerkenorde in Zeeland was dat
een begrijpelijke vraag.

2.5.2 Totstandkoming van de financiële commissie

Ook in Zeeland kwam er na Noord- en Zuid-Holland en Utrecht een financiële
commissie tot stand. Dit gebeurde naar aanleiding van de reeds vermelde rond-
schrijfbrief van 18 september 1796 van A. Rutgers namens de Noordhollandse
commissie.78 Deze brief was gericht aan de classis Walcheren, maar had de intentie dat
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ook de andere Zeeuwse classes bij de voorstellen betrokken zouden worden. De
moderatores van de classis pleegden hierover op instigatie van de actuarius A. Drijfhout
overleg en besloten de brief van Rutgers door te zenden naar de andere Zeeuwse
classes die eind oktober zouden vergaderen. De classis Walcheren deelde aan de
’directores circulorum’, de ringvoorzitters mede dat de moderatores op de eerstvolgende
classicale vergadering zouden voorstellen een classicale commissie in het leven te
roepen. Hun werd verzocht dit mede te delen aan de betrokken kerkeraden met de
opmerking erbij dat een kerkeraad die op deze classis niet aanwezig zou zijn, geacht zou
worden vóór het voorstel te stemmen. De vergadering van de classis Walcheren
besloot daarop, aldus de handelingen van 6 oktober 1796, een commissie in te stellen
en uit naam van alle gemeenten der Hervormden op ’t Eijland Walcheren en Noordbeve-
land te qualificeren. Als leden werden benoemd ds A. Drijfhout te Middelburg en ds
H.A. Bruining te Veere. De overige classes van Zeeland zouden hierover worden
geïnformeerd.79

Bij deze procedure valt de grote omzichtigheid op waarmede de vergadering hier
handelt. Wij moeten ons realiseren dat in dit gewest kerkelijke personen of vergade-
ringengeen vin kondenverroeren zonder medewerkingof toestemmingvan de overheid.
Zodoende stonden allen die hierbij betrokken waren, onwennig tegenover de nieuwe
situatie. Zij moesten nog aan de vrijheid wennen die zij door de scheiding van Kerk en
Staat verkregen hadden. Bovendien kon het tij keren.80 Deze omzichtigheid kwam
vooral voort uit het feit dat de moderatores ervan uitgingen dat de commissie niet de
classes, maar de gemeenten vertegenwoordigde en geacht werd daartoe door de
gemeenten te zijn gekwalificeerd. Op deze wijze maakte men alle gemeenten als het
ware medeplichtig. Een dergelijke constructie treft men niet bij classes uit andere
gewesten aan. Dit alles getuigt van voorzichtig manoeuvreren en kerkelijke diplomatie.
Dat deze omzichtigheid op dat moment niet geheel misplaatst was, blijkt wel uit de
handelingen van 2 maart 179781, waar de ontvangst gemeld wordt van een extract uit de
Registers van de Resolutien der vertegenwoordigers van het volk van Zeelandvan 5
december 1796 waarin de politieke overheid pas twee maanden na de instelling van de
commissie voor de financiën officieel verklaarde geen invloed meer uit te oefenen in
kerkelijke zaken. Of dit een rol gespeeld heeft bij de benoemingen van commissies in
de andere drie classes, valt moeilijk vast te stellen. In ieder geval maken de Walcherse
handelingen van 6 april 1797 melding van benoemingen bij die classes. Schouwen-
Duiveland benoemde: N.A. Blaauw te Zierikzee en I. Meyer Cluwen te Noordgouwe,
in Zuid-Beveland vormden D. Kaas en J.L. Lotichius beiden te Goes en W.P. La Motte
te ’s-Heer-Abts- en Simonskerke de commissie, terwijl de classis Tholen en Bergen op
Zoom P.H. van Lis te Tholen en C.P. Winckel te Tholen en Halsteren benoemde.
Opvallend is ook hier dat men alleen predikanten benoemt en er geen sprake is van
ouderlingen. Hiermede hadden ook de classes van Zeeland na de synoden van Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland financiële commissies.

2.5.3 Zeeland en de Utrechtse Coetus
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In de vergadering van 6 april 1797 werd tevens melding gemaakt van de uitnodiging
door G. Masman voor de Utrechtse Coetus op 11 april 1797.82 Aan de Zeeuwen, die
gewend waren hun kerkelijke problemen in de praktijk classicaal, dus sterk regionaal te
behartigen en die slechts weinig contacten hadden met de provinciale synoden der
andere gewesten, bood deze Coetus een onverwachte kans om dit isolement te
doorbreken en hun problemen in groter verband aan de orde te stellen. De afwikkeling
van deze uitnodiging was uiteraard in handen van de vier classicale commissies, die wij
telkensgezamenlijkzienopereren.Dezecommissieshaddennogalgroteverwachtingen
van de Coetus. Dat blijkt uit de voorbereidingen ervoor, die in vergelijking met de
andere gewesten heel degelijk waren. Getuige het feit dat de afgevaardigden, de
predikanten A. Drijfhout, I. Meyer Cluwen en C.P. Winckel, twee fundamentele vragen
meekregen om aan de orde te stellen.83

De eerste hing samen met de specifieke structuur van het Zeeuwse gewest en toonde aan
dat de scheiding van Kerk en Staat behalve financiële ook organisatorische problemen
opriep. Wij wezen al op het bestaan van het ’collegium qualificatum’, een college dat
was samengesteld uit kerkelijke en politieke personen die alle kerkelijke benoemingen
regelden van het aanstellen van kosters tot en met het beroepen van predikanten. Nu de
overheid zich hieruit had teruggetrokken, rees de vraag of er nog wel wettige
benoemingen mogelijk waren. Reeds op 7 mei 1795 was deze vraag immers door de
gemeente van Vlissingen aan de classis van Walcheren voorgelegd, terwijl zij ook later
uitvoerig herhaald werd door de gemeente van Cortgene.84 Het was een interessante
zaak, omdat de wettigheid van de kerkelijke besluitvorming in het geding was. Het
voorstelvandeclassicalecommissieswasomaldezebenoemingenprovisioneel te laten
in de status quo. Dat wil zeggen dat nu de politieken zich hadden teruggetrokken alleen
de kerkelijken tot deze benoemingen bevoegd zouden zijn,zolange tot het Hervormd
genoodschap ’t zij in de Batavische Republijk, ’t zij in de bijzondere Provincien een
andere kerkenordening heeft noodig geoordeeld. Een deugdelijk advies, was dus zeer
welkom.

Het tweede punt dat de Zeeuwse classes de afgevaardigden naar Utrecht aan de orde
wilden doen stellen was de vraag omin eenen tijd, waarin zoveele aanvallen op de leere
en belangen des Hervormden Genoodschaps van buiten geschieden, meer dan ooit een
wakend oog te houden, op alles, wat tot handhaving van de aangenomen Leere des
geloofs en der formulieren van eenigheid zoude kunnen strekken. Voorgesteld werd om
de kerkeraden van alle hervormde gemeenten in ons land per circulaire aan te sporen
zich hiertoe te verbinden. Hieruit blijkt dat de Zeeuwen de taak van de Utrechtse Coetus
breder wilden zien dan alleen maar financieel. In ieder geval blijkt uit hun stellingname
datde aangenomen Leerevoor hen van wezenlijk belang was. Aan deze punten is echter
in de sessies van de Utrechtse Coetus nauwelijks aandacht besteed. Wel wordt echter in
artikel II.7 van het Utrechtse concept-plan voor de uitbetaling van de predikantstrak-
tementen uit een nog te stichten fonds de voorwaarde gestelddat uit zulk eene
inzameling geen Leeraar bezoldigd worde, dan die door de Classis en Synode,
waaronder hij behoort, zoo in zuiverheid der Leer, volgens de aangenome Formulieren
van eenigheid, als in onberispelijkheid van wandel, voor een Leeraar der Hervormde
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Kerk erkend wordt...Hier gaan dus de financiën een rol spelen bij dehandhaving
van de aangenomen Leere.85 Tegen 15 augustus 1798 had ds Drijfhout een vergade-
ring uitgeschreven van de commissies van de vier classes, waarin dit Utrechtse plan
eenstemmig werd goedgekeurd en met begeleidende brief naar alle gemeenten
doorgezonden.86

2.5.4 Reactie op de Staatsregeling

Hierboven werd, om de verhouding tussen Kerk en Staat onder de Republiek in Zeeland
aan te geven, het woord ’staatskerk’ gebruikt. Juist in Zeeland betekende de Staatsrege-
ling van 23 april 1798 een ware revolutie. Meer nog dan in Holland en Utrecht kon men
hier dus reacties op een breed front verwachten. Die zijn, zoals ook in het bovenstaande
reeds min of meer bleek niet uitgebleven.

2.5.4.1 Voorstel voor de vorming van een Nationale Synode
Dat men ook in andere classes, nadat de beslissing van 23 april 1798 gevallen
was, niet stil had gezeten blijkt uit de activiteiten van de classis Tholen en
Bergen op Zoom. In een brief aan de classis Walcheren, van 10 juli 1798, vermeld in de
handelingenvandezeclassisvan4oktober179887deeldedescribavandeclassisTholen
en Bergen op Zoom ds F.H. Welman, mede dat deze classis in haar vergadering van 3
juli besloten had het voorstel te doen aan de andere classes om in Zeeland te komen tot
een Provinciale Synode dan wel te streven naar het bijeenroepen van een Nationale
Synode die de provinciale zou gaan vervangen. Dat was dus tweeëneenhalve week
voordat Rutgers met zijn voorstel van dezelfde strekking kwam in de vergadering van
de Provinciale Synode van Noord-Holland van 21 juli 1798.Wij hebben reeds voor
lange tijd het als een wezenlijk gemis voor de Kerken in Zeeland aangezien, afgeschei-
den te zijn van de correspondentie met de Synoden welke in de overige gedeelten van
ons vaderland gehouden worden, doch vooral beschouwen wij het in de tegenwoordige
omstandigheden als zeer nadeelig voor de Zeeuwsche Kerken en derzelver Leeraaren,
bij voortduring van de zoo noodzakelijke en loffelijke correspondentie uitgesloten te
blijven. Aldus begon dit schrijven. Er worden middelen beraamd om te komen tot de
oprichting van een algemeen fonds, waarvan wij ook voordeel hebben,ofschoon wij tot
de zelve niets mede toegebracht hadden, zo ging het verder.Vermits door de scheiding
van kerke en staat de beletzelen voor ons zijn uit den weg genomen, is het voor ons
allernoodzakelijkst, dat wij ons met de Synoden vereenigen om met de zelve in dit, en
andere gewigtige stukken gemeenschappelijk mede te werken.

Daarna volgde het voorstel dat aan de drie andere Zeeuwse classes zou worden
voorgelegd:dat, zoo spoedig mogelijk, op de best geschikte wijze ook hier in Zeeland
een synode worde opgericht, en aan de overige synoden daar van kennisse te geven, en
te verzoeken, dat de zelve ook onze gecommitteerden in hunne vergadering gelieven te
ontvangen, en steun en sitting in de zelve te verleenen, ten einde de zelve aldaar ook in
onze naam ter bevordering van de belangen van ons genoodschap mogen medewerken,
en vooral ook hunne pogingen daar toe aanwenden, dat tot menagement van alle
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nodelozeonkosten, zoospoedig mogelijk, de ProvincialeSynoden afgeschaft ende zelve
door een jaarlijksch Nationaal Synode der kerken in Nederland vervangen worden. Het
antwoord van de Walcherse classis, verwoord door Drijfhout, was positief:dat in stede
van Provinciale Synoden, een jaarlijkse Nationale Synode wierde ingevoerd, dit zouden
wij als een wenselijke zaak beschouwen’. De classis wacht nadere voorstellen af en
verzoekt zo spoedig mogelijk de voorstellen van de beide andere classes te vernemen.88

2.5.4.2 Verdere reacties op de Staatsregeling van 1798
De classicale commissies van de vier classes hebben zich zowel afzonderlijk als ook
gezamenlijk beziggehouden met de volgende zaken, waarop wij hier zullen ingaan
omdat zij betrekking hebben op het Zeeuws eigene. Het betreft het uitschrijven van
dank- vast- en biddagen, de rechten op de geestelijke goederen, de rechten in verband
met de predikantstraktementen, het houden van een convent van classes en de stichting
van fondsen.89

2.5.4.2.1 Biddag
Bemoeienissen van commissies met de biddag lijken alleen in Zeeland te zijn
voorgekomen.90 Gedurende de tijd van de Republiek namen de gewestelijke Staten het
initiatief om bede-, boete- en dankdagen uit te schrijven. Alle openlijke arbeid was op
zo’n dag verboden; herbergen moesten gesloten blijven. Alom aanvaard waren de bede-
en dankdag voor het gewas respectievelijk de tweede woensdag van maart en de eerste
woensdag van november, waarbij overigens in Zeeland ietwat andere data in gebruik
waren. Maar zij werden ook door de Staten uitgeschreven ter gelegenheid van
bijzondere gebeurtenissen, bij oorlog en vrede en natuurrampen zoals droogte en
overstromingen.91Daar de overheden onder de Bataafse republiek met deze zaken geen
bemoeienis meer wilden hebben rekenden de commissies het ook tot hun taak. Het was
de bedoeling van de commissies dat bij de vaststelling de gezamenlijke classes zouden
samenwerken, maar het gelukte niet tot overeenstemming te komen. In het overleg over
deze zaak is ook de Noordhollandse Synode nog betrokken geweest om langs die weg
te trachten de organisatie van de gebruikelijke biddagen gezamenlijk ter hand te nemen,
maar ook dit is op niets uitgelopen. Overigens kwam het punt biddag in deze jaren
telkensweeralseenvastgegeven terugopdeagendavandediverseprovincialesynoden
echter zonder dat men tot gezamenlijke afspraken kon komen.

2.5.4.2.2 Aanspraak op goederen
Ds Drijfhout heeft pogingen in het werk gesteld om de rechten en aanspraken op de
geestelijke goederen te achterhalen, echter zonder resultaat. Daarna vestigde men
noodgedwongen de hoop op het inmiddels tot stand gekomen Hollandse Stedenberaad.92

Hier wordt duidelijk hoe weinig men toen op de hoogte was. Immers, wij hebben reeds
gezien dat de geestelijke goederen in Zeeland aan het eind van de zestiende en in de
zeventiende eeuw voor het grootste deel van de hand waren gedaan. Drijfhouts
zoektocht kon dus weinig opleveren. Desalniettemin liet dit het recht van de Zeeuwse
predikanten op hun traktementen onverlet. De Staten hadden zich immers verbonden tot
de uitbetaling van de predikantstraktementen, toen zij zich de geestelijke goederen
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toeëigenden om ze daarna van de hand te doen. Dit recht was zelfs in het voor de
Zeeuwse predikanten zo belangrijke artikel 8 van de kerkorde van Zeeland vastgelegd.
Dat luidde:Op d’andere zijde sullen degene, bij welke de beroeping der ministers staet,
gehouden zijn de selve, van behoorlijk onderhout te versorgen. Dientengevolge lagen
de rechten van de predikanten op hun traktementen vast.
Voor zover wij kunnen nagaan waren deze nergens in den lande duidelijker en
beter geregeld dan in Zeeland via het hierboven vermelde artikel. Een brief van
A. Drijfhout te Middelburg de dato 24 september 1796 aan A. Rutgers93 bevestigt dit.
Wij citeren daaruit:Nu is het zaak, dat wij ons zeer nauwkeurig houden aan de
geärresteerde Zeeuwsche Kerk-ordening: waarin voor den Predikanten Tractementen
gezorgd is en dat zoo lang plechtig door den Souverein gesanctioneerde verdragen, op
welken wij in Zeeland den dienst hebben aangevaard, ongeschonden volgens de rechten
van Mensch en Burger bewaard en geeerbiedigd worden, ons niet kan ontnomen
worden. Daarmee zou het, als het erop zou zijn aangekomen, de vraag zijn of de politiek
(die de Staatsregeling van 1798 produceerde met de bepaling dat elk kerkgenootschap
voor het onderhoud van zijn predikanten moest zorgen) het niet had moeten afleggen
tegenover het recht. Althans volgens het advies van de kamercommissie voor kerkelijke
zaken de dato 5 februari 1801 over de rechtsgeldigheid van de onderhavige bepalingen
van de Staatsregeling van 23 april 1798:Wij zijn een rechtvaardige staat, deze zaak
hoort derhalve meer bij de rechter thuis dan bij de politiek.94De Staatsregeling van 1801
zorgde ervoor dat het op deze krachtmeting niet behoefde aan te komen.

2.5.4.2.3 Een Zeeuwse Synode
Over een jaarlijks convent van de vier classes werd wel overeenstemming bereikt. Bij
toerbeurt zouden de classes gastheer zijn voor de vertegenwoordigers van de andere
drie. Walcheren was het eerst aan de beurt in 1800, Schouwen in 1801, Zuid-
Beveland in 1802 en Tholen in 1803. Het aantal af te vaardigen predikanten zou op de
stemming bij de besluitvorming geen rol spelen, daar de stemming classisgewijs zou
geschieden. De correspondentie met de andere synoden, zo was de mening, zou het best
functioneren door middel van een voorgestelde ’Coetus generalis’. De deputaten van de
Zuid- en Noordhollandse synoden zou men daarover informerenopdat dezelve deze
propositie accepterende, die aan de overige synoden smakelijk mogten maken.95 De
schriftelijkecorrespondentiezou inmiddelszoveelmogelijkonderhoudenworden.96Wat
onder het oude regime ondenkbaar was, werd nu dus mogelijk als vrucht van de
scheiding van Kerk en Staat. Zeeland zou zijn eigen provinciale kerkvergadering
krijgen, waarbij tevens de correspondentie met de overige synoden zo veel mogelijk in
acht zou worden genomen. Ondertussen spraken de vier classes zich onomwonden uit
voor een coetus generalis, in het midden latend of deze al of niet in leven geroepen zou
worden door een ineensmelting van de provinciale synoden.

2.5.4.2.4 Fondsvorming
Zeer intensief zijn de classes bezig geweest met plannen om tot fondsvorming te
komen.97 Ook hier was de belangrijkste vraag de wijze waarop dat moest geschieden.
Moesten het lokale, classicale, gewestelijke of nationale fondsen worden en wat moest
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men aanvangen met noodlijdende gemeenten? In Schouwen en Duiveland is een poging
gedaan om te komen tot fondsvorming voor de plaatselijke gemeenten met name op het
platteland,dochzonderveel succes. DatzelfdegoldvoorhetplattelandenGoesopZuid-
Beveland. Ook daar heeft men de pogingen maar opgegeven. Als gevolg daarvan werd
besloten dat iedere classis maar tot een eigen oplossing moest zien te komen.
Walcheren kwam in de classicale vergadering van 6 maart 1800, na raadpleging van
deplaatselijkegemeenten, toteenuitgebreiden goedopgezetplan.Dathaaldehetechter
evenmin. Daarna vernemen wij over de fondsvorming niets meer. Blijkbaar zag men
geen mogelijkheid gemeenteleden zodanig te motiveren dat zij hun nieuwe verantwoor-
delijkheid voor de voortgang van de evangelieverkondiging gingen inzien. Wel is uit
archiefmateriaalbekenddater inMiddelburgenZierikzeegeldwervingsactiesgehouden
zijn zoals in de Hollandse en Gelderse steden.98

2.5.5 Zeeland en het Hollandse Stedenberaad

Vermeldenswaard is nog een brief vanGecommitteerden tot den Publieken Eeredienst
der Nederd. Hervormde Gemeente te Middelburggericht aan de vier classes waarin zij
aandacht vroegen voor een bericht vanwege het Hollandse Stedenberaad. Daarin werd
door het Stedenberaad voorgesteld dat de commissie van Middelburg het initiatief moest
nemen om alle gemeentecommissies van Zeeland samen te brengen in een werkverband,
zoals het Hollandse Stedenberaad. Men zou vervolgens tot een zeker landelijk
samenwerkingsverband kunnen komen.99 Aan de classes werd gevraagd de gemeente-
commissies ten plattelande daartoe op te wekken, waaraan de Middelburgse commissie
gaarne zou medewerken.100De opzet hiervan was om naast de kerkelijke bestuursstruc-
tuurvankerkeraden,classesensynode(n)een landelijkebeheersstructuurop tebouwen,
die alle taken op zich zou nemen die voorheen door de overheden vervuld werden. Maar
hiervoor was de tijd nog niet rijp, zoals hieronder zal blijken bij de bespreking van de
plannen van het Hollandse Stedenberaad. In ieder geval horen wij hier in Zeeland verder
niets meer over.

2.5.6 Activiteiten gaan als nachtkaars uit

Deze aanschrijving uit Middelburg is het laatste bericht dat de weerslag toont van de
activiteiten in Zeeland gericht op het opvangen van de gevolgen van de scheiding van
Kerk en Staat. Er wordt zelfs geen melding gemaakt van het goede bericht van de
opschorting van de fatale datum van 23 april 1801 en de totstandkoming van de nieuwe
Staatsregeling van 16 oktober 1801, waarbij de Hervormde Kerk haar rechten op
inkomsten worden gelaten, zoals wij die wel vinden in de synodale handelingen van
andere gewesten rond deze datum. Hieruit kunnen we concluderen dat de activiteiten als
reactie op de scheiding van Kerk en Staat in Zeeland als een nachtkaars zijn uitgegaan.

2.5.7 Samenvatting
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Wanneer wij nu de balans opmaken, kunnen wij de resultaten van onze speurtocht in de
Zeeuwse acta als volgt samenvatten. Doordat er na 1638 geen provinciale synode meer
gehouden is, bestond er geen officiële band tussen de vier classes. Dit isolement werd
nog versterkt doordat de classes door brede wateren gescheiden waren. Officiële
correspondenten van en naar de andere synoden, zoals in andere gewesten, kende men
hier niet. Als positief effect van de scheiding van Kerk en Staat mogen we dan ook
noemen dat de weg naar beëindiging van dit onvrijwillige isolement open kwam te
liggen. Wij zagen reeds dat de vier classes al spoedig een samenwerkingsverband in het
leven riepen. Het is dus te begrijpen dat de Zeeuwen alle belang hadden bij de
totstandkoming van een Nationale Synode, waartoe de voorstellen in Zeeland eerder
werden gedaan dan in Noord-Holland door Rutgers. Daarom kon deze vanuit Zeeland
op alle steun rekenen voor zijn plannen, ook al omdat hier geen provinciale synode
bestond die volgens zijn concept met de andere ineengesmolten zou moeten worden.

Verder blijkt uit dit onderzoek dat de classicale vergaderingen onder leiding van die van
Walcheren er alles aan gedaan hebben om de problemen die de scheiding van Kerk en
Staat in dit gewest opriepen zo slagvaardig mogelijk te pareren. Zover wij konden
nagaan is het besluit van 5 februari 1795 van de classis Walcheren om de moderatores
van de classes te machtigen bij allevoorkomende gelegenhedende hervormde belangen
te behartigen de eerste reactie in dezen geweest van een kerkelijke vergadering in
Nederland. Dat de classes niet passief de besluiten van de Nationale Vergadering
aangaande de belangen van de Hervormde Kerk over zich heen hebben laten komen,
bleek uit een naar deze vergadering gezonden adres, dat is opgesteld door de gezamen-
lijke classes gedateerd 22 en 23 februari 1797. De belangen vanden godsdienst in ’t
algemeen, en van den Herformden Kerkgenootschap op bijzonderook in dit gewest
werden in dit stuk bepleit. Een kopie hiervan werd tevens verzonden naar de represen-
tanten van Zeeland.101Ook aan initiatieven om te komen tot fondsvorming heeft het hier
dus niet ontbroken. Dit geldt eveneens voor de druk vanwege de classicale commissies
opde gemeenten om gemeentecommissies in te stellen. Dit laatste geschiedde mede met
het oog op de in de staatsregeling aangekondigde overdracht van de kerkelijke
gebouwen aan de gemeenten, die dan door deze gemeentecommissies in rechten
vertegenwoordigd zouden worden. Zelfs is vanuit de commissie van Middelburg een
poging ondernomen om analoog aan het Hollandse Stedenberaad te komen tot een
samenwerkingsverband van plaatselijke commissies.
In welke gemeenten er commissies tot stand gekomen zijn, valt moeilijk na te gaan. Wel
waren er vanuit de classicale commissies klachten dat het instellen veel te traag verliep.
Wellichtzoueennaderonderzoek indegeschiedenisvandeplaatselijkegemeentenover
deze periode hierover opheldering kunnen verschaffen. In ieder geval blijkt in de
vergadering van 6 maart 1800 dat de fondsvorming en geldwervingsplannen op een
mislukking zijn uitgelopen, ondanks alle energie die de classicale commissies,
inzonderheiddie vanWalcheren,erin hebbengestoken. Blijkbaar isdit zo demotiverend
geweest dat men er verder ook geen raad meer mee wist. Vandaar dat wij na deze
vergadering over verdere activiteiten niets meer vernemen.
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2.6 REACTIES IN GELDERLAND

In vergelijking met de overige provinciale ressorten van de Republiek speelde, naast
Zeeland, Gelderland als hervormde kerkprovincie bestuurlijk, een geheel eigen rol.
Weliswaar had dit gewest in tegenstelling tot Zeeland een Provinciale Synode, die
eenmaal per jaar vergaderde, maar deze functioneerde anders dan de overige synoden.

2.6.1 Zwaartepunt van bestuur bij classes

Wij krijgen de indruk dat het zwaartepunt van het bestuur in Gelderland minder bij deze
synode dan wel bij de classes lag. Dit zal wel samenhangen met de politieke geschiede-
nis die het gewest heeft doorgemaakt. Vanouds was dit hertogdom samengesteld uit vier
vrij zelfstandigekwartieren,die tenopzichtevanelkaareennogalonafhankelijkbestaan
leidden. Zij waren verbonden door de Landdag. Verder zal de omvang van deze
kerkprovincie een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld.
Ten tijdevandeRepubliekbehoordenernegenclassesonderdeSynodevanGelderland.
Dat waren Overveluwe (Arnhem), Nederveluwe (Harderwijk), Zutphen, Nijmegen, Tiel
en Bommel, die alle in Gelderland lagen, en daarnaast nog drie in de Generaliteitslan-
den, te weten ’s-Hertogenbosch, Peel en Kempenland en Maastricht en de landen van
Overmaze. Het was al met al een enorm gebied dat zich uitstrekte van even bezuiden
Zwolle tot aan Maastricht. En dan hebben wij het nog niet over de verschillen in sociale
en religieuze structuur, zoals die van de Veluwe tegenover de overwegend rooms-
katholieke gebieden in de Generaliteitslanden.

Het gebied van de classis Maastricht waarvan de republiek in 1795 afstand moest doen
aan Frankrijk kwam hierdoor buiten het Bataafse bestuursgebied te liggen,102terwijl de
classes in de Generaliteit Brabant, ’s Hertogenbosch en Peel en Kempenland in
1795 politiek tot een nieuw gevormd bestuursgebied gingen behoren: Bataafs Brabant.
Hierover gingen de representanten van Brabant het bewind voeren zodat het losraakte
van Den Haag. Deze drie classes bleven echter tot de Synode van Gelderland behoren.
Binnen het Gelderse gebied zelf was er sprake van een zeker samenwerkingsverband
van de classes Overveluwe, Nederveluwe en Zutphen, doordat zij onderling naar hun
vergaderingen correspondenten uitwisselden, hetgeen ook het geval was met de classes
Nijmegen, Tiel en Bommel. Van onderling contact tussen deze verbanden was echter
nauwelijks sprake. Zodoende vormde het gebied van de Gelders Synode een weinig
homogeen geheel. Dit zal er de oorzaak van zijn dat men de kerkelijke bestuurszaken
zo veel mogelijk binnen de classicale vergaderingen afhandelde, terwijl men alleen de
zaken die per se niet classicaal afgehandeld konden worden synodaal regelde.

2.6.2 Reacties spelen zich af in classes

Dit allesbepaalde medede reacties in dezekerkprovincie opde politiekegebeurtenissen
in de jaren na januari 1795. De maatregelen en gebeurtenissen die hiermee samenhingen,
speelden zich dan ook in hoofdzaak af in de classes. De enige maal dat de synode bij een
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zaak betrokken werd - althans blijkens de handelingen - was in een vrij vroeg stadium
naar aanleiding van een conflict tussen het Gelders provinciaal bestuur enerzijds en de
rooms-katholieken van deze provincie anderzijds. Met name de rooms-katholieken
trokken uit de scheiding van Kerk en Staat de conclusie dat zij aanspraak konden maken
op kerk- en armengoederen van Gelderland die de hervormden gebruikten en beheerden.
Zij dienden een daartoe strekkend rekest in bij de representanten van het Provinciaal
Bestuur. Die werden hierdoor nogal in verlegenheid gebracht. Na beraad richtte het
bestuur zich tot de deputaten van de Gelderse Synode met het verzoek een verweer-
schrift tegen de rooms-katholieke wensen op te stellen. Hiertoe werd een speciale
commissie in het leven geroepen die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de
classes. Het was de Arnhemse predikant Ahasverus van den Berg, die hierin een belang-
rijke rol gespeeld heeft, doordat hij onder de titel ’Verdediging van de zaak der
Hervormden, door de Gedeputeerden van de Synode der Hervormde Gemeenten in
Gelderland’ hiervoor een 136 pagina’s tellend verweerschrift heeft opgesteld.103Het
resultaat hiervan was dat de Gelderse Landdag die daartoe in mei en juni 1796 een extra
bijeenkomst had belegd, het rekest afwees.104

In de Synodevergadering van 19 augustus 1795 te Zutphen wordt door de correspondent
van Noord-Holland mededeling gedaan van de oprichting van een financiële commissie
in de classis Haarlem waarop door de vergadering verder niet wordt gereageerd.
Daarnaast kwamennog de problemen rond deuitbetaling van de predikantstraktementen
in de classes ’s Hertogenbosch en Maastricht, waarbij wij verderop stil zullen staan aan
de orde.105

Verder lezen wij in de handelingen van de synoden van de jaren 1796 tot 1801 weinig
over beraadslagingen of besluiten inzake de onderhavige kwestie. Alleen besloot de
Synode van 12 okober 1796 die te Arnhem werd gehouden naar aanleiding van
mededelingen van de correspondenten van Zuid- en Noord-Holland, tot het oprichten
van een synodale commissie bestaande uit vier leden met hun secundi. Benoemd
werden: A. van den Berg, sec. J. Veltman, J.W. Tilanus, sec. G.A. Cramer, N.
Lange, sec. Alexander van Harencarspel uit Thiel, P.I. de Fremery, sec. Ross van
Eersel.106Zij verkregen volmacht om naar beste weten alles te doen wat zij onder deze
omstandigheden nuttig achtten voor de Hervormde Kerk. Om dus de reacties in
Gelderland na te gaan zijn wij aangewezen op de classicale archieven, die naar wij
zullen zien, veel bruikbaar materiaal leveren.107

2.6.2.1 Classis Overveluwe (Arnhem)
Zo vinden wij achter de handelingen van de classis Overveluwe, die op 25 april 1795 te
Arnhem bijeenkwam, een merkwaardige appendix. Blijkens het opschrift is het een
Artikel buyten de actedat wij hier in zijn geheel overnemen.Daar wierd in bedenking
gegeeven of het niet wel waarschijnlijk ware, dat er voor de volgende Classis ordinaria
zeer buytengewoone zaaken zouden kunnen voorkomen welkeeene classis Extraordina-
ria vorderden - waarin raadplegingen en besluyten tot welzijn der kerke zonder
veel uitstel behoorden genomen te worden. De vergadering heeft daarom eene
commissie benoemd, bestaande uit Ds van den Berg, Veltman, De Bruin, Huisman
en van Emdre welke dedeputatencasu quo kunnen bijeenroepen om met hun te
delibereeren, en aan wier overleg met en nevens dedeputatenwordt overgelaaten of en
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op wat wijze men een classis Extraordinaria plenaria zal bijeenroepen, en wat men
verderzalvermeenen tebehooren.108Degeheimzinnigheiddiedit allesomgeeft,maakte
dit besluit heel bijzonder. Dat blijkt niet alleen uit de wijze waarop het als een artikel
buiten de handelingen gepresenteerd wordt, maar ook uit de manier waarop er in de
handelingen van latere vergaderingen naar verwezen wordt, zoals:Secreet articul109en
geheim decreet.110 Als redenen van dit besluit werden genoemd’zeer buyten gewoone
zaaken’maar er staat niet bij vermeld wat men hiermee bedoelde. Wij wijzen erop dat
dit besluit veel verwantschap vertoont met dat van dezelfde strekking van de classis
Walcheren van 5 februari 1795, dat dus ruim tweeëneenhalve maand eerder was
genomen.111 Hierin werd als doel genoemdom alle voorkomende gelegenheden de
belangens van de ... herformde Godsdienst ... aan te beveelen, zonder te zeggen wat dit
inhield. Wij constateren dus dat het in beide gevallen, als het gaat om een kerkelijke
reactie op de gebeurtenissen van januari 1795, een zekere terughoudendheid valt te
bespeuren in de trant van: het moet, maar kan en mag het wel? Men bedenke hierbij dat
de scheiding van Kerk en Staat in dit stadium nog niet officieel was uitgesproken. Men
voelde echter blijkbaar wel aan dat door de politieke omwenteling ten aanzien van de
Kerk iets ingrijpends zou gaan gebeuren. Het zat in de lucht. Aan de andere kant was het
de vraag of men door al te openlijke maatregelen de overheden niet zou provoceren. Dit
alles maande tot een zekere voorzichtigheid, die wij ook reeds tegenkwamen bij Rutgers,
die overigens in dezen doortastender te werk durfde gaan.112

De bij ’geheim decreet’ op 25 april 1795 benoemde commissie kwam blijkens de door
haarbijgehoudenhandelingenop30september1795 teArnhembijeen.Aanwezigwaren
de deputaten van de classes E.J. Post, A. Harmsen en I.A. Potken en de leden A. van den
Berg, J. Veltman, S. van Embre, W. Molenaar, J.C. Boot, A. van der Ende, I.C. Bruyne
en E. Kist, allen predikanten. De vergadering was belegd naar aanleiding van een brief
van de Noordhollandse synodale commissie geschreven door A. Rutgers. Hij stelde
hierin voor dat iedere classis een lid zou benoemen om zodoende een commissie in het
leven te roepen die zo nodig de belangen van de Hervormde Kerk tegenover de
Nationale Conventie zou kunnen verdedigen.113De vergadering benoemde vervolgens
zonder veel discussie de predikanten A. van den Berg en als secundus J. Veltman,
beiden van Arnhem. Was er op 25 april 1795 nog sprake van’zeer buyten gewoone
zaaken’, zonder nadere precisering, nu werden de belangen die deze commissie zou
moeten behartigen met name genoemd: de traktementen der predikanten, de pastoralia,
de pastorieën, de traktementen der schoolmeesters, kosters en andere kerkelijke
bedienden. De deputaten zouden hierover aan alle classes van de synode bericht sturen
met het verzoek in deze zaak communicatief te handelen terwijl ook ds Rutgers van
Haarlem bericht zou ontvangen. De onkosten die de commissie maakte, zouden worden
omgeslagen over de respectieve gemeenten. Tot zover de handelingen van deze
vergadering.

Voorlopig horen wij niet over verdere activiteiten, zij het dat de handelingen van de
classis van 12 april 1796 uitdrukkelijk vermelden dat de commissie volmacht kreegom
op alles in naam van de Classis te handelen pro re nata. Dat hield in dat zij een blanco
mandaat kreeg. Wij vinden dat nog eens herhaald in de handelingen van de classis van
2 mei 1797.114 Pas in de handelingen van 24 april 1798 zien wij de commissie in
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beweging komen en plannen ter tafel brengen. Dat laat zich verklaren. Doordat in
Gelderland de uitbetaling van de predikantstraktementen in belangrijke mate uit
particuliere fondsen en pastoralia geschiedde (en dus niet uit de overheidskassen zoals
in Holland, Zeeland en Utrecht), bleven zij in de ontwerp-grondwet van 25 mei 1797
buiten schot. Die deed alleen maar een aanslag op de traktementen uit de overheidskas-
sen. Pas met de grondwet van 23 april 1798 die ook de geestelijke goederen onder
particulier beheer wilde nationaliseren, kwam men ook in Gelderland in actie, mede
onder invloed van het concept-plan van de Utrechtse Coetus.115 Wij vinden dezelfde
tendens terug bij de andere Gelderse classes.

Maar nu dan de plannen die de commissie presenteerde in de classicale vergade-
ring van 24 april 1798, een dag dus na het totstandkomen van de grondwet van 23 april
1798. De uitbetaling van de predikantstraktementen van overheidswege zou volgens
deze wet nog slechts drie jaar plaatsvinden. Uit de handelingen blijkt dat de commissie,
die zich door deze feiten overvallen voelt niet op zo’n korte termijn passende
antwoorden kan geven op de vragen die de invoering van de nieuwe grondwet oproept
en op de problemen waarvoor de Kerk nu gesteld wordt. Nieuwe initiatieven, zullen
voor alles van de gemeenten moeten uitgaan, die opgewekt dienen te worden om
’geldinzamelingen’ te houden. Als richtlijnen worden daartoe gegeven: een extra zakje
tijdens de diensten, schotels bij de viering van het Heilig Avondmaal enwat dies meer
is, terwijl daarnaast valt te denken aan grote donaties enafmaakingen aan de Herformde
Gemeenten. Het beste zou echter zijn dat eenplegtige classicale Deputatiealle
gemeenten persoonlijk zou visiteren door het beleggen van gemeentevergaderingen
waarvoorallehoofdenvanhuisgezinnenenverderebelangstellendenbehoorlijkzouden
worden uitgenodigd. Daar moest men dan de noden bespreken en samen naar een
oplossing zoeken. Vanzelfsprekend moest dat gebeuren met instemming van de pastor
loci. In ieder geval moest duidelijk worden dat iedere gemeente althans voorlopig voor
zich zelf moet gaan zorgen. Tot zover het advies van de classicale commissie.116

Het was een ingrijpend en arbeidsintensief plan, zeker gelet op de beperktheid van de
vervoermiddelen in die tijd. Dat dit systeem van persoonlijke benadering effect heeft
gesorteerd, moge blijken uit de resultaten die in de classicale vergadering van een jaar
later, 9 april 1799117 bekend werden gemaakt. Ze spreken voor zich. Daarom laten wij
ze zoals ze in de handelingen terug te vinden zijn hieronder in het kort volgen:
Arnhem heeft een kerkelijke commissie ingesteld waarin steeds twee

kerkeraadsleden zitting hebben. Men heeft daar een plan
ontworpen dat door de gemeente is aanvaard en met goed
succes in werking is gesteld.

Wageningen heeft een commissie die het door haar geprojecteerde plan
spoedig aan de gemeente zal voorleggen.

Hoevelaken heeft de heer Van Lijnden gecommitteerd.

Apeldoorn en Loenen zijn bezig met een financiële actie.
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Nijbroek houdt een maandelijkse collecte, deze gemeente heeft veel
goederen.

Twello heeft een commissie die reeds vroegtijdig begonnen is.
De inzameling verloopt daar zeer goed met opmerkelijke
schenkingen.

Rheden heeft een commissie, maar van werkzaamheden is niets
bekend.

Wilp heeft een commissie die reeds vroegtijdig met een tweede
collecte en het plaatsen van een schotel bij de Avond-
maalsviering is begonnen.

Hall en Scherpenzeel hebben een commissie die een tweede collecte heeft ingesteld.

Lunteren heeft een tweede collecte en is bezig met het aanleggen van
houtgewassen waarvan de opbrengst bestemd is voor het
kerkelijk fonds.

Ellecom en Beekbergen heeft een commissie die dadelijk begonnen is met collecteren.

Spankeren en Ede doen tot heden toe niets.

Renkum en Heelsum hebben een commissie die met een goed resultaat werkzaam
is.

De rentmeester vanDoorenwaard heeftgeld gezetop elk perceel van de houtverkoopdat
veel opbrengt.
De vergadering verheugde zich over de goede resultaten en besloot alsnog een
opwekkend schrijven te verzenden naar de ’tragen’ om die tot actie op te wekken.
Verdere activiteiten worden in de handelingen niet vermeld, kennelijk omdat ook hier
de grondwet van 1801 de acties achterhaalde.

2.6.2.2 Classis Nederveluwe (Harderwijk)
Naar analogie van de classis Overveluwe werd ook in deze classis een commissie
gevormd.118In de vergadering van 19 april 1796 te Heerde benoemde de classis als leden
de predikanten J.W. Tilanus en G.A. Cramer van Harderwijk, J. de Waal van
Garderen en J. van Elfrinkhof van Ermelo. Evenals de commissie van de Overveluwe
werden zij gemachtigdpro re natate handelen, dus ook zij kregen blanco mandaat.119

Een van hun eerste werkzaamheden was een financieel plan te ontwerpen ter financie-
ring van de vergaderkosten van classis en synode dat zij presenteerden in de vergadering
van de classis van 9 mei 1797 in Elburg. Per gemeente zou naar het aantal leden een
bijdrage per jaar gevraagd worden variërend van ƒ 1./10/- voor gemeenten met dertig of
minder leden (!) tot maximaal ƒ 150,-, voor gemeenten met een ledental van 1750 en
meer. In deze vergadering besloot de classis het mandaat van de commissieleden te
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verlengen ook met betrekking tot de samenwerking met debroeders van Zutphen en
Overveluwe. Blijkbaar was er dus een samenwerkingsverband ontstaan.120

In de handelingen van de vergadering van 1 mei 1798, gehouden te Harderwijk, zien wij
de reactie op gang komen op de Staatsregeling van 23 april 1798. Met het oog op de
termijn van drie jaar dient er tijdig een ’godsdienstig fonds’ in leven geroepen te
worden. Maar ook hier rees de vraag naar de vorm: classicaal of synodaal? Nader
overleg hierover dient plaats te vinden met de commissies van Overveluwe en Zutphen.
Wel stond vast dat ook hier de commissie de gemeenten persoonlijk zou bezoeken en
wel op dezelfde wijze als in de classis Overveluwe. Tilanus en Cramer121namen
deze taak op zich.
In de vergadering van 21 mei 1799 te Elburg brengt Tilanus verslag uit over de bezoeken
aan de gemeenten. Wij laten zijn bevindingen hier in het kort volgen:122

Harderwijk heeft een fonds in voorbereiding dat gevoed zal worden door
een vrijwillige intekening en een maandelijkse extra kerkcol-
lecte. Omdat hier geen dissenters zijn, is de kerk door het
stadsbestuur overgedragen aan de gemeente.

Hattem heefteen commissieaangesteldeneen fonds invoorbereiding.

Elburg heeft een commissie van vier personen, terwijl een begin is
gemaakt met de inzameling.

Nijkerk heeft een commissie en een kerkcollecte.

Barneveld heeft geen commissie en ook geen collecte. Men meent daar te
kunnen leven uit donaties.

Epe heeft een commissie en zal meewerken aan een algemeen
fonds.

Garderen heeft wel een commissie maar nog geen activiteiten.

Voorthuizen heeft een commissie die het nog te vroeg vindt om te beginnen
met een inzameling.

Vaassen doet nog in het geheel niets.

Heerde gaat pas zorgen als de nood daar is.

Veessen heeft nog niets gedaan.

Oldebroek heeft een commissie voor plaatselijke financiën.

Elspeet heeft nog niets gedaan.
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Nunspeet heeft een commissie en een tweede collecte.

Oosterwolde heeft een commissie die echter wacht op een algemene inza-
meling.

Ermelo heeft een commissie.

Vorgten heeft een commissie en een tweede collecte.

Oene heeft nog niets gedaan en wacht op wat andere gemeenten
gaan doen.

Kootwijk heeft nog niets ondernomen.

Heerde heeft een commissie en een tweede collecte.

Doornspijk hiervan is nog niets bekend.

Omdat het een aardig beeld geeft van het functioneren van sommige plaatselijke
gemeenten,maghiernogwelevenvermeldwordendatdevergaderingzich,waarschijn-
lijk naar aanleiding van dit rapport, bezig heeft gehouden met gemeenten die geen
kerkeraad hadden. Blijkbaar kwam dit in deze periode en in deze regio vaker voor. De
vergadering beval met aandrang aan om kerkeraden aan te stellen in gemeenten waar die
nog niet waren en - zo voegde zij er aan toe - waar dit mogelijk was.123

2.6.2.3 Classis Zutphen
Door middel van uitwisseling van correspondenten was de classis Zutphen verbonden
met de classes Over- en Nederveluwe. Uit de handelingen van de laatstgenoemde
vernamen wij dat er tussen deze drie classes een vorm van samenwerking bestond.124

De eerste reactie op de gewijzigde verhoudingen kwam niet uit de classis zelf,
maar door een brief van ds Post, de deputaat van de classis Overveluwe. Van zijn
brief werd melding gemaakt in een extra ordinaire vergadering van 4 november 1795.
Post stelde voor om ook in de classis Zutphen - evenals de Noordhollandse classes dat
gedaanhadden-eenbroeder tecommitterenomdeBelangenderGereformeerdeKerken
en kerkendienaars, en zoveel als zulks nodig zal geoordeeld worden voor te dragen.125

Tekenend was wat de handelingen vermelden:dit voorstel wordt onafgedaan doordat
de stemmen staakten. Blijkbaar was de classis nog niet van het dreigend gevaar
doordrongen, of gaf zij de voorkeur aan terughoudendheid. Om tot nauwere samenwer-
king te komen stelden de aanwezige correspondenten van de Over- en Nederveluwe in
de vergadering van 5 april 1796 voor als eerste stap de lemmata in de handelingen der
drie classicale vergaderingen te coördineren. Dat kon gemakkelijk door daarin eenzelfde
nummering van de onderwerpen aan te houden, waardoor de handelingen over en weer
overzichtelijker werden. De vergadering ging zonder discussie met dit voorstel
akkoord.126
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In diezelfde vergadering ging de correspondent van de Overveluwe, ds Post, nog verder
dan zijn schriftelijk voorstel van 4 november 1795, waarin hij aan de orde stelde een
broeder als gecommitteerde te benoemen. Hij stelde nu voor omeene commissie te
benoemen ten einde de belangen van de hervormde kerk communicatief met gecommit-
teerdenuit andereclassesdeeser provincie tebehartigen. Zonder verderediscussieging
de vergadering met dit voorstel akkoord en benoemde zij de predikanten Dirk van
Wullem en Simon Brand, beiden uit Zutphen, in de nieuwe commissie.127 Van enige
activiteit van hen binnen de classis horen wij de komende jaren echter niets. Alleen
vertegenwoordigden zij de classis in de synodale commissie. Zijdelings en in bedekte
termen kwam de veranderde constellatie even om de hoek kijken met het telkens
terugkerend lemma:Bidden voor Hooge Overheid en wettige regering en geen Politieke
zaaken op de Predik-stoel. Vóór 1795 stond daar nogOranje-Nassau. Daarmee sprak
de vergadering voorheen de loyaliteit aan de Prins uit.128

In de handelingen van 17 april 1798129, dus ruim twee jaar nadat besloten was een
commissie in het leven te roepen, werd melding gemaakt van een ingrijpend reorga-
nisatieplan voor het functioneren van de classis en de ringen. In dit plan zou er op grond
van het aantal predikantsplaatsen een herindeling van de ringen plaatsvinden: er zouden
vier ringen komen, drie van twaalf en een van elf plaatsen. Verder moest iedere ring een
’inspecteur’ benoemen die de algemene leiding zou hebben, terwijl deze vier inspecteurs
met de drie moderamenleden, praeses, assessor en scriba, met elkaar de classicale
vergadering zouden gaan vormen. Als de omstandigheden dit vergden waren de
inspecteurs gezamenlijk respectievelijk elke ring afzonderlijk gerechtigd een classis
plenabijeen te roepen.Dezewijzevanwerkenzoueffectieverenkostenbesparenderzijn
dan de tot dan toe gebruikelijke. Hierdoor zou men onder detegenwoordige omstandig-
hedengemeentenenpredikanten betervan raedkunnendienenenadhorterendebrieven
afvaardigen. De inspecteurs kregen daarnaast tot taak een plan tot onderhoud van het
’Gereformeerde kerkgenootschap’ te formeren.

Van deze plannen van de classis is weinig terechtgekomen. Op elke van de volgende
plenaire vergaderingen - en die werden toch regelmatig belegd - kwamen bezwaren
tegen deze werkwijze aan de orde, hetgeen onevenredig veel tijd vergde. Wel is men
intensiefbeziggeweestmetallerleiplannen inverbandmetdemogelijkeoverdrachtvan
kerkgebouwen, maar van fondsvorming was verder geen sprake. Over dit laatste was een
enkeling bezorgd. De Gendringse predikant J.B. Grimmeliusheeft namens zijn
kerkeraad geproponeerd of het niet nodig was dat men in de classis op enen egalen voet
opmiddelenbedachtwas tot instandhoudingvandenHervormdenGodsdiensten isdeze
commissie conform art 8 van het nieuwe Reglement aan de Inspectoren gedemen-
deerd.130Daar is het echter bij gebleven. Het enige wat wij nog over fondsvorming in de
classis Zutphen lezen is dat ds Van Wullem, lid van de classicale commissie, kennis gaf
van een plan dat R. van den Bosch uit Den Haag, in zijn kwaliteit als correspondent van
deBoekzaalaan alle gemeenten van de classis had toegezonden. Het betrof een plan op
commerciële basis dat niet toegesneden was op de concrete situatie in plaatselijke
gemeenten131.Over initiatievenzoalsdeclassicalecommissiesvanOver-enNedervelu-
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we namen om persoonlijk de gemeenten te bezoeken om deze aan te sporen over te gaan
tot fondsvorming, vernemen wij hier niets.132

Ook het concept-plan van de Utrechtse Coetus kwam in de classis Zutphen nauwelijks
aan de orde. Toch krijgen wij de indruk dat dit plan ondanks gebrek aan initiatieven
vanuit de classis wel ging doorwerken in de gemeenten. Zo werd in dezelfde classicale
vergadering mededeling gedaan van diverse acties in verschillende plaatsen. In de stad
Zutphen waren ’reeds’ twee commissies werkzaam, sinds december 1799 één voor de
kerkgebouwen en sinds maart 1800 ééntot aanspraak der geestelijke goederen.
Doesburg had sedert 1799 een commissie voor de kerkgebouwen tot instandhouding van
de gemeente. Over Laren werd bericht dat zij sedert verleden jaar in korte tijdmet
medewerking van Godshuizen of Geërfden aanmerkelijke fondsen hebben gevonden
waaruit de tractementen van predikanten, kosters en verdere kerkelijke behoeften
gevonden zal worden. Ten slotte was in Borculo, Bredevoort, Varsseveld, Dinxperlo,
Lathum133, Zelhem, Ruurlo een commissie in het leven geroepen om met de ’Roomsen’
over de kerkgebouwen te onderhandelen. In de volgende vergadering van 14 april 1801
werd gemeld dat er voor de kerkgebouwen eveneens commissies gevormd waren in
Groenlo, Winterswijk, Drempt, Zeddam en Terborg. Daarenboven waren er nog
commissiester vinding van de kosten voor de Hervormde Godsdienst en de kerkgebou-
wenin Warnsveld, Almen, Steenderen en Hengelo.

Tussen de stukken over de behartiging van de belangen van de ’Gereformeerde kerk’ in
verband met de plannen van de Nationale Vergadering 1796-1800 bevindt zich een
uitvoerig schrijven in brochurevorm afkomstig van deGecommitteerden van het
Kerkgenootschap der Hervormde Gemeente te Doesburgh, aan Dezelve gemeente.134

Een blijkens de inhoud van het stuk hoogstwaarschijnlijk voorlopig college van
gecommitteerden doet hierin een oproep om ƒ 4.000,- bijeen te brengen voor het
toekomstig onderhoud van de gebouwen. Dit bedrag zou later verhoogd dienen te
worden totƒ12.000,-wanneerhetzoverzoukomendatde ledenvoorde instandhouding
van de gemeente zouden moeten zorgen. Dit bedrag zouden alle ’ledematen’, zowel
mannen en vrouwen alsook de inwonende kinderen, bijeen dienen te brengen volgens
een schaalverdeling naar inkomen. De leden konden zich melden via een intekenbiljet.
Daarbij vroegen deze brochureschrijvers machtiging om vijf gecommitteerden aan te
stellen die dan straks, als het zover zou komen, het beheer over gebouwen, goederen en
fondsen van de kerkmeesters respectievelijk van het gemeentebestuur konden
overnemen, als ook dat over goederen en fondsen. Door middel van een formulier dat
op 29 juli 1799 diende te worden ingeleverd vroegen zij het oordeel hierover aan alle
leden, mannen en vrouwen vanaf achttien jaar. Ten slotte werd aan demans en
vrouwsledematengevraagd of zij de benoeming van de vijf commissieleden zelf in
handenwildenhouden,dan weldit delegerenaandebredekerkeraadondergoedkeuring
van de gemeenteleden. Hiervoor werden zij opgeroepen om op 31 juli en 1 augustus
1799 te verschijnen in de vergaderkamer van de kerkeraad. Deze oproep was getekend
door ds H.J. de Roller en F. Glashorst, scriba. Dit stuk is interessant omdat het laat zien
datookbuitenHollandenUtrechtgemeentecommissieswerdengevormdendatdatzeer
zorgvuldig geschiedde, iets wat ook later frappeert.135
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2.6.2.4 Classis Nijmegen
Naast de handelingen van de classis Nijmegen over deze periode136bevinden zich in het
rijksarchief te Arnhem nog de ’Handelingen der classicale commissie van Nijmegen tot
handhaving van de gereformeerde gemeenten 1796-1816’.137 In de handelingen van de
classis zelf vonden wij er geen sporen van terug en ook de datum waarop deze
commissie tot stand kwam is niet vermeld. Evenmin vonden wij andere aanwijzingen
waaruit zou blijken dat men zich in Nijmegen met de gevolgen van de scheiding van
Kerk en Staat heeft bezig gehouden, zoals men in de overige classes wel deed. Wel
maken de handelingen van de classis extra ordinaris van 11 november 1795, gehouden
te Nijmegen, melding van een schrijven van de classis Overveluwe, waarin de classis
vroeg om volgens het voorstel van A. Rutgers een afgevaardigde te benoemen die zo
nodig met die van de andere classes de belangen van de Hervormde Kerk, zo daar reden
voor zou zijn, te verdedigen. Arnhem had dat al gedaan. De classis benoemde Frederik
Justus van Harencarspel, predikant te Nijmegen, in deze functie. Hij kreeg de vrijheid
eventueel een buitengewone classis bijeen te roepen.138

Het ging hier om een defensieve maatregel. Van verdere acties vernemen wij niets. Ook
de handelingen van bovengenoemde commissie dragen ditzelfde karakter. In dit
omvangrijk boekwerk vinden we vooral de conflicten beschreven die zich als gevolg van
de scheiding van Kerk en Staat met de rooms-katholieken voordeden: over fondsen,
kerkgebouwen,pastorieën,overhetnietuitbetalenvanpensioenenaanpredikantswedu-
wenenoverdebenoemingenvanschoolmeestersenkosters.Verderkomenklachtenaan
de orde over verdere eisen van rooms-katholieken, rekesten naar de Nationale
Vergadering en eigendomskwesties, terwijl op de eerste pagina’s breedvoerig wordt
ingegaan op de aanspraken van rooms-katholieke zijde op kerk- en armengoederen,
waarvan wij hierboven reeds melding maakten.139De indruk bestaat dat de commissie
de handen zo vol had aan deze kwesties dat zij aan andere zaken, zoals met name het
opvangen van de negatieve gevolgen van de Staatsregeling van 1798, nauwelijks is
toegekomen.

2.6.2.5 Classes Tiel en Bommel
Uit de classes Tiel en Bommel zijn evenmin veel activiteiten te melden. Naar aanleiding
van suggesties van de Utrechtse Coetus om tot fondsvorming over te gaan, benoemde
de classis Tiel in haar vergadering van 12 september 1797 een commissie die hierover
een preadvies moest uitbrengen aan de Gelderse synode. Als leden werden benoemd
de predikanten W. de Roo, H. van der Goes en F.H. Repelius.140 De commissie stelde
voor op dezelfde wijze als de classis Nederveluwe een fonds te vormen om te
voorzien in de kosten van vergaderen van classis en synode. Zij wees daarbij op het
volgende. Wanneer een schaal zou worden toegepast voor de omslag over de
gemeenteleden variërend van ƒ 1,10 tot ƒ 60,-, dan zouden om te beginnen de kosten van
bestuurzijndeƒ598,- ruimschootsgedektzijnenzouerzelfsnogvoldoendeoverblijven
om te komen tot vorming van een fonds onder leiding van de gezamenlijke classes.
Verder worden van de classis Tiel geen activiteiten vermeld.141
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Van de classis Bommel vernemen wij alleen maar dat zij in de vergadering van
18 september 1797 op instigatie van de correspondent van Tiel een commissie benoemd
heeft waarin de predikanten J.G. Kist en W.C. van Maanen, beiden uit Zaltbommel, en
P. Hondius uit Rhenoy en Gellicum zitting hadden.142 Van activiteiten vernemen wij
echter niets.

2.6.2.6 Classis ’s-Hertogenbosch
De reacties op de omwenteling van 1795 binnen de classis ’s-Hertogenbosch werden
door drie factoren bepaald. De eerste was van historische aard. Na de verovering van ’s-
Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik kwamen de Brabantse gebiedsdelen
onder het machtsbereik van de Staten-Generaal, waarmee de souvereiniteit van Brussel
naar Den Haag verhuisde. Kerkelijk betekende dit dat toen het calviniseringsproces van
deze streek werd ingeluid. Het rooms-katholicisme belijdende volk heeft zich hiertegen
blijvend verzet. Slechts kleine minderheden gingen met de Reformatie mee. De
calvinistische bevolkingsgroep werd aangevuld door gereformeerde ambtenaren die in
deze contreien vanuit Den Haag werden aangesteld. Voor hun erediensten konden de
calvinisten gebruik maken van de door de overheid beschikbaar gestelde ’ge-re-
formeerde’ plaatselijke kerkgebouwen en hun predikanten van de daarbij behorende
pastorieën. Voorts konden de predikanten op de vaste bronnen van inkomsten rekenen
van waaruit voorheen de rooms-katholieke geestelijkheid haar inkomsten genoot. Dat
de grote meerderheid van de bevolking de Rooms-Katholieke Kerk trouw bleef, hield
in dat zij, evenals een fase eerder haar geestelijkheid, maar een goed heenkomen moest
vinden.
Hetgevolgvandezepolitiekwasdatervaakminiscuulkleinegereformeerdegemeenten
ontstonden, die zich zonder de sterke arm van Den Haag nooit zouden kunnen
handhaven. Zo telde de gemeente Kessel elf zielen, Berchem vijf, Nistelrode twee,
Moergestel negen en Lage Mierden twaalf.143 Er bestonden zelfs predikantsplaatsen in
naam, zonder dat er sprake was van gemeenteleden hetgeenonze Godsdienst aan
bespotting blootstelde.144Het zal duidelijk zijn dat de rooms-katholieke bevolking zich
uiteindelijk nooit bij deze feiten heeft neergelegd. Dus was het logisch dat zij alles in het
werk stelde om de kerkelijke bezittingen terug te vorderen, toen in 1795 de scheiding
vanKerkenStaateen feitwerdendegereformeerdenhunbevoorrechtepositieverloren.
Met de afwikkeling hiervan en de voorzieningen die getroffen moesten worden nadat
kerken en pastorieën in rooms-katholieke handen waren overgegaan had de classis de
handen vol. Wij hebben reeds gezien dat de classis Nijmegen hiervoor zelfs een speciale
commissie in het leven had geroepen.145 Naar aanleiding van de Staatsregeling van 23
april 1798 besloot de classis in haar vergadering van 7 augustus 1798 een adres naar de
Eerste Kamer146 te zenden. Daarin vroeg zij om steun nu van rooms-katholieke zijde
kerken en pastorieën waren opgeëist of zouden worden. De intentie was het voortbestaan
van de ’gereformeerde kerk’ in dit deel van ons land veilig te stellen.147 Dan waren er
nog de kwesties van door de overheid benoemde ’roomse’ schoolmeesters. Dat na 1795
het beginsel gehuldigd werd dat alle mensen voor alle ambten benoembaar zijn, hield
in dat er door de overheden ook rooms-katholieke schoolmeesters benoemd konden
worden. Daar aan hun functie het kosterschap van de gereformeerde kerk verbonden
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was, konden in dat geval wrijfpunten ontstaan. Zo weigerden zij bepaalde werkzaamhe-
den voor predikanten te verrichten.148

De tweede factor die bepalend is geweest voor de reacties in deze classis was de
geografische ligging. Immers Brabant en inzonderheid ’s-Hertogenbosch en omgeving
lagen bij de inval van de Fransen in 1794 in de frontlinie waardoor het leven ontwricht
werd. In het actaboek van de classis vinden wij aan het eind van 1794 een aantekening
met als opschrift ’Pro memoria in futurum’. Deze vermeldt dat de Gelderse Synode van
1794 in Zutphendoor de oorlog van Frankrijk tegen de Republiekniet gehouden kon
worden en dat wegens belegering en bombardementen van ’s Hertogenbosch de
classicale vergadering van oktober 1794 geen voortgang kon hebben.149Het gevolg van
deze ontwrichting was dat er vanaf 1 januari 1795 en in sommige gevallen zelfs al vanaf
1 oktober 1794 ook geen predikantstraktementen werden uitbetaald. Eencommissie
tot het obtineren der tractementenwist in Den Haag door bemiddeling van de agent
van financiën J.A. Keuchenius te bereiken dat de uitbetaling met terugwerkende kracht
voortgang kon vinden.150 Uit dankbaarheid voor zijn bemiddeling ontving hij uit de
classicale beurs een douceur van veertig rijksdaalders.151

Het traktementsprobleem was daarmee evenwel niet opgelost. En zo komen wij aan de
derde factor die bepalend is geweest voor het beleid van deze jaren. Brabant werd als
Generaliteitsgebied tot 1795 vanuit Den Haag bestuurd, maar kreeg als gevolg van de
omwenteling in dat jaar een eigen gewestelijk bestuur: de representanten van Bataafs
Brabant. Het gevolg was dat de classis nu voor zaken waarvoor zij voorheen in Den
Haag terecht kon, aangewezen was op deze nieuwe bewindvoerders. Dit gold heel
bijzonder voor het verzoek om handopening voor een predikant die in een vacante
gemeente beroepen was. Handopening hield in dat het overheidstraktement dat aan de
predikantsplaats verbonden was, ook aan de te bevestigen predikant zou worden
uitbetaald. Weliswaar zouden de overheden de traktementen in afwachting van een
nieuwe staatsregeling op de oude voet uitbetalen, maar de vraag was of dat ook gold
voor een nieuw gevormde overheid die hierin voorheen geen verplichtingen had
gehad.152 In ieder geval weigerden de representanten aan de predikanten, die in een
vacature de werkzaamheden in een gemeente waarnamen, de vacaturepenningen uit te
betalen en aan te bevestigen predikanten handopening te geven. Daardoor bleef een
gemeente die vacant raakte door het vertrek van een predikant, ook onbezet.153

Deze kwestie heeft de classis vele vergaderingen beziggehouden154 totdat de repre-
sentanten via een ’vriendelijk gesprek’, waarvoor de classis de predikanten P.I. de
Fremery en H.H. ten Oever had aangewezen, wel bewilligden in de uitbetaling van de
vacaturepenningen. Aan het verlenen van handopening wensten zij echter niet mee te
werken. De classis besloot hierop de predikanten, die in een vacature bevestigd zouden
worden, als traktement de voor die standplaats geldende vacaturepenningen aan te
bieden. Op deze wankele basis zou dan weer beroepen kunnen worden. Maar wankel
was deze constructie wel, omdat de nieuw bevestigde predikanten op geen enkele wijze
aanspraak konden maken op een voortdurende uitbetaling van deze penningen.155

Vandaar de exclamatie die wij lezen in de handelingen van 5 augustus 1800:wij
verlangen naar een gelegenheid om voor de vacerende gemeenten op eenen vasten voet

89



te kunnen zorgen.156Nu de overheden zich hadden onttrokken aan de voorziening in de
kosten die aan het houden van classicale en synodale vergaderingen waren verbonden,
bleef de financiering hiervan een voortdurende zorg. Op bijkans iedere vergadering
kwam dit punt aan de orde. Er werd zelfs een commissie voor benoemd, maar vaak
schoof de vergadering dit agendapunt door naar een volgende bijeenkomst omdat men
er blijkbaar geen raad mee wist. Tot een bevredigende oplossing is het niet gekomen.157

Dit alles was geen stimulans om een financiële commissie op te richten, laat staan
fondsen in het leven roepen. Wij lezen derhalve hierover in de handelingen nauwelijks
iets. Hoe zou trouwens een zo gering aantal gemeenteleden er ooit aan toekomen voor
haar predikant een volwaardig traktement bijeen te brengen? Dan laten wij de kosten als
het onderhoud der kerkgebouwen en pastorieën nog buiten beschouwing. Een
onbegonnen taak! Wel is naar aanleiding van het verslag van De Fremery, die de
UtrechtseCoetus bezochthad, eenclassicalecommissie ingesteld.Declassis benoemde
hierin als enig lid De Fremery met de volmacht om pro re nata te handelen zonder
nadere taakomschrijving. Naar aanleiding van een verzoek van de classis Arnhem
was De Fremery door de classis al benoemd tot gecommitteerde om in samenwer-
king met een gecommitteerde uit elk der andere classes de belangen van de Kerk en haar
dienaren te behartigen.158Hem werd toegevoegd Pieter Haak Forsborgh, predikant te ’s-
Hertogenboschteneinde desnoods in zaaken van gewigt met deeze te overleggen wat
daarin dienstig zoude zijn.159Van activiteiten van deze commissie vernemen wij verder
niets.

2.6.2.7 Classis Maastricht en de Landen van Overmaze
Strikt genomen hoort de classis Maastricht in deze reeks niet thuis omdat het gebied van
deze classis op 16 mei 1795 aan Frankrijk was afgestaan en dus geen deel heeft gehad
aan de politieke ontwikkelingen van de Bataafse republiek.160Er is in deze classis dus
geen sprake van een reactie op de Staatsregeling van 23 april 1798.
Omdat wij echter deze classis bij de verdere behandeling van ons onderwerp nog zullen
tegenkomen, zijn we toch haar lotgevallen onder Frans bestuur, althans over de jaren
waarmee wij bezig zijn, nagegaan. Daar komt nog bij dat de classis Maastricht in
deze jaren kerkelijk gezien is blijven behoren tot de Synode van Gelderland161, zodat
voor een volledig beeld van deze kerkprovincie ook deze classis in het onderzoek
betrokken dient te worden. Als leden van de classis Maastricht worden veertien
predikantengenoemd:elfNederduitscheendrieHoogduitsche.162Indehandelingenvan
de in deze periode gehouden classicale vergaderingen ontbreken de namen van
ouderlingen zodat wij de indruk krijgen dat uitsluitend de predikanten haar belangen
behartigden.

2.6.2.7.1 De strijd om erkenning van rechten en de hulpverlening
De overdracht aan Frankrijk omvatte mede de in deze gebieden gelegen domein-
goederen. Daartoe behoorden de geestelijke goederen waaruit de predikanten en
schoolmeesters hun traktement plachten te ontvangen. Het Franse gouvernement bleek
echter niet bereid de op deze goederen berustende verplichting na te komen om hieruit
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de traktementen van predikanten en schoolmeesters uit te betalen. Daardoor bleven zij
verstoken van de hun rechtens toekomende inkomsten.163 Vanzelfsprekend heeft de
classis (lees: hebben de predikanten) zich hierbij niet neergelegd, maar heeft zij alles op
alles gezet om herstel van deze rechten te verkijgen. Zodoende stonden in die jaren al
haar vergaderingen in het teken van de strijd om de traktementen.
Reeds voor het Haagse verdrag op 16 mei 1795 geratificeerd was, wijdde de
classis een vergadering aan de uitbetaling van traktementen. In de handelingen van
5 mei 1795 lezen wij:Bij deze gelegenheid wierd beslooten dat, vermits de Predikanten
en Schoolmeestersnog geen Tractement ontvangen hebben, op ’t spoedigste een
allerdringenst Request nomine Classis aan ’t Committé van algemeene Bondgenood-
schap zou gepresenteerd worden om betaaling van ’t Verloopen Tractement te hebben
... Er wierd verders beslooten dat hiervan communicatie zou gegeven worden aan ’t
Classis van ’s Bosch en Peel en Kempenland met verzoek met omgaande Post te melden,
wat zij in den haaren hierin gedaan hadden. De achterstand werd, evenals in de classes
’s Hertogenbosch en Peel en Kempenland, veroorzaakt doordat de uitbetalingen door de
oorlogsomstandigheden, waaronder deze Generaliteitslanden in het bijzonder te lijden
hadden gehad, niet konden plaatsvinden.164 In deze Brabantse classes werden, door
bemiddeling van de agent van financiën Keuchenius, de uitbetalingen met terugwerken-
de kracht hervat165. Vanwege de overdracht van het classisgebied aan Frankrijk gold dat
echter niet voor de predikanten van de Maastrichtse classis.

Op 28 juli vond de volgende classicale vergadering plaats. Het was de antesyno-
de, dat wil zeggen dat deze belegd was met het oog op de komende Synode van
19 augustus 1795 te Zutphen. Wegens de hieraan verbonden kosten besloot de classis
geen deputaten naar deze synode af te vaardigen. De scriba kreeg opdracht er een brief
heen te zenden met het bericht dat de traktementen niet meer werden uitbetaald en
waarin de classis verder in de belangstelling van de synode werd aanbevolen. De
Maastrichtse predikanten hoogleraar A.M. deRouville, die reeds eerder als gedeputeer-
de naar de synode afgevaardigd was geweest, liet echter weten bereid te zijnuit eigen
motievenerheen te willen gaan waartoe de classis hem machtigde. De bedoelde brief,
waarin naar zal blijken meer stond dan het genoemde bericht en het verzoek om
bijzondere aandacht, kreeg hij mee.

In de vergadering van 13 oktober 1795 bracht De Rouville verslag uit van de synodever-
gadering in Zutphen. Hij liet met name weten het met de inhoud van deze brief niet
geheel eens te zijn geweest, hoewel hij zich wel verplicht voeldezich daarnaar te
gedragen. De tendens van de brief was omons aan de liefdegaven der Synode te
recommendeeren. De synode had hieruit, volgens De Rouville, een verkeerde conclusie
getrokken die ertoe geleid had dat zij voor de classis Maastricht ƒ 200,- beschikbaar had
gesteld en vervolgens die van Utrecht ƒ 160,-. Deze passage was er de aanleiding van
dat hij zichdoor goede vrienden en Predicanten vooral van Utrecht heeft laten bewegen
om bij de kerkeraad en Particulieren voor onze classis zonder echter van dezelve
daartoe specialijk geauthoriseert te zijn te solliciteren en daartoe de aangeboden hulp
van sommige predicanten aan te nemen en van anderen te imploreren -- met dat gevolg
dat Zijn E. werkelijk een som voor deze classis bij deze andere gezameld had. De classis
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distantieerde zich daarop van de passage in de brief waarin zij gerecommendeerd werd
aande liefdegavenvandeSynode, terwijl zij tevensuitsprakdatdegemelde particuliere
collecte met welk een oogmerk ook geschied, strijdig is tegen de intentie der classis daar
zij in haare verzoeken om betaling nog niet is afgewezen.Zij vreesde dat de liefdegaven
voor haar schadelijk zouden kunnen zijn. Het was immers niet ondenkbaar dat de
overheid hierdoor een voorwendsel gegeven werd om de uitbetaling der traktementen
definitief te stoppen. Anderen leken hierin te zullen voorzien.
De vergadering besloot dan ook de Gelderse en Utrechtse synoden vande ware intentie
onzer classis te informerenen er bij hen op aan te dringen ombroederlijk voor ons bij
de machthebbers en de volksrepresentanten der bijzondere provincies te intercederen,
ter verkrijging zoo van onze achterstallige tractementen als van voorschrijvings-brieven
aan de fransche Republicq, of wel aan een andere voorziening in onze toestand, uit de
Kas van H.H.M. op gronden, in onze requesten geallegeerd. Duidelijk is in ieder geval
dat de scriba de brief een niet door de vergadering bedoelde pointe gegeven had. Van
de ingezamelde gelden berustten de ƒ 200,- van Gelderland nog bij de deputaten van de
synode. Hun werd voorgesteld om deze te schenkenaan de kerk van Valkenburg als
zijnde de meest noodlijdende daar zij herderloos en buiten staat is degenen die aldaar
den dienst van tijd tot tijd waarnemen enige schavergoeding te bezorgen. Over de ƒ 160
van Utrecht werd voorgesteld dezeper wissel den scriba classis te laten toekomen en
daarvan vervolgens handreijking te doen dengenen die zulks begeerden, mits daarvan
behoorlijk rekening doende aan de classis.
Van de collecte bij kerkeraden en Particulieren ...verkoos De Rouville de classis geen
opening te geven. Een commissie zou deze zaak verder afhandelen. Daarin werden
benoemd de broedersuit de stad en Br Schultz van Heerle.

De visitatoren deelden nog mededat zij een nader adres aan H.H.M. gepresenteerd
haddenwaarop nog geen antwoord was binnengekomen. Zij werdenvoor hunne
genomen moeite bedankt, en verzogt om verder pro re nata in naam der classis te
handelen. Dit laatste vermelden wij hier uitdrukkelijk omdat hiermee het indienen van
nog volgende rekesten, adressen en het voeren van de correspondentie inzake het
verkrijgen van de uitbetaling der traktementen in deze jaren in handen kwam van de
visitatoren, die zodoende alle vrijheid kregen om naar bevind van zaken te handelen.
Hoewel de classis formeel (immers, de buitenwacht kon niet weten dat de scriba
eigenmachtig de teneur had veranderd) geen enkel daartoe strekkend verzoek had
gedaan, bleven de giften binnenstromen. Zo lezen wij in de handelingen van 22
oktober 1795 dat de scriba A.C. van de Kasteele opdracht kreeg de kerkeraden van
Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leiden en Edam te bedankenvoor hunne welmeenende
broederlijke offertes. Blijkbaar om wildgroei in dezen te vermijden werd wel verzocht
geen liefdegaven voor deze ongelukkige broeders in deze oorden uittereyken, dan aan
degenen, die daarna daartoe speciaalijk door de kerkeraden of classis geauthoriseerd
worden.

Hiermede was orde geschapen in de strijd om het verkrijgen van de traktementen en de
verdeling der binnenkomende giften. In de volgende classicale vergadering, die van 26
april 1796, deelde de visitator Jacobus Verloren, Maastrichts predikant en hoogleraar,
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mee dat de Staten- Generaal op 7 oktober 1795 besloten hadden om aanden Pred.
krankenbezoekers, schoolmeesters, kosters en organistende toezegging te doen om hun
alle achterstallige traktementen uit te betalen tot de dag van de ratificatie van het verdrag
met Frankrijk op 16 mei 1795. Verder liet hij weten dat hij hiervan aan de agent van
financiën een specifieke opgave had gezonden. Tot nu toe echter had deze agent nog
geen opdracht ontvangen om de betreffende traktementen uit te betalen, hoewel daar
reeds opnieuw, door middel van vijf rekesten, op was aangedrongen. Hetcommittéliet
daarop weten dat er geen geld was. De agent zou echter bij de bevoegde instanties
blijven aandringen op uitbetaling. Betreffende de uitbetalingen over de periode na 16
mei deelt Verloren ook nog mee dat de Staten-Generaal op 20 november 1795 besloten
hadden om de in Parijs verblijvende ministers Blauw en Meijer166 aan te schrijven om
de nodige repraesentatie te doen en te effectueren, dat de Pred. Kosters en Schoolmees-
ters in de afgestane landen in het vervolg blijven jouisseeren van hun tractementen.
Volgens Verloren hadden deze ministers reeds in oktober bij het Franse Gouvernement
een rekest ingediendter verkrijging onzer volgende betalingen, met een opgaav van de
tractementen welke ieder tot hiertoe genoten had, maar tot nu toe was hierop vanuit
Parijs geen antwoord binnengekomen.

De gedeputeerde van de classis naar de synode De Rouville, die, zoals wij reeds zagen,
nogal wat bezwaren had dat de predikanten en de verdere betrokkenen voor hun
levensonderhoud van de liefdadigheid van anderen uit de Kerk afhankelijk zouden
worden, deelde hierop mee dat hijter liefde voor de noodlijdende broederenover deze
bezwaren was heengestapt. Hij wilde echter geen opening geven van de hierboven
genoemde gelden die hij bij zijn éénmansactie ingezameld had. Blijkbaar betrof dit
bestemmingsgiften die hij had ontvangen voor broeders die anoniem moesten blijven.
In ieder geval ging de classis met zijn handelswijze akkoord. Zijloueerde allesints zijn
prijswaardig oogmerk ten opzichte der particuliere collecteen verzocht hem zoals hij
begonnen waszoo voortegaan om de broederen die nood hebben naar de intentie der
liefdadige gevers bijstand te bieden. Hiermee was dus naast het officiële circuit om
binnenkomende giften te verdelen ook een officieus circuit gewettigd.

Gedurende de volgende jaren hebben de visitatoren, in het bijzonder J. Verloren,
onvermoeibaar rekesten ingediend en pogingen aangewend om uitbetaling der
traktementen van predikanten en schoolmeesters te verkrijgen. Zo melden de
handelingen van 25 juli 1797 dat de classis bij de Nationale Vergadering een rekest heeft
ingediend met het verzoek dat de Bataafse republiek de uitbetaling der traktementen op
zich zou nemen totdat deFransche Republijkdeze zou overnemen. Zij waren tochdoor
de H. Hoogmog. of op Hoogst derzelve authorisatie in hunne posten aangesteld ... op
voorwaarde van gedurende hun diensttijd betaald te worden. Blijkbaar voelde de
Nationale Vergadering wel dat zij tegenover de kerk van dit gecedeerde gebied
verplichtingen had. Het gevolg van dit rekest was namelijk dat zij op 15 juni 1797
geadviseerd heeft om aan de classis bij wijze van gratificatie en zonder contraprestatie
een vol jaar tractement toe te leggen uit hoofd van den grooten nooden en voorts de
commissie van Buitenlandsche zaken te gelasten om bij ’t Fransch Gouvernement alles
in het werk te stellen wat tot ons voordeel zou kunnen strekken om als nog ons tracte-
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ment te behouden. Dat uitbetaling ook werkelijk heeft plaatsgevonden blijkt uit de
handelingen van 30 oktober 1797: debroederen feliciteerden den anderen hartelijk met
het ontvangen van één jaartractement ... van de Bataafsche Republijk. Verder is
Verloren persoonlijk naar Den Haag gereisd om daar Schimmelpenninck te ontmoeten,
toentertijd gezant van de Bataafse republiek bij de Franse Republiek, die naar hij had
vernomen op dat moment in Den Haag verbleef. Helaas trof hij de gezant daar niet aan
omdat deze inmiddels weer naar Parijs was vertrokken. Daarop had hij verscheidene
leden van hetBataafsche Gouvernementgesproken die allen doordrongen waren van de
billijkheid van de onderhavige zaak. Hij moest zich maar wenden, zo luidde het advies,
tot hetCommitté der Buitenlandse Zaken, de burger M. van der Goes167die een door de
visitatoren opgestelde memorie met de nodige aandrang zou moeten doorgeven aan
Schimmelpenninck in Parijs. Maar ook deze pogingen in Parijs bleven zonder effect.

2.6.2.7.2 Rechten niet gehonoreerd
Uit de handelingen van de classis Maastricht van 23 juni 1801168blijkt dat daar een brief
aan de orde kwam die De Rouville geschreven had aan de classis Peel en Kempenland.
Hierin liet hij deze classis weten dat hij alle hoop inzake de betaling der traktementen
had opgegeven, nu per 1 januari 1801 ook de uitkeringen aan de Franse predikanten
waren opgehouden. Dezen waren na 1795 zoals blijkt uit de handelingen van de classis
Maastricht van 31 juli 1798 wel in het genot van hun overheidstraktement gebleven. Ten
slotte kwam de classis Maastricht tot de conclusie datdoor een voor Haar zeer
ongunstig arrêté van de Minister van finantien te Parijszij alle hoop moest opgeven en
dat er voor het tegenwoordige niet veel aan te doen is, er schiet voor Haar niets overig
dan bij aanhoudendheid de liefdadige hulp der Synodens met allen ernst in te
roepen. Immers gemeenten werden vacant, deGodsdienstverviel en de nood onder
de predikanten groeide. Hun gemiddelde jaarinkomen dat moest worden bijeenge-
bracht door giften en gaven, bedroeg ƒ 300,-169. Zij hebben moeten lenen en de
schuldeisers eisten het geleende terug.

Dat de pogingen het Franse bewind tot uitbetaling te bewegen, op niets zijn uitgelopen
ligt zoals reeds bleek, niet aan gebrek aan vasthoudendheid bij de visitatoren en zeker
niet aan Verloren. Ook de verantwoordelijke bewindslieden van de Bataafse republiek
dragen geen schuld. De handelingen van 27 juli 1802 melden dat Verloren, toen hij op
22 juni 1802 in Holland was, het Staats-Bewind van de Bataafsche republiek zover wist
te krijgen dat het bij wijze van voorschot aan de predikanten, schoolmeesters en
weduweneenhalf jaartraktementzouuitbetalenondervoorwaardevan terugbetalingbij
eengunstige dispositie vanwege de Franse overheid. Maar wat kon Den Haag - ook na
1801 toen de overheid zich welwillender ging opstellen tegenover de Kerk170 - meer
doen om de verkregen rechten (die overigens door geen enkel staatsgezag betwist
werden) in deze gebieden te doen eerbiedigen? De Republiek was nu eenmaal door de
Fransen overwonnen en daarmee uiteindelijk uitgeleverd aan de machthebbers van
Parijs, die bij het voortbestaan van de Hervormde Kerk in dit gecedeerde gebied geen
enkel belang hadden. Het moet een bittere conclusie geweest zijn voor de predikanten
van deze classis voortaan aangewezen te zijn op de liefdadigheid van collega’s en
belangstellenden.
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2.6.2.7.3 Waarom geen gemeentecommissies
De vraag die we in verband hiermee kunnen stellen is waarom de classis zelf in deze
jaren geen initiatieven ontplooid heeft om in de gemeenten financiële acties te
organiseren. In de handelingen van 29 juli 1800 vraagt de classis zich afof er in de
Classis van Maastricht ook niet zou behoren aangesteld te worden een Kerkelijke Com-
missie, die de correspondentie met de overige commissies der Nederlandsche Kerk
verzocht. Maastricht toch en de Landen van Overmaze zijn wel politijk, maar niet
Kerkelijk afgestaan, zij behoren nog tot de Nederlandsche Kerk en de Godsdiensten
hebben met de Franse Republiek geen enkele band. Of deze commissie bedoeld was
louter om de correspondentie met de overige commissies van deNederlandsche Kerk
te onderhouden dan wel mede voor financiële acties blijft onvermeld. Wij horen er
verder niets meer over.

Het is trouwens de vraag, of een dergelijke commissie iets zou kunnen bereiken, ja zelfs
of er een viel samen te stellen als men bedenkt dat de overheidsambtenaren, die
afkomstig waren van boven de grote rivieren en die meestal gereformeerd waren, na de
overdracht van deze gebieden aan Frankrijk weggetrokken waren. De gemeenten uit
deze regiomoestendaardoornogalwatkernledenmissen.Hierdoorwashet ledental,dat
evenals in Oost-Brabant toch al gering was, minimaal geworden. Zodoende konden deze
gemeenten onmogelijk het traktement van een predikant en daarbij ook nog dat van een
schoolmeester opbrengen.171Bovendien: waar zou men onder deze omstandigheden de
kundige en godsdienstlievendemannen vandaan moeten halen om een dergelijke
commissie te bemannen terwijl men hier evenmin als in Brabant in staat was kerkeraden
te vormen? In de handelingen van deze classis horen wij immers niets over ouderlingen
en diakenen. De conclusie is duidelijk: in deze classis ontbraken de voorwaarden om te
komen tot het oprichten van gemeentecommissies.

2.6.2.7.4 De hulpverlening
Intussen hebben wij gezien dat de hulpverlening al in een vroeg stadium op gang was
gekomen. In de loop der jaren heeft deze zich steeds verder uitgebreid. Vele synoden,
classes en ook gemeenten hebben hierin hun aandeel geleverd. In de regel werden de in
het land bijeengebrachte bedragen afgedragen aan de Synode van Gelderland, die voor
doorzending naar Maastricht zorgde.
Vanaf 1796 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse bijdrage hiervan ƒ 1.750,-.172 Daarnaast
werden er ook giften direct overgemaakt. Verloren deelde in de classicale vergadering
van 25 juli 1797 mede dat de classis Den Briel ƒ 500,- had gezonden, de classis Peel en
Kempenland ƒ 530,- en ƒ 985,- de classis Zwolle ƒ 300,- en de classis Haarlem ten slotte
ƒ 450,-. Hoe deze bedragen waren bijeengebracht vermeldt hij niet. Twee bronnen
mogen zeker niet onvermeld blijven. Ds Olck teEmbden, actuarius van de Oostfriese
Coetus, berichtte dat de Oostfriese gemeenten ƒ 1000,- voor de classis hadden
verzameld173, ruim twee maanden later nog eens gevolgd door een bedrag van ƒ
2236/10/-.174 En het in 1797 opgerichte Nederlandsche Zendeling Genootschap
(NZG) stelde in 1800 ƒ 400,- beschikbaar175en het jaar daarop ƒ 500,-176. Als motivatie
voor zijn steun gaf het NZG dat de vacante gemeenten sedert het vertrek van de
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predikant zendingsgebied waren geworden. De predikanten van de omliggende
gemeenten die hier bijstand verleenden, fungeerden als zendelingen.177

De handelingen van 3 mei 1803 melden dat Verloren bij het NZG een verzoek om
verdere steun had gedaan. Als reactie hierop ontving hij het bericht dat hij kon rekenen
op ƒ 250,- mits eerst zou worden meegedeeld hoe de ƒ 500,- van het vorig jaar verdeeld
waren.178 Over de interne, eigen activiteiten melden de acta van de classicale vergade-
ring van 2 mei 1797 dat de kerk van Maastricht een collecte gehouden had, die ƒ 254,-
had opgebracht.

2.6.2.7.5 De verdeling
Van de te verdelen gelden was één-zesde bestemd voor de schoolmeesters en vijf-zesde
voor de predikanten. Doordat in de jaren 1796 en 1797 drie predikanten door een beroep
naar elders de classis verlieten en deze vacatures onvervuld bleven, kwam er bij de
verdeling der binnenkomende bedragen meer ruimte voor de achterblijvenden.

2.6.2.7.6 De vacante gemeenten
Er waren reeds langer bestaande vacatures. De handelingen van 2 mei 1797 maken
melding van vele vacatures waardoor de continuïteit van de zondagse diensten in gevaar
dreigt te komen. De classis dringt er bij de gemeenten op aan om ’s zondags toch samen
te komen op degewoone tijdalwaar door de voorlezer gelezen wordt, gebeden en
gezongenen onder het lezen, voor den armen zal worden gecollecteerd, terwijl de
predikanten zoveel mogelijk periodiek in de vacante gemeenten zullen voorgaan. De
gemeenten Eijsden en Wijlre kunnen zich om hulp vervoegen bij de predikanten van de
stad, die van Valkenburg bij de predikant van Meerssen, die van Beek bij de predikant
van Klimmen om van tijd tot tijdden Godsdienst waar te nemen. In een brief van 25 mei
1801deedA.M.deRouvilledeFrieseKerkelijkeCommissiewetendatvandezeventien
predikanten en 25 schoolmeesters onder de classis nog maar zeven predikanten en
twintig schoolmeesters over waren en dat de gemeenten in uiterste armoede
gedompeld niets tot hun onderhoud konden bijdragen.179

2.6.2.8 Gemeenten buiten de classis
Volledigheidshalve dient hier nog vermeld te worden dat de kerkeraad van Venlo, die
onder de classis Nijmegen viel, op advies van de Gelderse Synode na een vacaturetijd
van drieëneenhalf jaar op 18 mei 1801 eveneens bij het NZG om subsidie voor een
predikant aanklopte. De directie was hiertoe wel bereid, mits men een predikant zou
aanstellen die als zendeling van het NZG werkzaam zou zijn. Bovendien wilde de
directie weten hoe groot de eigen bijdrage zou kunnen zijn. De kerkeraad voelde weinig
voor deze voorwaarden, maar wilde toch wel in aanmerking komen voor financiële
steun.180 De gemeente Stevensweert onder de classis Peel en Kempenland werd
bijgestaan door andere gemeenten van deze classis.181

Op 31 augustus 1805 werden bij keizerlijk decreet de protestantse gemeenten van het
"Département de la Meuse Supérieure", waartoe ook Maastricht en omliggende
gemeentenbehoorden,verenigd toteenconsistorialekerkmet tienpredikantenwaarvan
Maastricht de leiding zou krijgen. Het Franse gouvernement zou de predikantstrakte-
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menten uitbetalen. Ook van deze belofte is niet veel terechtgekomen, zodat deze
reorganisatie geen verbetering bracht in het trieste lot van de predikanten.182

Hiermee is een beeld gegeven van de voor ons onderzoek belangrijke gebeurtenissen
van de classis Maastricht tijdens het Franse bewind dat op 8 mei 1814, nadat de Fransen
vertrokken waren, eindigde door de komst van de commissarissen van de Souvereine
Vorst.

2.6.3 Gelderland en het Hollandse Stedenberaad

Dit overzicht van de reacties van de classes van Gelderland op de scheiding van Kerk
en Staat zou niet compleet zijn wanneer wij niet de gevolgen melden van de voorstellen
van het Hollandse Stedenberaad om ook in de andere gewesten over te gaan tot de
vorming van gemeentecommissies buiten de bestaande kerkelijke colleges als
kerkeraden, classes en synoden om. Deze voorstellen hebben blijkbaar in Gelderland
effect gesorteerd. Een duidelijke neerslag hiervan vinden wij in de handelingen van de
Vergadering van de Gecommitteerden der kerkelijke Hoofdsteden van het Sijnodaal
ressort van het voormalige Gelderland. Gehouden binnen de stad Arnhem woensdag de
2e Julij 1800.183 Hier waren dertien gecommitteerden van kerkelijke commissies uit
zeven classicale hoofdsteden en uit de classis Peel en Kempenland aanwezig. Maastricht
ontbrak. Zij kwamen bijeenvoor de bewaring van onzen Godsdienst en de instandhou-
ding van het hoog nodig verband in dezelver, zoo gewenschte vereeniging van alle de
Gemeentensonderhetbovengenoemderessort ineenLichaameneenegemeenschappe-
lijke werkzaamheid en correspondentie met andere Ressortenwaartoe ook de acht
gecommitteerden besloten. Tot een praktische uitvoering van dit besluit is het echter
nooit gekomen omdat ook deze gebeurtenissen achterhaald werden door de Staatsre-
geling van 16 oktober 1801.184

2.7 REACTIES IN DRENTHE

Ten tijde van de Republiek nam Drenthe in menig opzicht een uitzonderingspositie in
tussen de overige zeven gewesten. Dat kwam al uit in de benaming: het was geen
gewest, maar een landschap. Dat hield mede in dat het niet in de Staten-Generaal
vertegenwoordigd was. De kerkelijke organisatie bestond uit classes en een synode die
in de regel slechts om de drie jaar vergaderde. Vooral in de wintermaanden waren door
de weersomstandigheden onderlinge contacten moeilijk, zodat het niet doenlijk was te
vergaderen. Verder nam de synode ook geen deel aan de correspondentie met de andere
synoden, waardoor ze ook kerkelijk in een geïsoleerde positie verkeerde. Wij hebben
reeds gemeld, dat de pastoralia vrij ongeschonden door de turbulente jaren van het einde
der zestiende eeuw waren heengekomen, zodat de toestand in vele opzichten gelijk was
aan die van voor die tijd. De predikanten leefden van de plaatselijke pastoralia.185 De
meeste Bedienaaren van de Hervormde Kerken worden hier uit haare gemeentens
betaalt en het overige bestaat uit Landbouw en Landerijen bij de Pastorieën behoor-
ende, hetgeen betekende dat evenals in Overijssel,186 ook hier in vele gemeenten de
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predikanten leefden van de opbrengst van het land die hier door verhandeling of door
onderhavige ruil een bestaan moest verschaffen.

Over de situatie in Drenthe worden wij ingelicht door middel van een brief, gedateerd
4 januari 1797,187namensAlle de Predikanten van ’t Landschap Drenthe en uit derzelver
aller naam, opgesteld door Lamb. Aartsen, predikant te Assen. Het stuk was gericht aan
de gecommitteerden van hetZuid- en Noordhollandsche Synode tot de Belangen der
Kerke, naar aanleiding van de ontvangst van een missive hunerzijds waartoe tot
samenwerking en correspondentiewerd opgeroepen. Vrij weergegeven lezen wij daarin
het volgende: Door het ongunstig jaargetijde is het niet doenlijk in synodaal verband
samen te komen om te discussiëren over genoemde voorstellen en daartoe een bijdrage
te leveren. Echter wij willen in hoofdzaak de financiële staat van onze gemeenten
mededelen. Alle inwoners van dit Landschap, volgens de laatste telling in 1795, ten
getale van 39.672 zielen, behoren tot de ’Gereformeerde Godsdienst’, uitgezonderd
acht à negen rooms-katholieke huisgezinnnen in Coevorden,welke zich als nieuwge-
bakken Inwooners uit Munsterland en eldersenkele jaren terug hebben gevestigd en een
rooms-katholiek gezin in Hoogeveen. Verder zijn er nog in Assen, Beilen, Meppel en
Coevorden twaalf tot zestien Lutherse gezinnen, grotendeels bestaande uit gepensio-
neerde militairen. Ten slotte zijn er, aldus de brief, nog 91 joodse gezinnen omvattend
485 personen. Tesamen 526 personen, wat van het gemelde totaal afgetrokken 39.146
gereformeerdenoplevert.Alsnieuwkomershebbenrooms-katholieken, lutheranennoch
joden ooit een kerk gesticht of bijdragen gegeven ten behoeve van het traktement van
de hervormde predikanten, behalve in Hoogeveen waar het predikantstraktement over
alle ingezetenen omgeslagen wordt. Anders dan in Zuid- of Noord-Holland kunnen dus
de rooms-katholieken ook geen aanspraak maken op kerkelijke goederen of gebouwen.

Vervolgens wordt in het stuk een uiteenzetting gegeven van wat er aan het einde van de
zestiende eeuw politiek en kerkelijk is veranderd in dit landschapwiens Inwoonders
meest alle, gelijk bekend is, bij verandering van Heer, zelfs tot de Pastoors of Priesters
toe, ook van Religie veranderd zijn - waaruit volgt, dat wij dus nog dezelfde Persoonen
en Eigenaars der Kerkelijke Goederen zijn, die wij van te vooren, Roomsch zijnde,
waren en welke Eigendommen om veranderinge van Religie ons niet kunnen ontnomen
worden.
Duidelijk wordt uit dit alles dat de predikanten in Drenthe onderhouden werden buiten
de last van andere godsdienstige gezindheden, aangezien die er niet waren. De inwoners
kondenvrij overhungoederenbeschikkenwaarbij zij anderenvolgensde thansbekende
Rechten van de Mensch en Burger niet benadeelden.
Tot nog toe zijn wij in het ongestoorde genot van onze rechtmatige bezittingen gelaten,
zo vervolgt de brief, terwijl ons niet bekend is dat het Souvereine Volksbewind van dit
Landschap hierin iets van plan is. Wij kunnen ons dan ook niet indenken dat de
Christene Gereformeerde Regenten, ja dat het ganse volk, de goederen, die zij zelf aan
kerken en leraarstoegelegdhebben hun weer zullen durven ontnemen, zonder de
grootste onrechtvaardigheid en de schandelijkste inbreuk op de rechten van mens en
burger. Geen enkele van onze representanten is ook maar door iemand van ’s Lands
ingezetenen met een dergelijke volmacht naar de Nationale Vergadering afgevaardigd.
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Daarom hebben wij hier nog niets ondernomen en de schijn willen vermijden vooruit te
lopen. Wij willen liever afwachten welke weg men met ons zal inslaan.

Tot zover dit schrijven, waarop wij als bron zijn aangewezen omdat er van 1793 tot 1805
geen synode in Drenthe gehouden is. Deze brief geeft een goed beeld van de situatie van
het ogenblik. Wel was op het moment dat de brief geschreven werd, 4 januari
1797, de concept-staatsregeling reeds ingediend188, maar het debat hierover moest nog
in de Nationale Vergadering plaatsvinden. Van een uitnodiging voor de Utrechtse
Coetus wasbovendien noggeen sprake. In tegenstelling tot Holland,Zeeland enUtrecht
zijn de geestelijke en kerkgoederen in Drenthe onder de Republiek dus vrijwel
onveranderd in oorspronkelijk bezit en beheer gebleven. Behalve enkele kleine
vergoedingen ontvingen de predikanten niets uit ’’s Lands Kas’. Werden deze
geestelijke goederen onder particulier beheer in de Staatregeling van 1797 nog ontzien,
in 1798 zouden zij echter wel onder de maatregelen van een op handen zijnde
nationalisatie vallen. In het schrijven nu werd bij voorbaat tegen dit laatste stelling
genomen. Dat zou immersde grootste onrechtvaardigheid en de schandelijkste inbreuk
op de rechten van mens en burger zijn, aldus het schot voor de boeg bij de komende
behandeling van de verhouding van Kerk en Staat in een nieuwe constitutie. Daarbij
werden tot tweemaal toe in deze brief de door het nieuwe bewind zo duidelijk
geproclameerde ’Rechten van de Mensch en Burger’ fijntjes in stelling gebracht.
In ieder geval had de kerk van Drenthe alle kansen om met deze aanspraken onder de
uitzonderingsclausule, genoemd in additioneel artikel 4, te vallen. De eventuele
herverkavelingvandekerkgebouwenenpastorieënzouhiereveneensweinigproblemen
geven, daar zoals wij zagen bijna alle inwoners van het landschap hervormd waren. Dat
betekende dat dissenters gezien hun zeer geringe aantal, geen aanspraken op het
gebouwenbezit zouden kunnen maken. Het zal duidelijk zijn dat vanuit de bovenge-
noemdeachtergrondendevormingvansynodale-classicale-engemeentelijkefinanciële
commissies ook na 23 april 1798 buiten het gezichtsveld lag. Daarvoor had men hier het
recht te duidelijk aan zijn kant.

2.8 REACTIES IN GRONINGEN

2.8.1 Pastoralia

In Groningen waar de reductie laat, pas in 1594, plaats vond, hebben de Staten er alles
aan gedaan om de kerk- en geestelijke goederen, die door de oorlogsomstandigheden
aan hun bestemming onttrokken waren, op te sporen en in gebruik te geven aan de, nu
hervormde kerk en haar predikanten.189En niet zonder succes. In de loop der zeventien-
de eeuw werden er steeds meer getraceerd waardoor het aantal predikanten zich in die
jaren kon uitbreiden. Zodoende werd de lijn van vóór de Reformatie voortgezet: de
Groninger predikanten leefden van pastoralia die zij zelf beheerden. Zij werden hierin
bijgestaan door kerkvoogden die door de plaatselijke inwoners werden benoemd. Op
zijn beurt voerde de predikant als kerkvoogd mede het beheer over de kerkfabriek.190Zo
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was het op het land. De stedelijke overheid had de pastoralia van de stadspredikanten
ondergebracht in een fonds waarover een door haar benoemde rentmeester het beheer
voerde. Hieruit ontvingen de stadspredikanten hun salaris. Tekenend is dat deze
instelling geen geestelijk kantoor genoemd werd maar predikantenfonds.

De zo genoemde grote geestelijke goederen, waaronder vooral verstaan wordt het
omvangrijke kloosterbezit dat door de Reformatie vacant was geraakt, waren samenge-
bracht op een provinciaal geestelijk kantoor. Het was bestemdad pios usus.191 De
inkomsten hieruit over 1631 bedroegen het voor die tijd enorme bedrag van ƒ
121.036,-.192Uit dit fonds werden de pensioenen betaald aan emeriti, predikantswedu-
wen en -wezen. Voorts werd, wanneer de pastoralia niet het door de Staten vastgestelde
minimum traktement opbrachten, het ontbrekende hieruit aangevuld. Verder werden er
ook nog subsidies uit verstrekt aan kerkvoogdijen die bij de financiering van de
kerkfabriek in moeilijkheden dreigden te geraken. In de loop der jaren zijn uit dit fonds
goederen verkocht ter financiering van de tekorten op het budget van de Staten van
Groningen en de Ommelanden.
In de vestingen Bourtange, Oude- en Nieuwe Schans, de Dijler-Schans en te Leeroort
werden de predikanten door de Raad van State benoemd en ontvingen zij hun
bezoldiging uit het ’Generaliteits Comptoir’.193Wij stonden hierbij wat breder stil omdat
deze structuur een niet onbelangrijke rol zal gaan spelen in de jaren na 1795.

2.8.2 Synode van 1795 nog op de oude voet

Groningen is het enige gewest waar in 1795 nog op de oude voet een synode gehouden
is. De handelingen van 4 mei 1795 van de Synode van Appingedam194 melden althans
dat deze werd gehoudenop uitschrijving van de gedeputeerde Repraesentanten van Stad
en lande,zelfs in aanwezigheid van de commissarissen-politiek. Behalve een rapport
over de weduwenbeurs kwamen op deze synode geen financiële zaken aan de orde. De
volgende synode werd pas in 1797 gehouden, maar dan wordt niet meer over
overheidsbemoeienissen gerept.
Ondertussen hadden de Groningers wel op een hardhandige wijze met het nieuwe
bewind kennis gemaakt, en wel dank zij buitengewone heffingen op kerkelijke- en
geestelijke bezittingen en inkomsten.

2.8.3 Heffingen

Om middelen te vinden tot dekking der jaarlijkse uitgaven schreven de representanten
van het gewest Groningen bij publikatie van 13 juli 1796 buitengewone heffingen uit.
Evenals de bijna gelijktijdig aangekondigde belastingen in Friesland, waren dit
heffingen op de ’corpora goederen’.195 Dientengevolge moesten de kerkvoogdijen bij
publikatie van 19 juli 1796 ¼ procent van de waarde der vaste goederen van de
hervormde kerken afdragen en de predikanten 1/10 penning van hun inkomsten en
traktementen. Vervolgens dienden de predikanten bij publikatie van 13 oktober 1796
nog eens 1/40 penning van hun traktementen op te brengen en moest per decreet van 15
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februari 1797 ¼ gedeelte worden afgedragen van de waarde van de vaste goederen en
effecten toebehorend aan kerken, pastorieën, kosterijen en andere godsdienstige
gestichten. Hoewel niet vermeld, mag worden aangenomen dat het genoemde
percentage van de inkomsten en traktementen der predikanten op jaarbasis berekend
werd. Voor dit alles werden schuldbrieven, afgegeven die 4% rente per jaar opbrachten.
Tengevolge van deze transacties moesten vele kerkvoogden, evenals in Friesland, tot de
verkoop van een gedeelte van hun vaste bezittingen overgaan, waardoor het effectieve
verlies veel groter was. De handelingen van de Synode van 1 juni 1797 te Groningen,
de eerste na 1795, maken hiervan echter geen melding.

2.8.4 Rutgers voor adviezen naar Groningen

Van enige reactie op de staatregeling in Groningen lezen wij pas in de handelingen van
de synode, die op 26 juni 1798 en volgende dagen in Groningen bijeenkwam. Naar
aanleiding van een aantal nogal indringende vraagpunten over deze zaak, aan de orde
gesteld door de afgevaardigden van de Noordhollandse Synode, en een hiermee
samenhangend voorstel van de classis Groningen, werd besloten alle classes te vragen,
met spoed de kerkeraden aan te schrijven om een onderzoek in te stellen naar de fondsen
en middelen der kerken en pastorieën.

Op 21 mei 1799 en volgende dagen werd opnieuw in Groningen, de volgende synode
gehouden. Op deze vergadering was A. Rutgers zelf aanwezig als afgevaardigde van de
Synode van Noord-Holland. Zijn aanwezigheid kan nauwelijks toevallig geweest zijn.
Op 25 maart 1798 was Johannes Rutgers, die daarvoor vanaf 1795 in Kampen had
gestaan, als predikant in Groningen bevestigd. Hij was een zeven jaar jongere broer van
Abraham Rutgers en mag gezien worden als pleitbezorger van diens ideeën. Toen hij
nog in Kampen werkzaam was, vertegenwoordigde hij als enige afgevaardigde
Overijssel in de Coetus van Utrecht. Dat Kampen als enige gemeente in Overijssel een
financiële commissie had ingesteld, kan alleen maar verklaard worden vanuit zijn
invloed.196 A. Rutgers had dus als afgevaardigde van Noord-Holland naar de
Groningse Synode, een mooie gelegenheid om zijn jongere broer te bezoeken en naar
wij mogen aannemen ook bij hem te logeren, wellicht in verband met het aanstaande
huwelijk van Johannes dat op 21 oktober 1799 te Haren werd gesloten.197Als opsteller
en ondertekenaar van het rondschrijven van de Noordhollandse commissie dat andere
synoden ertoe moest bewegen een financiële commissie in te stellen - waar de
Noordhollandse correspondent op de vorige synodevergadering nog eens nadrukkelijk
op gewezen had - stond Abraham Rutgers in Groningen ongetwijfeld bekend als een
man van gezag en kennis van zaken. Dit zal voor Noord-Holland doorslaggevend
geweest zijn, juist hem af te vaardigen.

Naar aanleiding van het synodebesluit de classes te vragen de kerkeraden aan te
schrijven om een onderzoek in te stellen naar de fondsen en middelen der kerken en
pastorieën deelde de kerkeraad van de stad Groningen thans mee dat hiervoor een
commissie van zeven personen benoemd was. De leden waren vanaf dePreekstoelaan
de gemeente voorgesteld en sedert enige tijd als commissie werkzaam. Hier is dus geen
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sprake van een eigenlijke gemeentecommissie. De zeven leden waren wel aan de
gemeente voorgesteld, maar niet door haar gekwalificeerd. Ook de fondsvorming komt
niet aan de orde. Blijkbaar was dat voor de Groningers op dat moment niet urgent. De
classis Appingedam had eveneens uit haar midden een commissie benoemd, bestaande
uit de predikanten Hemmes van Slochteren en Reddingius uit Schildwolde. Dezen
zouden zich voornamelijk bezighouden met fondsen en middelen ter handhaving van de
godsdienst en verder met andere kerkelijke zaken die als gevolg van de scheiding van
Kerk en Staat urgent geworden waren. Van hun werkzaamheden deed Hemmes namens
de classis ter vergadering enkele mededelingen. Zijn kennisgeving vormdedeels een
opgaaf van de wijze van middelen, op welke en waardoor vervolgens voor het
onderhoud der Predikanten zou kunnen worden gezorgd, deels van de wijze van
schikking aangaande het beroepen van predikanten voor het vervolg, deels betreffende
de administratie der Kerkgoederen. In zijn betoog stelde Hemmes zaken aan de orde die
nadere overweging behoefden. Daarom besloot de synode staande de vergadering een
commissie te benoemen die nog op deze synode van haar bevindingen rapport zou
uitbrengen. De commissie bestond uit, ’de Professor’ (Lubbertus) en de predikanten A.
Rutgers(!), Blau, Hemmes en Meurs.
De overige classes, Loppersum, De Marne en Oldambt meldden dat zij een commissie
in het leven geroepen hadden, waarvan de activiteiten in hoofdzaak bestonden uit een
onderzoek naar de oorsprong der geestelijke- en kerkgoederen en het inwinnen van
adviezen bij kerkeraden en kerkvoogdijen over wat er nu verder moest gebeuren.

Tijdens de vergadering slaagde de commissie Lubbertus erin, de volgende adviezen ter
tafel te brengen: deze synode nog zou een commissie moeten benoemen voor de
behartiging der financiële belangen bestaande uit zeven leden, uit iedere classis een.
Verder zou via de classes bericht gestuurd moeten worden naar alle gemeentenom al
wat inhaarvermogen is, tot instandhoudingvandeopenbareGodsdienstoefeningonder
haar te beramen en bij de hand te nemen; in ’t bijzonder, om 1/ elk in den haren, ’t zij
door den Kerkenraad, ’t zij door eene andere hiertoe expres gekozene Commissie, daar
die nog niet is, en welke tevens, namens de Gemeente, als de thans gebruikelijke wijze
van betaling ophoudt, het Leeraarstractement zou kunnen ontvangen, onderzoek te doen
naar de wettigheid der possessie van zodanige middelen en goederen, als waar uit thans
de openbare Godsdienst-oeffening onder haar in stand gehouden word; als mede, om
2/ in geval het aan gronden, voor die wettigheid ontbreekt, op nieuwe middelen daartoe
voor ’t vervolg bedagt te zijn, en van dat een en ander voor den 1 Oct. dezes jaars aan
de Sijnod. Commissie rapport te doen.198 Vervolgens zou deze commissie naar
aanleiding van de uit de gemeenten terugontvangen reacties een plan maken om in de
toekomst op de beste manier de kosten der godsdienstoefeningen te kunnen bestrijden.
Dit plan zou de commissie aan de classes ter consideratie voorleggen, waarop een
volgende synode hierin finaal zou kunnen beslissen.
De commissieLubbertus gafverder enkeleadviezen inzakecorrespondentie metandere
synodale commissies en een opwekking aan de reeds bestaande of nog te benoemen
classicale commissies om de gemeenten tot medewerking te bewegen en deze eventueel
de helpende hand te bieden. Daarna ging deze synodale adviescommissie ook nader
in op de vragen van de gecommitteerden van de classis Appingedam betreffende
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de voorziening in predikantsvacatures en de benoeming van kerkvoogden, nu Kerk en
Staat gescheiden waren en de overheid zich gedistantieerd had van haar bevoegdheden
en taken ten aanzien van de vacatures. Wie moeten voortaan voorzien in de predikants-
vacatures? Als dit geschiedt door de hoofden van de gereformeerde gezinnen, hoe staat
het dan met de niet-medelevende lidmaten onder hen. En hoe staat het met medeleven-
den die geen lidmaat zijn?

De synodale commissie adviseerde een middenweg te bewandelen. De kerkeraad,
aangevuld met twee consulenten, zou een nominatie moeten opstellen waarna de keuze
moest geschieden door alle hoofden van de gereformeerde gezinnen en door degenen
die geen hoofd doch wel lidmaat zijn. Hierbij moest wel voldaan worden aan een
voorwaarde: de betrokkenen dienden te delen in de financiële lasten der gemeente. De
benoeming van kerkvoogden geschiedde nog op de oude voet. Maar hier zou een eind
aan komen daardeze post zodrade kerkgoederen enhet beheerhiervan aan dekerkelijke
gemeente toegewezen zouden worden niet langer meer van politieke aard zou zijn. Het
voorstel was om in iedere gemeente twee kerkvoogden te benoemen die lidmaat moesten
zijn en in de kerkelijke lasten deelden. Jaarlijks dienden zij rekening en verantwoording
af te leggen in hun woonplaats. De benoeming moest geschieden door alle hoofden van
de hervormde gezinnen. Wanneer de gemeente straks geheel voor zichzelf zou moeten
zorgen, was er een voorbehoud daar in dat geval slechts die hoofden van hervormde
gezinnenaandebenoemingsprocedurekondendeelnemendiecontributiebetaaldenaan
de kerkelijke gemeente en daardoor toonden daadwerkelijk tot de Kerk te willen
behoren. Men kon eventueel ook handelen op dezelfde wijze als bij het beroepen
van een predikant. Namens de commissie was dit advies getekend door de
gecommitteerde van Noord-Holland, A. Rutgers.

2.8.5 Bezwaren van classis De Marne

Het verslag van de synodevergadering geeft uitvoerig weer hoe er op deze voorstellen
is gereageerd. De classes Groningen, Appingedam, Loppersum en ’t Oldambt gingen
met de suggesties akkoord en benoemden leden van een te vormen synodale
commissie. Dat waren respectievelijk de predikanten Begeman, Hemmes, Van
Sijdenborgh en Meurs. De afgevaardigden van de classis De Marne hadden nogal
principiële bezwaren die wij gezien de aard en het gewicht laten volgen, zoals zij in de
handelingen van deze synode geformuleerd zijn.De Gecommitteerden van de Marne
zeiden, dat zij in last hadden, om in geval er weder mogt worden gesproken van het
houden enes Utrechtschen Coetus te verklaren, dat het Cl. van de Marne van oordeel
is, dat daar de Leeraars van het Gereformeerd Kerkgenootschap het grootste regt
bezitten op dat inkomen, waarop zij lieden zijn beroepen geworden, en in welks posses,
gedurende hun leven zij door den Staat zijn gerust gesteld, en verzekerd geworden, alle
de deliberatien, omtrent een plan van onderhoud en verzorging van alle in dienst zijnde
Predikanten, beroepen op een zeker bepaald inkomen voor het aannemen der
Staatsregeling, als te onpas, en ontijdig moet worden beschouwd, en ’t zelve, in gevolge
daarvan niet weder zal treden in het houden ener coetuale Vergadering, tot dat einde
... Daar nu de Gecommitteerden van de Marne begrepen, dat het oogmerk van het
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benoemen dezer Commissie mede was, om tot dat zelvde einde werkzaam te zijn,
moesten zij Gecomm. verklaren, dat hun Classis hiertoe niet mede kon treden, en tevens
dat door het zelve niet mede zou worden gedragen in de onkosten, welke door de
Commissie zou worden veroorzaakt.

2.8.6 Het dilemma

Wat hier op deze synodevergadering plaatsvond, duidelijk onder invloed van A.
Rutgers, is daarom zo belangwekkend omdat hiermee het dilemma weerspiegeld wordt
waarvoor de belanghebbende kerkelijke colleges en gemeenten zich door de staatrege-
ling van 1798 zagen gesteld. Helemaal niets doen zoals de classis De Marne voorstond,
bracht het gevaar met zich mee dat de overheid zonder protest of actie van kerkewege
de geestelijke goederen zou gaan nationaliseren. Actie ondernemen in de vorm van
commissies en protesten leverde anderzijds het risico op dat het recht op deze goederen
vanwege de Kerk zelf discutabel gesteld zou worden.
Hoe onvolledig men echter over de toestand op dat moment buiten het eigen gewest
geïnformeerd was en hoe slecht men zelfs vaak ook op de hoogte was van die erbinnen,
wordtduidelijk uit het aande synodeuitgebrachte adviesen dedaarmede samenhangen-
de brief bestemd voor de gemeenten. Hierin werd met name uitgegaan van de Hollandse
situatie, waarbij de synodale commissie kennelijk vergat dat die in Groningen van gans
andere aard was. Er werd in het advies gesproken over een te vormen gemeentecommis-
sie van wie het onder meer de taak zou zijn om het ’Leeraarstractement’ in ontvangst te
nemen, als de gebruikelijke wijze van betaling zou ophouden. De bepaling dat de
traktementen niet meer aan de predikanten, maar aan de kerkelijke gemeenten dienden
te worden uitbetaald, was in Holland van kracht, alwaar de predikanten hun traktement
via een door de overheid ingesteld geestelijk kantoor ontvingen. In Groningen was
echter geen sprake van een traktement, zoals in Holland, Zeeland en Utrecht. Behalve
in de eerder genoemde vestingsteden ontvingen depredikanten hun inkomen in principe
uit de hun toekomende pastoralia zonder tussenkomst van enige overheidsinstantie.199

In de brief aan de kerkeraden werd onder punt 1 in dit verband gesproken van de
gebruikelijke wijze van betaling aan ’s Lands Comptoirenen verder eveneens vanhet
Leeraarstractement.

Uit dit alles zouden we de conclusie kunnen trekken dat noch Rutgers noch de meeste
van de aanwezige classicale vertegenwoordigers op de hoogte waren van de Gro-
ningse situatie. Dit vindt zijn bevestiging in het advies van de commissie aan de synode
waarin als taak van op te richten gemeentecommissies eveneens onder punt 1 genoemd
wordt: eenonderzoek te doen naar de wettigheid der possessie van zodanige middelen
en goederen als waar uit thans de openbare Godsdienstoefening onder haar in stand
gehouden wordt. Blijkbaar was men voor de autoriteit van Rutgers op dit gebied door
de knieën gegaan, zo in de geest van: hij zal het wel weten. Hij speelde in deze synodale
adviescommissie een dominerende rol en wij mogen aannemen dat het advies dat hij
ondertekend had, ook inderdaad van zijn hand was.
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De enigen die iets van de situatie begrepen waren blijkbaar de afgevaardigden van de
classis De Marne. Zij hadden, zoals zij berichtten, op principiële gronden reeds
geweigerd om enige medewerking te verlenen aanden Utrechtschen Coetus,overtuigd
als zij waren van het onvervreemdbare recht van dienstdoende predikanten op de
inkomsten uit de pastoralia. Zij weigerden om dezelfde reden medewerking te verlenen
aan de voorgestelde maatregelen van de synode omdat dit recht dan van kerkelijke zijde
discutabel gesteld zou worden en de positie van de kerkelijken tegenover de bepalingen
van de overheid in de grondwet van 1798 zou verzwakken. Vanuit dit gezichtspunt
kunnen wij de felheid begrijpen van hun reactie op de volgende synodale vergadering.
Deze vond plaats op 10 juni 1800 en volgende dagen in Groningen. Vermeldenswaard
is dat als praeses en assessor respectievelijk de predikanten F. Brongers en Th. van der
Leij functioneerden, die beiden afgevaardigden waren van de classis De Marne. Onder
het agendapunt:Rapporten der commissie ter overweging der voorstellen van de classis
Appingedambrachten de classes Groningen, Appingedam, Loppersum en Het Oldambt
hun adviezen uit, die in hoofdzaak met elkaar overeenstemden. De classis Middelstum,
die op de vorige synode niet was vertegenwoordigd, was op dit punt niet gemachtigd.
De gecommitteerden van de classis De Marne verwachtten, voor er besluiten in deze
zaak zouden vallen, aan de vergadering te mogen uiteenzetten wat hun lastgeving was.
Nadat dit was toegestaan brachten zij een zeer uitvoerig advies uit van hun classis met
betrekking tot
1 de pastoriegoederen;
2 de traktementen der nog in leven zijnde leraren, die op de kantoren werden uitbetaald;
3 het onderhoud der leraren van hun gemeenten in de toekomende tijd, wanneer de

tegenwoordigen overleden zouden zijn of naar andere plaatsen beroepen;
4 de emeriti en weduwen.
De gecommitteerden eindigden hun uiteenzetting met het verzoek aan de andere classes
zich met hun zienswijze te verenigen. Zij verklaarden dat de classis De Marne
genoodzaakt zou zijn haar eigen weg te gaan en pogen zou haar besluiten ten uitvoer te
brengen, indien deze andere classes het onverhoopt niet met hen eens konden worden.
Helaas blijft het hier bij de opsomming van deze vier punten zonder dat hierop breder
wordt ingegaan, terwijl aan het slot het ultimatieve karakter van hun opstelling zo
duidelijk naar voren treedt.

Nadat de anderen dit alles hadden aangehoord en in overweging hadden genomen hoe
deze zaak op de geschiktste wijze en met de meeste spoed tot het gewenste einde zou
kunnen worden gebracht, volgde het voorstel de eerder in deze zaak benoemde
commissie te continueren met daaraan toegevoegd ds Jansonius, een lid uit de classis
Middelstum. Als opdracht ontving deze commissie de last om de verschillende
uitgebrachte adviezen nader in overweging te nemen. Het plan van de classis De
Marne moest zij hierin betrekken en zij moest er een goed geheel van maken dat de
gemeenten zou kunnen dienen. De handelingen melden vervolgens dat er een
’woordenwisseling’ plaatsvond; het laat zich raden tussen wie en wie. Uiteindelijk
verklaarden de afgevaardigden van De Marne uitdrukkelijk dat het hun niet aangerekend
mocht worden ook maar enigszins met deze gang van zaken in te stemmen; zij
distancieerden zich hiervan. Wij kunnen ons de opwinding van De Marne wel
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voorstellen.Wanneer we terugkijkenophetbovengenoemdedilemma,mogenwestellen
dat Groningen over het algemeen gesproken in dezelfde positie verkeerde als Drenthe
en dat het alle kansen had om onder de uitzonderingsclausule te vallen, genoemd in
artikel 4 der additionele artikelen.

Alle pogingen om in dit stadium een organisatie op te bouwen - zoals Rutgers die
beoogde - om de nadelige gevolgen van de Staatsregeling van 1798 op te vangen waren
in Holland, Zeeland en Utrecht niet alleen verantwoord, maar ook geboden. Hier echter
zouden zij de eigen positie kunnen verzwakken. Achter het onvervreemdbaar en wettig
bezit van de geestelijke goederen vanwege de Kerk zou immers een vraagteken worden
gezet. Dit zou betekenen buigen voor rechtsverkrachting, wat in een rechtsstaat die de
rechten van mens en burger huldigde, ondenkbaar was.200 Men wist met deze zaak
eigenlijk niet goed raad. Dat blijkt wel uit de handelingen die op geen enkele wijze
melding maken van de resultaten van de enquête onder de Groningse kerkeraden, zoals
deze vastgesteld en zo nadrukkelijk aangekondigd was in de vorige vergadering van 23
mei 1799, op voorstel van de adviescommissie onder leiding van A. Rutgers. Men
ontkomt niet aan de indruk dat Rutgers, vanuit zijn Hollandse achtergrond, de
Groningers min of meer overrompeld heeft, omdat zij gezien de kracht van zijn
argumenten moeilijk anders konden doen dan zijn voorstellen accepteren. Is daarvan de
oorzaak dat zowel Rutgers als de classes, met uitzondering van De Marne, op dat
moment niet op de hoogte waren van de geschiedenis van de geestelijke goederen in dit
gewest? Eveneens kan de vraag gesteld worden of de structuur van het geestelijk- en
kerkelijk goederenbeheer in provincies als Groningen en Drenthe gemeentecommissies
niet overbodig maakte. Immers de kerkvoogdijen, die onder het oude regime benoemd
werden door de inwoners van het dorp (nagenoeg allen hervormd) en onder de nieuwe
constellatie door de hervormde gemeenteleden fungeerden eigenlijk reeds als zodanig.

In de handelingen van de Synode van Groningen van 2 juni 1801 en volgende dagen
wordt vermeld dat de synodale commissie het hoogst nodig geoordeeld had om zich per
adres te vervoegen bij hetVertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volksmet
het oog op het behoud van alle geestelijke goederen en fondsen in dit voormalig gewest.
Zij vreesde namelijk dat stilzwijgen een vooroordeel zou kunnen oproepen en was
erover geïnformeerd dat vele gemeenten in ons vaderland al een dergelijke actie hadden
ondernomen. Zij zond aan de Eerste Kamer een adreswaarin de gronden en bewijzen
slegts met een vinger waren aangevoerd, onder aanbeveling wanneer zulks vereist werd
met voldoende bewijzen te komen. Bij deze actie is het verder gebleven. Daar de Eerste
Kamer besloten had de termijn van drie jaar genoemd in additioneel artikel 1 van de
Staatsregeling van 1798 met een jaar te verlengen tot 23 april 1802 leek het het beste de
werkzaamheden voorlopig te staken. Daarna legde de commissie in de Synode van 15
juni 1802 door de verandering van de publieke orde van zaken haar werkzaamheden ’in
de schoot der vergadering’.

2.9 REACTIES IN OVERIJSSEL
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Wij lezen pas over enige actie in Overijssel in de handelingen van de Synode van
Deventer van 1799.201 In eerdere handelingen staat slechts iets over een discussie
betreffende de afvaardiging naar de tweede en derde sessie van de Utrechtse
Coetus respectievelijk op de Synode van 19 juni 1797 te Kampen en 12 juni 1798 te
Vollenhove. De classis Steenwijk en Vollenhove vroeg zich af of het niet nodig was hoe
eerder hoe liever middelen te beramen ter voorziening in de traktementen der
predikanten, nu de uitbetaling hiervan over twee jaar beëindigd zou worden. Daartoe
vroeg deze classis medewerking van de andere classes van deze synode.
Verder gaf bij monde van de gedeputeerde J. Tichter de inmiddels gevormdecommissie
tot de Finantieële belangen van het Hervormd Kerkgenootschapvan Kampen aan de te
benoemen deputaten van deze synode niet alleen kennis van haar bestaan, maar drong
zij er bij deze deputaten ook op aan te bevorderen dat in hun classes de vorming van
soortgelijke commissies tot stand kwam en ertoe bij te dragen om zoveel in hun
vermogen is een correspondentie met die van Kampen tot stand te brengen. Van een
discussie hierover reppen de handelingen met geen woord. Dit alles werd voor
kennisgeving aangenomen; vanwege de synode werd verder niets ondernomen. Wij
zullen zien dat het nog een jaar zou duren aleer er maatregelen genomen werden.
Pas in de handelingen der Synode van 17 juni 1800 gehouden te Kampen, lezen wij hier
iets meer over. De classis Kampen stelde daar of het niet nodig was, de tegenwoordige
omstandigheden in aanmerking nemende, een synodale commissie aan te stellen of de
deputaten synodi te kwalificeren om met classicaal aan te stellen commissies te
corresponderen teneinde zo veel mogelijk voor de traktementen te zorgen. Dit voorstel
werd door de synode weliswaar aanvaard, maar er werd geen commissie voor benoemd,
de deputaten synodi werden hiertoe gekwalificeerd. Op verzoek van deCommissie tot
de Financieele belangen der Hervormde Gemeente der stad Campendrong de classis
Kampen er nogmaals bij de synode op aan om bij de gecommitteerden der classes te
bewerkstelligen dat, waar die er nog niet mochten zijn, kerkelijke commissies zouden
worden ingesteld. Als zij al mochten bestaan zou hiervan kennis gegeven moeten
worden aan de commissie van Kampen om zodoende met elkaar tot correspondentie te
komen en samen te zorgen voor de instandhouding van deware Hervormde Godsdienst,
wordende dit stuk ter attentie van de classes aanbevolen.

In de synodale handelingen van 22 juni 1802 te Steenwijk vinden wij vermeld dat de
deputaten een verzoek ingediend hadden bij de heer Ravestein te Zwolle om een advies
op te stellen voor de Eerste Kamervan het Wetgevend Lichaam verdedigende het recht
der gemeente op de geestelijke goederen. De heer Ravestein heeft dit gedaan uitliefde
tot den Godsdienst. Hiermede is alles vermeld wat in de handelingen van deze jaren te
vinden is. Zelfs de gelukkige afloop door de totstandkoming van de grondwet van 1801
wordt niet genoemd. Afgaande op deze berichtgeving mogen wij concluderen dat
Kampen de enige stad is waar men initiatieven heeft genomen, zowel naar binnen
door vorming van een commissie als naar buiten door aansporingen om ook in de
andere classes, te weten Zwolle, Vollenhove en Steenwijk en Deventer, daartoe over te
gaan. Zoals wij zagen was die oproep zonder enig succes. De uitzonderingspositie van
Kampen zal wel samenhangen met het feit dat Johannes Rutgers, de jongere broer van
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A. Rutgers, hier van 1795 tot 1798 predikant is geweest. Wij zullen hem nog tegenko-
men als afgevaardigde van Overijssel naar de Utrechtse Coetus.

2.10 REACTIES IN FRIESLAND

Met een resolutie van de Staten van Friesland vond op 31 maart 1580 de invoering van
de Reformatie in dit gewest plaats. Onder meer werd bepaald dat de inkomsten, die de
pastoors tot dan toe genoten voortaan ter beschikking zouden komen van de predikanten.
Er ontstond hier dus geen nieuwe situatie; de predikant werd gezien als de gereformeer-
de pastoor.202 Voor de geestelijke goederen betekende dit dat deze intact bleven en
beheerd werden al naar de plaatselijke omstandigheden en gewoonten. In de meeste
dorpen gebeurde dit door de predikant en/of de kerkvoogden, in de steden kwamen zij
onder stedelijke besturen.
In Friesland is dus geen sprake van verkoop van goederen of centralisatie zoals in
westelijke gewesten, onder leiding van de overheid. De kerkgoederen werden beheerd
door kerkvoogden die in tegenstelling tot de westelijke gewesten niet benoemd werden
door de plaatselijke overheden maar door de gemeente. Hieronder moeten wij weer niet
de parochianen of ingezetenen van een dorp rekenen, maar de eigenaars en gebruikers
vanschotschietende huizen of ploeggangen. Zij oefenden dus een soort censuskiesrecht
uit. Hoewel van oorsprong ook hier de geestelijke goederen behoorden tot de geestelijke
jurisdictie en de kerkgoederen onder het wereldlijk gezag stonden, werden de grenzen
van beide bevoegdheden vaak overschreden, ja, soms vervaagden ze zelfs. Onder
bepaalde omstandigheden hadden de kerkvoogden ook zeggenschap over de geestelijke
goederen (bijvoorbeeld wanneer er in een gemeente een predikantsvacature was) of
beheerden zij met de predikant samen de pastoralia. Ze deden dit ook wel geheel
zelfstandig. Het burgerlijk ambtsgebied kon hier nogal uitgestrekt zijn, zodat er zich
binneneendergelijk territoirverscheideneparochieskondenbevinden.Hierdoorkregen
de kerkelijke gemeenten als kerspel of kerkdorp binnen dit grote politieke bestuursge-
bied een zekere eigen politieke zelfstandigheid waarin kerkvoogden en predikant met
de kerkeraad samen een soort burgerlijk gezagsorgaan vormden. Het kwam zelfs voor
dateen rooms-katholiek ingezetenekerkvoogd wasvan eengereformeerde kerkfabriek.
Wereldlijk en geestelijk gezag liepen zo door elkaar heen, dat er sprake kon zijn van een
dubbelfunctie. Zodoende kon het in deze eeuw nog gebeuren dat de opbrengst uit de
kerkfabriek aangewend werd voor algemeen burgerlijke doeleinden, straatverlichting
of riolering en dergelijke.203

Er was dus een bonte verstrengeling van bestuur en beheer, ook in burgerlijke zin. Bij
dit alles onthielden de Staten zich zo veel mogelijk van enige bemoeienis met de gang
van zaken. Zij grepen alleen in, wanneer er ergens iets vast dreigde te lopen, bijvoor-
beeld wanneer de middelen tekortschoten om in de traktementen te voorzien. Daardoor
hadden in een aantal gemeenten gedurende de loop der jaren de plaatselijke autoriteiten
goederen overgedragen aan de Provinciale Staten, die daarop de betalingen overna-
men.204Verder stelden zij voor de predikantstraktementen een wettelijk minimum vast.
Maar het principe bleef: laat het bezit en beheer zo veel mogelijk intact, wat inhield dat
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het gevoerd werd door de plaatselijke gemeenten. De kloostergoederen werden verenigd
tot een provinciaal fonds, onder beheer van de Staten. Het beheer van de kerkgoederen
geschiedde in de steden in de regel door kerkvoogden, die door de magistratuur
benoemd waren.

2.10.1 De omwenteling

Wij zullen hier wat uitvoeriger stilstaan bij wat er zich op politiek gewestelijk niveau
afspeelde bij de omwenteling van 1795 omdat hier, voordat er nog sprake was van een
nationale grondwet, het Provinciaal Bestuur maatregelen nam van financiële aard, die
voor de Hervormde Kerk in Friesland nogal ingrijpend waren.205 Al spoedig nadat in
Holland de omwenteling een aanvang had genomen, had hetCommitté Central
Revolutionair der Landprovintien in Vrieslandhet werk van de revolutie op zich
genomen, hetgeen op 10 februari 1795 kenbaar gemaakt werd. DitCommittézette het
college van Provinciale Staten af en verving het door zestigvertrouwenwaardigen
Persoonen, onder wie ook drie predikanten der Gereformeerde Kerk. Zij werden op
diezelfde dag als Provisionele Representanten na aflegging van de vereiste eed
geïnstalleerd. Evenals in Holland op 31 januari 1795 werden in Friesland in een
publikatie (van 20 februari 1795) de souvereiniteit van het volk en de rechten van de
mens erkend. HetCommittélegde daarbijeen plechtige erkentenis van de staatkundige
beginzelen, waardoor zy gedreeven werdenaf en verklaarde daarin onder andereDat
ieder Mensch het recht heeft, om God zoodanig te dienen, als hy wil, of niet wilenDat,
daar alle Menschen gelyk zyn, allen verkiesbaar zyn tot alle Ampten en Bedieningen
zonder eenige andere reedenen van voorkeur dan die van deugden en bekwaamheden.
Zoals wij reeds eerder gezien hebben werden hiermee in feite Kerk en Staat van elkaar
gescheiden, een principe dat zijn nationale bekrachtiging kreeg toen de Nationale
Vergadering op 5 augustus 1796 in een decreet verklaardedat geen bevoorrechte noch
heerschende Kerk in Nederland meer kan of zal geduld worden.

2.10.2 De Synode vergadert niet meer

Aan de bemoeienissen van de overheid met de jaarlijkse synodevergaderingen, die onder
meer tot uitdrukking kwamen in het fourneren van de middelen en het afvaardigen van
commissarissen-politiek, kwam als gevolg van bovengenoemde decreten evenals in
andere gewesten een einde. Gewoonlijk werd in de week na de Pinksterweek ’het
Synodus Provincialis’ van Friesland gehouden. Vóór Pasen moest de classis-synodaal,
dat wil zeggen de classis, welker ’hoofdstad’ aan de beurt was om er te vergaderen, de
uitnodigingen versturen. In 1795 zou dat Heerenveen, van de classis Zevenwouden, zijn.
DezeuitnodigingwerdookverstuurdaandedeputandiSynodi,datwil zeggendeputaten
van de Provinciale Synode van 1794. Hun taak was het de besluiten van 1794 af te
handelen en desynode van 1795 mede voor te bereiden. Dit hield in: de correspondenten
van de andere synoden uitnodigen en van een agenda voorzien en tevens uit het College
van Gedeputeerde Staten twee commissarissen-politiek verzoeken ter synode aanwezig
te zijn. De deputaten-synodi vergaderden 5 mei in Leeuwarden. Toen het punt van de
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uitnodiging van commissarissen-politiek ter sprake kwam, waren zij er echter niet zo
zeker van dat deze afvaardiging wel nodig zou zijn. Zij begrepen dat de Provisionele
Representanten wel geen commissarissen zouden zenden als zij niet ook de kosten
betaalden, zoals de Staten vroeger altijd gedaan hadden.

Terstond wendde men zich met de uitnodiging tot de Commissie ter waarneming der
zaken van het College van Gedeputeerde Staten. Diezelfde dag kwam er nog een
antwoord. Uit de publikaties van 20 februari en 21 februari 1795 bleek overduidelijk dat
het denkbeeld van een ’heersende godsdienst’ onbestaanbaar was en dat de represen-
tanten van een vrij volk zich dientengevolge niet bemoeiden met het houden van
kerkelijke vergaderingen van enige gezindheid. Zij wensten ook niet door hun
afvaardiging enig gezag of luister aan de synode bij te zetten en zouden bijgevolg die
van de ’Herformden’ godsdienst, zo wel als alle andere gezindheden, vrij en onverlet
laten om te komen tot een regeling van hun eigen zaken in zodanige vergaderingen, te
houden zonder bezwaar van kosten voor het land. Voor het houden van de synoden kon
dus niet meer gerekend worden op de onkostenvergoeding van de Staten.206Daar men
niet over een fonds beschikte van waaruit men de vrij omvangrijke kosten kon
voldoen, werd in 1795 geen synode gehouden. Ook in de jaren daarna werd geen synode
bijeengeroepen en dat is opmerkelijk. In de andere gewesten wist men immers over het
algemeen wel middelen te vinden om in de kosten hieraan verbonden te voorzien. De
benodigde gelden werden bijeengebracht door omslagen, meestal per predikantsplaats
via de classes aan de gemeenten opgelegd, zodat men in de periode waarin de overheid
niet in de kosten voorzag toch over het algemeen gewoon kon doorvergaderen.
De vraag die we in verband kunnen stellen is waarom wat in andere gewesten wel lukte
in Friesland niet kon. Als we in aanmerking nemen dat het de betrokken synodale
organen elders al of niet meer of minder vlot lukte de benodigde gelden bijeen te
brengen zou dat erop kunnen wijzen dat geldgebrek in Friesland niet de oorzaak was.
De kerkelijke commissie, die verderop aan de orde zal komen, horen wij in 1804
verklaren in een rekest aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek:Maar bovenal
de zonderlinge omstandigheden, waar in Friesland zedert het begin van 1795 en Jaaren
daar naa, meer dan eenig ander gewest, zig bevondt - de publijcque geest, welke daar
openlijk en onder de hand gekoesterd wierdt - de niet dubbelzinnige pogingen daar
aangewend om ’t geheele kerkbestuur in duigen te werpen, en de byzondere Gemeenten
tegen alle Classicaal envooral Synodaal Bestuur in ’t harnas te Jaagen, deze
omstandigheden geboden de wetten der schroomvalligste voorzigtigheid te
eerbiedigen, en den toen zoo zeer aanstootelijken naam en uiterlijke gedaante van
SYNODEzorgvuldigst te vermijden.207

Op deze beschrijving afgaande bevond Friesland zich in 1795 en de jaren daarna in een
ernstige bestuurlijke crisis. De classes maar vooral de synode hadden blijkbaar in de
gemeenten alle krediet verspeeld. Van Veen wijtdit verzet tegen het kerkbestuur en deze
poging omde volstrektezelfstandigheid derplaatselijke gemeenten tot stand tebrengen,
door omverwerping van het gehele kerkbestuuraan detoenmaals in bijna alle kringen
doorgedrongen geest van de revolutie.208Nu bepaalde de revolutionaire geest meer dan
in de andere gewesten hier ook het politieke klimaat. Verderop zullen wij daarop nog
terugkomen. Zeker is dat de wijze waarop de synode functioneerde aan ernstige kritiek
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bloot stond. Zij stelde dan ook bitter weinig voor. Toen vaststond, dat in 1804 weer een
synode gehouden zou worden werd door de classis van Dokkum aan de Kerkelijke
Commissie aanbevolende zorg, dat voortaan een wezentlyk nut van de te houdenen
Synodus kan verwagt worden.209 Dit korte woord bevatte een streng oordeel over de
vroegere synoden, aldus Van Veen.

2.10.3 Een commissie van zes gevormd

Maar wij keren terug naar de eerder genoemde deputaten. Zij brachten de beslissing van
de Provisionele Representanten van 5 mei 1795 terzake van de Provinciale Synode ter
kennis van de zes classes te weten Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Zevenwouden,
Franeker en Bolsward. Dit leidde ertoe dat deze classes elk een predikant afvaardigden,
met een secundus en tertius als mogelijke vervangers, die samen een commissie van zes
vormdenommetelkander te Leeuwarden teberaadslagenoverwatmennuverdermoest
doen. Dusdoende hoopte men in het synodeloze tijdperk de belangen van de Friese Kerk
te behartigen. Op deze wijze bleef de onderlinge band tussen deze classes toch bewaard.
Op 3 november 1795 en beide volgende dagen vergaderde deze commissie voor de
eerste maal.210Ook zij scheen er echter niet aan te denken of het houden van een synode
weer mogelijk zou zijn, reden waarom zij zich niet bezon om aan de classes voorstellen
te doen ten aanzien van de benodigde middelen. In ieder geval had de Kerk van dit
gewest een adres en een commissie die zo veel mogelijk kon doen wat der synode was.
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2.10.4 De heffing op de corpora-goederen

Op 28 juni 1796 nam het door de grondvergaderingen en kiezers gekozen definitieve
Provinciaal Bestuur van Friesland het 42 leden tellende bewind in handen.211 Op
diezelfde dag bleek dat dit bestuur om zijn taak te kunnen vervullen een bedrag van
zestig miljoen gulden nodig had. Om hierin te kunnen voorzien vaardigde het bij
publikatie van 25 juli 1796 een besluit uitom eene Negotiatie van Penningen te openen,
op de Bezittingen van de Publique Corporaen werden de administrateurs van deze
fondsen vermaand,om schikkingen te beraamen, dat zy door verkoop van een gedeelte
der zelve, ’s Lands Kas zouden kunnen styven, buiten schaaden hunner Administratie.212

Het kwam hierop neer dat het zesde deel van de begrote waarde der publieke corpora
zou worden overgedragen aan het kantoor der Domeinen in goede en gangbare gouden
en zilveren munt en wel de ene helft hiervan ten minste voor 25 november en de andere
voor of op 25 december 1796. Hiervoor zouden recepissen worden afgegeven ten laste
van deze provincie die een rente opbrachten van 3½% en een jaar daarna obligaties met
dezelfde rente. Tevens werd bepaald dat iedere administrateur die in deze nalatig zou
zijn of te kwader trouw zou handelen op een boete kon rekenen van vijfhonderd Carolus
guldens ten gunste van ’s Lands kas, te betalen uit zijn privé bezit. Opdat niemand in
onzekerheidzou verkerenom welkegoederen hethierbij ging,werden zij ook genoemd.
OnderdebenamingvanPubliqueCorpora,moetenwordenverstaan,Stedelyk,Districts,
Dorps,GeestelykeStaat,Kerk-enBinnen-ofBuiten-Voogdyen,Diaconien,Weeshuizen,
Gasthuizen, Passante Beurzen, en in Generaal alle zodanige Administratiën, welke
Goederen en Bezittingen hebben die door Publique Administrateurs worden Bestierd,
van welke benaming dezelve ook zonder dat dien aangaande eenigzints Godsdienstige
Gezindte in aanmerking koomt.
De conclusie uit deze bepaling kan niet anders luiden dan dat de pastoriegoederen, de
zogenaamde pastoralia waarvan de predikanten het volle vruchtgebruik hadden,
eigenlijk niet onder deze bepaling begrepen waren. Men dacht dus dat de predi-
kanten er zonder schade zouden afkomen. Bij een nadere aanschrijving op 8
november 1796 bleek echter, dat ook de pastoralia onder deze bepaling vielen en dus dat
voorgeschreven zesde deel dienden op te brengen. Dit zou betekenen dat ongeveer zestig
tot zeventig predikanten, die voor een groter of kleiner deel van hun traktement van deze
goederen afhankelijk waren, op een gevoelige wijze zouden worden getroffen. Daar
waren er zelfs die van de goederen geheel afhankelijk waren.

Als reactie hierop vergaderde op 22 november 1796 de commissie van afgevaardigden
uit de classes te Leeuwarden. Daar het van belang was dat alle classes zo veel mogelijk
unaniem en op gelijke voet zouden reageren op het overheidsbesluit gaf de commissie
een richtlijn. Onder de overheidsbepalingen ten aanzien van de heffingen op de corpora-
goederen konden de pastoralia waarvan de predikanten zelf het vrije vruchtgebruik van
de pastoriegoederen bezaten, niet vallen omdat daarin de administrateurs der goederen
werden aangesproken. In die zin zouden daarvoor alleen de pastoriegoederen in
aanmerking komen onder beheer van kerkvoogden in gemeenten waar de predikant een
vast bepaald traktement ontving overeenkomstig de beroepsbrief. Verder konden deze
goederen uit de aard van hun karakter en de daarop rustende bepalingen niet vervreemd

112



worden, zelfs niet in opdracht van de overheid en dienden zij integraal te worden
overgedragen aan de opvolgende predikanten waarop de kerkvoogden hadden toe te
zien. Bovendien was een en ander in strijd met het decreet van de Nationale Vergadering
van 5 augustus 1796 hetwelk bepaalde dat er geen verandering zou komen in de wijze
van betaling van de dienaren der voormalige bevoorrechte kerk. In zoverre daarvan
reeds was afgeweken diende dit in de vorige staat te worden teruggebracht.213Tegen de
door de commissie genoemde motieven was weinig in te brengen. Op grond van het
besluit van 6 oktober 1796 konden de pastoralia geacht worden niet te zijn bedoeld. Het
waren geen publieke goederen, maar ze waren bestemd voor één persoon in diens
bepaalde kwaliteit. De classes stelden zich eenparig achter het door de commissie
gegeven preadvies.

Intussen drongen ’de Gerechten’ alsmede de commissie die het vroegere College van
Gedeputeerde Staten verving namens het Provinciaal Bestuur bij verschillende
predikanten aan op het tijdig afdragen van de opbrengst van het zesde deel van hun
pastoralia. Dit gebeurde nogal willekeurig, want er werd onderscheid gemaakt.
Sommigen kregen uitstel, anderen weer niet. Bij de commissie van afgevaardigden
kwamen hierover dan ook klachten binnen. Reeds op 2 december 1796, kwam de
commissieweersamen inLeeuwarden.Datwasdringendnodig,wantdeeerstehelft van
het op te brengen bedrag had op 25 november al gestort moeten worden. Sommige
predikanten hadden door de nood gedrongen hieraan voldaan. De andere helft moest op
25 december volgen. De vraag was wat men moest doen. Het enige middel was zich per
rekest te richten tot het Provinciaal Bestuur met het verzoek de pastoralia buiten de
heffingen te houden. Dat rekest kwam er en de opstellers herhaalden nog eens de
gronden van het preadvies van de commissie van afgevaardigden.214Bovendien wezen
zij nog op de volgende punten:
- dat de predikanten als ambtenaar beschouwd werden en in deze kwaliteit reeds de 50e

en 25e penning van hun inkomsten hadden moeten opbrengen;
- dat zelfs de ’Gerechten’ niet aan de pastoralia gedacht hadden als zijnde in de heffing

begrepen, terwijl zij wel van kerkvoogden, armvoogden en diakenen, maar niet van
predikanten een opgave van de stand van hun inkomen en overzicht van hun goederen
eisten;

- dat door de collectieve verkoop van goederen en de tijdsomstandigheden de opbrengst
hiervan veel minder was dan het getaxeerde bedrag van een zesde van de betreffende
goederen, waardoor om aan het getaxeerde bedrag te komen veel meer goederen van
de hand gedaan moesten worden.

Zodoende zou men in vele gevallen de helft of nog meer van de pastoriegoederen
moeten verkopen om het zesde deel van de getaxeerde waarde op te brengen. Behalve
de lasten die de predikanten in de laatste jaren al waren opgelegd, zou dit betekenen dat
zij het vastgestelde traktement van ƒ 600,- nauwelijks of in het geheel niet zouden halen.
Daarom verzocht de commissie het Provinciaal Bestuur ter voorkoming van misver-
standen te verklaren dat de inhoud van de missive van 8 november 1796 alleen
betrekking hadop die Pastorije goederen welke onder de Publijcque administratie der
Kerkvoogden zijn, opdat dientengevolge alles weer terug gebracht wordt in dezelfde
staat waarin het geweest is. Bij een onverhoopte negatieve reactie van het Provinciaal
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Bestuur zou de commissie zich genoodzaakt zien, hoe ongaarne ook, zich te wenden tot
de Nationale Vergadering die het volk van Nederland vertegenwoordigde.

Reedsop9december1796kwamvanhetProvinciaalBestuurhetbeslissendeantwoord.
Het gaf toe, dat de pastoriegoederen niet uitdrukkelijk waren genoemd, maar ontkende
dat er bij de ’Gerechten’ in het algemeen twijfel zou hebben bestaan. De aanschrijving
van 8 november had alleen maar plaatsgevonden om die predikanten die zich als
bestuurders van pastoriegoederen gevrijwaard achtten van de verplichting om hun
aandeel te leveren, geen gelegenheid te geven zich te verschuilen achter voorgewende
onkunde en zich te onttrekken aan de verplichting welke door de administrateurs van
andere kerkelijke gezindten zo loffelijk werden nagekomen, die toch tot nu toe van alle
voordelen uit ’s Lands kas verstoken waren gebleven. Het decreet, waarbij alle twijfel
aangaande de bedoeling van het Provinciaal Bestuur was weggenomen, wasom
moverende reedenenniet gepubliceerd, maar de missive van 8 november was
genoegzaam en legaaltot wegneming van alle twijfel en tot geruststelling met
betrekking tot het decreet der Nationale Vergadering van 5 augustus 1796. Het
persoonlijk belang van predikanten en hun gezinnen moest, ook op financieel gebied,
even goed als dat van andere particulieren, wijken voor het algemeen belang. Voldoen
aan het verzoek van de adressanten zou bovendien onrecht doenaan de Administrateurs
van die Pastorije goederen en aan alle corporatien van andere Kerkgezindten, welke
hun eigene Leeraars of Pastoors moeten onderhouden, nochthans gereedelijk hebben
beantwoord aan de uitschrijving van het Prov. Bestuur. Het dreigement van de
commissie dat zij zich, ingeval van een weigerend antwoord, tot de Nationale
Vergadering zou wenden, was niet van belang, daar voor eerst de respectieve provinciën
de macht haddenom voor de Finantien te zorgenen vervolgens de Nationale
Vergaderingook teevens den krachtdadigsten bijstand had toegezegd, aan de hoogst
geconstitueerde machten in de Provincien ter volvoering van derzelver Financieele
Operatien op rechtvaardigheid en billijkheid gegrond. Het Provinciaal Bestuur besloot
dus om deze redenen het gedane verzoek af te wijzen en te gelastenom eeven als
alle andere administrateurs van Corporagoederen aan de voorschr. Negotiatie te
voldoen voor den 15 Januarij 1797, zonder verder Termijn. Het zette er echter de
uitdrukkelijke bepaling bij dat de inkomsten die de predikanten op heden uit hun
goederen genoten hun provisioneel gegarandeerd zouden blijven voorzover zij daarop
waren aangesteld.

Het schrijven van het Provinciaal Bestuur was voor de commissie aanleiding wederom
bijeen tekomen.Op13decemberberaadslaagdende ledenoverhoehetnuverdermoest.
Eenparig besloot men zich zo spoedig mogelijk te wenden tot de Nationale Vergadering
om te proberen een gunstig besluit in deze zaak te verkrijgen.215 In een uitvoerig adres
wees de commissie met klemmende reden op het onrechtmatige en onbillijke dat erin
gelegen was de vastgestelde heffing ook op de pastoralia toe te passen. De ellende voor
de predikanten die eruit voort zou vloeien, werd breedvoerig geschetst. Alle motieven
die wij hierboven reeds lazen, werden in dit rekest aangevoerd. De adressanten vroegen
de Nationale Vergadering haar invloed bij het Provinciaal Bestuur aan te wenden opdat
dit alsnog een gunstig besluit zou nemen. Aan de betreffende predikanten adviseerde de
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commissie ervoor te zorgen de eerste bijdrage gereed te hebben tegen 15 januari 1797.
In geval er nog geen uitslag zou zijn van de Nationale Vergadering of als deze ongunstig
mocht uitvallen zouden zij dan aan de eis en last van het Provinciaal Bestuur kunnen
voldoen. Zo er al verkoop van goederen nodig was, moesten zij dit onder conditie doen
van annulering bij goedgunstige beschikking.216 Op 16 januari 1797, één dag dus na de
door het Provinciale Bestuur gestelde termijn, besloot de Nationale Vergadering op het
rekest van de commissie,dat daar de verkooping niet anders gevorderd is, dan onder
guarantie voor het provisioneel genot van de inkomsten welke de requestranten uit
hunne in qualiteitsgoederen genooten voor zo verre daarop zijn aangesteld, is
gedecreteerd, het verzoek der requestranten te declineeren & te wijzen van de hand.217

Dit hield in dat het Provinciaal Bestuur de predikanten die door deze maatregelen
inkomsten dreigden te derven, tegemoet zou komen, door het tekort aan te zuiveren tot
het op dat moment geldende niveau. De Nationale Vergadering vond echter dat
pastoriegoederen behoorden tot de publieke corpora. Dientengevolge moest het zesde
deel van de waarde opgebracht worden. Daar bleef het echter niet bij. Voordat de
vastgestelde termijn verlopen was, schreef het Provinciaal Bestuur bij publikatie van 10
januari 1797 op dezelfde voet een nieuwe heffing uit van het 1/5 overgeblevene 5/6 van
de corporagoederen. Dit betekende dat de betreffende predikanten een derde van hun
pastoralia moesten opbrengen.

De schade echter die zij hierdoor moesten lijden door een vermindering van inkomsten
werd, krachtens de beloofde garantiestelling in de slotclausule van het schrijven van het
Provinciaal Bestuur van 9 december 1796, aan de commissie vergoed. Blijkens hetgeen
de predikanten uitbetaald kregen, beliep deze f 19.000,-. De werkelijke schade was
echter veel omvangrijker. De waarde van de landerijen was op het moment van de
verkoop relatief laag, mede door het grote aanbod veroorzaakt door de massale
verkoping van gedeelten der publieke corpora.
Verder was het natuurlijk voor aspirant-kopers erg onaantrekkelijk dat zij bij een
waardestijging van landerijenniet meerkonden profiterenvaneen verhoogdeopbrengst
omdat vele boerderijen te klein werden om economisch verantwoord te functioneren,
wat ook alweer de opbrengst der pachten drukte. Ten slotte waren de bedragen die als
vergoeding werden uitbetaald, niet waardevast, zodat bij een toenemende waardever-
mindering van het geld het reële inkomen hieruit gestadig verminderde. Dat de
betrokken predikanten tenslotte toch niet van hun meest elementaire levensbehoeften
werden beroofd, is te danken geweest aan de commissie van zes. De uitbetalingen die
als gevolg van deze ontwikkeling uit de publieke kas van het Provinciaal Bestuur aan
de predikanten werden gedaan, gingen de geschiedenis in onder de sprekende naam van
deficit tractementen. Een zestigtal predikantsplaatsen kwam hiervoor in aanmerking. In
de edities van Van Alphens Nieuw Kerkelijk handboek, waarvan de laatste in 1985
verscheen, worden dezedeficit tractementenvermeld als ’rijkstraktement’. Zodoende
is van de oorsprong van deze verplichting niets meer terug te vinden.

Als we dit hele proces overzien, kunnen wij ons moeilijk aan de indruk onttrekken dat
er nauwelijks vanwege de Friese overheid van enige welwillendheid sprake was ten
aanzien van de Hervormde Kerk.Integendeel! Wij nemen aan dat dit samenhing met het
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radicale karakter van de Friese revolutie. Geijl schrijft hierover:In ’t begin van 1796
was er in Friesland een echt revolutionair regime, een radicale minderheidsdictatuur,
aan het bewind geholpen,dat ook op bestuurlijk gebied nogal rigoureus te werk ging.
Zo wijzigde het de benoemingsprocedures voor leden van het Provinciaal gerechtshof
door de voorgeschreven graad van doctor juris af te schaffen om clubgrootheden te
kunnenbenoemen.218Overigenshebbenwij reedsgeziendatook inGroningenongeveer
tezelfder tijd soortgelijke heffingen werden opgelegd. Over de daar gevolgde procedure
is echter weinig bekend.219

Ten slotte - hierboven werd er al melding van gemaakt -, wat zich in Friesland heeft
afgespeeld in het verloop van amper een jaar had zich in de meeste andere gewesten
reeds onder het ancien régime afgespeeld, waar immers geregeld door de overheid
beheerde goederen die bestemd waren voor predikantstraktementen, vrijwel geruisloos
uit het kerkelijk vermogensbezit verdwenen. De opbrengst ging naar de schatkist en de
overheden gaven hiervoor rentende schuldbewijzen af.220

2.10.5 Het ontstaan van de ’Kerkelijke Commissie’

De commissie van zes predikanten, hierboven al genoemd, droeg een geïmproviseerd
en voorlopig karakter en had niet het gewicht van een officiële door de classes
gedelegeerde kerkelijke commissie. Zij was benoemd om te beraadslagen over wat er
gedaan moest worden in de omstandigheden waarin de Kerk van Friesland terecht was
gekomen, hierbij inbegrepen het kerkbestuur. Volgens haar instructie moest zij aan de
classes preadvies uitbrengen over de vragen: dient er een kerkelijke vergadering van de
Hervormde Kerk in Friesland gevormd te worden, bestaande uit classicale gecommit-
teerden, en, zo ja, hoe? Reeds in haar eerste samenkomst beraadslaagde de commissie
hierover.221 Zij kwamen tot de slotsom dat een dergelijke vergaderingnodig was tot
bewaaring der goede orde en eensgezindheid onder de gemeentens, om deze te bewaar-
en voor dweeperij en dwaaling, ter distributie der Wed: Gelden, om de kerkelijke wetten
te rediveeren, Correspondentien te houden met de Neder en buitenlandsche kerken, ter
finale afdoening van geschillen onder de gemeentens, enz.222Aan de Classes stelde de
commissie voor, dat deze kerkelijke vergadering de naam zou dragen van Coetus
EcclesiaeReformataeFrisiaeenzoubestaanuit twaalfpredikanten,uitelkeclassis twee,
en uit zes ouderlingen. Deze coetus zou dan met haar werkzaamheden aanvangen in
november 1796 en doen wat der synode was. De commissie voegde hierbij een
kostenberekening en de wijze waarop hierin zou dienen te worden voorzien. Per classis,
stad en ’vlek’ werd een bedrag voorgesteld. Het gehele budget beliep ƒ 382/10/-. Maar
dit gedetailleerde voorstel van de commissie bleek vergeefse arbeid te zijn. De
meerderheid der classes beslootom dit onderwerp, ten minsten voor als nog, ter zijde
te leggen.223Uit de reacties van de classes blijkt dat voornamelijk financiële motieven
bij het afwijzen een rol gespeeld hebben. Ondertussen, hoe nuttig de commissie van zes
ook functioneerde, zij was niet tegen de taak opgewassen om de gehele Kerk van
Friesland met alle problemen die juist in deze tijd op haar afkwamen adequaat te
besturen. Desondanks liet zij zich niet ontmoedigen door de verwerping van het
concept-plan en waagde zij nogmaals een poging. Zij voelde zich hiertoe geroepen door
de toenemende ordeloosheid en desintegratie van het kerkelijk leven.
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Het zou te ver voeren in dit bestek uiteen te zetten welke motieven ertoe geleid hebben,
een nieuw plan op te stellen en wat de overwegingen zijn geweest van classes en
gemeenten om dit tweede wel te aanvaarden.224In alle classes bleek het grootste deel der
gemeenten de oprichting van een Kerkelijke Commissie goed te keuren en bij te willen
dragen in de kosten, die dan ook naar rato gedragen werden door de classes, steden en
dorpen.225Sommige gemeenten en ook enige classes hadden de wens te kennen gegeven
dat de Kerkelijke Commissie voor haar werkzaamheden een instructie zou ontvangen,
samen te stellen door de commissie van zes predikanten. Aldus geschiedde. De instructie
omvatte achttien artikelen.226 Voor ons onderzoek is artikel VIII van belang:Dat deeze
Commissie zich zal moeten onledig houden tot het ontwerp en beraaming van een Plan
en de best geschikte middelen om in vervolg van tijd in het nodig onderhoud der
Leeraaren, en Dienaars der Herformde Kerken in deeze Provincie, zo veel mogelijk te
voorzien. Deze kerkelijke commissie deed dus niet alleen wat in andere gewesten de
synodale taak was, maar nam ook de taak op zich waarvoor bij andere provinciale
synoden een financiële commissie was gevormd.

2.10.6 Reacties op de Staatsregeling

Niet alleen kerkelijke vergaderingen maar ook predikanten hielden zich met de
financiële gevolgen van de Staatsregeling van 23 april 1798 bezig. Dat bleek uit enkele
ontwerpen van deze zijde die de Friese Kerkelijke Commissie kort hierna aangeboden
kreeg, zij het dat die naar haar oordeel niet bruikbaar waren.227 Zèlf kwam zij met een
plan dat was opgesteld in haar vergadering van 9 juli 1799 en als concept-plan ter
beoordeling aan de classes zou worden aangeboden. Het omvatte geheel Friesland en
de daarbij behorende eilanden. De commissie berekende dat Friesland 120.000
hervormde zielen telde en een gezin uit gemiddeld vier personen was samengesteld. Dit
hield in dat er 30.000 gezinnen waren waarvan de helft (of 15.000) wegens onvermogen
diende te worden afgetrokken. Er bleven dan 15.000 gezinnen over die volgens een
vijftien puntsschaal variërend van ƒ 2.12.- tot ƒ 39,- per jaar in aanmerking kwamen
bij te dragen. Dit zou het benodigde bedrag van ƒ 216.060,- moeten opleveren om
in de kosten van de traktementen te kunnen voorzien. Een commissie vanDirecteurs der
finantiele belangen van het genootschap der Herformden in het kerkelijk Frieslandzou
de inning en distributie van deze gelden op zich moeten nemen. Om aanspraak te
kunnen maken op de uitkering van ƒ 600,- (in de dorpen) en ƒ 800,- (in de steden)
voor het predikantstraktement moest een gemeente een minimum bedrag aan bijdragen
bijeenbrengen. Gemeenten die hieraan niet meededen werden geacht voor zichzelf te
zorgen en konden geen aanspraak maken op enige uitkering. Dit plan zou ter beoorde-
ling via de classes en kerkeraden aan alle gemeenteleden worden voorgelegd.228

Bijzonder veel haast werd er echter niet mee gemaakt. Pas in april 1800 waren de
adviezen van alle classes - op Bolsward na - binnen.229Het bleek dat de meerderheid der
classes van mening was dat het plan nog niet aan uitvoering toe was. De commissie sloot
zich hierbij aan en had daarvoor haar reden; de kerk- en geestelijke goederen waren na
de heffingen van 1796 verder ongemoeid gelaten. Bovendien lagen er nog adressen tot
behoud van de geestelijke goederen en fondsen van een aantal aanzienlijke gemeenten
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in het voormalige gewest Holland. Was het wel verstandig openlijke twijfel te tonen aan
de rechtmatigheid van de aanspraken, die de gemeenten hadden op de eigendom der
pastoriegoederen of op de vastgestelde f 500,- salaris uit ’s Lands kas? Zou men op deze
wijze degenen die de Hervormde Kerk kwalijk gezind waren niet minstens een schijn
van recht geven, om hun maatregelen te nemen?230Het kwam de Commissie niettemin
wenselijk voor dat de classes haar machtigden om in geval van nood het genoemde plan
in werking te stellen, waarop alle classes op één na positief reageerden waarmee zij in
wezen de zaak voorlopig lieten rusten. Wel zorgde de commissie ervoor dat er gedrukte
exemplaren van het concept-plan van de Utrechtse Coetus231naar de classes verzonden
werden om ze verder ter kennis van de gemeenten te brengen232, wat in enkele plaatsen
de oprichting van gemeentecommissies tot gevolg had.233

Op 29 april 1800, dus anderhalf jaar daarna, kwam de kwestie weer aan de orde doordat
het Hollandse Stedenberaad234 zich tot de Kerkelijke Commissie van Friesland had
gewend ter opwekking en aanmoediging om door derzelver invloed directie en
medewerking te effectueren het daarstellen van zoortgelijke Gemeente Commissien en
het formeren daaruit van een Ligchaam, het welk door onderlinge correspondentie met
die der andere Synodale ressorten zo mooglijk eenen eenparige voet zoude kunnen
beramen ter bereikingvan het grooteoogmerk: de instandhouding: van denHervormde
Godsdienst in ons land.235 Het werd dan ook tijd. De termijn van drie jaar gedurende
welke de predikanten volgens de staatsregeling hun traktementen nog hadden behouden,
liep ten einde. De leden der Friese Commissie dienden een prealabel rekest in, op
persoonlijke titel omdat raadpleging der classes te veel tijd zou vergen. Dit rekest was
gericht aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafse repu-
bliek. Hierin werd het recht van predikanten en gemeenten gesteld op het onbetwistbaar
gebruik en ’possessie’ van de goederen.236

Maar er moest meer gebeuren. Reeds in de vergadering van 8 juli 1800 werd het voorstel
gedaan, om in elke gemeente enige gecommitteerden met de benodigde volmacht te
doen benoemen. De Kerkelijke Commissie zou dan te allen tijde correspondentie en
ruggespraak kunnen houden237, hetgeen nodig zou kunnen zijn, nu er waarschijnlijk
spoedig met grotere inzet gewaakt zou moeten worden voor het veilig stellen van de
fondsenvoorhet functionerenvandekerkelijkeEredienst.Declassesgavenhieraanhun
goedkeuring. In de september-vergadering volgde een nadere uitwerking van de
plannen.238 De volgende stukken werden geconcipieerd:
1 een concept-brief aan de classes;
2 een concept-circulaire uit naam van de Kerkelijke Commissie aan alle hervormde

gemeenten in Friesland om te komen tot het benoemen van gecommitteerden;
3 een concept-plan betreffende de wijze van oprichting van de Gemeente commissies;
4 een concept-instructie voor zulke commissies.
Deze laatste drie stukken werden gedrukt en doorgezonden naar de classes ten behoeve
van zichzelf en de onder haar ressorterende gemeenten. Ze werden onder strikte
geheimhouding te bestemder plaatse bezorgd.239 Omdat in het derde stuk, dat over de
oprichtingvangemeentecommissiesging,op treffendewijzehetverschil inopvattingen
betreffende bestuurs- en beheerszaken in dit gewest en met name in Holland tot
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uitdrukking kwam (samenhangende met beider voorgeschiedenis) nemen wij dit stuk
op onder de bijlagen zoals het is vastgesteld door de Kerkelijke Commissie.240Wij zien
hierin duidelijk de verstrengeling van bestuur en beheer in de lijn van de Friese
traditie.241 Zo wordt in artikel 2 uitdrukkelijk de predikant genoemd als mogelijk
commissielid. In artikel 8 worden de gecommitteerden die geen lid zijn van de
kerkeraad, aangespoord in zaken van enig belang communicatief met de kerkeraad te
handelen. Ook de artikelen 9 en 10 wijzen in deze richting. Verder noemen de instructies
1 tot en met 5 uitdrukkelijk dehoogere Kerkvergaderingen, die geen andere kunnen zijn
dan classes en synode, hetgeen betekent dat hier beheerszaken komen te staan onder hun
gezag.242Dat wordt nog nader aangescherpt door instructie artikel 10.5, waarin staat dat
kerkvoogden verplicht zijn om de boeken en papieren aan de commissie over te dragen.
In het perspectief van wat verder volgt, inclusief in artikel 11 en 12, kan dat niets anders
betekenen dan dat de kerkvoogdij opgeheven wordt. Heeft dit te maken met de
mogelijkheid dat dissenters lid konden zijn van het college van kerkvoogden?243

Overigens waren lang niet alle gemeenten te vinden voor het in het leven roepen van een
dergelijke commissie daar men zag aankomen dat deze te veel macht hebben zou en dat
de kerkeraden teveel rechten uit handen zouden moeten geven. Een kleine zeventig
gemeenten244 ging tot instelling over; andere namen een afwachtende houding aan. De
Staatsregeling van 1801 achterhaalde evenwel ook deze zaak. Na 1803 kwam dit punt
niet meer voor op de agenda van de Kerkelijke Commissie, die trouwens zelf van het
toneel verdween doordat een jaar later in Heerenveen weer een synodevergadering
plaatsvond, de eerste na 1794. Op 10 juli 1804 hield de Kerkelijke Commissie haar
laatste vergadering.245

Ten slotte nog dit: de betekenis van de Utrechtse Coetus voor Friesland was niet gering,
dank zij het besluit om de Utrechtse commissie als centrum te laten fungeren van
onderlinge correspondentie.246 Dit besluit stelde de Friese kerk, die door het niet meer
bijeenkomen van de eigen synode verstoken was van correspondentie met de andere
gewestelijke kerken, in staat langs deze nieuwe weg toch correspondentie te voeren met
de vertegenwoordigers van de Kerken in de andere gewesten.

2.11 SAMENVATTING

Wanneer wij de hierboven beschreven reacties van de diverse gewesten op de scheiding
van Kerk en Staat en de gevolgen daarvan de revue laten passeren, valt ons op dat de
momenten waarop zij tot actie overgingen nogal verschillen. Volledigheidshalve
noemen wij hier de gewesten met de bedoelde data nog even in chronologische
volgorde:
Noord-Holland 28 juli 1795
Utrecht 6 september 1796
Zuid-Holland 13 september 1796
Zeeland 6 oktober 1796
Gelderland 12 oktober 1796
Drenthe 4 januari 1797
Groningen 26 juni 1798
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Overijssel 28 mei 1799
Friesland 9 juli 1799
Wanneer wij nu Gelderland en Drenthe buiten beschouwing laten omdat het gevallen
apart zijn, zien wij dat men twee groepen kan onderscheiden. De Hollanden, Utrecht en
Zeeland reageren reeds in 1795/1796.
Groningen, Overijssel en Friesland komen pas in actie in 1798/1799.
Dit onderscheid hangt ten nauwste samen met wijze waarop in de gewesten het
geestelijke goederenbezit beheerd werd. In Holland en Utrecht was het beheer van de
geestelijke goederen geheel gecentraliseerd bij door de overheid beheerde kantoren. In
Zeeland waren zij grotendeels van de hand gedaan en werden de predikanten betaald uit
de gemene middelen op de vier gewestelijke kantoren. Wat deze gewesten op West-
Friesland na in ieder geval met elkaar gemeen hadden, was dat de overheid hier
gewoonlijkdirect depredikantstraktementenuitbetaalde. Geestelijkegoederen speelden
nagenoeg geen rol meer en als zij er al waren, werden zij direct door het overheidskan-
toor beheerd.

In de overige gewesten, zo hebben wij gezien, was het geestelijk-goederenbeheer
nagenoeg geheel, zoals in Drenthe en Groningen of deels zoals in Friesland, Gelderland
en Overijssel,in principe aan de geestelijkheid gelaten. Dat geschiedde weliswaar onder
uiteindelijk overheidstoezicht, maar dit hield slechts in dat de overheid handelend optrad
wanneer daartoe een belangrijke reden was, bijvoorbeeld in geval van vervreemding van
goederen. De enige directe band met de overheden in deze gewesten was dat zij in de
loop van de zeventiende en achttiende eeuw financiële verplichtingen op zich hadden
genomen als gevolg van transacties inzake de pastoralia. De overheden gingen namelijk
over totuitbetalingvanaanvullingstraktementenwaardepastoraliaontoereikendwaren
om het voorgeschreven minimum traktement op te brengen. Verder gaven zij ook wel
vergoedingen van bepaalde kosten zoals die van het bezoeken van de classicale
vergaderingen of synoden. Dit hield in dat de Staatsregeling van 1797 voor deze
gewesten niet de kapitale bedreiging vormde die zij voor de drie westelijke gewesten
had. Deze regeling nationaliseerde immers volgens artikel 748 alleen de geestelijke
goederendie sedert den Jaare 1581 gebragt zyn onder Nationaale, Provinciaale of
Kwartierlyke Administratiënen zou daarnaast volgens artikel 744 een eind maken aan
de bestaande uitbetalingen van de predikantssalarissen uit overheidskassen. Voor
Holland, Zeeland en Utrecht was dat fataal, maar in zijn algemeenheid gesteld was het
geen bedreiging voor de overige gewesten omdat daar de salarissen werden uitbetaald
uit de bestaande particuliere fondsen. Het enige wat hier bedreigd werd, waren de
betalingen die de overheid in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw op zich had
genomen. Wel zou de herverkaveling van het kerkgebouwen- en pastorieënbezit volgens
artikel 747 kosten met zich mee kunnen brengen, maar dat gold voor alle gewesten.
Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland voelden zich na 1795 en vooral ook bij
de totstandkoming van de Staatsregeling van 1797 dus niet zo bedreigd als Holland,
Zeeland en Utrecht. Pas met het additionele artikel 4 van de Staatsregeling van 1798
kwam er ook in de oostelijke en noordelijke gewesten een tegenbeweging op gang. Die
uitte zich in de oprichting van gewestelijke commissies in 1798/1799. Dat was nodig
omdat het artikel de nationalisatie van allegeestelijke goederen aankondigde, en
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daarenboven de beëindiging van de uitbetaling aan de predikanten na drie jaar. Men
denke aan de gang van zaken in Gelderland. Weliswaar werd hier op 12 oktober 1796
een synodale commissie in het leven geroepen, maar deze had een defensief karakter.
Daadwerkelijke reacties in de vorm van fondsvorming kwam pas in 1798 op gang in een
drietal classes, met name in de classes Overveluwe op 24 april247, Nederveluwe op 1
mei248 en in mindere mate in de classis Zutphen op 2 april.249

Vanuit het verschil in financiering van de predikantstraktementen in de westelijke en
oostelijke gewesten valt nog een tweede conclusie te trekken. Het nationaal verklaren
van alle geestelijke goederen, bedoeld in het additionele artikel 4 van de Staatsregeling
van 1798, hield in dat de overheden in de westelijke provincies slechts de geldkraan
behoefden dicht te draaien. In het oosten zouden de overheden daarentegen de strijd
moeten aanbinden met de beheerders der geestelijke goederen in particuliere handen die
zich zeker niet zo maar gewonnen zouden geven. Daarom was Drenthe zo zeker van zijn
zaak dat het tot geen enkele actie overging, een reactie die zich ook manifesteerde in de
Groningse classis De Marne. Opmerkelijk is de conclusie van J.D. Janssen in zijn
rapport over de predikantstraktementen van Groningen in 1805:Deze goederen worden
zeer stellig beschouwd als eigendom van de hervormde gemeente, zodanig zelfs dat er
in 1798 geen aanslag op is gedaan.250 Wellicht is hieruit tevens de afzijdigheid te
verklaren van de classes Hoorn en Enkhuizen bij de acties die Rutgers in Noord-Holland
ondernam, omdat ook in West-Friesland de geestelijke goederen aan particulier beheer
gelaten waren. Hetzelfde geldt voor de reacties in Overijssel, dat blijkbaar zulke goede
papieren had dat zelfs de steden Zwolle, Deventer en Kampen zich als enige in
Nederland wisten te onttrekken aan de bepalingen van 2 augustus 1808 waarbij alle
betalingen aan de predikanten landelijk gecentraliseerd werden in Den Haag.251Boven-
dien, wat moest de overheid in Drenthe en Overijssel aanvangen met genationaliseerde
kerkhoendersendergelijke,waarmeemendaarhetpredikantstraktement innaturaplacht
te voldoen.

De hele problematiek lag met andere woorden meer in de juridische dan in de politieke
sfeer. Een politieke beslissing kon die niet oplossen zonder inbreuk te maken op het
rechtsgevoel. Het is de vraag of de ontwerpers van de grondwet en de leden van de
Nationale Vergadering wel van de feiten en de daarmede gegeven problematiek op de
hoogte zijn geweest. Dat geldt ook voor de kerkelijke vergaderingen. De indruk bestaat
dat zelfs Rutgers deze niet geheel doorzag, getuige zijn optreden in Groningen. Dat
verklaart de ondoordachte wetgeving enerzijds en de uiteenlopende reacties van de
gewestelijke kerkvergaderingen anderzijds. De brokkelige structuur van het ancien
régime maakte het onmogelijk dat iemand de veelvormige status van geestelijke- en
kerkgoederen, alsmede de grondslagen waarop de uitkering van traktementen en
emolumenten aan ’bedienaren van de godsdienst’ berustte geheel kon overzien.252 Het
waren juist de grote onderlinge verschillen die deze uiteenlopende reacties in de
afzonderlijke gewesten te weeg brachten.
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