
4 Gemeentecommissies

4.1 GEMEENTECOMMISSIES EN HUN BEVOEGDHEDEN

4.1.1 Achtergronden

Reeds eerder in deze studie is de oprichting van gemeentecommissies aan de orde
geweest.1Deze hebben in de geschiedenis van de Hervormde Kerk een bijzonder, zij het
te weinig opgemerkt verschijnsel gevormd. Wij zullen hier ingaan op de achtergronden
en de wordingsgeschiedenis van deze commissies en wel aan de hand van een
gedetailleerd onderzoek naar het ontstaan en het functioneren van een zeer belangrijke
plaatselijke commissie2. Zoals zal blijken ligt in het ontstaan van deze commissies ook
de oorsprong van de rechtskundige positie van wat wij in de Hervormde Kerk van
vandaag het instituut kerkvoogdij noemen. De vorming van gemeentecommissies is
derhalve een zaak met ingrijpende gevolgen geweest, die echter in de gangbare
geschiedbeschrijving onderbelicht is gebleven.

De scheiding van Kerk en Staat, zoals deze gestalte kreeg in de Staatsregeling van 23
april 1798, hield in dat diverse taken op beheersgebied, die de overheden ruim twee
eeuwen behartigd hadden, vrij abrupt werden toegeschoven naar de kerkelijke
gemeenten. Ingevolge additioneel artikel 6 behorende bij de artikelen 19-23 van de
Staatsregeling van 23 april 1798, die de algemene verhouding van de Staat tot
godsdienst en de Kerk regelde, zouden de kerkgebouwen en pastorieën na een
herverdeling door de burgerlijke gemeenten aan de ’Kerk-Gemeenten’ worden
overgedragen.3 Dit hield in datgemeentecommissiesdegemeenten vertegenwoordigend
hierin partij zouden worden. Verder moesten zij op last van de overheid een regeling
treffen om gedurende drie jaar de predikantstraktementen en de kindergelden, die
tevoren rechtstreeks aan de predikanten uitgekeerd werden, in ontvangst te nemen4 en
uit te betalen. Na de termijn van drie jaren zouden zij zelf over middelen dienen te
beschikken om hierin te voorzien. Ten slotte werden zij ook nog werkgever van kosters,
organisten en andere functionarissen. In wezen droegen de overheden hiermee een
aantal van hun bevoegdheden aan de kerkelijke gemeenten over, die in de additionele
artikelen dan ook met name worden genoemd.5 Met dit alles werden deze gemeenten
subject en object in het burgerlijk rechtsverkeer en als zodanig ook rechtspersoon.

4.1.2 Van publiek- naar privaatrechtelijk lichaam

Het burgerlijk recht maakt als het gaat om beheerslichamen onderscheid tussen publiek-
en privaatrechtelijke lichamen.6 Aan publiekrechtelijke lichamen zijn uit het oogmerk
vanopenlijk burgergezagonderdelen van het staatsbestuur toevertrouwd, waaronder
verstaan worden publieke colleges als rekenkamers, gerechtshoven, besturen van
gewesten, steden en dorpen, hogescholen, legers, waterschappen en wat dies meer zij.
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Privaatrechtelijke lichamen ontstaan uit een overeenkomst tussen verscheidene private
personen om zich te verenigen tot één lichaam dat een bepaald doel beoogt. Voorbeel-
den zijn een maatschappij, genootschap, vereniging, bond of stichting, zoals daar zijn
een maatschappij tot nut van het algemeen, een letterkundig genootschap en dergelijke.
Hun vertegenwoordigers, doorgaans de bestuursleden, ontvangen van de leden een
machtiging waarin hun bevoegdheden, voornamelijk in materiële zaken worden
vastgesteld en omschreven. Hierdoor zijn in wat voor de aansprakelijkheid jegens
derden betreft - bijvoorbeeld voor schulden van het verenigd lichaam - niet de
afzonderlijke leden persoonlijk aansprakelijk, maar is dat het verenigd lichaam, mits de
vertegenwoordigers hiervan opereren binnen de grenzen van de en door of namens de
overheid erkende vastgestelde bevoegdheden.

Welnu, als gevolg van de scheiding van Kerk en Staat veranderde ook de positie van de
beheerscolleges van de geestelijke- en kerkgoederen. Voorzover het beheer ten tijde van
de Republiek geschiedde door of vanwege de burgerlijke overheden, behoorde het tot
de publiekrechtelijke rechtsbedeling. Toen door de genoemde scheiding de overheden
zich uit het beheer terugtrokken, kwam dit aan de plaatselijke kerkelijke gemeente.7 Die
werd hierdoor in feite een genootschap8, waarvan het bestuur door de stemgerechtigde
leden gemachtigd ofwel gekwalificeerd diende te worden conform de privaatrechtelijke
rechtsopvattingen. Voor een goed begrip: deze kwalificatie door de gemeente was, zoals
wij hierboven reeds gezien hebben, derhalve geen kerkelijke-, maar een civielrechtelijke
aangelegenheid. Als stemgerechtigden werden beschouwd de hoofden van de hervormde
gezinnen. Dit waren doorgaans niet alleen mannelijke gemeenteleden, maar dit konden
ook zijn weduwen, ongehuwde vrouwen en vrouwen wier echtgenoot geen lid van de
gemeente was9 ofwel alle mannelijke en vrouwelijkeledematen.10

4.1.3 Kerkeraden niet zonder meer bevoegd

Welke instantie zou nu namens de gemeente als gemachtigd vertegenwoordiger
optreden? Men zou verwachten dat hiervoor de kerkeraden in aanmerking zouden
komen. Zij werden in de begeleidende brief van het eerder genoemde concept-plan van
de Utrechtse Coetus dan ook genoemd als degene, van wie men initiatieven mocht
verwachten. Verder werd in deze brief artikel 11 van de Dordtse Kerkorde geciteerd:De
Kerkeraad, als repraesenteerende de Gemeente, zal voor het behoorlijk onderhoud
harer Dienaars zorgen.11Hieraan werd echter toegevoegd dat zij daarbij de hulp van de
Gemeentensniet konden missen en dat degenen die namens deze handelend zouden
optreden daartoe door die gemeenten gevolmachtigd dienden te zijn. Dit betekende dat
een gemeente een aantal vertegenwoordigers zou aanwijzen die als haar gemachtigden
een gemeente- of kerkelijke commissie zouden gaan vormen. Het concept-plan regelde
dit nader. Het gaf tevens de mogelijkheid in overweging om in een gemeente twee
commissies te kwalificeren: één voor de gebouwen en één voor het onderhouden van de
kerkdiensten, dat wil zeggen: voor de zorg voor de honorering van de predikanten. De
constructie is, zover wij konden nagaan, echter door geen enkele gemeente toegepast.12

Vervolgens geeft het concept-plan aan dat ook de kerkeraad hiertoe gemachtigd kan
worden, waarbij het uitdrukkelijk dekleinere Gemeentensop ’t oog had, maar ook
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hiervoor wordtqualificatiedoor de gemeente als voorwaarde gesteld. Het hierboven
geciteerde artikel 11 van de Dordtse Kerkorde (dat vermeldde dat de kerkeraad als
representerende de gemeente had te zorgen voor het behoorlijk onderhoud van haar
dienaars) gaf hem nog geen machtiging om in het rechtsverkeer partij te zijn.
Kerkeraden werden immers niet door de gemeenten gekozen, maar vulden zich zelf aan.
Uit dit alles blijkt dus dat de kerkeraden niet zonder meer in de vacerende beheersbe-
voegdheden van de overheden konden treden, maar dat zij hiertoe eveneens gemachtigd
dienden te worden.

Wanneer wij de verslagen nagaan van de verschillende kerkelijke vergaderingen, die op
deze kwestie betrekking hebben, dan zien wij dat men van meet af aan zonder enige
discussie en met vanzelfsprekendheid aankoerste op door de gemeenten gekwalificeerde
commissies waar het ging om een kerkelijke partij in het burgerlijk rechtsverkeer. De
kerkeraad speelde hoogstens een rol bij het vrijblijvend noemen van namen van de
kundige en godsdienstlievendecommissieleden die dan door de gemeente gekwalifi-
ceerd dienden te worden.13 Nog voordat dit plan in de brief van de Utrechtse Coetus
aan de orde kwam, handelde de Haagse kerkeraad reeds op 30 mei 179814 in deze
geest, toen hij onder anderen de advocaat F.J. Gallé tot lid van de Haagse commissie
benoemde. Wij kwamen hem reeds tegen in mei 1797 toen hij de missive van de
Utrechtse Coetus namens deze aan de Nationale Vergadering overhandigde.15

Trouwens - en dat is wellicht beslissend - ook in de kringen van de nieuwe overheden
vond men dat niet de kerkeraad, maar een door de gemeenten gemachtigde commissie
de financiële zaken in deze moest regelen. Zo lezen wij in eenNotificatie van het Adm.
Bestuur van het voormalig gewest van Holland wegens betaaling van de tractementen
der voormaals Heerschende Kerk, gedateerd 11 juni 1798 (dus nog voor de derde sessie
van de Utrechtse Coetus), dat niet langer dan tot den dag der aanneming van de staatsre-
geling op handtekening der predikanten zal worden uitbetaald. Het stuk bevatte de
aantekening datdoor elke der voorsz. Gemeenten, zal moeten benoemd worden een
Commissie, ten einde, behoorlijk gemagtigd en hier van aan Ontfangers waaronder zy
behoren, in tyds kennisgegeven hebbende deze voortaan de predikantstractementen in
ontvangst zal nemen.16Het moge duidelijk zijn dat de beheersbevoegdheden die tevoren
in handen waren van de overheden, door de Staatsregeling van 23 april 1798 niet zonder
meer bij de kerkeraden kwamen te berusten, maar bij de gemeenten die daartoe hun
vertegenwoordigende commissies kwalificeerden.

155



4.1.4 Kerkeraad of gemeentecommissie

Devraag laatzichstellenwaarommen totdezebeslissingkwam.Expliciete redenenzijn
niet direct uit de bronnen af te leiden, maar wie zich inleeft in het geestelijk klimaat en
de cultuur van dat moment, zal ze wel kunnen aanvoelen. Voor de Reformatie was er
sprake van tweeërlei rechtsbedeling, de canonieke, kerkelijke of geestelijke enerzijds
en de wereldlijke anderzijds. De geestelijke goederen vielen in principe onder het
canonieke recht, de kerkgoederen en alles wat er mee te maken had onder het wereldlijk
recht. Hierbij moeten we echter opmerken dat dit principe door plaatselijke en
historische ontwikkelingen lang niet overal gehandhaafd werd.17 Hoe het zij, ten tijde
van de Reformatie paste men dit onderscheid in de nieuw ontstane Republiek niet meer
toe. De overheden gingen alle stoffelijke belangen behartigen, dus ook die voor die tijd
onder het canonieke recht vielen. Daardoor kwamen alle beheerszaken onder haar
supervisie te berusten.Zodoende werdendit politiekeaangelegenheden waarde toenma-
lige overheden de predikanten zoveel mogelijk buiten hielden. Hoewel de dualistische
rechtstegenstelling tussen de wereldlijke- en de geestelijke rechtsbedeling dus de facto
was afgeschaft, leefde men nog lang onder het beslag hiervan: de kerkeraad was er voor
geestelijke zaken, de inwendige, de overheden voor de stoffelijke, de uitwendige.18

Intussenkwamener ingemeentenmeerenmeerbedenkingenop tegenheteigenmachtig
functioneren van de zichzelf aanvullende kerkeraden19, wat tot grote spanningen kon
leiden. Dit hield in datbehalve het optreden van uitgesproken Patriots- of Prinsgezinde
ambtsdragers vooral ook het beroepingswerk (in die tijden van collatie- en approbatie-
recht toch al snel voorwerp van intriges en onenigheid) her en der spanningen
veroorzaakt moet hebben.20 Een illustratie hiervan vinden wij in Woerden waar
Prinsgezinden en Patriotten elkaar als kerkeraadsleden afwisselen in de strijd om de
macht.21

4.1.4.1 De affaire-Amsterdam
Een treffend voorbeeld vinden wij in Amsterdam waar tussen de kerkeraad ener-zijds
en de meerderheid van de gemeente anderzijds een controverse ontstaan was naar
aanleiding van de schorsing en afzetting door het stadsbestuur van een vijftiental
predikanten dat weigerde de eed van loyaliteit tegenover het nieuwe regime af te leggen.
Op 27 juli 1796 ontvingen de weigerachtige predikanten officieel bericht van het
stadsbestuurdatzij geschorstwarenennietmeermochtenpreken.Dekerkeraadontving
eenzelfde bericht op 29 juli. Anders dan in Rotterdam22 heeft de kerkeraad hiertegen
geen enkel protest aangetekend doch zich bij de feiten neergelegd. Daardoor vestigde
hij de indruk dat de solidariteit met het stadsbestuur groter was dan met de geschorste
predikanten.23De meerderheid der gemeenteleden was het met deze gang van zaken niet
eens. Maar wat kon zij meer doen dan, door het op zich nemen van de zorg voor hun
levensonderhoud, haar solidariteit betuigen met het geschorste vijftiental?

Deze gemeenteleden kregen echter hun kans toen er ook in Amsterdam een gemeen-
tecommissie moest komen in verband met de naasting van de kerkgebouwen en de zorg
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voor de betaling der traktementen. Daarmee kreeg de gemeente immers de gelegenheid
op zo’n invloedrijke post gemeenteleden te benoemen die van een andere gezindheid
waren dan de zittende kerkeraadsleden. Het is duidelijk dat dezen zich door deze gang
van zaken in hun positie bedreigd voelden. Zij zochten dan ook naar een uitweg.24Deze
bestond uit het voorstel dat de kerkeraad voor een te vormen gemeentecommissie twaalf
leden zou aanwijzen, terwijl de gemeente eveneens een twaalftal leden zou mogen
voordragen. Zodoende zou er een commissie ontstaan van 24 leden die echter niet door
de gemeente maar door de kerkeraad gekwalificeerd zouden worden. De twaalf leden
die door de kerkeraad waren voorgedragen, bedankten begrijpelijkerwijs voor de eer.
Hierop verscheen vanwege de gemeente een ’Pro memorie’, gedateerd 15 augustus
1798, als reactie op bovengenoemde gang van zaken, die wij hieronder integraal
opnemen, voorzien van commentaar.

Het komt ons voor, dat de zorge voor de naasting der Kerkgebouwen, en voor de
betaalinge der tractementen, behoord niet aan de Kerkenraden, maar aan de
Gemeentens. Zie daartoe de additionele Articulen by de Staatsregeling, Art 1 en Art 6
als mede Art 21 der algemeene beginzelen.Een direct beroep derhalve op wat het
nieuwe bewind verwachtte.Ook zullen aan de Gemeentens de pensioenen, geduurende
de eerstkomende drie jaare, afgegeeven worden. Zo begrypen het ook de Predikanten
die deswegens in Utrecht vergaderd zyn geweest.Een sprekend getuigenis voor het
gezag van de Coetus.Dus zowel in Amsterdam als overal moet een commissie uit de
Gemeente gemaakt worden. Dit zo zynde behooren de Kerkenraden de vrye keus en
benoeming der persoonen aan de Gemeente overtelaten en niet zichzelven of eene
Commissie uit hun daarby indringen, en de Gemeente daardoor aan banden leggen nee
de Commissie behoord vry en onafhankelyk te zyn van alle Kerkelyke invloed en bewind
en moet (zal derzelve wel gesteld zyn) tegens over de Kerkenraad en de Kerkelyken
staan, de Gemeente representeeren, en de magt hebben om alles te doen, wat anderzints
de Gemeente, omtrent de Kerken en Kerkelyke zaake zoude kunnen en behoren te doen.
In het toenmalige spraakgebruik zijn ’kerkelijken’ leden van kerkelijke vergaderingen.
Een interessante eis tot meer democratie.Tot het formeeren van zodanig eene commissie
behoord de Kerkenraad (wil dezelve zich anders niet aan een schromelyk verzuim
schuldig maken) de Gemeente aantesporen en optewekken, maar dezelve behoort geen
persoonen op te geeven of iets verder te eischen En wanneer als dan door of vanwegens
de Gemeente een bekwaam aantal van persoonen wierden opgegeeven, die bekend zyn
achting en eerbied voor de Hervormde Godsdienst, en invloed by de Gemeente te
hebben, behoorde de Kerkenraad die aan de Gemeente van de Predikstoelen voor te
dragen, even als by beroepinge van Predikanten, Ouderlingen en Diaconen geschied:
en dezelve aldus door de Gemeente goedgekeurd zynde, als Repraesentanten der
Gemeente te erkennen en als zodanig met hun te handelen. Dit alles oordeelen wy niet
meer te zyn als een Recht dat de Gemeente in deezen na zo grootelyks veranderde stant
van zaken, noodzakelyk moet uitoefenen en billyk toekomt. Hier worden de revolutionai-
re beginselen zonder reserves aanvaard.Wanneer de Kerkenraad die weg bewandeld
zullen er wel 12 gevonden worden in Amsterdam.
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De kerkeraad ging echter onverstoorbaar voort op de door hem ingeslagen weg. Zo
verscheen op 2 oktober 1798 vanwege deGrote Kerkenraad der Nederduits Gerefor-
meerde Gemeenteeennotificatie,25 waarin hij aan de gemeente mededeelde:Zoals zij
in gewone gevallen de gemeente representeert, zo acht zij zich ook wegens buitenge-
wone omstandigheden verplicht om te zorgen voor een behoorlijk gekwalificeerde
commissie van leden uit kerkeraad en gemeente om te zorgen voor de kerkgebouwen en
de traktementen. ... Dat de Groote Kerkenraad eene oproeping van deze Groote
Gemeente volstrekt ondoenlyk heeft geöordeeld, en alle reden meent te hebben om
overtuigd te zijn, dat zulke oproeping, al ware die uitvoerlijk, thans geenzints zou
strekken ter bevordering van het waare heil der Gemeente, en het herstellen van de
eendracht,doordenKerkenraadzoozeerbedoeld.Daarnavolgdendenamenvan twaalf
leden die deGroote Kerkenraadgeschikt vond om een gemeentecommissie te
vormen die hiermee gelijk aan de gemeente werden voorgesteld. Op zondag 7 oktober
1798 werd deze notificatie vanaf de kansels voorgelezen waarbij nader werd medege-
deeld dat bezwaren tegen deze personen schriftelijk en ondertekend konden worden
ingebrachtaan de gewoone Vergaderkamer, in de Nieuwe Kerk en dit gedurende de
volgende dagen van de week aanvangende Maandag 8 october en eindigende met
aanstaande Saturdag. Een commissie uit de grote kerkeraad zou daartoe de volgende
week dagelijks van 11 tot 2 en van 4 tot 6 uur zitting houden. Mochten er geen bezwaren
komen, dan zou installatie van de commissie plaatsvinden.

In deze notificatie ontbreekt volledig een oproep aan de gemeente om uit haar midden
een commissie te formeren en te kwalificeren. Haar rol bleef beperkt tot het indienen
van bezwaren tegen de kandidaten van de kerkeraad. Men ziet de ironie van het geval
volkomen, wanneer men zich realiseert dat bij aanvaarding van het revolutionaire
alternatief: benoeming van een commissie door de gemeente zelf, deze direct de kans
had patriotten ofandere onwelgevalligepersonen tekunnen weren.Drukte dekerkeraad
zijn zin door, dan had de gemeente alleen een kans daartoe door via een repressieve actie
bezwaren in te dienen tegen de door de kerkeraad voorgestelde kandidaten, waarbij het
aanhangen van de patriotse beginselen nimmer als bezwaar zou kunnen wegen. Hoe
bevreesd de kerkeraad was voor invloed van onderop bleek wel uit de doorzichtige
argumentatie dat eenoproepingondoenlijk was vanwege de omvang van de gemeente
en niet strekte tot bevordering van hetwaare heil der Gemeente en het herstellen van de
eendracht.
Hieropvolgtdanvanwegede gemeenteledeneennotarieelprotest26waarinzij bezwaren
aantekenden tegen het feit dat de afkondiging maar op één zondag had plaatsgevonden,
terwijl dit bij de afkondigingen inzake de beroeping of benoeming van predikanten,
ouderlingen en diakenen op drie achtereenvolgende zondagen placht te geschieden.
Verder vond men die ene week waarin bezwaren konden worden ingebracht, veel te
weinig omdat vele gemeenteleden wegens hun werk vaak enige tijd uitstedig waren. Het
stuk eindigt in stijl met de betuiging:Terwijl de staatsregeling ’t alleen aan de Leeden
der Gemeente toestaat in alle deeze het noodige te vervullen, zijnde de Kerkenraad
alleen de bedienende of administratieve, een geenszints de wetgeevende magt, waarom
wij ons reserveeren, het recht om ons te beklagen, en redres te vragen, te plaatsen daar
wij zulks nodig zullen oordeelen.
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De zo ontstane patstelling had tot gevolg dat in Amsterdam geen wettig gekwalificeerde
gemeentecommissie kon ontstaan. Zodoende werd, zoals wij zullen zien, deze grootste
Hervormde Gemeente van ons land op geen enkele wijze betrokken bij de oprichting en
de activiteiten van het Hollandse Stedenberaad.27

Reeds wezen wij op de ironie van het verhaal. Deze bestaat echter alleen als men
aanneemt dat de kerkeraad, gegeven zijn houding tegenover de afgezette predikanten,
van dezelfde kleur was als de municipaliteit, althans hiermede sympathiseerde.
Hiertegenover nam de gemeente het met een keur van onversneden patriotse argumenten
op voor de afgezette oranjegezinde predikanten. In de strijd om de benoeming van de
leden van de gemeentecommissie ging het om de macht. Wie had het uiteindelijk voor
het zeggen in de Amsterdamse Hervormde Gemeente, de patriotsgezinde kerkeraad of
de oranjegezinde gemeente?
Dit extreme voorbeeld geeft aan hoe gecompliceerd de motieven waren waarom
gemeenten, zich in beheerszaken bij voorkeur lieten representeren door een commissie
van kundige en godsdienstlievende mannen, daartoe speciaal door haar gemachtigd.

4.1.5 Gemeente-, classicale- en synodale commissies

De wijze waarop de gemeentecommissies tot stand dienden te komen met als basis de
gemeenten,hadookconsequentiesvoordehiervoorgenoemdeclassicale-enprovinciale
commissies ende (nog) nietbestaande, maar welgeprojecteerde, algemene commissie.28

De eerste twee werden tot nu toe respectievelijk benoemd door de classicale vergaderin-
gen en de provinciale synoden. Deze hadden echter uiteindelijk hun oorsprong in de
kerkeraden, dienu juist inde benoemingengeen bevoegdhedenhadden. Eenclassicale-,
provinciale- en eventuele algemene commissie behoorde dus haar oorsprong niet te
hebben in de kerkeraden, maar in de plaatselijke commissies. Het zou consequent zijn
dat de gezamenlijke plaatselijke commissies binnen een classis zich verenigden om uit
hun midden een classicale commissie te benoemen. Naar analogie hiervan zou op
dezelfde wijze uit de verenigde classicale commissies binnen een kerkprovincie een
synodale commissie in het leven kunnen worden geroepen. Op dezelfde wijze zou voorts
een eventuele algemene commissie ofgenerale directietot stand kunnen komen. Zo stelt
een rapport van het Hollandse Stedenberaad van 21 mei 1799 voor.29

Er is nog een motief te noemen waarom classicale- en synodale commissies niet
behoorden te stoelen respectievelijk op de classes en de provinciale synoden. Dit zou
namelijk betekenen - wat in de eerder in het leven groepen commissies reeds het geval
was - dat vrijwel uitsluitend predikanten de bezetting ervan zouden gaan vormen. (Tot
nu toezijnwij immers indeambtelijkestukkengeenouderlingen tegengekomen.)Aldus
zouden deze predikanten onwillekeurig in een gezagsverhouding tegenover de lokale
commissies komen te staan die meestentijds uitkundige en godsdienstlievende
gemeenteleden bestonden. Met andere woorden, de beheerszaken van de gemeenten
zouden in dit geval in feite onder het toezicht van de predikanten komen te staan.30 Ook
de regeling van de predikantstraktementen zou hier geheel of gedeeltelijk onder
ressorteren en dat was nu net een aangelegenheid waar zij, zoals wij reeds gezien
hebben, ten tijde van de Republiek angstvallig buiten gehouden waren.

159



Hoe de kundige en godsdienstlievende ’leken’ als leden van gemeentecommissies
hierover dachten, blijkt uit het volgende: Naar aanleiding van missiven over fonds-vor-
ming van de Zuidhollandse synodale commissie van 10 en 26 november 1798 (gericht
aan de kerkeraden ter doorzending aan de gemeentecommissies -let wel, niet direct aan
deze commissies gericht)31 zond de secretaris van de Haagse commissie, J.C. van der
Kemp, op 18 december 1798 een brief naar deze synodale commissie. Namens de
commissieleden merkte hij op, dat zij de indruk hadden gekregen, alsof de Zuidholland-
se synodale commissiezig wilde chargeeren met de bezorging van zaken, welke, onzes
inziens, niet zozeer de Kerkelijke vergaderingen of Commissiën uit dezelven, maar de
Gemeenten zelven Specteeren. Maar als het gaat om het oprichten van fondsen, is dit een
zaak voor de commissies onder approbatie der gemeenten. De schijn zelfs moet worden
vermedenalsof Leeraren zig zouden willen bemoeijen met het werk der Commissien uit
de gemeenten, en het uitdenken en daar stellen van fondsen, en wat van die natuur meer
mogte zijn ... De orde der Leeraren wordt daardoor niet opgeheven tot die ’agting’, die
ze zozeer verdient.32

Een nogal hardhandige terechtwijzing!

In een missive van 21 december 1798, gericht aan de commissie der Haagse classis,
sprak deKerkelijke Commissieuit Loosduinen over de methodiek der geldinzameling
zoals die per 1 januari 1799 werd voorgesteld in de bovengenoemde missiven van de
Zuidhollandse synodale commissie. De Loosduinse commissie merkte op:Dat
intusschen, volgend qualificatie van Kerkel: Classic:en Synod: Commissiën een Coetus
werde gevormd van Gecomm: uit allen Synod: Commissiën. Hiermee deed deze
commissie een duidelijke uitspraak over wat als consequentie van het kwalificeren van
gemeentecommissies naar de classicale en synodale commissies toe zou moeten
gebeuren, zoals wij hierboven reeds hebben uiteengezet.33

Ditzelfde principe vinden wij terug in een brief aan de classicale commissie van
Den Haag afkomstig van de gemeentecommissie uit deNederduitsche Gereformeerde
Gemeentevan Voorburg van 16 januari 1799. Het was eveneens een reactie op
bovengenoemde missiven van de provinciale commissie. Hierin maakt de gemeen-
tecommissie van Voorburg er bezwaar tegen dat kerkelijke vergaderingen als
kerkeraden, classes en synoden zich bezig houden met zaken die hun niet regarderen en
waartoe zij niet bevoegd zijn. Kerkelijke vergaderingen behartigen de inwendige
kerkelijke zaken, kerkelijke gemeentecommissies de uitwendige.34 Predikanten, en die
vormen in de meerdere vergaderingen de overgrote meerderheid, hebben er zich
in ieder geval in ’t geheel niet mee te bemoeien. In deze brief trekken de Voorburgers
de wettigheid van de synodale vergadering zelfs in twijfel nu het instituut van
commissarissen-politiek is opgeheven. Hierdoor zouden alleen nog de gemeente-
commissies de enige wettige vertegenwoordigingen zijn van de Hervormde Kerk.35

Ten slotte nog een citaat uit een brief van de Haagse gemeentecommissie gericht aan die
van Dordrecht op 11 december 1798. Vrij weergegeven luidt dat citaat36: de aard van het
werk in deze te verrichten vereist wel dat degenen die zich daarmee bezighouden hun
kwalificatie ontlenen aan deboezem der Gemeentens, uit hun naam werkzaam zijn en
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op zichzelf staan zonder afhankelijk te zijn van kerkeraden of andere kerkelijke com-
missies of vergaderingen.

4.1.6 Standpunt van de meerdere vergaderingen37

De discussie kwam ook in de ambtelijke vergaderingen aan de orde. In de op 9
juli 1799 te Delft gehouden Synode van Zuid-Holland meldden de deputaten de ont-
vangstvaneenmissive,gedateerd29mei1799,vandegecommitteerdenvanDordrecht.
Dezen deelden daarin het resultaat mede van een conferentie van gecommitteerden uit
de gemeenten van de meeste classicale steden van Zuid- en Noord-Holland, gehouden
op 21 mei 1799 te Den Haag.38Het doel van de conferentie was een lichaam in het leven
te roepen dat alle hervormde gemeenten vertegenwoordigde die tot bovengenoemde
synoden behoorden. Dat zou de basis onder de werkzaamheden verstevigen en de werk-
zaamheden uitbreiden. Het zag er dus naar uit dat het voortbestaan van de synodale
commissie afhankelijk zou worden van de resultaten der bijeenkomsten in Den Haag,
zo concludeerden de deputaten. Bedoeld was hier de totstandkoming van een orgaan
waarin de gemeentecommissies tot gezamenlijk overleg en gemeenschappelijke actie
trachtten te komen, en dat bekend is geworden als het Hollandse Stedenberaad, waarbij
wij in het volgende hoofdstuk uitvoerig zullen stilstaan. Bij het oordeel van de synode
hierover stonden wij hierboven reeds stil39: Vier classes adviseerden tegen het aan-
blijven. Drie classes adviseerden voor. Twee classes gaven de raad de werkzaamheden
over te dragen aan de deputaten aan wie voor behandeling van deze zaken ds Krieger
zou moeten worden toegevoegd. Eén classis onthield zich van advies. Eén classis
voegde zich naar de meerderheid. De adviezen der classes tonen duidelijk aan dat de
meerderheid, op grond van de loffelijke activiteiten der gezamenlijke gemeentecommis-
sies, geen afzonderlijke synodale commissie nodig achtte. Dat wat in dit verband nog
vanwege de synode verricht zou moeten worden, werd provisioneel opgedragen aan de
gewone deputaten met toevoeging van ds Krieger. Van dit besluit zou men het Stedenbe-
raad in Den Haag zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De vergadering die dit alles
aanhoorde, besloot conform.40

Inde vergaderingvan deNoordhollandseSynodeop 30 juli 1799 tePurmerendberichtte
de assessor A. Rutgers, die tevens lid was van de synodale commissie, dat het door haar
in de vorige synode ingebrachte concept-plan aan alle kerken was verzonden. Het
formeren van gemeentecommissies was vrij algemeen in werking. Men besloot de
synodale financiële commissie te ontbinden, net zoals dat in Zuid-Holland had
plaatsgevonden, en de werkzaamheden verder over te laten aande gemeentecommissies.
De deputaten met toevoeging van A. Rutgers werden gekwalificeerd om met de
gemeentecommissies te confereren, te delibereren en ze te stimuleren.41

Uit deze reacties van beide synoden mogen wij concluderen dat zij niet alleen achter de
vormingvanhethiervoorgenoemdeHollandseStedenberaadstondenenhetermeeeens
waren dat alle beheersbevoegdheden van de overheden in feite aan de gemeente-
commissies werden overgedragen, maar ook dat zij gezien de vlotheid waarmee de
besluitvorming plaatsvond blij waren van hun verplichtingen ontslagen te zijn.
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4.2 GEMEENTECOMMISSIES EN HUN WERKZAAMHEDEN

Wil men dus precies vaststellen hoe de Hervormde Kerk gereageerd heeft op de
scheiding van Kerk en Staat en op de aangekondigde beëindiging van de uitbetaling van
de predikantstraktementen door de overheden, dan moet men nagaan hoe in elke
gemeente de gemeentecommissies ontstaan zijn en hoe zij in de praktijk hebben
gefunctioneerd. Dit zou echter een onderzoek vergen naar gegevens in de archieven van
alle gemeenten waarvan wij mogen aannemen dat er een commissie gefunctioneerd
heeft. Evenwel, het zeer tijdelijk functioneren van deze commissies beperkt de kans dat
bruikbare gegevens bewaard zijn gebleven. Een steekproef wees dit ook uit.42Hier komt
bij dat de commissies van veel dorpsgemeenten die van de nabijgelegen steden hadden
gemachtigd om in hun naam alles te doen wat voor die gemeenten dienstig kon zijn. Dit
kwam vooral neer op het indienen van bezwaarschriften bij de overheden tegen de op
handen zijnde confiscatie van hun goederen.43Meer archiefmateriaal bleek voorhanden
te zijn van commissies in de steden, waarbij Rotterdam en Den Haag zich vooral onder-
scheidden in toegankelijkheid en duidelijkheid.44 Uit het vervolg zal blijken dat de
commissie van Den Haag een leidende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het
Hollandse Stedenberaad maar dat ook de Rotterdamse commissie zich niet onbetuigd
heeft gelaten.45De hoeveelheid materiaal, de opzet en de consequente werkwijze geven
een duidelijk beeld van het functioneren van de laatste commissie. Bovendien heeft de
Rotterdamse commissie zich bijna twee eeuwen weten te handhaven totdat zij per 1
januari 1993 ontbonden werd en het instituut kerkvoogdij haar plaats innam.
Wij zullen ons nu eerst bezighouden met de geschiedenis van de Rotterdamse
commissie, terwijl die van Den Haag slechts aan de orde zal komen in zoverre hiervan
geen parallelle gebeurtenissen zijn te vermelden. Om die reden worden de meest
markante gebeurtenissen van Den Haag opgenomen onder de bijlagen.46

Vooraf zij nog vermeld dat de Nederduitsche Hervormde Gemeente van Rotterdam
geografisch niet samen viel met de huidige burgerlijke gemeentegrenzen, maar begrensd
werd en wordt door de driehoek Maas, Cool en Goudsesingel.

4.2.1 Gemeentecommissie van Rotterdam

4.2.1.1 Het ontstaan
Het initiatief tot de oprichting van een gemeentecommissie lag hier, blijkens de han-
delingen, bij de vergadering van het ministerie van predikanten, van 4 juni 1798.47 De
patriottisch gezinde predikant en hoogleraar J.J. Le Sage ten Broek had op verzoek van
enigeGodsdienstlievende Ledender gemeente ervoor gepleit enige personen te benoe-
men die een plan moesten ontwerpen tot instandhouding vanden Hervormden
Godsdienst bij deeze gemeente. De predikanten, dertien in getal, stelden ieder twee
namen voor van lidmaten die hiervoor in aanmerking zouden komen; zodoende werden
er 26 namen van personen genoemd. Vijf van hen meenden voor een benoeming te
moeten bedanken. Het ministerie benoemde de overige 21. Er werd vlot gewerkt, want
reeds een week later, op maandag 11 juni 1798 om vijf uur, vond de oprichtingsverga-
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dering van de gemeentecommissie plaats.48 De predikanten hadden deze 21 leden
schriftelijk uitgenodigd om tegen die tijd aanwezig te zijn in de grote kerkeraadskamer
alwaar in naam van het ministerie de predikanten Hoog en Van Nieuwstad hen
ontvingen. De namen van ’de XXI’, hun vaste benaming,laten wij hier volgen:

Anthony Buys
Rudolf Mees
Nicolaas Hendrik van Charante
Jan Jeremias van Niel
Wouter Jan Schellink
Manta Meyndert van der Loeff
Robertus Uijt den broek
Hermanus Zeevenhuizen
Justus van der Meij
Woutherus de Prill
Johannes Kloppenburg

Christiaan Willem Schuller
Willem Sarton
Volkert van der Willigen
Gualtherus Jacob van den Bosch
Jacob Nicolaas Verbrugge
Elisa Crielaart
Dirk Kaas Lzn

Jan van Koetsveld
Adrianus Cornelis Oudorp
Urbanus Adrianus Hoogewerf

Hoog gaf een uiteenzetting van de taak die hun te wachten stond. Deze luidt kort en
bondig: daar door de aangenomen staatsregeling na verloop van tijd de gemeenten zelf
zullen moeten gaan zorgen voor het onderhoud van hun leraren, heeft het ministerie hen
benoemd met het verzoek om zich bij dezen te belasten met het totstandbrengen van een
fonds dat hierin zal gaan voorzien. Een onbekende had hiertoe reeds een concept-plan
opgesteld dat met begeleidende missive aan de vergadering werd overhandigd en
eventueel als leidraad zou kunnen gaan dienen.49 Zonder verder commentaar verlieten
de beide predikanten daarop de vergadering, waarna de anonieme missive en het dito
plan werden voorgelezen.
Men besloot uit de vergadering een subcommissie van vijf personen te benoemen, die
het plan zouden onderzoeken en van hun bevindingen verslag moesten uitbrengen. De
keus viel op J. van der Meij, N.H. van Charante, M.M. van der Loeff, W. de Prill en
G.J. van den Bosch.

Intussen was de grote kerkeraad van dit alles officieel nog niet op de hoogte gebracht.
Pas in zijn vergadering van 27 juni 1798, dus ruim veertien dagen na de oprichtingsver-
gadering van de commissie, stelde Le Sage ten Broek de zaak aan de orde.50 Hij
refereerde aan de nieuwe Staatsregeling van 23 april 1798, waarvan de additionele
artikelen ondermeer bepaalden dat de hervormde predikanten nog slechts drie jaar
konden rekenen op een overheidstraktement. Tevens gaf hijin consideratie, of het niet
welgevoeglijk ware, dat, daar er reeds eenige leeden der Gemeente werkelijk op zich
hadden genomen uit liefde tot den Godsdienst onderling te beraadslagen over een plan
ter verkrijging van een Fonds tot in stand houding van den Hervormden Godsdienst
onder ons, in de eerste plaats het oog te vestigen op die leden voornoemd, en of het dan
ook niet van aanbelang ware, diezelfde leden van wegen deeze vergadering, als
representeerende de gansche gemeente en van derzelve verkozen, te authoriseren om
alles wat tot bevordering van de belangen der Hervormde Gemeente in deeze zorgelijke
tijdsgelegenheden te behartigen. De kerkeraad benoemde een commissie tot ontwerp
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van deze autorisatie, waarin Le Sage ten Broek en de broeders Tavenraad en Burger-
houdt zitting hadden.

Bij het bestuderen van de geboorte van de Rotterdamse commissie stuit men op allerlei
geheimzinnigheden.Hetwarenvreemdezaken:hetministerievanpredikanten(!)dateen
commissie benoemde, een concept-plan van een onbekende en de presentatie hiervan
in de grote kerkeraad waarbij de voorafgaande gang van zaken werd verzwegen. Veel
wordt evenwel helder wanneer wij even stil staan bij de initiatiefnemer Le Sage ten
Broek.51 Deze was patriot en hij was deswege in 1787 door de stedelijke overheid uit
zijn ambt ontzet en naar Antwerpen gevlucht waar hij tot het jaar van zijn terugkeer naar
Rotterdam (1795) de Hollandse kerk diende. Direct na zijn terugkeer wilde hij weer in
zijn ambtelijke functies worden hersteld. Het probleem was echter dat de hervormde
gemeente twaalf predikantsplaatsen telde die alle bezet waren en dat voor een
boventallige predikant, want daar kwam het op neer, geen traktement beschikbaar was.
Vrienden en sympathisanten zorgden ervoor dat hierin kon worden voorzien. Het
stadsbestuur waarbij hij aanklopte om zijn achterstallig traktement te incasseren, ging
echter op dat verzoek niet in.
Over het functioneren van predikanten had Le Sage ten Broek voor die tijd enkele zeer
geprononceerde ideeën. Zij konden, naar zijn mening, niet door de politieke overheid
aangenomen of ontslagen worden - dus ook niet afgezet. Alleen de ker-kelijke gemeente
was hiertoe bevoegd. Verder dienden zij voor hun levensonderhoud niet aangewezen te
zijn op de politieke overheid, maar was het de taak van de kerkelijke gemeenten hierin
te voorzien. In ieder geval was hij zo consequent om het ontslag van ds Scharp aan te
vechten, toen deze door de stedelijke overheid ontslagen was vanwege zijn weigering
de door het nieuwe bewind vereiste loyaliteitsverklaring te tekenen. Hij werd hierdoor
de ziel van een commissie die Scharp wilde rehabiliteren.52

De Staatsregeling van 1798 en de gevolgen daarvan voor de hervormde gemeente gaven
hem de kans om zijn ideeën in praktijk te brengen. Niet alleen werd hij de initiatiefne-
mer tot de oprichting van de commissie van XXI maar was hij tevens vrijwel zeker de
opsteller van het anonieme concept-plan dat hierbij op tafel kwam.53 Door deze
initiatieven kon hij mogelijkerwijs zijn eigen financiële positie verbeteren. Immers
volgens zijn theorieën zou hij als eerste kunnen profiteren van de baten van een in leven
geroepen fonds. Deze veronderstelling wordt nader versterkt doordat, in tegenstelling
totcommissieselders, fondsvormingalsenigdoelderRotterdamsecommissiegenoemd
wordt, terwijl pas laterdoordekerkeraadzondernadereaanduidingalleanderegevallen
genoemd werden.54 Activiteiten tot behoud van de geestelijke goederen, het allereerste
doel van andere commissies, komen hier niet eens aan de orde.55 Het ligt voor de hand
datdezebeperktedoelstellingvoortkwamuithet feit datLeSage tenBroekalsovertuigd
patriot moeilijk kon ingaan tegen de patriottische staatsregeling van 1798. Natuurlijk is
zijn zienswijze in kerkelijke kringen bekend geweest, hetgeen de ongebruikelijke wegen
zou kunnen verklaren waarlangs hij deze wilde verwerkelijken. Hij moest immers wel
rekening houden met tegenwerking. Dit zou met name de anonieme presentatie van zijn
concept-plan kunnen verklaren. Hij verdwijnt nu van het toneel maar wij zullen hem
weer tegenkomen op het moment dat hij bij de XXI een aanvraag indient om uitbetaling
van zijn achterstallig traktement over de periode van zijn verbanning. Dan zal opnieuw
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blijken dat zijn initiatieven en optreden in dit gehele proces niet geheel vrij van eigenbe-
lang zijn geweest.56

4.2.1.2 Kwalificatie
Per 1 juli 1798 autoriseerde en kwalificeerde de kerkeraad, op advies van de bovenge-
noemde autorisatiecommissie, ’de XXI’ niet alleen, maar breidde tevens hun machtiging
uit. Niet alleen de zorg voor een genoegzaam fonds werd de XXI toevertrouwd, maar
zij werden ook gemachtigdin alle andere gevallen waarin zulks door het beloop van
tijden en omstandigheden nodig mogt bevonden worden de maatschappelijke en
finantieele belangen van de Hervormde Godsdienst op alle mogelijke wijze te
behartigen. Hiervan wordt kennis gegeven aan de gemeente.57

Wat opvalt is, dat er dan niet gesproken wordt over kwalificatie door de leden der
gemeente. Een reden hiervoor wordt niet gegeven. Kennelijk was men van gedachte dat
een kwalificatie vanwege de kerkeraad voldoende zou zijn. Het concept-plan van de
Utrechtse Coetus, dat voor de legitimiteit van de gemeentecommissies kwalificatie door
de gemeente adviseerde, kwam eind juli gereed en pas op 13 augustus ter kennis van de
XXI. Blijkbaar heeft dit hen op andere gedachten gebracht, want in de vergadering van
6 september 1798 en de daaropvolgende van 16 januari 1799 werd verslag uitgebracht
over de wijze waarop de kwalificatie van de XXI om namens de gemeenteleden hande-
lend op te treden verkregen was.58 Volgens de handelingen van 16 januari hadden4000
personendeze kwalificatie getekend, lang niet allen dus. Daar zich echter onder de
tekenaars velevoorname personenbevonden en vele niet-tekenaars het toch met de gang
van zaken eens waren, achtten de XXI zich niettemin gemachtigd als wettige vertegen-
woordigers van de gemeente op te treden onder de naam van:Gecommitteerdens uit de
Nederduitsche Hervormde Gemeente. Het bestuur dat per 3 juli 1798 benoemd was
bestond uit de volgende leden:
Praeses: Justus van der Meij
Vice-praeses: Nicolaas Hendrik van Charante
Secretaris: Woutherus de Prill.

4.2.1.3 De activiteiten van de XXI gecommitteerden
Van directe zorg voor de financiën, de fondsvorming, die toch wel de primaire
bestaansgrond vormde van de commissie, was aanvankelijk nog geen sprake. We krijgen
zelfs de indruk dat deze zaak min of meer vooruitgeschoven werd. Op de vergadering
van 3 juli bleek dat de XXI het anonieme concept-plan, dat in de oprichtingsvergadering
op 11 juni 1798 was aangeboden en door de toen benoemde subcommissie van vijf leden
(in de handelingen de commissie van vijf genoemd) nader onderzocht, niet haalbaar
achtten. Nieuwe voorstellen zouden meer tijd en onderzoek vergen. Bovendien zou
binnen enkele dagen de Utrechtse Coetus weer vergaderen, die ook met voorstellen zou
komen. Om te vermijden dat de commissie plannen beraamde, die in strijd waren met
die van Utrecht, wilde zij eerst de uitslag van de Utrechtse voorstellen afwachten. Wel
besloot men dat, voordat de commissie met haar werkzaamheden zou aanvangen,
onderhandeld zou worden met de Waalse-Engelse- en Schotse kerkeraden opdat deze
gemeenten eveneens gecommitteerden zouden benoemen waarvan er een of meer met
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de XXI zouden samenwerken. Zodoende zou een gezamenlijk optreden van alle
Gereformeerde Gemeentens onzer stadbewerkstelligd worden waarvan in de aanhef van
het eerder genoemde anonieme concept-plan ook al sprake was.
Ten slotte werd nog een voorstel van de ’Groote Kerkeraad’ overgenomen van 1
juli 1798 waarin deze de gecommitteerden verzocht een commissie in het leven te
roepen ter ontvangst van de traktementen en kindergelden der predikanten. Dit naar
aanleiding van eenNotificatie van het administratief bestuur van het voormalig Gewest
Holland in dato 11 junij 1798, waarvan wij hierboven reeds melding maakten.59 Als
leden worden hierin de gecommitteerden D. Kaas, J. van Koetsveld en E. Crielaart
benoemd.

4.2.1.3.1 De eerste financiële actie
Pas in de vergadering van 24 april 1799 kwam de fondsvorming weer aan de orde, een
jaar dus na het totstandkomen van de voor de Kerk zo bedreigende staatsregeling en
ruim acht maanden nadat op 13 augustus 1798 het concept-plan van de Utrechtse
Coetus, waarop men zou wachten alvorens tot actie over te gaan, de XXI had bereikt.
Al met al was dus een derde verstreken van de toegemeten termijn van drie jaar die op
23 april 1801 zou verlopen. Ruim vier maanden, van september 1798 tot januari 1799,
was er zelfs in het geheel niet vergaderd. De tijd drong dus. Als gevolg van de
Staatsregeling van 1798 dienden de hervormden immers maatregelen te nemen en
voorzieningen te treffen met het oog op de predikantstraktementen en -pensioenen,
wanneer deze straks niet meer door de overheden of uit bestaande fondsen zouden
worden uitbetaald. Bovendien werden andere financiële problemen waarin voorzien
moest worden, urgent. Zo betaalden de stedelijke kassen sedert maart 1798 de salarissen
van de catechiseermeesters, krankenbezoekers, voorlezers, kosters en dergelijke lage
functionarissen niet meer uit.60Ook de voorgeschreven herverkaveling der kerk(elijke)
gebouwen zou in de daarvoor in aanmerking komende gemeenten niet onaanzienlijke
financiële lasten met zich meebrengen. Op gewestelijk niveau ten slotte diende in de
kosten voor het houden van de provinciale synoden, de classicale vergaderingen en in
die van het theologisch hoger onderwijs voor de vorming en opleiding van predikanten
en de daarvoor benodigde salarissen der hoogleraren te worden voorzien.

Gezien de stijgende urgentie van fondswerving vraagt men zich af wat de achtergrond
van de vertraging in de acties van de XXI kan geweest zijn? Wanneer wij op de
opwekkendebrief afgaan, die op 24 april 1799 bij de eerste financiële actie aan de
gemeenteleden is verzonden, lijkt het erop dat verlegenheid over de wijze waarop de
fondsvorming moest plaatsvinden het oponthoud had veroorzaakt.61 Eén nationaal
fonds? Een plaatselijk fonds waarbij iedere gemeente voor zichzelf zorgde en de
belangen van minvermogende gemeenten op de tweede plaats kwamen? Samenbrengen
van duurzame Fondsenof jaarlyksche Contributiën? Blijkbaar was eenheid in beleidin
zo groot een Ligchaam als waar uit ons Kerkgenootschap is te samengesteldeen bijna
onmogelijke zaak.62Men sprak dan ook uit dat er op die manier voor de fatale datum 23
april 1801 niets tot stand gebracht zou zijn.
Ter verontschuldiging van de XXI valt op te merken dat de derde sessie van de Utrechtse
Coetusmeerbezigwasgeweestmetdeproblemen te inventariserendanoplossingenaan
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te dragen.63 Bij de presentatie van het door A. Rutgers ontworpen concept-plan in deze
derde sessie was immers door de commissie ad hoc opgemerkt dat zij weliswaar de
voorkeur gaf aan een algemeen of gewestelijk fonds maar zich om redenen van
praktische aard in haar advies moest beperken tot het direct bereikbare: elke gemeente
voor zich diende fondsen te stichten omdat een gemeente nu eenmaal allereerst gericht
is op eigen behoefte. Het Utrechtse concept-plan zelf wees trouwens in hoofdstuk I
artikel 11 op de noodzaak van fondsvorming voor de gebouwen met het oog op de op
handen zijnde herverkaveling. Daarnaast stelde het in artikel 6 van hoofdstuk II dat het
vanzeer groote nuttigheid zal zijn, zoo de Gemeenten zich vereenigen in het samenvoe-
gen harer bijdragen door het oprichten van Classicale of Gewestelijke fondsen. Ten
slotte vermeldde hoofdstuk II artikel 8 nog dat het noodzakelijk wasdat er ook een
Fonds worde aangelegd tot voorziening in de meer algemeene behoeftens onzer Kerk.
Hiermede was helder aangegeven welk een druk de komende stand van zaken op de
financiële draagkracht der gemeenteleden zou leggen.

Dat in Rotterdam de zaak toch in beweging kwam, was te danken aan een mededeling
van de commissie van vijf die in de genoemde vergadering van 24 april 1799 kennis gaf
van de plannen van de Waalse gemeente om over te gaan tot eenprovisionele
inzamelingmet het oog op de instandhouding van hun openbare eredienst.64 De
commissie van vijf stelde voor om in navolging hiervan ook een begin te maken met een
financiële actie. Zij had daartoe al plannen ontworpen.

4.2.1.3.2 Uitvoering van de financiële actie
De vergadering van de XXI nam de door de commissie ontworpen plannen integraal
over en legde ze in de hierboven genoemde ’opwekkende’ brief aan de gemeente-
leden voor. Als bestuur van het Fonds zouden gaan functioneren: R. Mees, W.J.
Schellink, C.W. Schuller, V. van der Willigen en J. van Koetsveld. Er zoudenaan de
Huizen van alle Hervormden tot de Nederduitsche Gemeente behoorende, worden
rondgebragt gedrukte Billietten welke yder uwer verzogt word te onderteekenen en
daarop in te vullen eene Som als hij zal gelieven. Het plan zou tezamen met de
inschrijfbiljetten bij alle betreffende gemeenteleden worden rondgebracht terwijl het
antwoord zou worden opgehaald op 20 mei. Men overlegde over de goedkoopste wijze
waarop de bezorging en het ophalen van de toezeggingen zou kunnen geschieden.
Zonder enige discussie stelden alle commissieleden zich hiervoor beschikbaar, terwijl
de leden van de grote kerkeraad het verzoek kregen eveneens hun medewerking te
verlenen. De kerkeraad wijdde op 4 mei een aparte vergadering aan de vraag op welke
wijze de distributie het best kon plaatsvinden.
De handelingen noemen geen aantallen gemeenteleden. Wel beschikken wij over een
opgave van het zielental die de twaalf65predikanten deden in een ministerievergadering
naar aanleiding van een verzoek van de burgerlijke overheid. Deze wilde met het oog
op de verdeling van de kerkgebouwen een opgave van het aantal gemeenteleden.
Volgens een telling van 27 augustus 1798 waren er toen 35.566 hervormde zielen.66 In
hoeverredit cijfergeflatteerdwasombij deverdelingeengunstigeronderhandelingspo-
sitie in te nemen, laat zich moeilijk achterhalen. Uitgaande van het gegeven dat er
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gemiddeld vier personen op één adres woonden, zoals ook elders verondersteld mag
worden,67 zou het totale aantal adressen circa 8.900 hebben bedragen.

De Hervormde Kerk was een volkskerk; velen waren ertoe gaan behoren via de
kinderdoop zonder dat er bij hen in de volwassenheid enige daadwerkelijke kerkelijke
belangstelling te bespeuren viel. Bovendien werd een groot deel van haar leden door de
diakonie bedeeld. Zodoende zal de kern waarop men voor een financiële bijdrage kon
rekenen, ongeveer de helft van het bovengenoemde aantal zijn geweest.68 Deze eerste
financiële actie droeg een sonderend karakter. Eerst maar eens kijken hoe de gemeente
reageert en hoeveel er wordt bijeengebracht, dan kunnen wij daarna verdere plannen
maken, zo was de opzet.Zo ras door de gedane inschryvingen zal blijken op hoe groot
eene Som het Jaarlyks Inkomen, zo by onze als by de overige Hervormde Gemeenten
dezer Stad, zal kunnen worden gerekent, zullen de XXI Gecommitteerden, met Commis-
sarissen der andere Gemeenten, terstont overgaan ter ontwerping van een Plan over ’t
nuttigstgebruikdier inkoomstenzo lezenwij inparagraaf IVvandeopwekkendebrief.69

Verder spraken de XXI de wens uit dat de inschrijvingen zo ruim zouden zijn dat zij niet
alleen ten goede konden komen aande Nederduitsche Gemeente en alle andere
Hervormde Gemeenten dezer stad- dat waren dus de Walen, Schotten en Engelsen -,
maar ook aan dealgemeene behoeften der Nederlandsche Kerk en ondersteuning van
behoeftige Gemeenten. Daarmee grepen zij ongehoord hoog, want het was de vraag hoe
dit verwerkelijkt zou moeten worden. In hoeverre hierover overleg is geweest met die
andere hervormde gemeenten in deze stad vermelden de handelingen niet, maar we
mogen dat wat betreft de Walen, die zelf reeds met een soortgelijke actie bezig waren,
zeker veronderstellen. In ieder geval hebben de XXI de andere gemeenten van hun
plannen op de hoogte gebracht.

Het provisionele karakter van deze actie werd nader geaccentueerd in paragraaf V van
debegeleidendebriefwaardeopstellersschrevendatde fondsvorming inhetperspectief
gezien moest worden van een nog te ontwerpenalgemeen Plan voor de onderscheidene
Gemeentens. Hieruit blijkt duidelijk: de XXI wilden een gezamenlijke actie van alle
gereformeerde gemeenten van de stad. De uitvoering hiervan werd getraineerd door
geredekavel over de wijze waarop fondsvorming plaats moest vinden. De Walen waren
alvast maar begonnen, de XXI wilden toen niet achterblijven, maar bleven wel de
gezamenlijke opzet vasthouden.70

Dit alles ging op een manier die in schrille tegenstelling stond tot de acties in andere
gemeenten. In Den Haag bijvoorbeeld presenteerde men bij de eerste actie, die gericht
was op de eigen gemeente, een exploitatiebegroting. Hieruit konden de leden opmaken
hoeveel er voor de instandhouding van de gemeente nodig was en daarop konden zij dan
vervolgens hun bijdrage afstemmen.71 De Rotterdamse hervormden kregen hierover
niets te horen: men hoopte zoveel bijeen te krijgen dat op het einde der drie jaren ...zal
blyken, dat onze schoone en belangryke Godsdienst-oeffeningen niet ten val gebragt zyn.
Hoeveel hiervoor nodig was, bleef onvermeld.
In de handelingen van 26 juli 1799 vinden wij enkele mededelingen over de verdere
afwikkeling. Daaruit blijkt dater in alle wijken nog verscheidene billietten achterge-
houden waren. De organisatoren concipieerden toen een tekst om degenen die positief
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gereageerd hebben te bedanken en degenen die dit nog niet deden tot reactie te bewegen.
Dit stuk moest vanaf de kansel worden voorgelezen. Verder besloot men kwitanties te
drukken voor de ontvangst van de toegezegde bedragen. In de ’Stadscouranten’ werd de
mededeling geplaatst dat men de binnengekomen gelden zou beleggenop gelijke wijze
als de Voogden en Administrateurs verpligt zijn de gelden voor hunne pupillen te
beleggen(men bedoeldehier waarschijnlijkdie vanhet GereformeerdWeeshuis) enzou
men gegevens over de resultaten uitwisselen met de Waalse gecommitterdenom met
meerdere grond eene Calculatie te kunnen maken. De gecommitteerden besloten de
ontbrekende biljetten zelf op te halen.

Over de reële resultaten lezen wij nog niets. Daarvan werd pas melding gemaakt in de
vergadering van 13 september 1799. De financiële commissie bracht toen een voorlopig
verslag uit over de opbrengst. Deze bedroeg: ƒ 21.438/1/8. Hiervan betaalde men aan
de krankenbezoeker Alkenius ƒ 3000,- als voorschot op zijn door de het Geestelijk
kantoor van Delft niet meer uitbetaalde salaris.72 Voorts kocht men voor ƒ 6000,-
’Hollandsche Effecten’ voor een bedrag van ƒ 2.585/14/-. Er resteerde dus ƒ 18.522/7/8,
waarvan ƒ 18.000,- gedeponeerd werd bij de Wisselbank van de stad en de overige ƒ
552/7/8 nog onder beheer van de commissie bleef. Daarnaast besloot men 45 à 46
’Hollandsche obligaties’ aan te kopen zodra deze werden gepresenteerd. De gecommit-
teerde Mees kreeg het verzoek het gedeponeerde bedrag uit de Wisselbank te lichten en
onder zich te houden. Hij was daartoe wel bereid, maar dan zou ieder der leden van de
vergadering een gedeelte van die penningen mee moeten nemen en onder zich houden.
In verschillende wijken stonden nog posten open wegens het niet nakomen van
toezeggingen. In totaal betroffen dit er 1857, bedragende aan geld ƒ 14.515/16/- en ƒ
2.750,- aan effecten. De vergadering kreeg de vraag voorgelegd hoe hiermee te
handelen. Zij besloot deze posten door een of twee personen tegen een behoorlijk salaris
te doen incasseren. Er waren biljetten ingeleverd met namen erop, maar zonder toege-
zegd bedrag en met het verzoek te mogen weten wanneer en waar een bus of kist
geplaatst zou wordenom hun giften in het verborgenen op een bedekte wijze te kunnen
doen. Een beslissing hierover werd uitgesteld totdat de toegezegde bedragen waren
geïnd. Wij lezen er pas iets over in het verslag van de vergadering van 11 december
1799, waarin Mees een lijst overlegde van gemeenteleden die kenbaar gemaakt hadden
hun gift opbedekte wijzete willen doen. Zijn voorstel was hun daartoe de gelegenheid
te geven ten zijnen huize op 23,24,27 en 28 december 1799 en elk van deze leden
hiervan in kennis te stellen.

Over de resultaten van deze ’bedekte’ inzameling informeren de handelingen van de
vergadering van 2 april 1800 ons nader. Bij monde van Mees deelde de financiële
commissie mee dat er 150 adressen waren aangeschreven voor eenbedektegift en dat
ruim eenderde deel hierop positief had gereageerd. Ook bijna honderd gemeenteleden
aan wie geen brief was gezonden, maakten van deze mogelijkheid gebruik. De
ontvangsten bedroegen ƒ 667/11/-. Het vermoeden rees dat ontvangers van biljetten, die
nog niet gereageerd hadden, wel tot medewerking bereid waren, als deze nogmaals
werden aangeboden. Daarom besloot de vergadering ze opnieuw bij de betrokken
personen te laten bezorgen. Het gevolg was dat ze bijna alle terugontvangen werdenmet
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een bepaelde jaerlijksche inschrijving.De betaling zou eerst een aanvang nemen op 1
augustus 1800.

4.2.1.3.3 Definitieve resultaten
Over de definitieve opbrengst worden wij ingelicht via het register van ontvangsten ten
behoeve van dit fonds.73 Als opbrengst werden de volgende cijfers gegeven:
Eerste ontvangst Effecten ƒ 20.140/- /-

Contanten ƒ 31.873/12/8

Nadere ontvangst Effecten ƒ 50/- /-
Contanten ƒ 1.169/15/-

Derde ontvangst Effecten ƒ 400/- /-
Contanten ƒ 298/8 /-

Totaal ƒ 53.931/15/8.

Dit bedrag was door 4036 inschrijvingen bijeengebracht. Het gemiddelde bedrag per
adres bedroeg dus ƒ 13/7/1. De hoogste bijdrage bedroeg ƒ 2000/-, de laagste zes
stuivers. Hierbij moeten we nog de volgende bedragen tellen die uit anonieme giften of
via de daartoe opgestelde bussen waren binnengekomen; in totaal een bedrag van ƒ
2200/19/-.
De algehele opbengst van deze actie bedroeg aldus: ƒ 53.931/15/8

ƒ 2.200/19/
ƒ 56.142/14/8

Reeds eerder vermeldden wij dat aangenomen mag worden dat het aantal adressen van
alle hervormden in Rotterdam circa 8.900 bedroeg.74 Als we ervan uitgaan dat 4036
adressen positief gereageerd hebben, zou dit betekenen dat circa 45% een bijdrage
geleverd heeft. Wanneer wij hierbij nog enkele procenten tellen van hen die anoniem
hun bijdragen gaven, zullen wij niet ver van de eerder genoemde 50% afzitten.
Wij willen dit overzicht van de eerste financiële actie afsluiten met het volgende bericht.
In de vergadering van 16 juli 1800 deelde deFinantieele Commissiebij monde van de
heer Mees mee,dat bij de commissie onder een bloot envelope in ’t begin van de maand
junyontvangenzijnTweeRecepissenydergrootEenDuizendGuldenzijndede Interesse
daarop te goeds sedert 4 juny 1799 dat er dezelve recepissen waren ingevuld de
volgende woorden - Geschenk aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente en zoo die
in der tijd kunnen bestaan zonder giften als voor dezen, is dezer geschikt aan de arme
Ledematen van de Hervormde Gemeente - verzoek zoo te conderteeren. In de Stadskrant
van 7 juni werd de onbekende gever hiervoor bedankt.

4.2.1.3.4 Rol van predikanten
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Of de predikanten nog een rol hebben gespeeld bij de eerste financiële actie, nadat zij
het initiatief hadden genomen tot oprichting van de commissie van XXI, is onduidelijk.
De handelingen vertellen ons alleen dat de XXI hun gevraagd hebben om via de kansel
de nodige aanbevelingen te doen. Blijkbaar hebben de predikanten er persoonlijk wel
moeite mee gehad om zich via een inschrijfbiljet vast te leggen in een toezegging, zoals
datvanelkbenaderdgemeentelidgevraagdwerd.Hierdoorzoudendegecommitteerden
immers kennis kunnen nemen van de omvang van hun toezegging, die ze lievergeheim
wilden houden. Dat blijkt uit het verslag van de vergadering van 18 mei 1799, waar de
gecommitteerde van Charante het verzoek van de predikanten overbracht omgeen
afhaling te doen bij hun of derzelver dienstboden van billieten maar dat hun de
gelegenheid gegeven wordt hun fournissementen op een volkomen bedekte wijze te doen.
Het antwoord van de gecommitteerden was dat van de mogelijkheid om op bedekte
wijze te geven, door onwilligenschandaliggebruik zou kunnen worden gemaakt. Zij
adviseerden de predikanten de biljetten in te vullen na hierover een onderlinge afspraak
gemaakt te hebben. Om praatjes te voorkomen was het beter ook bij de predikanten de
biljetten af te halenen hunne Dienstboden, die met andere Dienstboden gelijkstaan, de
gelegenheid te laten om hunne yver voor den Godsdienst te doen blijken. In de
vergadering van het ministerie van predikanten gedateerd 1 juli 1799 kwam dit antwoord
ter sprake. De vraag kwam aan de orde of menop eenen Eenparigen voet zou intekenen.
De predikanten besloten dat eenyder daar omtrent in gemoede en na eigen goed vinden
zoude handelen.75
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4.2.1.3.5 De tweede financiële actie
Daar de tweede actie iets anders verliep dan de eerste zullen wij ook hier nog even bij
stilstaan. Tot het houden van deze actie werd besloten in de vergadering van 16
juli 1800 in verband met de vervaldatum - 1 augustus 1800 - van de eerder gedane
toezeggingen van vorig jaar.76 Bij deze actie paste men dezelfde werkwijze toe: In de
kerkdiensten van 27 juli lazen de predikanten vanaf de kansel een boodschap voor. Hun
werd gevraagd om na deze voorlezing persoonlijk aandrang op de gemeente uit te
oefenen om haar het belang van de zaak onder ogen te brengen. Verder plaatsten de
gecommitteerden op 29 en 31 juli en 1 augustus advertenties in de stadskranten. Voorts
verscheen er eenopenlijke mededelingdat eenkist tot ontvang van verborgen giften
geplaatst zou worden. Dat zal wel evenals vorig jaar ten huize van de heer Mees geweest
zijn. Ditmaal is er geen opwekkende brief; blijkbaar vonden de ge-committeerden een
opwekkende kanselafkondiging en dito advertenties voldoende. Wel was er sprake van
het rondbrengen en ophalen van intekenbiljetten. Naar wat wij verder lezen in de
handelingen geschiedde dat ditmaal door betaalde krachten.
Pas in de vergadering van 24 januari 1801 werd verslag uitgebracht van de resultaten.
Ontvangen werden:

een obligatie à ƒ 1.000 /- /-
een legaat à ƒ 1.000 /- /-
aan effecten ƒ 1.500 /- /-
contant ƒ 23.846/6/8
Totaal ƒ 27.346/6/8

Van een klein restant van de ingeschreven posten was nog enige betaling te verwachten.
Zeer vele personen echter, die zich bij hun intekening schriftelijk hadden verplicht om
te zullen bijdragen en anderen, die op de zitdag in 1799 een vrijwillige gift gaven en
daarbij beloofd hadden dit jaarlijks te herhalen, voldeden niet aan deze toezeggingen en
beloften.

Na rijp beraad moest de financiële commissie dan ook vaststellendat haaren onver-
mijdelijken plicht medebrengt ... dat alle de voorz. persoonen op een behoorlijke en
enigsintsstatigewijzeaangesprokenwordenophunbelofteenhetnakomenhiervan.Dit
diende dan,zoude dezelve van eenige klem kunnen worden beschouwt, niet te geschieden
door debedienden die ’t geld opgehaald hebben,maar naar het oordeel van de
commissie behoorde deze vergadering zelf zich deze zaak aan te trekken. Zo volgde het
voorstel om de leden van deze vergadering, met uitzondering van de financiële commis-
sie, alsmede van praeses en secretaris der vergadering en de heer Buijs vanwege zijn
ouderdom, te verzoeken namens de XXI alle betreffende personen aan huis te bezoeken,
met gepasten ernst uit hoofde van ’t gewicht der zaak op voldoening der beloften aan te
dringen en tevens gelegenheid te geven zulks dadelijk te kunnen volbrengen. De
commissie,dievondzichhiermeevandeze lastige taakgekweten tehebben,vertrouwde
erop dat de overige leden zich aan deze beslissing niet zouden onttrekken, maar zich
ervoor inzetten. Het voorstel was dat de leden onderling een verdeling zouden maken,
zodat twee leden elk twee wijken voor hun rekening konden nemen. Een lijst van 58177

172



personen en van de desbetreffende wijken werd overgelegd met de wens om alles te
doen om deze zaak zo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen. Het zou de
commissie aangenaam zijndat deze ommegang binnen deze tijd van veertien dagen
geheel afgelopen mocht zijn. Blijkbaar heeft deze nainzameling volgens mededelin-
gen in de vergadering van 16 april 1801 op bovengenoemde wijze plaatsgevonden
met als resultaat een opbrengst van ƒ 1371/5/8 of ƒ 2/7/- per adres. Wanneer wij
dit bedrag optellen bij wat genoemd werd als eerste resultaat in de vergadering van 24
januari 1801 ad ƒ 27.346/6/8 is de totaalopbengst van deze actie rond ƒ 28.717/-/-.78

Wij hebben bij deze beide geldwervingsacties wat uitvoeriger stilgestaan om duidelijk
te maken dat de toegepaste methodiek van de eerste actie een frappante gelijkenis
vertoont met de huidige jaarlijkse actie Kerkbalans: een persoonlijke individuele
benadering door middel van het aan huis afgeven van een opwekkend schrijven annex
antwoordbiljet en het kort daarna ook weer persoonlijk afhalen van de toezegging via
dit biljet. Dit geldt eveneens voor het startsein: het appèl dat de predikanten vanaf de
kansel aan het begin van de actie op de gemeenteleden doen, voor de propaganda met
advertenties in de dagbladen, en voor het bekendmaken op de kansel van de behaalde
resultaten.
Verdere financiële acties vonden in Rotterdam niet meer plaats. Het decreet van het
Vertegenwoordigende Lichaam, gedateerd 27 maart 1801, bepaalde immers dat de
termijn tot 23 april 1801, waarop de overheid de uitbetaling aan de predikanten zou
beëindigen, werd verlengd tot 23 april 1802. Dit was voor de XXI reden om de geplande
inzamelingsactie van 1 augustus 1801 enige tijd uit te stellen. Dit betekende afstel toen
de overheid zich door de Staatsregeling van 16 oktober 1801 verbond de uitbetaling der
predikantstraktementen ongelimiteerd te continueren.

4.2.1.4 Samenwerking met Waalse-, Schotse- en Engelse gemeenten
Op 1 februari 1798 dus geruime tijd voor er nog sprake was van de XXI, was er een
resolutie bekend gemaakt van de Raad der Gemeente van Rotterdam over betalingen
door de stad aan kerken en kerkelijke personen. Deze resolutie bevat het besluit van de
Raadom met het salarieeren van alle personen in den dienst van eenig byzonder
Kerkgenoodschap binnen deze stad van stadswegen finaal te cesseren, en zulks met den
31e van Maart eerstkomende, wordende dienvolgende bij dezen opgeheven ... alle
uitkeeringen aan eenig bijzonder kerkgenootschap en zal het ingetreden quartaal met
den 31e van Maart eerstkomende expireerende aan hun worden voldaan, zonder dat na
dien tijd aan eenig bijzonder persoon in den dienst van eenig kerkgenoodschap eenig
honorarium, salaris, emolument, hetzy onder de benaming van nieuwejaarsgeld,
boekengeld of wat dies meer zij, na dato voorn: aan hen uit Stadscassa zal worden uitge-
reikt. Een kopie van dit besluit werd verzonden naar de kerkeraden van deNederduit-
sche Gereformeerde Gemeente, de Waalse, de Engels Presbyteriaanse en Schotse
gemeenten in deze stad.79Dit betekende dat de overheid per 1 april 1798, twee maanden
na de aankondiging, dus zeer abrupt de betalingen beëindigde van de salarissen aan
kosters, catechiseermeesters, ziekentroosters en dergelijken in dienst van deze vier ker-
ken.80 Als reactie hierop vergaderde een afvaardiging uit de kerkeraden van de vier
kerkelijke gemeenten met de voorzitter van de gemeenteraad. Zij vroegen hem of dit
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decreet wel in overeenstemming was met de bepaling van de constitutie die wat de
traktementen betreft nog drie jaar respijt gaf. De voorzitter beloofde de zaak in de
gemeenteraad aan de orde te stellen. Hij hield zijn belofte; als antwoord stuurde hij het
volgende briefje:

Medeburgers,
De Vergadering heeft uw verzoek gehouden buyten deliberatie; als hier niet meer
behoorende; aan Uwe intentie voldaan te hebben, noeme my met achting Uw
medeburger.
23 mey 1798 (get) H.H. Gallas prés.81

De vraag was of het aandeel van het traktement van de predikanten van de vier
kerkelijke gemeenten voorzover het uit de stadskas werd betaald ook onder dit besluit
viel. Om hierover geen onzekerheid te laten bestaan kwamen de predikanten en
ouderlingen van deze gemeenten bijeen; zij waren toen immers nog steeds de enigen die
bevoegd waren. Het resultaat van hun overleg was dat zij een rekest indienden bij de
gemeenteraad, waarin zij erop wezen dat de uitbetaling van de predikantstraktementen
op zijn minst nog drie jaar door de desbetreffende bepalingen van de constitutie werd
gegarandeerd. De Waalse predikant S. Geraud en de hervormde Th. Hoog gaven dit
rekest op 28 mei persoonlijk af aan de voorzitter van de gemeenteraad Van Schelle, die
toezegde het nog dezelfde dag in de Raad te brengen. Een reactie hierop hebben wij niet
gevonden,welwetenwedatdeuitbetalingvandepredikantstraktementengecontinueerd
werd.82 Dit alles, gevoegd bij de dreigende herverdeling van de kerkgebouwen, bracht
de onderlinge samenwerking van de vier gemeenten een eind op gang, in het bijzonder
tussen de Nederduitse en de Waalse.

Blijkens de Actes du Consistoire van 7 juli 1798 van de Waalse gemeente maakte de
voorzitterdsGeraud, tiendagennadatdit inde ’Nederduitsche’kerkeraadwasgeschied,
melding van de oprichting van de commissie van 21 gecommitteerden door het
Hollandse ministerie. Hij deelde mee dat zij een plan moesten ontwerpen om een fonds
te stichten waaruit de predikanten na drie jaar hun salarissen zouden ontvangen en
waardoor de openbare eredienst in stand gehouden kon worden. Verder meldde hij dat
deze commissie van XXI niet alleen bedoeld was om te werken voor de Nederlandse
predikanten en hun kerken, maar ook voor die van de Walen, Schotten en Engelsen en
hun predikanten, omdat zij dezelfde religie beleden en, hoewel verschillend in taal, toch
één lichaam vormden. Reeds drie leden van deze hervormde commissie hadden hem (ds
Geraud) bezocht en de wens te kennen gegeven om te komen tot samenwerkingà la
conservation des Eglises Chrétiennes Reformeés de cette ville.83

Daarop benoemde het consistoire een commissie van zeven leden, van wie vijf uit de
gemeente en twee uit het consistoire.84 De benoemden uit het consistoire waren: Jean
George Fanchay en Isaac Valeton, uit de gemeente kwamen: James le Marchant, Isaac
Hubert, Samuel van Hoogstraaten, David Chabot en Pierre Wachters. Deze gecommit-
teerden werden door de Waalse gemeente gekwalificeerd. De wijze waarop dit
geschiedde is zeker vermeldenswaard.
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De leden werden opgeroepen te verschijnen op maandag, dinsdag of woensdag 30, 31
juli of 1 augustus 1798 in de consistoriekamer van de Waalse kerk om de volgende
verklaring te ondertekenen:Nous membres de l’Eglise Wallonne reformée de cette ville,
autorisons & qualifions nos Frères’en dan volgden de bovenvermelde namen,’pour en
notre nom et de notre part, s’unir aux Frères commissaires nominés par les Commu-
nautés Chrétiennes Reformées Hollandaise, Anglaise, & Ecossoise de ce lieu, afin d’
adresser de concert avec Eux, un plan pour trouver & creér un fond suffisent stable,
propre à maintenir le Ministère sacré & le culte public,... Tegelijkertijd werd van deze
ondertekenaarseen tweedemachtiginggevraagdvoorde leden vandezecommissiepour
en notre nom & de notre part, reçevoir les Pensions de nos Pasteurs pendant les trois
années que ces Pensions nous seront payees de la caisse nationale. Er was dus sprake
van een dubbele machtiging. Aan deze handtekeningactie konden ook weduwen en niet
gehuwde vrouwen deelnemen,membres de ce Troupeau, en zij wier mannen geen leden
van de Waalse kerk waren.85

De Actes du Consistoire van 29 juni 1799 maakten melding van een bespreking die er
plaatsvond tussen de hervormde gecommitteerde Rudolf Mees en een Waalse
afvaardigingwaarinwerdvoorgesteldomsamentewerkendooreengemeenschappelijk
fonds te stichten voor onderhoud en reparatie van de kerkgebouwen, nadat zij zouden
zijn overgedragen. Hiervan is echter niets terechtgekomen, zodat er van onderlinge
samenwerking op dit punt ook geen sprake meer is geweest. Er werd in deze bespreking
blijkens de acta geen melding gemaakt van de lopende financiële acties die in beide
gemeenten in de lente van dit jaar gevoerd waren.

Over verder overleg reppen de ’actes du consistoire’ niet meer. In de vergadering van
de XXI van 12 november 1800 werd meegedeeld dat de Waalse gemeente wel goede
contacten met de Hervormde Gemeente wenste te onderhouden en van haar plannen
kennis nemen maar niet in staat waszich met ons te vereenigen in het daar stellen van
een fonds totverzorgingvan tractementenharerLeeraren, omdatzij verbondenwasmet
de andere Waalse gemeenten in de republiek. Immers nadat de (Waalse) Synode van
Heusden reeds in september 1796 een commissie in het leven geroepen had om in
overleg met verschillende gemeenten eenPlan général de Financerop te stellen voor
l’ Entretien du Culte Divinwerd dit plan in de Synode van Schiedam van 6 september
1798 en volgende dagen besproken en op 11 september aangenomen.86Volgens dit plan
zou de Synode alle Waalse gemeenten uitnodigen om in samenwerking met een
synodale commissie, die staande deze synodevergadering werd benoemd, maatregelen
te nemen ter voorziening in de toekomstige instandhouding van de eredienst en in het
onderhoud van de predikanten. Uitdrukkelijk werd hierbij vermeld dat de synodale
commissie niet de vrijheden en rechten van de plaatselijke gemeenten beoogde aan te
tasten noch zich wil mengen in haar particuliere aangelegenheden of de wijze waarop
zij de fondsvorming tot stand zouden brengen. Integendeel, zij wilde de gemeenten
alleen maar doordringen van hun eigen verantwoordelijkheden en belangen. De
hierboven vermelde synodale commissie zou tevens tot taak hebben contact te
onderhouden met de hervormde broeders en hun synoden alsmede met de Utrechtse
Coetus. Voor het geval dat de commissie zou overgaan tot fondsvorming voor de
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algemene belangen zouden alle gemeenten, hoe klein van omvang ook, hieraan dienen
bij te dragen. Als algemene leidraad voor het geheel aanvaardde de synodede grand
coeur les conclusionsvan het Utrechtse concept-plan, dat alle Waalse gemeenten zou
worden toegezonden. Zodoende kregen de Waalse gemeenten de landelijke financiële
organisatie die voor de ’Nederduitsche’ een vrome wens bleef.
Men zou zich kunnen afvragen of dit de enige oorzaak was die deze contacten deed
verflauwen zodat er verder in de handelingen geen melding meer van gemaakt wordt.
Wellicht zou de grotere offerbereidheid van de Walen de solidariteit met de
hervormden op de proef hebben kunnen stellen. Per 31 maart 1802 had hun fonds ƒ
58.782/19/- in kas87; dit op een ledental van 870.88. Waarschijnlijk hing dit samen met
de samenstelling van de Waalse gemeente: vermogende leden, die ook sterker
meeleefden.

Over de samenwerking met de Engels- en Schots Hervormden vinden we in de
handelingen van 12 november 1800 van de XXI wel de opmerking dat dit punt wordt
doorgeschoven naar een volgende vergadering, maar vervolgens vernemen wij er niets
meer over. Alles bijeengenomen is er van de samenwerking tussen de gemeenten van
verschillende voertaal in Rotterdam dus weinig terechtgekomen.

4.2.1.5 De eerste uitbetalingen van de XXI
Het decreet van de Raad der Gemeente aangaande het cesseren van de betalingen aan
kerken en kerkelijke personen had gevolgen, en wel, zeer concreet dat de diverse
beambtenzoalskrankenbezoekers,voorlezersencatechiseermeestershuntraktementen
niet meer ontvingen. Op advies van de kerkeraad wendden zij zich hiervoor tot de XXI
die - overigens pas in de vergadering van 23 oktober 1799 - de klacht van de voorlezers
van de vier kerkgebouwen te behandelen kregen dat de thesaurie van de stad hun
traktement inhield. Voor de voorlezer van de Grote Kerk betrof dit een bedrag van ƒ
450,- en voor die van de overige kerken, te weten de Prinsen-, de Ooster- en de
Zuiderkerk, ƒ 350,-. In de loop van het jaar werd deze klacht gevolgd door overeen-
komstige klachten van de catechiseermeesters en krankenbezoekers.89

Het was evenwel niet alleen de stedelijke thesaurie die de betalingen beëindigde. Reeds
tevoren, op 26 juni 1799, was namelijk in de handelingen melding gemaakt van de
ontvangst van een rekest van de krankenbezoekers Alkenius en Zeijlmans, betreffende
hun salaris. Dit werd namelijk door het Geestelijk kantoor van Delft niet meer
uitbetaald. Zonder enige discussie besloten de XXI, na bij de kerkeraad informatie
ingewonnen te hebben over de deugdelijkheid van hun werk, hun salaris uit te betalen
uit het inmiddels functionerend kerkelijk fonds. Zij stelden de voorwaarde dat het geld
moest worden terugbetaald als het toch nog uit een andere bron beschikbaar zou komen.
Op overeenkomstige wijze kwamen de XXI de hierboven genoemde beambten
tegemoet, die oorspronkelijk dus door de stad werden betaald.90

Over de uitbetalingen aan predikanten valt het volgende op te merken: Ds Scharp, die
in 1796geschorst waswegens zijnweigering omde loyaliteitsverklaringaan hetnieuwe
stadsbestuur te ondertekenen, deed op 23 november 1800 opnieuw zijn intree in
Rotterdam. Blijkbaar was er voor hem, evenals in het analoge geval van Le Sage
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ten Broek, geen stadstraktement beschikbaar.91 In ieder geval drong de grote kerkeraad
er bij de XXI op aan zijn traktement uit het fonds te voldoen. De XXI beslisten positief
op dit verzoek.92 In de vergadering van 18 juni 1801 was bij de XXI bericht ontvangen
van het ministerie van predikanten waarin het een opgaaf deed van diverse posten
waarvan de uitbetaling door de veranderde staatkundige omstandigheden direct of
indirect was komen te vervallen of dreigde te vervallen. Daardoor stagneerden bepaalde
werkzaamheden of werd hun voortgang belemmerd.

- De Stad betaalde voor het kopiëren van de handelingen der jaarlijkse synoden van
Zuid-Holland in de boekdelen van de grote kerkeraad ƒ 20,-. Daar de municipaliteit
de uitkering van dit bedrag had stopgezet, waren deze acta vanaf 1797 niet meer
ingeschreven.

- De predikanten die aangewezen waren om de classis te bezoeken, ontvingen als
onkostenvergoeding per jaar ƒ 30,- van de stad. Sedert juni 1796 werd dit bedrag
echter niet meer uitbetaald, zodat zij zelf de kosten hiervoor moesten dragen.

- Voor het reizen naar Schiedam ter bijwoning van de classicale vergadering konden
de predikanten voorheen vrij gebruik maken van het Stadsjacht. In september 1796
werd deze vrijdom ingetrokken. De kosten hiervan, zeventien à achttien gulden,
dienden de leden van het ministerie voortaan zelf te betalen.93

- Vandebinnengekomenpenningenuitdekerkelijkeondertrouw(ongeveerƒ600,-per
jaar) was indertijd een fonds gevormd, in deze opgave ’Liefdebeursje’ genoemd.
Daaruit werd aan behoeftige predikanten of predikants-weduwen, studenten of
behoeftige kerken een gift geschonken. Ook bestreed men hieruit enkele zakelijke
onkosten, zoals een vergoeding aan de ’kerkedienaar’ en zijn knecht, voor diensten
aan het ministerie, bedragende ongeveer ƒ 150,- ’s jaars. Door beëindiging van de
verplichte kerkelijke ondertrouw in juli 1796 was aan deze inkomsten een einde
gekomen.

Het ministerie vroeg ook in deze zakelijke onkosten aan de gecommitteerden een
tegemoetkoming, die zich bereid verklaarden hierin gedeeltelijk tegemoet te komen.

Een merkwaardige verplichting namen de XXI gecommitteerden op zich naar
aanleiding van het beroep dat Th. Hoog ontving naar Den Haag. In de vergadering van
3 juli 1801 sprak de commissie er zich al over uit om in het belang van Rotter-
dam invloed op hem uit te oefenen dit beroep niet aan te nemen. In de vergadering van
16 juli 1801 bleek dat Hoog inderdaad voor dit beroep bedankt had, waarop de commis-
sie besloot hem inzake het traktementsverschil - hij zou in Den Haag meer ontvangen
dan in Rotterdam, namelijk f 400,- per jaar - zijn leven lang schadeloos te stellen, wat
ook zou gelden voor zijn weduwe.

Uit dit overzicht blijkt dat de XXI door de veranderde politieke constellatie toch al
betrekkelijk snel voor een flink bedrag aan uitgaven kwamen te staan.

4.2.1.6 Van XXI naar XVIII
Zoals wij gezien hebben zouden de XXI hun werkzaamheden niet beperken tot hun
eigen parochie, maar samenwerken met Walen, Schotten en Engelsen. Dat blijkt met
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name uit artikel IV van de opwekkende brief aan de gemeente van 24 april 1799. Zodra
de opbrengst van de financiële actie bekend zou zijn, zouden de gecommitteerden en de
vertegenwoordigers van deze andere drie gemeenten een plan maken tot hetnuttigst
gebruikder inkomsten.94Vandezesamenwerkingenplannenmakerijwas inmiddelsniet
veel terecht gekomen.95 Telkens was de presentatie van het plan uitgesteld. Zo noteren
de handelingen van 16 april 1801 dat de noodzakelijkheid om tot een plan te komen is
verminderd door het, ons reeds bekende, decreet van het Wetgevend Lichaam waarbij
de betaling der traktementen van de predikanten en hoogleraren voor een jaar
gecontinueerd was.
De financiële commissie wees er namelijk op dat artikel V van de opwekkende brief de
hierdoor actueel geworden bepaling bevatte:Indien binnen drie Jaren bij de Acte van
staatsregeling toegestaan, geen algemeen Plan voor de onderscheiden Gemeentens is
ontworpen ... zullen door en uit de voornaamste Inschryvers worden verkozentwaalf
personen, terwijl de kerkeraad uit haar leden er zes verkiest, die dan als commissie van
achttien leden zal beslissendoor wie dit Fonds by vervolg zal besteed en bestuurt
worden.96

Wat moesten hiervan nu de gevolgen voor de Commissie van XXI zijn? Moest zij
zichzelf ontbinden of zich laten ontbinden? In een volgende vergadering hoopte men
hierop nader terug te komen. Door de veranderingen die reeds door degearresteerde
Decreeten van het Wetgevend Ligchaamten aanzien van kerkelijke zaken hebben plaats
gevonden en waarschijnlijk nog plaats zullen vinden werd op 24 april 1801 besloten het
geheele voorstel als nog in adviesch te houden. De fungerende leden van de commissie
zouden dus voorlopig aanblijven. De zaak bleef bijna een jaar rusten en kwam pas weer
ter sprake in de vergadering van 10 april 1802, waar de heer Mees zich afvroeg of het
niet nodig was van de in het vooruitzicht gestelde wijziging werk te maken. Deze zaak
werd voor een preadvies in handen gesteld van de heren Mees, Van Charante97, Kaas,
Schuller en van Koetsveld, die in de vergadering van 19 mei 1802 met het voorstel
kwamen het gemelde artikel V niet in werking te stellen, maar alles provisioneel te laten
zoals het was en ondertussen stilzwijgend door te gaan met de werkzaamheden. Het zou
onrust in de gemeente kunnen geven, wanneer aan deze zaak zoveel aandacht besteed
werd. Weliswaar betekende dit dat de ledenbezwaart blijven met de last eener commis-
sie waarvan yder onzer verlangt ontslagen te zijn, maar dit zou waarschijnlijk door de
verandering der omstandigheden van korte duur zijn. De commissie besloot conform dit
advies.

Het stilzwijgen van de XXI gecommitteerden werd echter vanuit de gemeente
doorbroken. Volgens de handelingen van 22 september 1803 stelden zes contribu-
anten van het fonds, te weten de heren A. van Gennep, B. Suermondt, J.M. Lent-
finck, F. Smeer, Willem van Dam en C.L. Landt de zaak namelijk in een briefin dato
augustus 1803aan de orde. Zij schreven dat nu de door de gemeente bijeengebrachte
gelden door verandering in de Staatsorde niet meer nodig waren doordat de predikanten
weer op oude voet betaald werden, in overweging genomen moest wordenof niet de
revenuen van het fonds het zij geheel of gedeeltelijk provisioneel tot even nuttige en
precise gebruiken zouden behooren te worden geemployeerd en dien aangaande
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zoodanige maatregelen behooren te worden genomen als met den aart der zaak en het
belang der Gemeente overeenkomstig zijn.
Na rijp beraad stelde de commissie van XXI deze zaak voor consideratie en preadvies
in handen van de leden van Charante, Mees, Sarton, van den Bosch en Kaas. In de
vergadering van 6 oktober 1803 kwam de commissie met haar preadvies. Zij stelde vast
dat de zes contribuanten voorstelden het fonds een andere bestemming te geven. Dat
was mogelijk omdat het niet meer nodig was voor het doel waarvoor het was
opgericht, namelijk voor de uitbetaling van de predikantstraktementen na 23 april 1801,
de datum waarop de overheden zich hiervan zouden hebben gedistantieerd. De zittende
commissie van XXI was echter hiertoe niet bevoegd, gebonden als zij was aan haar
taakstelling inzake de vorming en het beheer van genoemd fonds. Daartoe zou een
andere commissie moeten worden benoemd.
De uitweg werd gewezen door de bepaling uit artikel V van de opwekkende brief van
24 april 1799 aan de gemeente, waarin sprake was van het formeren van een andere
commissie. De uitvoering van deze bepaling was tot nu toe, zoals reeds vermeld, door
de XXI telkens vooruitgeschoven. Nu echter zag de preadvies-commissie hierin de
mogelijkheid om, door het een met het ander te verbinden tot een oplossing te komen.
Er zou op basisvan artikel V een commissie ingesteld kunnen worden die op het verzoek
van de zes contribuanten zou kunnen ingaan. Een ander doel noemde zij niet. Om echter
te voorkomen dat contribuanten hun bijdrage zouden terugvorderen, leek de beste
oplossing zo veel mogelijk aan de oorspronkelijke opzet vast te houden. Deze kwam
kort en goed hierop neer dat nu het fonds eenmaal bestond, het ook in stand moest
blijven voor eventualiteiten in deze wisselvallige tijden. Wie kon immers voorspellen
wat de kerkelijke gemeenten nog boven het hoofd hing? De XXI namen deze
overwegingen over zodat allereerst het genoemde artikel V tot uitvoering moest worden
gebracht. Dit werd zo gedaan: de voornaamste inschrijvers moesten nu uit hun midden
twaalf personen verkiezen. Onder die voornaamsten verstond men de contribuanten die
minstens een obligatie van éénduizend of een bedrag in geld van vijfhonderd gulden
hadden geschonken danwel vijftig gulden per jaar hadden toegezegd. De kerkeraad
ontving daarnaast het verzoek om uit zijn midden zes personen aan te wijzen. Samen
met de genoemde twaalf zouden zij als een commissie van achttien personen beslissen
wie het fonds verder zouden besturen en de gelden mochten bestedentot de meeste
bevordering van den Godsdienst en instandhouding van den Openbaren Eeredienst.98

De procedure die tot benoeming van de nieuwe commissie moest leiden, kwam
op gang. De vergadering van 22 september 1803 benoemde een voorbereidende
commissie. In die van 17 november 1803 werd medegedeeld dat aan de betreffen-
de contribuanten99 de benodigde brieven ingevolge de reglementaire bepalingen
waren verzonden die de volgende twaalf personen hadden aangewezen: G.J. van
den Bosch, N.H. van Charante, D. Kaas Lzn, R. Mees, C.W. Schuller, Wm. Sarton,
allen lid van de bestaande commissie van XXI, en verder N. Houwens, A. van Gennep,
Ant. van der Heim, M. Hoog, C.L. Landt en P. de Sel.
Zoals bij deze procedure was voorgeschreven, benoemde de grote kerkeraad ook zes
leden: Professor Smits, ds Voorduin, de ouderlingen Van Rossem en Bloem, de
diakenen Koningh en Burgerhoudt. De handelingen vermelden geen voorletters.
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Vermeldenswaard is dat wij voor het eerst in dit verband diakenen tegenkomen. Aan
deze commissie van XVIII was het om voortaan leiding te geven aan het fonds. Maar
eerst zou nog de officiële overdracht dienen plaats te vinden.

Zo kwamen dan op 31 januari 1804 de XXI gecommitteerden bijeen om van hun
financiële commissie rekening en verantwoording te horen afleggen over de admini-
stratie van de ingezamelde gelden. Vooraf deelde de praeses mee dat de nieuwe
commissie van XVIII gecommitteerden reeds besloten had het fonds in stand te houden.
Van de opbrengst der belegde gelden zou men tweederde aanwenden tot verdere groei,
terwijl eenderde besteed zou worden voor diverse andere doeleinden. Dat zouden zijn:
de betaling van classicale kosten, een tegemoetkoming voor de predikanten en
krankenbezoekers omdat zij nu ook onder de inkomstenbelasting vielen waaraan zij
jaarlijks zeven procent dienden af te dragen, en een toelage van honderd gulden voor
iedere predikant van deze gemeente, die zij zouden ontvangen boven de hun uit de
overheidskassen betaalde traktementen. Dit was bepaald geen luxe: wanneer wij afgaan
op het verhaal over Th. Hoog, die blijkens zijn beroep naar Den Haag aldaar ƒ 400,-
meer traktement zou ontvangen dan in Rotterdam, mogen we aannemen dat de
traktementen, vergeleken bij Den Haag, in Rotterdam aan de schrale kant waren.
Wellicht heeft ook het adres van Le Sage ten Broek, waarin hij onder meer pleitte voor
salarisverhoging, hiertoe bijgedragen100

Als administratiecommissie van het Fonds zijn door de XVIII gecommitteerden
benoemd: G.J. van den Bosch, N.H. van Charante, M. Hoog, D. Kaas Lzn, R. Mees, P.
de Sel, W. Sarton en J. van Koetsveld. Deze laatste maakte blijkens de handelingen geen
deel uit van de nieuwe commissie van XVIII. Verder is er ook een instructie of
reglement ontworpen en vastgesteld. Wat de inhoud hiervan was, vermelden de
handelingen niet. Vervolgens deed de oude financiële commissie rekening en
verantwoording over de administratie van het ingezamelde Fonds,welke admini-
stratie door de Heeren Adriaan van Rossem, Dirk Bloem, Pieter de Sel en Nicolaas
Houwens als daartoe uit de voorz. commissie van XVIII zijnde gequalificeerd en in deze
vergadering gecompareerd na examinatie van alle bescheiden tot justificatie van
dezelve Rekening strekkende volkomen is geapprobeert en ten blijke daar van is
getekend. Voorts is door gemelde Heer Mees overgelegd Een Staat der Effecten ’t voorz.
Fonds uitmakende en dezelve Effecten in Originale geconfronteerd tegens de Blaffert
daar van zijnde en alles mede in de juiste orde bevonden. Ten slotte werd uit de
commissie van XVIII nog een commissie gevormd om de XXI te bedanken voor hun
werkzaamheden.
Wie zou verwachten bij de rekening en verantwoording in deze handelingen de voor de
hand liggende opgave te zien van de cijfers waar wij vandaag zo nieuwsgierig naar zijn,
wordt teleurgesteld. Géén cijfer wordt genoemd. Aan de hand van de eerder genoemde
gegevens kunnen wij ze echter wel reconstrueren, in ieder geval wat de inkomsten
betreft.101

De opbrengst van de inzamelingsactie 1799 bedroeg: ƒ 56.142/14/8
Die van 1800: ƒ 28.717/11/16
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Aan obligaties:
Twee recepissen à ƒ 1.000,- ƒ 2.000
Obligatie wed Bourbon ƒ 1.000
Legaat wed Ambachtsheer ƒ 1.000
Totaal ƒ 88.860/ 5/24

De laatste vergadering van de XXI gecommitteerden is gehouden op 2 februari 1804.
Toen droegen zij het fonds over aan de financiële commissie van de XVIII gecom-
mitteerden. Bij de beëindiging van de werkzaamheden van de XXI gecommitteerden
hield de voorzitter van de scheidende commissie Van Charante een toespraak. Deze
toespraak waarin hij de gunstige verandering memoreerde in het lot van de Her-
vormde Kerk door erop te wijzen dat wij eindigen onder voor ons kerkgenootschap
opmerkelijk gunstiger omstandigheden dan toen onze hulp werd ingeroepen, is
belangrijk genoeg om onder de bijlagen in haar geheel op te nemen.102

Intussen hebben de werkzaamheden van de XXI zich niet tot de Rotterdamse ge-meente
beperkt. De handelingen van de commissie uit deze periode vermelden veel voorberei-
dend en begeleidend denkwerk ten bate van het Hollandse Stedenberaad zoals bij de
behandeling hiervan zal blijken. Haar afgevaardigde, de gecommitteerde Van Charante,
heeft hierin een belangrijke rol gespeeld en liet zich daarbij veelal door zijn eigen
commissie adviseren.
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