
5 Het Hollandse Stedenberaad1

5.1 HET ONTSTAAN

Zeer spoedig na het ontstaan van de gemeentecommissies voelden de gecommitteerde
leden de noodzaak om te komen tot een onderling samenwerkingsverband.2 Op 5
december 1798 deed de commissie van Dordrecht een voorstel hiertoe aan die van Den
Haag. Zij schreef dat zij zich bezonnen had op haar toekomstige werkzaamheden
alsmedeopeenaantalpuntendiespoedigaandachtvereisten.Degrotekerkeraadenvele
aanzienlijkeleden der gemeente hadden haar benoemd en gemachtigd om een regeling
van haar belangen te treffen. Hierbij deden zich echter een aantal moeilijkheden voor,
die allereerst om een oplossing vroegen. Hoewel zij door de plaatselijke gemeente
benoemd was, kon zij de dingen waarvoor zij direct al kwam te staan niet los zien van
het verband met de algehele situatie van de Hervormde Kerk in ons vaderland. De
commissie wilde niet stilzwijgend berusten in een staatsregeling die bedreigend was
voor het functioneren van de Hervormde Kerk, met name in de regeling die een einde
zou maken aan al haar bezittingen en rechten. Over dit punt wilde zij bezwaarschriften
indienen, wat ook de uitkomst daarvan zou mogen zijn. Daar echter iedere gemeente
apart geen kans op enig succes zou hebben, was onderlinge samenwerking geboden.
Samen zijn wij sterker, was het devies. Immers, zo vervolgde de brief, ook wanneer bij
eventueel verlies van de algemene fondsen tot instandhouding vanonzen dierbaren
Godsdienstmaatregelen getroffen zullen moeten worden zal, om in alle noden van de
gemeente te voorzien, al haar belangen te handhaven en deopenbare Godsdienst in
volkomene Zuijverheid ook aan de Nakomelingschap agter te laten, gemeenschappelijk
overleg nodig zijn. Samenwerking zou een goed begin kunnen zijn. Deze overwegingen
vormden voor haar een aanleiding om zich te beraden over de vraag welke commissie
het geschiktst zou zijn om hieraan leiding te gaan geven. Haar keus viel direct op Den
Haag, het dichtst gelegen bij het algemeen landelijk bestuur, maar ook vanwege de
agting en waardering en zaamenstel haarer Leden, door haarer ijver voor de
Godsdienst en de bevoordering van deszelfs dierbaarste belangen.
Tot zover deze brief, die door alle Dordtse gecommitteerden werd ondertekend.

5.1.1 De Haagse Commissie

Nu kon als het gaat omde zaamenstel haarer Ledende Haagse commissie zeker bogen
op mannen die in alle opzichten voldeden aan het ideaalbeeld vankundige en
godsdienstige leden. Door toedoen van de kerkeraad was zij op 30 mei 1798 tot stand
gekomen en op 29 juni door de gemeente gekwalificeerd.3 Zij bestond uit tien leden. Op
enkelen van hen willen wij de aandacht vestigen ook al omdat zij bij de verdere
ontwikkelingen een belangrijke rol zullen spelen.
In de eerste plaats betreft dat de jurist Hieronymus van Alphen (1746-1803) die wij
kennen als vaderlands dichter.4 Naast een aantal andere functies bekleedde hij van
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1789-1793 het ambt van Pensionaris van Leiden waarna wij hem van 1793 tot 1795
terug zien als Thesaurier Generaal der Verenigde Nederlanden in Den Haag. Na de
omwenteling van 1795 wordt hij in maart van dat jaar als velen van zijn collega’s
wegens zijn verknochtheid aan de Oranje’s aan de kant gezet. Hij was zeer goed bekend
met de kerkelijke toestanden daar hij, nog onder het oude bewind, in zijn functie als
gedeputeerde van Leiden bij de Staten van Holland, door deze Staten benoemd was in
een commissie die nader in moest gaan op een verzoek van de Synode van Zuid-Hol-
land van 19 juni 1790 om verbetering van de predikantstraktementen.5 Reeds kort
na de omwenteling kwam hij op voor de rechten van de Hervormde Kerk inzake de
geestelijke- en kerkgoederen met zijn publikatie van 1796:De Rechten der Gerefor-
meerde Gemeenten en derzelver Leeraars, op de Kerken en Geestelijke Goederen van
hun bezeten, verdedigd. Buijnsters beschrijft hem verder als een gelovig man met grote
trouw aan de Hervormde Kerk, die hij als werktuig Gods zag. Zijn piëtistische inslag
manifesteerde zich in de organisatie van gebedssamenkomsten ten zijnen huize aan het
Westeinde, tesamen met zijn vriend en mede commissielid, de veertien jaar oudere
weduwnaar Coenraad le Leu de Wilhem. Huisvrienden waren onder meer de Haagse
predikanten Krieger die wij hierboven reeds ontmoetten in verband met de Utrechtse
Coetus en Jorissen. Hij was een man van grote gaven van hoofd en hart, precies degene
die kon functioneren als voorzitter van de Haagse commissie en vervolgens van het
Hollandse Stedenberaad.

Naast hem stond als uiterst bekwaam secretaris van de Haagse commissie en van het
StedenberaadJohannesCornelisvanderKemp(1768-1823),dieondermeervanaf1793
het ambt van commies bij de Raad van State had bekleed, dat hij echter in 1798 moest
neerleggen omdat hij weigerde de eed van trouw af te leggen aan het nieuwe bewind.
Na 1813 werd hij tot advocaat-generaal bij het Hooggerechtshof van Den Haag
benoemd door Willem I.6

Lid van de Haagse commissie was ook J.H. Mollerus (1750-1834). Deze raadsheer van
het Hof van Holland, was in 1784 benoemd tot secretaris van de Raad van State, maar
moest in 1795 ook het veld ruimen. Dank zij zijn gematigdheid was hij in staat
vele malen met succes op te treden als bemiddelaar tussen partijen. Lodewijk
Napoleon was zeer op hem gesteld en benoemde hem in 1806 tot directeur-generaal van
Binnenlandse Zaken en Erediensten. Hij werd in 1816 lid van de voorbereidende
commissie voor de staatsregeling.7 Een ander lid van de Haagse commissie was de
advocaat Francois Jacob Gallé die wij reeds tegenkwamen als tussenpersoon tussen de
Utrechtse Coetus en de Nationale Vergadering in de meidagen van 1797.8

Het was dus niet op losse gronden dat de Dordtse commissie in haar overwegingen om
te komen tot de keuze van de meest geschikte commissie om leiding te gaan geven, haar
voorkeur uitsprak voor die van Den Haag met namevanwege de agting de waardering
en zaamenstel haarer Leden. Inderdaad kon een aantal ervan bogen op een gedegen
bestuurservaring.

5.1.2 Haagse reactie op Dordts initiatief
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Op 11 december reeds kwam de reactie van de Haagse commissie, waarin deze haar
visie op genoemde overwegingen gaf. Ook zij was van mening dat het plaatselijk belang
niet los gezien mocht worden van de gezamenlijke zaak, wat dus gemeenschappelijk
overlegvereiste.Verderconstateerdezij dathet schrijvenvandeDordtsecommissievan
5 december aansloot bij de denkbeelden van de Haagse commissie. Met dank voor de
ouverturestemde zij er verder mee in dat het belang van de Hervormde Kerkin ons
vaderlandvereiste de werkzaamhedenop eenparige voette doen plaatsvinden. Hoewel
de punten waarom het ging in een gezamenlijk overleg wel duidelijk zouden worden
wilde zij er toch reeds enkele uit de brief noemen die overeenkwamen met haar eigen
zienswijze. Het betrof de volgende punten:
- het aanspraak maken op bezittingen, waarvan de wettigheid zou dienen te worden

aangetoond;
- het vormenvaneen commissievoorgezamenlijkewerkzaamhedenvanuit de grootste

gemeenten;
- het tot stand brengen van een onderlinge correspondentie en een samenwerkings-

verband tussen en met alle Hervormde gemeenten van deze republiek.
Door de scheiding van Kerk en Staat waren alle bevoegdheden, macht en invloed die
de uitwendige Godsdienstbetroffen en die tevoren werden uitgeoefend door de
burgerlijke- of plaatselijke overheid,in de boezem der Gemeentens wedergekeerd.
Dat gebeurde op zodanige wijze dat die gemeenten nu zelf - behoudensde onder-
geschiktheid aan de Burgerlijke verordeningen -alles wat op de handhaving en
bevorderingvandenuijtwendigenvormvandenGodsdienstbetrekkingheeft, konden
en moesten regelen. De aard van het werk in dezen te verrichten vereiste wel dat
degenen die zich daarmede bezighielden hun kwalificatie ontleenden aan deboezem
der Gemeentens. Zij waren in hun naam werkzaam en stonden op zichzelf zonder
afhankelijk tezijnvankerkeradenofvananderekerkelijkecommissiesofvergaderin-
gen. Zij hadden met hen geen andere relaties dan correspondentie over objecten die
nuttig en noodzakelijk waren. Alle pogingen, met de beste bedoeling ondernomen, om
deze werkzaamheden aan de gemeente zelf of haar gecommitteerden te onttrekken,
en in andere handen over te brengen waren niet bevorderlijk voor het bereiken van het
grote doel dat voor ogen stond. Daarom streefde de Haagse commissie een
samenwerkingsverband na. Om verwarring te voorkomen moest het ledental van de
participerende colleges minimaal zijn. Kleine gemeenten konden samenwerken met
de grote.

Verder schreef de Haagse commissie nog dat zij positief stond tegenover de voorstellen
van Dordrecht en dat zij zich gevleid voelde door de eer om hierin een leidende rol te
mogen spelen, dit te meer, daar er in andere gemeenten ook respectabele commissies te
vinden waren, en zij besloot met de opmerking, dat om weloverwogen te handelen en
de plannen toch eerst nog tot rijpheid te laten komen, eigenlijk nog enkele andere
commissies bij dit overleg betrokken dienden te worden.

Opmerkelijk in dit betoog is de uitspraak dat door de scheiding van Kerk en Staat alle
bevoegdheden, macht en invloed die te voren wat betreft deuitwendige Godsdienst
werden uitgeoefend door de burgerlijke- of plaatselijke overheidin de boezem der
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Gemeentens wedergekeerdzijn. Daarmede sprak de Haagse commissie dus in feite uit
dat de verhouding van Kerk en Staat onder de Republiek in strijd was geweest met het
karakter van de Kerk. Wederkeren veronderstelt immers een herstel van de normale
verhoudingen. Hier lezen we dus een positieve waardering voor de door velen zo
negatiefbeoordeeldescheidingvanKerkenStaat,daarvoortaandegemeentenweerhun
oude rechten konden hernemen inzake de uitoefening van de eredienst. Heel concreet
kon er nueen organisatie voor het beheer in het leven geroepen worden:een afzonderlijk
samenwerkingsverband van alle Hervormde gemeenten van deze republiek, te creëren
met voorbijgaan van de bestaande bestuursstructuur, kerkeraad, classes en synoden,
hoewel de structuur van de organisatie daaraan wel parallel zou moeten lopen. De
plaatselijke gemeenten zouden de basis van deze voorgestelde constructie moeten
vormen, met door haar gekwalificeerde commissies. Deze kwalificatie werd als
uitdrukkelijk voorwaarde genoemd om wettig te kunnen opereren. Hiermee is eigenlijk
de koers aangegeven die het Hollandse Stedenberaad is gaan varen. Het duurde echter
nog enige tijd eer het zover was, want de uitwerking van deze plannen vergde veel tijd.

5.1.3 Eerste bijeenkomst vertraagd

OpditantwoordvandeHaagsecommissieaandievanDordrechtvolgdeeenuitgebreide
correspondentie tussen beide. De kern hiervan was de vraag, welke commissies voor de
eerste oriënterende ontmoeting zouden moeten worden uitge-nodigd: alle classicale
steden van Zuid-Holland, zoals Dordrecht wilde, of slechts een selectie uit die van Zuid-
en Noord-Holland en Utrecht, zoals Den Haag voorstelde. Dordrecht verwachtte dat als
Den Haag de procedure zo eenvoudig wilde houden door slechts enkele gemeenten uit
te nodigen er bij de andere een gevoel van achterstelling gewekt zou kunnen worden,
wat schadelijke gevolgen kon hebben voor de verdere ontwikkelingen. Om achterstel-
ling van de dorpen te voorkomen zou hun gevraagd kunnen worden contact op te nemen
met de gemeentecommissies in de classicale hoofdsteden, om zich door hen te laten
vertegenwoordigen. Waarom, schreven de Dordtenaren, zouden we maar niet de knoop
doorhakken en ons officieel richten totde Gemeenten van ons ressort tezamen in een
ligchaam uijtmakende het Synode van Zuid-Holland. Gemeenten uit andere ressorten
hierbij betrekken kon verwarring oproepen doordat de structuur van de aldaar bestaande
fondsen van andere aard was.
Het motief van Den Haag was dat door alle commissies van Zuid-Holland uit te nodigen
de zaak voortijdig in de publiciteit zou komen, wat schadelijke gevolgen kon hebben
voor de uitvoering van de plannen. Dordrecht weerlegde dat bezwaar met de opmerking
dat het publiek worden de zaak niet behoefde te schaden. Integendeel, het zou
gemeenten uit hun onverschilligheid doen opschrikken, activeren en geestdriftig maken.
Zodoende was dan ook meteen de beperking tot alleen de classicale steden doorbroken
en werden alle gemeenten van Zuid-Holland erin betrokken.

Waaruit is de terughoudendheid van de Haagse commissie te verklaren? In de
handelingen is hiervan geen spoor terug te vinden, zodat wij op veronderstellingen zijn
aangewezen. Wij moeten ons dan realiseren dat de classicale- en provinciale commissies
waaruit de gemeentecommissies zijn ontstaan, in eerste aanleg waren opgericht om te
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verhinderen dat de geestelijke goederen en fondsen zouden worden genationaliseerd. Na
23 april 1798 richtte men de gemeentecommissies vooral op om acties te ondernemen
ter annulering van artikel 4 van de additionele artikelen van de Staatsregeling van 1798
die de uitvoering van dat voornemen betroffen. De oprichting van een samenwer-
kingsverband beoogde mede hieraan nader gestalte te geven en zou dus opgevat kunnen
worden als een actie tegen de nieuwe overheid. Deze verdenking, kon te eerder rijzen
waar, zoals wij gezien hebben, Van Alphen en Van der Kemp respectievelijk
voorzitter en secretaris van de Haagse commissie, voormalige hoge ambtenaren waren
van de Staten van Holland die respectievelijk in 1795 en 1798 - dus nog zeer recent -
wegens hun anti- patriottische instelling waren ontslagen.9 Voeg hierbij nog het Haagse
conspirerende sfeertje dat in deze periode het politiek bestel van de Bataafse republiek
verziekte en het scenario dat de Haagse terughoudendheid kan verklaren is compleet.
Bij (Haagse) mannen als Van Alphen en Van der Kemp zal een zekere beduchtheid
meegespeeld hebben voor het prikkelen van de machthebbers van het ogenblik door een
al te opzichtige kerkelijke reactie op de aanslag op de kerkelijke financiën. Zij zouden
hierin een provocatie kunnen zien en dat lag juist in Den Haag, het landelijk bestuurs-
centrum waar gedurende het afgelopen decennium zich felle conflicten hadden
voorgedaan tussen patriotten en prinsgezinden, precair. Ook aan de Kerk waren immers
deze conflicten niet ongemerkt voorbijgegaan. Zo waren in 1789 de pastorieën van drie
patriots gezinde predikanten, Van Spaan, Muilman en Heringa, geplunderd.10 Dit
overwegende wordt verklaarbaar waarom de gemeentecommissie uit Den Haag koos
voor de tactiek om de nodige omzichtigheid te betrachten bij de uitvoering van de
plannen. Dordrecht, verder van het regeringscentrum, verkeerde in een geheel andere
positie.

De kwestie werd van beide zijden serieus behandeld. Den Haag stelde alles in het werk
om Dordrecht te overtuigen. Het overleg is zelfs uitgelopen op een persoonlijke
ontmoeting van de beide commissies op 21 maart 1798 te Rotterdam. Namens Den
Haag waren aanwezig Schepman, Mollerus en Van der Kemp, namens Dordrecht
Vrolijkheid, Onderwater en Crema. Ook in dit beraad discussieerde men over het uitno-
digingsbeleid. Dordrecht legde zich uiteindelijk maar bij het voorstel van Den Haag
neer, niet uit overtuiging, maar omdat de zaak voortgang moest hebben. Zo kwam het
toteencompromiswantprincipieelbleefDordrechtopterenvoorhetuitnodigenvanalle
steden van Zuid-Holland en wenste dit ook duidelijk vastgelegd te zien. Als tijd en
plaats voor de eerste oriënterende bespreking stelde men vast: dinsdag 16 april 1799 te
Den Haag met als agenda de volgende zaken: de totstandbrenging van een algemene
correspondentie van alle commissies, de finan-ciële afhandeling van de dreigende
overdracht van kerkgebouwen, de aanspraken op de geestelijke goederen en fondsen,
de vorming van fondsen, de opstelling van de gemeenten in het geval de overheid de
armenzorg zou overnemen en ten slotte alle verdere punten die aan de orde zouden
komen en het algemeen belang dienden. Leden van de gemeentecommissies van Delft,
Gouda, Schiedam, Hoorn en Utrecht - het Haagse rijtje dus - hadden al laten weten dat
zij graag tot correspondentie wilden komen en bereid waren een conferentie bij te
wonen.
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Den Haag verzorgde verder de voorbereiding. Op 23 maart richtte de Haagse commissie
aan de betreffende steden een uitnodiging met bovenvermelde agenda waarover de af
te vaardigen gecommitteerden dus alvast met hun achterban overleg konden plegen.
Behalve de mededeling dat de vergadering op 16 april zal worden gehouden, werd
in een postscriptum nog meegedeeld dat deze zal aanvangen ’s morgens 10.00 uur ten
huize van het medelid H. van Alphen wonende in het Westeinde. Antwoorden moest men
zenden aan J.C. van der Kemp.

5.1.4 Conferentie ten huize van Van Alphen

Devergaderingduurde tweedagen,16en17april 1799.Hetverslagervan isopgenomen
in de handelingen van de Haagse commissie van 20 april. Ter vergadering waren
aanwezig uit:11

Den Haag H. van Alphen, J.C. van der Kemp

Dordrecht J.A. Repelaer, A.W.N. Tets van Goudriaan

Delft Wessel Scholten, A. van Schuilenburgh

Gouda H. van Wijn, H. Hardenberg

Schiedam J. Verlouwen, G. Hoekwater

Hoorn H. van Straalen

Utrecht J. Both Hendrikse

Allereerst sprak men overhet aanleggen van een correspondentie. Het zou moeilijk zijn
alle gemeenten uit de republiek erin te betrekken. De gecommitteerden werden het
erover eens om overeenkomstig de synodale indeling van de republiek (Zuid- en Noord-
Holland als één te beschouwen) te trachten enige lichamen in het leven te roepen die
vervolgens met elkaar hun gezamenlijk belang zouden kunnen behartigen. Zo zouden,
bijvoorbeeld, de classicale steden van de Zuid- en Noordhollandse synoden een
conferentie kunnen vormen. Op dezelfde wijze kon dit in Utrecht gebeuren en zo ook
in de andere synodale ressorten alsmede in Zeeland.12 Inmiddels zou, zolang
bovengenoemd plan nog niet was gerealiseerd, de conferentie in haar huidige
gedaante voortgezet moeten worden. Als volgende vergaderdatum werd 23 mei
vastgesteld, waarop men de commissies uit gemeenten van andere gewesten zou
uitnodigen, voorzover men die geschikt achtte en zij zich bereid verklaarden aan de
conferentie deel te nemen. Verder moest op 21 mei, dus twee dagen eerder, een
samenkomst plaatsvinden waarvoor alle classicale steden van de Zuid- en Noordhol-
landse Synoden zouden worden uitgenodigd. De vrees van de Haagse commissie zich
hierdoor te compromitteren was blijkbaar overwonnen. In afwachting van de volgende
vergaderingen zijn er geen verdere besluiten genomen.
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5.2 OPRICHTINGSVERGADERING

Op 21 mei 1799 vond dan in de Schuttersdoelen in Den Haag de vergadering plaats van
de gecommitteerde afgevaardigden uit de classicale ressorten van de Noord- en
Zuidhollandse Synoden.13 Aanwezig waren uit:

Dordrecht A.W.N. van Tets van Goudriaan

Delft Wessel Scholten, A. van Schuilenburgh

Leiden D.R. Wijckerheld Bisdom, A.C. de Malnoë

Gouda en Schoonhoven H. van Wijn, H. Hardenberg

Rotterdam N.H. van Charante

Schiedam C.J. Swalmius, J. Verlouwen

Gorinchem H.E. van Meerten, C.J. Kneppelhout

Den Haag H. van Alphen, J.C. van der Kemp, J.H. Mollerus

Breda C.F. Schults Pesser, S.D. Jantzon

Haarlem J. Teding van Berkhout, A. de Waal Malefyt

Hoorn H. van Straalen

Enkhuizen B. Blok

Edam T. de Vries

Als voorzitter en secretaris traden op de heren H. van Alphen en J.C. van der Kemp.
Tezamen waren er 22 personen uit dertien classicale ressorten. Afwezig waren de steden
Brielle,Alkmaar,Woerden,BurenenAmsterdam.Brielle enAlkmaarzouden latergaan
deelnemen. Voor Woerden gold dat de aard der commissie deel-name niet toeliet.14

Buren scheen niet genegen om toe te treden, terwijl Amsterdam niet was uitgenodigd
omdat de commissie aldaarniet behoorlijk geconstitueert wierd geoordeeld.15 Een
complicatie bij deze afvaardiging was dat binnen één classicaal ressort twee steden
konden liggen die een afvaardiging gestuurd hadden, bijvoorbeeld de classis Schieland
met de steden Schiedam en Rotterdam. Dat zou later bij stemming per classis nogal wat
problemen geven. H. van Alphen deed verslag van de voorlopige conferentie op 16 en
17 april 1799 en voegde hieraan toe dat de geprojecteerde vergadering op 23 mei,
waarvoor steden waren uitgenodigd uit andere provinciale synoden, niet zou doorgaan
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omdat er behalve uit Utrecht16 geen reactie was gekomen van de aangeschrevenen of
omdat zij hadden laten weten er niet voor te voelen. Voorlopig zouden de werkzaamhe-
den zich dus uitstrekken tot de gemeenten uit Zuid- en Noord-Holland.

Na dit bericht deed de Haagse commissie twee voorstellen.
1 Deze bijeenkomst zou zich constitueren tot een geordende vergadering en zichzelf

thans sterk genoeg verklaren om haar werkzaamheden aan te vangen.
2 Om degemeentecommissies der absenteclassicale steden op tewekken tot bijwoning

der volgende vergadering was het nodig de Amsterdamse gemeente te overreden een
behoorlijk door haar gekwalificeerde commissie te benoemen en de commissie der
overige classicale steden te betrekken in de werkzaamheden. Voorts moest er bij de
commissies uit de gemeenten der kleine steden en dorpen op aangedrongen worden
dat zij de gecommitteerden uit de classicale steden zou-den machtigen om ook in hun
naam en dus in de naam van de gehele classis op de volgende bijeenkomsten te
stemmen. Langs deze weg zouden zij aantonen dat alle commissies één lichaam, dat
van alle gemeenten van de Zuid- en Noordhollandse Synoden, vormden.

Alle leden schaarden zich achter deze voorstellen. In een resolutie verklaarden de
aanwezige steden zich met elkaar te verenigen om de belangen van de ’Hervormde
Godsdienst’ in onderlinge samenwerking te behartigen. Zij wilden hierin ook de niet
aanwezige steden betrekken, zodat de gemeenten onder de beide synoden van Noord-
en Zuid-Holland één lichaam zouden vormen en daardoor de basis zouden leggen voor
de uitbreiding der werkzaamheden over de verderegedeeltens dezer Republiek.17 Men
besloot de eerstvolgende vergadering te beleggen op 16 juli om 10.00 uur v.m. in de
Schuttersdoelen te Den Haag. Daar zouden plaats en tijd bepaald worden van de
daaropvolgende vergadering. Men drong erop aan dat de comparanten door hun
gemeenten behoorlijk gekwalificeerd zouden zijn.

Voor die volgende vergadering stelde men enkele belangrijke agendapunten vast.
1 Kunnen en moeten er geen maatregelen genomen worden tegen de nationalisatie van

de geestelijke goederen en de herverdeling der kerkgebouwen en zo ja, welke?
2 Op welke wijze kan door financiële maatregelen het beste worden gezorgd voor de

instandhouding van de ’Openbaren Hervormden Godsdienst’?
3 Welke middelen kunnen worden aangewend om aan’t Hervormd Wezen in ons

Vaderland zodanige vastheid en eenheid te geven of te doen behouden als tot
bevordering van de Godsdienst nodig is?

De voorbereidende werkzaamheden voor de behandeling van deze punten op de
volgende vergadering verdeelde men onder de afgevaardigde steden. Punt 1 werd in
handen gelegd van Dordrecht, Gouda en Den Haag, over punt 2 moesten Rotterdam,
Gorinchem en Haarlem zich buigen, terwijl Delft, Leiden, Den Haag en Hoorn
punt 3 voor hun rekening namen. Aan de deputaten van de Zuid- en Noordhollandse
synoden zou men van dit alles kennis geven. Daarmee zouden de gecommitteerden van
Dordrecht en Haarlem zich belasten. De gecommitteerden Van Alphen en Van der
Kemp kregen het verzoek respectievelijk het presidiaat en secretariaat op zich te nemen.
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De gecommitteerden van Utrecht zouden van alles wat hier aan de orde is geweest in
kennis worden gesteld en worden aangespoord om de gemeentecommissies onder hun
synodale ressort gelijke maatregelen te doen treffen. Op grond van een besluit van 21
mei hebben de classicale steden zich voor 16 juli beijverd om de andere gemeenten in
hun ressort op te wekken mee te doen en aan de werkzaamheden deel te nemen.18

5.3 DE TAAKSTELLING

Zoals was afgesproken vond de volgende vergadering plaats op 16 juli 1799 in de
Schuttersdoelen in Den Haag. Overeenkomstig het besluit van de vorige vergadering en
dank zij de bovengenoemde activiteiten der classicale steden waren hierbij niet alleen
de classicale steden betrokken maar ook andere gemeenten uit de Zuid- en Noordhol-
landse synodale ressorten.19De voorzitter, de Haagse gecommitteerde Hieronymus van
Alphen, opende de vergadering. Hij zei zich erover te verheugen dat in Holland op
kerkelijk gebied een zekere eenheid tot stand was gekomen en sprak de wens uit dat in
de andere synodale ressorten ook een dergelijk lichaam zou worden gevormd. Zo kon
met vereende krachten hetProtestantsch Hervormde wezentot inwendige bloei gebracht
worden wat een weldadige invloed zou hebben op de natie en het komende geslacht.
Daarbij somde hij een aantal voorwaarden op waaraan naar zijn mening voldaan moest
worden:
1 De zuivere evangelieleer der hervormden mag niet verbasterd worden en de

predikanten die zich hiervoor inspannen moeten bescherming krijgen tegen ijveraars
voor een waarheid die tot verdeeldheid leidt.

2 De openbare bijeenkomsten moeten bewaard blijven alskweekscholen van
Godsdienstige deugden. Daartoe is zorg nodig voor openbare vergaderplaatsen, de
openbareeredienst, kerkgebouwen, organisten, orgels enzovoortsen voor het welzijn
der predikanten.

3 Het mag de Kerk niet ontbreken aan geschikte waardige en naar omstandigheden des
tijds geoefende en beproefde predikanten. Daartoe dient er een opleiding te zijn voor
jonge mannen op seminaria of kweekscholen, opdat zij zich volledig kunnen oefenen
in alles wat van een leraar in deze tijd en naar de tegenwoordige vorderingen in de
wetenschappen mag worden verwacht.

4 Er zullen regelingen moeten komen om onvermogende gemeenten financieel te
ondersteunen.

5 In de overgebleven koloniën zal de zending niet mogen worden vergeten.

Voor dit alles was geld nodig. Daarom drong Van Alphen sterk aan op het stichten en
behoorlijk administreren van fondsen, bijeengebracht uit vrijwillige bijdragen. Verder
vond hij dat deze vergadering - die wij nu verder aanduiden als het Stedenberaad -
verplicht was over alles wat actueel was te delibereren opdat de zaken van de
’Godsdienst’ bij de tijd zouden blijven. Het was hem duidelijk dat niet elke gemeente
en elk ressort na een oproep om zich aaneen te sluiten zou meedoen aan deze opzet.
Mochten er echter zijn die het met deze vergadering en opzet niet eens waren, dan zou
dat de andere er niet van weerhouden samen verder te gaan. Deze vergadering moest
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thans de taken waarvoor zij stond zo goed mogelijk aanpakken opdat althans een deel
van de Hervormde Kerk in Nederland op zijn grondvesten kon blijven staan en er later
geen verwijt van slapheid of werkeloosheid te maken zou zijn. De scheiding van Kerk
en Staat gaf de Kerk een grote vrijheid om zichzelf te regeren en voor zichzelf te zorgen,
aldus besloot Van Alphen zijn toespraak.

Het was een duidelijk verhaal waarin hij onomwonden de taken aangaf voor de
verenigde commissies. Het verfrissende van zijn betoog was dat er na de defensieve
opstelling nu een offensief plan ter tafel kwam dat de scheiding tussen Kerk en Staat als
een nieuwe mogelijkheid en uitdaging opnam vanwege de aan de Kerk geboden vrijheid
om zich zelf te regeren en voor zichzelf te zorgen.20Opmerkelijk aan deze toespraak van
Van Alphen is bovendien ten eerste dat aan dit beheersorgaan, het Stedenberaad, ook de
zorg voor de zuivere evangelieleer als taak wordt toegewezen, een zaak die in wezen
thuishoort bij bestuursorganen als classes en synoden, maar tijdens de Republiek in
laatste instantie door de overheden werd uitgeoefend. En ten tweede dat onder punt
5 de zending genoemd wordt als kerkelijke opdracht. Houdt dit verband met de
oprichting van ’Het Nederlandsch Zendeling Genootschap’ op 19 december 1797?21

Na Van Alphens rede volgde de vaststelling van de presentielijst en werden de
kwalificaties opgelezen. Hieruit bleek dat de dorpsgemeenten uit de verschillende
classes in meerderheid waren toegetreden en de gecommitteerden der classicale steden
hadden gemachtigd om in hun naam te handelen.22Sommige hadden eigen gecommit-
teerden afgevaardigd. De kwalificaties van de meeste gemeenten gingen echter niet
verder dan dat zij zich bereid verklaarden om de plannen van het Stedenberaad aan hun
gemeenten ter goedkeuring en bekrachtiging voor te leggen. Daar de classes Buren,
Woerden, Amsterdam en Alkmaar absent waren, stelde men een concept-brief op om
deze alsnog op te wekken tot deelneming aan deze vergadering en het voorbeeld van de
andere classes te volgen. De gecommitteerden uit Delft, Gouda, Den Haag en Hoorn
zouden hun verdere inlichtingen verschaffen. In Amsterdam waren de problemen nog
niet opgelost; de verdeeldheid over de kwalificatie van de gemeentecommissie aldaar
was zelfs nog toegenomen.23

Nu kwamen de drie discussiepunten aan de orde die in de vergadering van 21 mei waren
geformuleerd. Het eerste, het verweer tegen de dreigende nationalisatie van de
geestelijke goederen en de herverdeling van kerkgebouwen, was op die vergadering in
handen gegeven van de gecommitteerden uit Dordrecht, Gouda en Den Haag. Hun
voorstel was een commissie te benoemen tot rekest aan het Wetgevend Lichaam van de
Bataafse republiek. De leden A.C. de Malnoë, D.R. van Wijckerheld Bisdom, J.A. van
der Spijck, S.D. Jantzon en H. van Stralen werden voorgesteld om dit rekest op te
stellen.
In dit verzoekschrift moest worden betoogd ten eerste: dat de hervormden in ons land
inhetalgemeen,alsmededeverschillendegemeentenuitwiernaamhetadresverzonden
werd in het bijzonder, het eigendomsrecht hadden op fondsen en goederen waaruit zij
betalingen genoten voor hun predikanten en voor andere onkosten in verband met de
uitoefening van hun openbare eredienst; en ten tweede dat noch de Staatsregeling van
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1798 noch de daarbij behorende additionele artikelen de hervormden in het algemeen
en de adressanten in het bijzonder beletten of konden beletten om het genot dier rechten
te handhaven. Gemeenten die van mening waren op dit stuk van zaken bijzondere
aanspraken te kunnen doen gelden moesten deze binnen drie weken bij deze commissie
tot rekest inleveren. De zaak van kerkgebouwen en pastoriehuizen kon het best aan het
beleid der plaatselijke gemeenten worden overgelaten.24

Het tweede punt betrof de financiële maatregelen tot optimale instandhouding van de
openbareeredienst.DegecommitteerdenvanRotterdam,GorinchemenHaarlemdiedit
punt hadden voorbereid, gaven in overweging onverwijld een fonds te stichten waaruit
niet alleen de gewone kosten voor hetonderhoud van den godsdienstmoesten worden
betaald, maar ook de meer algemene en gemeenschappelijke behoeften van de
vaderlandse Kerk. De vergadering ging hiermede akkoord, terwijl men de afspraak
maakte dat de gecommitteerden uit iedere gemeente deze zaak zo zouden bevorderen
als zij het meest geschikt achtten.

Over het derde punt, het vraagstuk welke middelen men zou kunnen aanwenden om het
’Hervormd wezen’ meer eenheid en vastigheid te geven, bleef een rapport nog
achterwege. Wel zouden ondertussen de gemeenten in andere synodale ressorten
opgewekt worden lichamen op te richten zoals die geformeerd waren in Zuid- en Noord-
Holland.25 Hiertoe werd hun een schrijven gezonden waarin tevens geïnformeerd zou
worden naar de stand van zaken aldaar. De resultaten hiervan zouden voor het
Stedenberaad mede beleidsbepalend zijn. Daarvoor benoemde men een commissie,
bestaande uit de heren H. van Alphen, D.R. Wijckerheld Bisdom en H. van Stralen, die
voor de volgende vergadering een of meer concepten moesten samenstellen.26

Vermeldenswaard is dat op deze vergadering eveneens het besluit viel dat de geza-
menlijke gecommitteerden uit de gemeenten die verenigd waren in het Hollandse
Stedenberaad, een verslag van hun werkzaamheden zouden publiceren en in druk
uitgeven.DeuitvoeringhiervanwerdopgedragenaandecommissiesvanLeidenenDen
Haag en in handen gelegd van de heren J.C. van der Kemp, H. van Alphen, D.R.
Wijckerheld Bisdom, en A.C. de Malnoë.27

Over de wijze van stemming - al of niet classicaal - zouden nadere voorstellen ingediend
worden28, terwijl er tevens een plan van onkostenverdeling zou worden ontworpen. De
heren Van Spijck, Blok, Van Meerten en Van Schuilenburgh belastten zich hiermee.
Ook besloot men dat voortaan de vergaderingen met vast gebed geopend en gesloten
zouden worden. Voor de opening werd dat van de Haagse commissie overgenomen,
voor de sluiting kreeg D. Slotemaker, gedeputeerde van de Overflakkeese dorpen, het
verzoek een ontwerp samen te stellen.
De agenda voor de volgende vergadering, te houden 18 september 1799, zou de
volgende punten omvatten:
1 Rapportage over wat er omtrent de zaak van de geestelijke goederen was verricht;
2 Rapportage over de middelen die tot instandhouding en bloei van de ’Hervormde

Godsdienst’ zouden kunnen worden aangewend;
3 Zo mogelijk het vaststellen van een reglement van orde voor deze vergaderingen;
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4 Het overwegen van punten die door de leden zouden worden ingebracht tot
bevordering der algemene belangen van de ’Hervormde Godsdienst’.

De Haagse commissie kreeg het verzoek ook de organisatie van de volgende vergade-
ring op zich te nemen.

5.4 VERTRAGING EN VOORTGANG , DE DRIE PUNTEN

De vergadering van 18 september werd echter uitgesteld, omdat verscheidene
gecommitteerden uit de commissies van Zuid- enNoord-Holland verhinderd waren. Dit
bleek ook het geval op de nieuwe datum, woensdag 16 oktober. In het bericht over het
uitstel schreven de Hagenaars:waartoe wij te meer hebben besloten, daar wij vernomen
hebbendatzulksaan verscheidene ledennietonaangenaamwas29Degenoemde redenen
van het niet doorgaan van deze vergaderingen zijn dus dat som-mige gecommitteerden
niet konden komen en dat uitstel verscheidene niet onaangenaam zou zijn. Niet
genoemd, maar zeker van invloed was de Engels-Russische invasie in Noord-Holland
in de periode van 19 augustus tot 18 oktober 1799 waaraan de Prins van Oranje, later
Koning Willem I, aanvankelijk deelnam; hij woonde zelfs een kerkdienst in Alkmaar
bij.30 Uiteraard werd toen de noodtoestand uitgeroepen. Steden als Hoorn, Enkhuizen
en Alkmaar werden in de oorlogshandelingen betrokken door een bezetting, terwijl
Bataafse compagnieën uit Leiden, Haarlem, Amsterdam, Delft en Rotterdam op het
Noordhollandse strijdtoneel werden ingezet.31In de stukken van het Stedenberaad wordt
er met geen letter naar verwezen, hetgeen wellicht samenhangt met de hoop van vele
gecommitteerden dat het politieke getij zou keren. In ieder geval riep de invasie twijfels
op over de duurzaamheid van de hele Bataafse republiek. Daardoor kwamen er ook
vraagtekens te staan achter de constitutie van 1798 en de negatieve gevolgen ervan
voor de Hervormde Kerk, dus keek men de kat uit de boom. Maar zulke overwegingen
kon men moeilijk aan het papier toevertrouwen. Pas op 21 maart 1800 ontvingen de
commissies der classicale steden een hernieuwde convocatie voor de volgende
vergadering, nu voor 23 april 1800.32 In deze convocatie werd eraan herinnerd dat de
vorige vergadering moest worden uitgesteld waardoor er veel kostbare tijd was
verspeeld. Het tijdstip nadert snel dat de Hervormde gemeenten zelf in de traktementen
van hun leraren zullen moeten voorzien, met alle gevolgen van dien. Het werd dus hoog
tijd voor een hervatting van de werkzaamheden. Zo kwamen de Hollandse gecommit-
teerden, na ruim negen maanden, weer bijeen op woensdag 23 april 1800 om 10.00 uur
in de Schuttersdoelen te Den Haag.

De belangrijkste zaken waarmee het Stedenberaad zich in deze en de volgende
vergaderingen heeft bezig gehouden waren reeds aangegeven in de drie punten die in de
vergadering van 21 mei 1799 waren vastgesteld en nader uitgewerkt in de vergadering
van 16 juli van dat jaar. In verband met de systematiek en de onderlinge samenhang
bespreken wij ze in de omgekeerde volgorde. Eerst komt de organisatiestructuur aan de
orde,daarnade fondsvormingen tenslottededreigendenationalisatievandegeestelijke
goederen.
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5.5 DISCUSSIE OVER DE ORGANISATIESTRUCTUUR

Het derde punt handelde over middelen, die konden worden aangewendom aan het
Hervormd wezen in ons Vaderland ... vastigheid en vereeniging te geven. In grote
trekken kwam dat neer op het vormen van een organisatie die de taken op zich
zou nemen die de overheden voorheen uitoefenden. In de vergadering van 16 juli
1799 had men dit punt in handen gegeven van de gecommitteerden D.R. Wijcker-
held Bisdom, H. van Alphen en H. van Straalen.

5.5.1 Het eerste plan

Nu, in de vergadering dus van 23 april 1800, presenteerden deze drie heren een zeer
uitvoerig en ambitieus plan dat in een concept van achttien gedrukte pagina’s beoogde
de organisatie van de gehele Her-vormde Kerk te regelen.33 Dit kwam in hoofdzaak op
het volgende neer: Naast de classes en synoden diezo lang en in zoverre zulks mogelyk
is, moesten blijven zoals zij zijn moest er ook eenKerkelyk-politiek ligchaam,gevormd
wordenhet welk thans op- en overneemt de zorg voor en het instandhouden van den
Openbaren Hervormden Godsdienst. Daarvoor was nodig:

I dat elke gemeente een commissie aanstelt die onder verantwoordelijkheid aan haar
tot taak heeft: de zorg voor en instandhoudingvan den Openbaaren Her-vormden
Godsdienst en alle verdere Pointendie uit dit mandaat voortvloeien,

II dat er in elk synodaal ressort (de twee Hollandse voor één gerekend) een synodaal
kerkelijk-politiek lichaamwordtopgerichtbestaandeuitafgevaardigdenuitelkder
classes.

III dat deze gewestelijke lichamen eenVergadering of College van algemeene
directiekiezen voor de gehele republiek.

Zo zag in grote trekken de opzet vandit nieuwe, en door de omstandigheden des tijds
noodzakelijk geworden gebouwer uit.

De hele teneur van dit plan vertoonde ook in de nadere uitwerking een duidelijk
overwicht van het beoogdeKerkelyk-politiek ligchaam- de benaming is al teke-nend -
op de bestaande bestuursstructuur van classes en synoden. Men krijgt de indruk dat de
opstellers alle macht over de Kerk die vroeger bij de overheden lag, in handen willen
leggen van dit kerkelijk politieke lichaam en daarmee aan de ideeën van de Haagse
commissie zoals genoemd in de brief van 11 december 1798 aan die van Dordrecht
nader gestalte geven.34

Ter beoordeling van dit plan benoemde de vergadering een commissie van zeven leden.
Naast de samenstellers Van Alphen, Wijckerheld Bisdom, Van Straalen en daarbij nog
Van Schuilenburgh kregen de heren Van Charante, Van Meerten en Zeeberg, die eerder
aangewezen waren ter behartiging van de financiële zaken, een plaats in deze
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commissie. Voordat zij echter hun oordeel gaf wilde zij eerst de mening horen van de
gemeentecommissies aan wie zij daarom dit plan ter consideratie toezond.

De Rotterdamse commissie reageerde wel heel alert. Op 26 april, dus drie dagen na de
behandeling van het rapport in het Hollandse Stedenberaad, benoemden de XXI
van de Maasstad een commissie uit hun midden bestaande uit de heren Mees, Van der
Meij, Schuller, Van den Bosch en Kaas met de opdracht over dit concept een rapport uit
te brengen.35Ruim een maand later, op 29 mei 1800, deden zij dit in een vergadering van
gecommitteerden.36 Het bleek dat zij nogal bezwaren hadden tegen de algemene opzet
van het concept; zij vonden deze te ambitieus. Het leek hun onwaarschijnlijk dat het
Hervormd wezenover voldoende vermogen en bereidheid zou beschikken om zulk een
kostbaar plan ten uitvoer te brengen, daar het niet strookt met de wijze van denken en
handelen van de hervormde leden. De inhoud van de pagina’s 1 en 2 doen vrezen dat de
kerkelijke besturen, synoden en classes, zullen gaan verdwijnen, en verder zou men uit
het voorstel kunnen lezen dat kerkelijke gemeenten voortaan door twee lichamen
gerepresenteerd zullen worden, te weten een kerkeraad en een gemeentecommissie,
zonder nadere omschrijving van hun grenzen.
Ook besteedde de Rotterdamse commissie aandacht aan artikel III, dat handelde over
een overkoepelend landelijk orgaan. Omslachtig en kostbaar, zo oordeelde zij. De
algemene structuur van de Hervormde Kerk was zodanig, dat het kerkeraden, classes en
synoden aan inzicht ontbrak om maatregelen en plannen ter verbetering te overzien.
Men achtte er dus de tijd nog niet rijp voor. Zo vond de commissie het met name
onzeker
1 of en welke synodale ressorten of gewesten zich bij Holland zouden aansluiten,
2 op welke wijze zij dit zouden doen,
3 wat zij financieel zouden kunnen bijdragen,
4 of een samenwerkingsverband van andere gewesten en zelfs van de vermogendste

gemeenten uit Holland wel in staat zou zijn voor de eigen financiën te zorgen.

De commissie constateerde verder dat de zorg voor onvermogende gemeenten aan een
landelijkecommissiewerdopgedragen37.Omanderegewesten totdeelnametebewegen
zou men bij de samenstelling daarvan (te)veel moeten toegeven.38Die andere gewesten
waren onvermogend en daar Holland volgens het plan slechts voor een klein deel in de
landelijke directie vertegenwoordigd zou zijn, zouden de andere het tot zijn nadeel zeer
gemakkelijk kunnen overstemmen.
Nu gaat het federalisme spreken, want de vrees wordt vervolgens geuit dat de gevol-gen
voor Holland in het algemeen en voor de daarin gelegen gemeenten in het bijzon-der
funest zullen zijn, ja, de ineenstorting van het gehele plan tot gevolg hebben. Immers,
wat gaat er gebeuren als gemeenten hun financiële bijdrage niet zouden voldoen, terwijl
er geen mogelijkheden bestaan om de ontbrekende middelen om te slaan en in te
vorderen? Er zijn eenvoudigweg geen machtsmiddelen om onwillige contribuanten tot
betaling te dwingen. Hiermede is volgens de Rotterdamse commissie de onuitvoerbaar-
heid van dit plan duidelijk aangetoond.

5.5.2 Het tweede plan geaccepteerd
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Ook de beoordelingscommissie uit het Hollandse Stedenberaad zag, mede op grond van
debinnengekomen consideraties vanverscheidene gemeentecommissies, de onuitvoer-
baarheid van het concept-plan in. Daarom stelde zij een nieuw ’Provisioneel Rapport’
op dat zij in de vergadering van het Hollandse Stedenberaad van 23 juli 1800
presenteerde. Dit plan, dat in tegenstelling tot het zeer omvangrijke eerste concept
slechts vier pagina’s omvatte, was bescheidener van opzet, minder ambitieus en meer
aangepast aan de realiteit.39Zo meenden de rapporteurs dat geen tijd en energie verspild
moest worden aan een nationale bovenbouw, maar dat, gegeven de korte tijd die er nog
rest, alles in het werk gesteld moet worden om overal in Zuid- en Noord-Holland
gemeentecommissies op te richten en tot activiteit te brengen, en deze weer te bundelen
in een goed georganiseerde ’Algemeene Vergadering’, dus het Stedenberaad. Dit laatste
krijgt uitdrukkelijk tot taak hethandhaven van de Hollandsche Synoden, Classes en
Kerkeraden, bij alle hunne rechten; en het houden van goed verstand met de voorsz.
Synoden en derzelver Deputaten.40 Hiermede kreeg voor Holland het Stedenberaad de
functie toebedeeld die in het eerste ’Rapport’ was gereserveerd voor hetKerkelyk-
politiek ligchaam- deze benaming kwam in dit tweede rapport niet meer voor.

Blijkbaar wilden de rapporteurs door alle nadruk te leggen op de dienende taak van de
gemeentecommissies de in het vorige rapport gevestigde indruk van machtsuitoefening
van depolitiekentegenover dekerkelijken41 wegnemen. Wel hoopten zij ook dat er
binnenkort in andereSynodale Ressorten- net als in Holland - gemeentecommissies in
het leven zouden worden geroepen en dat deze commissies dan gezamenlijk plannen
zouden beramen om te komen tot eenCollegie van Algemeene Directie tot eenparige
instandhouding van den Hervormden Godsdienst in ons gantsche Gemeenebest42, maar
zij vonden niet dat daar de eerste prioriteit lag, en met name niet dat men in afwachting
van de totstandkoming van zo’nDirectiewerkeloos zou kunnen afwachten. Integendeel,
met voortvarendheid dienden de eerste twee punten die in het plan van 23 april 1800
voorkwamen, ten uitvoer worden gebracht. Dat waren de verdere vorming van
gemeentecommissies inalleplaatsenvanhetvoormaligegewestHolland-waarvanmen
verwachtte dat zij zich bij het Stedenberaad zouden aansluiten - en de uitbouw van dit
Stedenberaad toteenAlgemeene Vergaderingvan degezamentlyke gecommitteerdender
Hervormde Gemeentenonder de synoden van Zuid- en Noord-Holland, onafhankelijk
van de andere gewesten.

Het planbevatte tweepuntendie omverschillende redenenuiterst controversieelwaren.
Het eerste noemde als een taak erop toe te zien dat de gemeenteinvloedzou hebben bij
de beroeping van predikanten en de benoeming van ouderlingen en diakenen. Het stond
er in omzichtiger bewoordingen dan in het eerste concept, maar het stond er toch maar.
Dat was men niet gewend. Ten tijde van de Republiek - ruim tweehonderd jaar - vonden
beroepingen en benoemingen plaats door zichzelf aanvullende kerkeraden. Daarbij
beïnvloeddenbestaandecollatierechtenofoverheidsbemoeienissenbovendienvaakhet
benoemen van predikanten. Deze eerste taak betekende in de Hervormde Kerk dus iets
geheel nieuws.43

Als tweede punt noemde het plan als taak van deAlgemeene Vergadering- het
uitgebouwde Stedenberaad - het na een advies vaneene daartoe bevoegde Kerkelijke
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Vergadering, ofte ook anderzins bij deze Vergaderingdoen inhouden van het traktement
van een predikant als mogelijke tuchtmaatregel die bovendien de desbetreffende
gemeentecommissie dwingend zou moeten worden voorgeschreven.44 Ook deze taak
werdvoorheendoordeoverhedenwaargenomen.Zobevattehetplandus twee takenvan
controversionele aard, omdat zij grote conflicten in een gemeente zouden kunnen
oproepen.
Daarnaast bevatte het plan financiële taken, zoals het beheer over de geestelijke- en
kerkgoederen wanneer deze eventueel aan de gemeenten zouden worden toegewezen
of overgelaten.45 Daaruit blijkt dus dat men - op 23 juli 1800 - weer rekening hield met
de mogelijkheid dat de overheid deze niet zou annexeren. Zij zou in dat geval het beheer
hieroverkunnenoverdragenaandeplaatselijkegemeentenof,alnaaraardenoorsprong,
aan het Stedenberaad. Op de verdere financiële taken komen wij terug wanneer wij de
fondsvorming behandelen.46

Ook van dit rapport ontvingen de leden een gedrukt exemplaar ter consideratie door hun
gemeenten. Er werd op aangedrongen op de eerstvolgende vergadering over het rapport
een finale beslissing te nemen.

Om na te gaan hoe de basis op dit plan heeft gereageerd, gaan wij nogmaals te
radebij deRotterdamsecommissie.Ookvoordebestuderingvandit rapportbenoemden
de gecommitteerden een commissie ad hoc van dezelfde samenstelling als voor de
beoordeling van het vorige plan te weten de heren Mees, Van der Meij, Schuller, Van
denBoschenKaas. Ineenvergaderingvandegemeentecommissieop22augustus1800,
dus binnen één maand na de presentatie van het plan, brachten zij al verslag uit van hun
bevindingen.47Bij monde van de heer Mees lieten zij weten dat aan de meeste bezwaren,
die zij tegen het eerste plan hadden, nu tegemoet was gekomen. Zij oordeelden dat dit
plan aan het doel beantwoordde: namelijk de nadere vereniging van de hervormde
gemeenten in Holland, waarbij voor andere gemeentecommissies en hun omstan-
digheden begrip bestond. Hun advies luidde dan ook: goedkeuren. De vraag rees echter
of de gemeentecommissie van Rotterdam door de gemeente wel gemachtigd was om dit
plan met andere gemeentecommissies ten uitvoer te brengen. Was de machtiging die de
commissies van hun gemeenten hadden ontvangen voor financiële handelingen binnen
hun stadsgebied ook daarbuiten van kracht?
Met name het in het ontwerp voorkomende punt 4 van de taakomschrijving der
Algemeene Vergaderinggaf moeilijkheden. Dit punt bepaalde dat de gelden die de
gemeentecommissies in een algemeen fonds stortten, gebruikt zouden worden voor een
algemeen doel. Daaronder verstond men de uitbetaling van de predikantstraktementen
en pensioenen. Omzichtigheid was gewenst, vandaar het advies eerst de gevoelens van
de gemeente af te tasten. De vraag evenwel was: hoe? Immers bij een letterlijke
publikatie van het plan moest teveel worden toegelicht. Dus had men voorkeur voor het
publiceren van een zakelijke uiteenzetting. Deze vorm bood tevens de gelegenheid de
gemeente te informeren over het bestaan en de werkzaamheden van het Hollandse
Stedenberaad. De publikatie zou in druk verschijnen en tegen een matige prijs
verkrijgbaar worden gesteld. Doel hiervan was dat de gemeenteleden aanmerkingen
konden maken voor of tegen het stuk. Deze moesten zij dan wel, met redenen omkleed,
schriftelijk en voorzien van naam en huisnummer naar de commissie zenden. Zelfs
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konden zij daarbij te kennen geven met de commissie nader over het stuk te willen
spreken. Dit alles werd bedacht opdat de vergadering een besluit kon nemenals ten
meeste genoegen en nut dezer gemeente zal worden bevonden. Het advies luidde eerst
het fiat van de gemeente af te wachten en dan pas de XXI te laten beslissen. Hiermede
werddefinaleconclusieover hetplanuitgesteld totdatdeaanmerkingenuit degemeente
binnen zouden zijn.48 In de vergadering van 29 september kon men constateren dat er
tegen het stuk geen bedenkingen vanuit de gemeente gerezen waren, wat als akkoord-
verklaring werd opgevat.49

De vergadering van het Stedenberaad, woensdag en donderdag 1 en 2 oktober 1800,
aanvaardde ten slotte (afgezien van enkele kleine veranderingen) unaniem het
provisioneel rapportvan 23 juli 1800 overde middelen om aan het Hervormd Wezen
meer vastigheid te geven.Dat geschiedde na overleg met de deputaten van de Zuid- en
Noordhollandse Synoden.50 Men besloot het rapport te zenden naar de commissies van
de deelnemende steden, die er zorg voor moesten dragen dat het ook bij de overige
gemeentecommissies terecht kwam. In hoeverre deze regeling aan de opzetom aan het
Hervormd wezen meer vastigheid te gevenvoldeed, zou uit de praktijk blijken. Wij
zullen daar nader op terugkomen als het gaat om de uitvoering van de plannen tot
fondsvorming.

Vermeldenswaard is nog dat op deze vergadering het in deze regeling genoemde
Reglement van Ordevoor het Stedenberaad werd vastgesteld.51 Artikel XXVII hiervan
bepaalt dat naast de voorzitter en de secretaris een commissie van bijstand zal worden
benoemd voor de behandeling van zaken bij absentie der vergadering. Dit is de
oorsprong van de zogenoemde ’commissie ad interim’, die wij verderop nog zullen
tegenkomen. Verder werd in dit reglement bepaald dat er jaarlijks twee gewone
vergaderingen zouden worden gehouden en wel op de laatste woensdag van april en de
eerste van oktober.

5.6 HET HOLLANDSE STEDENBERAAD EN DE ANDERE GEWESTEN

Wat waren nu de resultaten van de poging om de opzet van dit ’Hollandse Stedenberaad’
ook in de andere gewesten ingang te doen vinden. Er waren berichten binnengekomen
over werkzaamheden tot instandhouding van deGodsdienst en vereeniging der
Gemeentenuit Gelderland, Utrecht, Zeeland en Overijssel. Daarom werd reeds ter
vergadering van het Stedenberaad op 23 april 1800 besloten een bericht te zenden naar
de gemeentecommissies te Arnhem, Utrecht, Middelburg en Deventer. Zij betuigde
daarin haar voldoening over de werkzaamheden en stelde verder voor aan de ’algemene
vergaderingen’ die in deze gewesten zouden worden opgerichtonze correspondentie
aan te bieden of wel mondelinge conferentiën. Daarbij kreeg het Hollands Stedenberaad
de vrijheid zich al of niet met hen te verenigen. Gekwalificeerd hiertoe worden de
gecommitteerden Van Alphen en Van der Kemp.
Verder besloot men om aan de Kerkelijke Commissie van Friesland, de gemeen-
tecommmissie van de stad Groningen en - omdat er in Drenthe nog geen commissies
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gevormd waren - aan ds Riemsdijk te Meppel een opwekkende brief te schrijven om ook
in die gewesten de werkzaamheden voort te zetten. Zodoende ontvingen alle gewesten
een oproep van het Hollandse Stedenberaad om soortgelijke organisaties in het leven te
roepen die daarna met elkaar in correspondentie zouden treden.

Wij vonden vier reacties op deze brieven van het Hollands Stedenberaad, te weten in
Friesland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Blijkens het verslag van de Kerkelijke
Commissie in Friesland van 29 april 1800 waar wij hierboven reeds uitvoerig bij
stilstonden52, had het Hollandse Stedenberaad, zich tot haar gerichtter opwekking en
aanmoediging om door derzelver invloed, directie en medewerking te effectueren het
daarstellen zoortgelyke Gemeente Commissies en het formeren daaruit van een
ligchaam, het welk door onderlinge correspondentie met die der andere synodale
ressorten zo mooglyk eenen eenparigen voet zoude kunnen beramen ter bereiking van
het groote oogmerk: de instandhouding van den Herv. G. dienst in ons land.53 Dit had
tot gevolg dat er op dit gebied in deze provincie eindelijk iets ging gebeuren. In de
vergadering van de Kerkelijke Commissie van 18 september 1800 werd een concept-
plan besproken dat aan classes en gemeenten zou worden toegezonden.54

Uitdrukkelijk stelde artikel 1, dat het mogelijk zou zijn, in plaats van een gemeente-
commissie van niet-kerkeraadsleden de kerkeraad als zodanig te machtigen. En artikel
8 bepaalde dat een commissie in zaken van enig belang in overleg met de kerkeraad te
werk zou gaan. Verder werd in artikel 10 aan een commissie onder meer opgedragen om
in overleg en samenwerking met de kerkeraad de zuivere leer en de kerkelijke discipline
in stand te houden. Hier lagen dus duidelijk problemen. Over een regionaal beraad of
verband zoals in Holland repte het plan niet. De onderlinge relaties van de commissies
liepen via de kerkelijke weg van classes of Kerkelijke Commissie. Blijkbaar wilde men
in Friesland niet de Hollandse weg bewandelen en in de opzet reeds mogelijke
controversen vermijden tussen gemeentecommissies en kerkeraden. De handhaving van
de zuivere leer en de kerkelijke tucht dienden uiteindelijk in handen van de kerkeraad
te blijven. Nergens vinden wij verwijzingen naar het aanknopen van contacten of
samenwerking met andere gewesten. Zelfs het Hollandse Stedenberaad wordt niet
genoemd en over deeenparige voetwordt niet gerept. Het resultaat was overigens dat
een kleine zeventig gemeenten tot de vorming van een commissie overgingen; andere
namen een afwachtende houding aan met name vanwege de vrees dat zulke commissies
de kerkeraden voor de voeten zouden gaan lopen.55

Over Zeeland kunnen wij kort zijn. Wij wezen er reeds op dat de gemeentecommissie
van Middelburg meldde een schrijven te hebben ontvangen van het Hollandse
Stedenberaad waarin werd voorgesteld dat deze commissie het initiatief zou nemen om
de Zeeuwse commissies in een soortgelijk verband te verenigen. Dat zal betrekking
hebben op bovengenoemde opwekkende brief.56 Wij vonden echter verder geen sporen
van activiteiten op dit gebied.

De Commissie uit de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Utrecht tot instandhouding
van den Openbaren Godsdienstdeed verslag van haar werkzaamheden aan de
gemeenteleden middels een brief van 3 mei 1800. Hierin liet zij onder meer weten dat
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zij de gemeentecommissies uit de Utrechtse dorpen had opgewekt de gemeen-
tecommissies van de classicale steden Utrecht, Amersfoort en Rhenen en Wijk te
machtigen in hun naam te handelen. Zij konden daarna, evenals dit in Holland het geval
was, een samenwerkingsverband aangaan. Als enige taak van dit gezamenlijk handelen
noemde de commissie uit Utrecht het reclameren van de geestelijke goederen en
fondsen. Over andere taken zoals fondswerving geen woord.57

In Gelderland vond op woensdag 2 juli 1800 de oprichtingsvergadering plaats vande
Gecommitteerden der Kerkelijke Commissien in de Classicaale Hoofdsteden van het
Sijnodaal ressort van het voormaalig Gelderland.58 Het initiatief was uitgegaan van de
commissie van Arnhem, naar aanleiding van de genoemde brief van het Hollandse
Stedenberaad. De Arnhemmers hadden de commissies van alle classicale hoofdsteden
uitgenodigd. Zo waren twee gecommitteerden aanwezig uit Arnhem, Nijmegen, Tiel,
Zaltbommel, Zutphen, Harderwijk en ’s Hertogenbosch en de classis van Peel en
Kempenland. De oudste gecommitteerde van de Arnhemse commissie had de leiding.
De gezamenlijke gecommitteerden besloten te komen tot dezoo gewenschte vereeniging
van alle de Gemeentens onder het bovengenoemde ressort in een Lichaam en eene
gemeenschappelijke werkzaamheid en correspondentie met andere Ressorten. Evenals
in Holland zouden de overige gemeenten in een classicaal ressort zich desgewenst
kunnen laten vertegenwoordigen door de commissie van de classicale hoofdstad. De
vergaderingen zouden afwisselend in Arnhem en Nijmegen plaatsvinden. De
onderscheiden commissies moesten deze besluiten echter nog bekrachtigen. Wij horen
daarover verder niets meer omdat de Staatsregeling van 1801 dit alles achterhaalde.
Voor soortgelijke ontwikkelingen in de andere gewesten geldt hetzelfde.

5.7 FONDSVORMING

Het tweedepunt,over dewijze waaropfinanciële maatregelengenomen kondenworden
tot de instandhouding van de openbare eredienst, was in de vergadering van 16 juli
1799 in handen gelegd van de gecommitteerden uit Rotterdam, Gorinchem en
Haarlem.59 Weliswaar had een aantal commissies zoals die van Rotterdam, Den
Haag, Leiden, Gouda, Haarlem, Alkmaar en Enkhuizen60 inmid-dels plannen gemaakt
voor lokale fondsvorming die in een minder of meerder ver gevorderd stadium van
uitvoering verkeerden, maar van plannen op gewestelijk niveau was nog steeds geen
sprake. Over de reden hiervoor worden wij ingelicht door de handelingen van de
vergadering van 1 en 2 oktober 180061 waarin het tweede concept-plan omaan het
Hervormd Wezen in ons Vaderlandmeervastigheid en vereenigingte geven werd
aangenomen en waarbij wij hierboven breedvoerig hebben stilgestaan.62 Bij de
aanvaarding van dit plan ging men uit van het bestaan van een Algemeen Fonds van
waaruit een jaarlijks traktement van ƒ 500,-,mitsgaders van de gewoone Kindergelden
en diergelyke douceurs, aan ieder Predikant van eene der Gemeenten, in de voorz.
Vergadering gerepraesenteerd wordende en voor haare Bijdragen behoorlijk
zorgende.63 Maar dit fonds bestond nog niet en moest dus in leven geroepen worden.
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5.7.1 Verlegenheid rond de fondsvorming

Uit de handelingen blijkt echter dat men hierover in verlegenheid verkeerde.Eenige
Leden, zo lezenwij daar,hebbenzichverwonderdafgevraagdwaaromhetStedenberaad
niet van meet af aan geheel en alleen werkzaam is geweesttot het oprichten van fondsen,
en dat het zich niet geheel en alleen met het financiële heeft beziggehouden. De
vergadering, zo gaan de handelingen verder, heeft het financiële echter zeker niet uit het
oog verloren en zich daarmede in zoverre beziggehoudendat zij in dit stuk eenige
gronden heeft gelegd, waarop zij, (de nood zulks vorderende en in de vooronderstellinge
van de behoorlijke medewerking der gemeenten) verder een Financieel Plan langsamer-
hand zoude hebben kunnen beramen; - maar de vergadering was van oordeel, dat er in
veele opzichten geene geschikte termen voor handen waren, om zich geheel en alleen
met het beramen en in werking brengen van Financieele Plans bezig te houden - Dat
men integendeel, nu men eenmaal besloten had de Geestelijke Goederen en Fondsen te
reclameren, dat als voornaamste taak zag. Dat men dat met de daad weersproken zou
hebben en getoond zou hebben weinig fiducie op die reclame te stellen, indien tegelijker
tijd alle mogelijke zorge tot het bij een brengen van Fondsen ware aangewend.
De vergadering was verder van mening dat het recht van de hervormden op de goederen
zo duidelijk bewezen was dat zelfs het Uitvoerend Bewind op grond van de ingevoerde
staatsregeling heeft moeten erkennendat veele argumenten, door de Hervormden
aangevoerd, van de zijde der billijkheid beschouwd, reguard verdiendenen het
tegenover de meerderheid der natie onbillijk zou zijn om haar de geestelijke goederen
te ontnemen. Verder hebben enige leden der Wetgevende Vergadering bij de discussies
over de verlenging der betalingen voor één jaar opgemerkt, dat heteen Rebutant idee
was om dadelijk bij wege van heffingen te bekomen, het geen men op goede gronden
vermeendde, uit zijne eigendommen grotendeels te moeten vinden.

Maar, zo gaan de handelingen verder, er was nog een tweede overweging. Wanneer een
beroep gedaan zou worden op de hervormde leden,om ten behoeven van den
Hervormden Godsdienst meerdere of mindere opofferingen te doendienden deze toch
wel geïnformeerd te zijn op welke wijzevoor de instandhouding van den Godsdienst
voor het vervolg zoude worden gezorgd; welke schikkingen daaromtrent zouden plaats
hebben; en in het bijzonder, hoe de betrekkingen tusschen Gemeenten en Commissiën
indezelve, mitsgaders tussendieCommissiën,enuitdezelvesamengesteldevergaderin-
gen, en tusschen de Kerkenraden, Classicale en Sijnodale Vergaderingen zouden
geregeld worden, daar het toch zeker is, dat de scheiding van Kerk en Staat die
Kerkelijke Vergaderingen geheel op haar zelven doet staan, en dat die even daarom op
den duur niet schijnen te kunnen bestaan, zonder een nieuwe en door de omstandighe-
den noodzakelijk geworden klem uit den boezem der Gemeenten zelve te ontvangen, zoo
dat het te wenschen is, dat zulks naar waarde algemeen zal worden ingezien en dat de
algemeene Vergadering der Gemeente Commissien zodanig met de Kerkelijke
Vergaderingen zal worden in betrekking gebragt, als de tegenwoordige toestand van
tijden en zaaken zulks vorderd, zal het Lichaam der Hervormden tot één geheel gemaakt
worden, en als zodanig, schoon in verschillende vakken, tot één eindoogmerk werksaam
zijn.
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5.7.2 Dilemma’s waarvoor men stond

Gezien de belangrijkheid van dit stuk hebben wij dit onverkort weergegeven. Het
signaleert namelijk glashelder twee problemen, die in wezen onoplosbaar waren omdat
men voor dilemma’s stond. Het eerste dilemma was van tactische aard. Zou men, zoals
sommige critici kennelijk voor ogen stond, alles zetten op de kaart van de vorming van
fondsen waarmee het terugtreden van de overheid als beheerder der kerkelijke financiën
diende te worden opgevangen, dan zou men, naar gelang het succes van deze acties
groter was, de claim op de geestelijke goederen tegenover diezelfde overheid
verzwakken. Deze zou namelijk in haar geldnood kunnen concluderen dat de
hervormden zeer goed voor zichzelf konden zorgen en dus de opbrengst der gees-telijke
goederen - waar de overheden zeer begerig naar keken, zie de belastingmaat-regelen in
Friesland en Groningen64 - wel konden missen. In de classis Maastricht had dit zich
trouwens al voorgedaan.65

Het tweede dilemma waarvoor het Stedenberaad was komen te staan, lag op het terrein
van de kerkelijke organisatie. De overheid dreigde zich immers niet slechts als financier
terug te trekken, zij had het al gedaan als (mede-)draagster van de kerkelijke organisatie.
Van de ene dag op de andere had de Kerk de steun van de overheden voor het
organiseren van meerdere vergaderingen, alsmede voor de bekostiging ervan, verloren.
Bovendien was zij eveneens binnen een zeer korte tijdspanne ermee geconfronteerd dat
eendoorendoor federalistischstaatsorganismevervangenwerddooreen eenheidsstaat.
Zij moest dus tegelijkertijd een organisatiestructuur vinden die alle taken zouovernemen
die totopdatmomentdoorplaatselijkeen regionaleoverhedenwarenuitgeoefend,maar
die bovendien een centrale top zou hebben. Deze organisatie zou bovendien in den
vervolge voor financiering van het kerkewerk op alle niveaus moeten zorgen, en daarbij
zo krachtig moeten zijn dat zij de eenheid van de hele Hervormde Kerk kon handhaven
en versterken. En ten slotte moest deze organisatie in al haar te verwachten complexiteit
zo doorzichtig zijn, dat de gewone leden zich er ’opofferingen’ voor zouden willen
getroosten. Het dilemma was nu dat in de ter beschikking staande tijd zo’n organisatie
alleen van boven naar beneden kon worden verwezenlijkt, maar dat ereen klem uit den
boezem der Gemeenten zelvemoest komen om de leden tot de vereiste financiële offers
te bewegen.

Met een organisatiestructuur die het wegvallen van de overheidsbemoeienis met de Kerk
zou opvangen, zou echter alleen het beheer zijn geregeld. Dit beheer zou echter op alle
niveausmet de Kerkelijke Vergaderingen...in betrekking gebragtdienen te worden. Dat
wil zeggen:methetbestuurdoorkerkeraden,classes,provincialesynodenen-eigenlijk,
maar daarmee had men al honderdtachtig jaar geen ervaring meer - de nationale synode
zou door de beherendeGemeente Commissiënen de door deze gevormde meerdere
vergaderingen, tot dealgemeene Vergaderingtoe in zodanige harmonie samengewerkt
moeten worden dathet Lichaam der Hervormden, tot één geheel gemaakt, hiervan het
hoogste profijt zou trekken.
Men bedenke dat dit slechts in de vorm van vurige wensen werd vastgelegd in de
handelingen van een vergadering van het Hollandse Stedenberaad, waarvan vrijwel alle
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leidinggevende leden oud-bestuursambtenaren uit de tijd van de Republiek waren. Het
tekent de situatie dat ook zij met hun ervaring op bestuursterrein, geen kans zagen, een
duidelijke organisatievorm te ontwikkelen, die zowel bestuur als beheer zou kunnen
omvatten. Zij rekenden te zeer op volgzaamheid van het bestuur.
Dat de predikanten, niet alleen A. Rutgers maar ook de meer met deze problematiek
vertrouwde uit de noordelijke provinciën, geneigd waren van hun kant de beheers-
problemen te onderschatten, ligt voor de hand. En zo is het niet gelukt, op het moment
dat daarvoor bij uitstek geschikt was, namelijk de revolutionaire situatie in de Bataafse
tijd, aan de Hervormde Kerk een bij de scheiding van Kerk en Staat passende organisatie
te geven, die zowel beheer als bestuur omvatte.
Nog in de Franse tijd bleek dat de gelegenheid hiertoe voorbij was: de scheiding van
Kerk en Staat werd zoetjesaan weer opgeheven, vervolgens wist koning Willem I ook
niets beters te doen dan enerzijds het bestuur te persen inhet keurslijf van het ’Algemeen
Reglement’ van 1816, en anderzijds, geheel los daarvan, zichzelf als opperkerkvoogd
te gedragendoor het beheer dergoederen per provincie te regelen.66Gegeven dit verdere
verloop kan men er slechts bewondering voor hebben dat het Stedenberaad de
problemen zo goed wist aan te wijzen, alsmede begrip voor het feit dat het deze in het
gegeven tijdsbestek niet vermocht op te lossen.

5.7.3 De oprichting van een Algemeen Fonds

In ieder geval hield de aanvaarding van het plan omaan het Hervormd Wezenmeer
vastigheid en vereeniging te gevenin dat men tegelijkertijd ook zou moeten komen tot
de oprichting van een Algemeen Fonds dat in de daarin genoemde uitgaven zou moeten
voorzien. De commissies uit Rotterdam, Haarlem en Leiden, dat de plaats innam van
Gorinchem, kregen met toevoeging van de commissie van Hoorn de taak dit gewestelijk
fonds op te zetten. Reeds eerder op 23 juli 1800 waren zij gemachtigd om voorlopig alle
donaties in ontvangst te nemen die ten behoeve van het op te richten fonds zouden
worden aangeboden. De Leidse commissie had hiervoor reeds ƒ 1.500,- ontvangen in
recepissen der geforceerde Negotiatiën.67 Waarschijnlijk is deze gift de aanleiding
geweest voor de machtiging aan de vier commissies. Op 1 oktober 1800 presenteer-
den zij een planop welke geregelde wijze het Gewestelijk Fonds, waaruit eens de
algemeene uitgaven zullen moeten gevonden worden, zal behooren te worden
geadministreerd. Het werd ter consideratie naar de gemeentecommissies gezonden
waarna het in de vergadering van 28 januari 1801 nader werd vastgesteld.

Kort weergegeven komt de inhoud op het volgende neer: Voorop staat dat de activiteiten
vanditFondsdefinanciëleoperaties indeplaatselijkegemeentennietmogenbenadelen.
Hieruit zouden immers de jaarlijkse bijdragen aan hetAlgemeen Fondsvan ƒ 500,- en
de andere uitgaven voor het functioneren van de gemeenten moeten worden voldaan. In
overweging moet worden genomen dat het uiterst moeilijk zal zijn om in een tijd dat
plaatselijke gemeenten zelf al hun toevlucht moeten nemen tot allerlei financiële acties,
ook nog een gewestelijk fonds in leven te roepen van waaruit de algemene kosten zullen
moeten worden voldaan. Dit zal dus met omzichtelijkheid en geleidelijkheid moeten
gaan gebeuren. Om het plan te doen slagen is wel noodzakelijk dat alle gemeenten onder
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de synodale ressorten van Noord- en Zuid Holland er aan deelnemen. Wat het plan zelf
betreft, directnadat deuitbetaling vandepredikantstraktementen beëindigdzal worden,
zal uit het Fonds behalve de onkosten van de vergaderingen tevens worden betaald een
traktement van ƒ 500,- per jaar aan ieder dienstdoend predikant van een gemeente die
in deze vergadering vertegenwoordigd is en aan haar financiële verplichtingen ten
aanzien van dit Fonds - een jaarlijkse bijdrage van ƒ 500,- voldoet. Zodra dit Fonds het
toelaat, en niet eerder, zullen de kindergelden en dergelijke aan de predikanten worden
uitgekeerd. Naarmate de inkomsten van dit Fonds zullen toenemen zal in de pensioenen
van de emeriti en predikantsweduwen en van welk eventueel ander doel ook worden
voorzien. Onder de titel van ’Rentmeester der Kerkelijke Goederen’ zal voor het beheer
van dit Fonds een bekwaam persoon door de vergadering worden aangesteld. Hij zal
lidmaat van de Hervormde Kerk dienen te zijn, ter goeder naam en faam bekend moeten
staanennietbezwaardmeteenComptabelAmbtwaardoorhij niet in rechtenzoukunnen
worden aangesproken. Voordat hij in functie treedt zal hij cautie moeten stellen en onder
verantwoordelijkheid van de vergadering werkzaam zijn. Hij zal er voor dienen te
zorgen dat de voor gemeenten vastgestelde bijdragen aan het Fonds op tijd worden
voldaan, de helft voor het einde van juni en de andere helft voor dat van november.
Verder zal hij in de maanden augustus, november, februari en mei tegen behoorlijke
kwitantie ƒ 125,- uitbetalen, een vierde van het jaartraktement aan de dienstdoende
predikanten bij de gemeenten die aan hun financiële verplichtingen aan het Fonds
voldoen. De gecommitteerden ad interim zullen op de eerstvolgende vergadering een of
meerdere personen voordragen die voor deze functie in aanmerking komen.

Wat de inkomsten betreft,zoodra de tijd daartoe geschikt zal worden geoordeeld,zal
bij advertentie indeBoekzaalenendemeestgeaccrediteerdeNieuwspapieren,een ieder
ten sterksten ... worden opgewekt en aangemoedigd, om, tot instandhouding van den
openbaren Hervormden Godsdienst, eenige giften en makingen aan dit fonds te doen.
Om een ieder het gemakkelijk te maken in zijn woonplaats aan het Fonds bij te dragen
zal aan de leden van deze vergadering en aan hen die in hun classicaal ressort daartoe
bereidzijnmedetewerken,verzochtwordeneen inzamelingsactie teorganiserenbijalle
hervormde gemeenteleden. En wel op de laatste maandag van de aanstaande maand
april, ingevalle voor dien tijd de betaling van de tractementen der Predikanten op den
tegenwoordigen voet niet uitdrukkelijk mogte zijn gecontinueerd. Aan de betrokken
predikanten van deze gemeenten zal gevraagd worden om medewerking te verlenen
door hierin aan hun verplichtingen te voldoen. Er waren gemeenten die lieten weten dat
zulke vaste data er wat hun betrof niet zo nauw op aankwamen. Het kon toch ook wel
op een lokaal vastgestelde datum. Het antwoord was, dat dan het effect van het
gezamenlijke verdwenen zou zijn.
De opbrengst van deze inzameling moest door de gemeentecommissies zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen aan de gecommitteerden ad interim ter
hand worden gesteld. Deze gecommitteerden zouden dan de helft van de opbrengst
besteden aan deaankoop van goede rentegevende effectenen de andere helft met de
opbrengst der renten en andere inkomsten zou aangewend worden tot vermindering van
de eerste omslag. Deze inzameling moest op dezelfde wijze worden herhaald op de
derde maandag van de maand november van dit jaar en van de maanden maart en
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november van de eerstvolgende jaren, met dit verschil dat de verdere afwikkeling dan
zal plaatsvinden op het kantoor van de Rentmeester, en dat de opbrengsten van de
maanden november geheel, en van de maanden april voor de helft tot aankoop van
effecten zullen worden besteed.

En dit alles in de hoop, zo eindigt dit plan,dat onder ’s Hemels al beslissende zegen,
dooreenengepastenGodsdienstijveronzerGeloofsgenoten,eneeneredelijke toewijzing
van de gereclameerde goederen en fondsen, de bijdragen der Gemeenten al terstond
zeer aanmerkelijk minder zullen zijn, dan het geen voor dezelve respectievelijk uit dit
fonds zal worden betaald, en binnen korten tijd geheel zullen kunnen ophouden; ja dat
zelfs het doen van voorschr. inzamelingen door den tijd mede ten eenemalen onnodig zal
worden bevonden. In de vergadering van 28 januari 1801 werd dit plan dus aangeno-
men.68

Men kan zich de vraag stellen waarom de aandacht zo sterk gericht was op gecentra-
liseerde uitbetaling van de predikantstraktementen en dit niet overgelaten werd aan de
plaatselijke gemeenten. Dit hangt hiermee samen dat ten tijde van de Republiek, althans
in Zuid- en Noord-Holland, het centrale kantoor van de Geestelijke goederen in Delft
de predikantstraktementen grotendeels uitbetaalde. De lokale gemeenten kwamen er
nauwelijks aan te pas. Dit had tot gevolg dat de predikanten voor hun levensonderhoud
niet afhankelijk waren van hun gemeenteleden, waardoor zij hun onafhankelijkheid ten
opzichte van hen konden handhaven. In een brief van het Stedenberaad aan de Zuid- en
Noordhollandsesynodenwaarinhetplanwerdgepresenteerd lezenwijalsmotivatiedan
ook:ten einde de Leeraaren niet te zeer van de Gemeenten of eenigen, die in dezelve den
toon zouden mogen geven, werden afhankelijk gemaakt, nochte de waardigheid van het
Leeraarampt, welke moet bewaard en opgehouden worden, verminderd werde-.69 Men
sloot zich, met andere woorden, aan bij de bestaande praktijk.

Tegen het gebrekkige van deze regeling rezen bezwaren. Zo werd met minvermogende
gemeenten in het geheel geen rekening gehouden, terwijl ook voorzieningen ontbraken
voor de emeriti en predikantsweduwen. Wat de minvermogende gemeenten betreft, het
was nog maar de vraag of de nooddruft veroorzaakt werd door een verkeerd beleid dan
wel door onvermogen. Een commissie zou zich hiermee nader gaan bezighouden. Het
eersteadviesdatzijgafwascombinatievanpredikantsplaatsen,opzichzelfeenalleszins
redelijk en voor de hand liggend advies.70 Voor de betaling van de pensioenen van de
emeriti en predikantsweduwen zou, zolang het Fonds nog niet over de benodigde
middelen kon beschikken, een beroep gedaan worden op de plaatselijke fondsen.
Overigens blijkt uit de hele opzet dat ook het Stedenberaad zich terdege bewust was van
het gebrekkige van dit plan. Maar wat kon het anders dan zich neerleggen bij de feiten.
Dit hield in dat het regelingen kon maken en voorzieningen treffen, maar dat de
werkelijke uitvoering uiteindelijk in handen van de plaatselijke gemeenten lag. Deze
kregen het verzoek om op vrijwillige basis en met geen ander appèl dan de kerkelijke
solidariteit de beoogde middelen te verschaffen. Sancties ontbraken, zodat de commissie
met lege handen stond. Zij heeft dit ook wel aangevoeld door met een minimum te
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beginnen en al het meerdere wat voor het functioneren van een lokale gemeente nodig
was in handen te leggen van deze gemeente zelf.

Hoewel de scheiding van Kerk en Staat beschouwd moest worden als een definitief
gegeven had men de stellige verwachting dat de goederen en fondsen waaruit tot op dat
tijdstip toe de predikantstraktementen werden betaald aan nationalisatie zouden
ontkomen. Men hoopte dat de overheid deze uiteindelijk aan de Kerk beschikbaar zou
stellen, zodat zij aan dit Fonds ten goede zouden komen. Bij een redelijke toewijzing
van gereclameerde goederen en fondsen zou de bijdrage uit de gemeenten aanmerkelijk
minder kunnen zijn. Wellicht kon deze binnenkort geheel ophouden en zou de
inzameling daardoor overbodig worden, zo was de gedachte. Blijkbaar was de
commissie niet op de hoogte van de minimale omvang van deze goederen. Deze waren
door de gereformeerde overheden tijdens de Republiek in de zeventiende en achttiende
eeuwreedsgrotendeelsgeruisloosgeconfisqueerd.HetGeestelijkkantoorvanDelft,dat
in de provincies Noord- en Zuid Holland de uitbetaling van de predikantstraktementen
regelde kon hiervoor slechts voor twintig procent beschikken over de opbrengst der nog
bestaande geestelijke goederen71, het overige kwam uit de gemene middelen.
De politieke gebeurtenissen maakten echter dit soort overleggingen met één slag
overbodig. Toen het Stedenberaad op 29 april 1801 wederom vergaderde72 had de
overheid inmiddels op 27 maart besloten de fatale datum van 23 april 1801 met een jaar
te verlengen, wat tot gevolg had dat de vergadering alle plannen voorlopig opschortte.
Met de totstandkoming van de grondwet van 16 oktober 1801 waren zij definitief van
de baan. De Kerk kreeg meer dan de grootste optimist onder de gecommitteerden
hoopte: de continuatie van de uitbetaling van de traktementen en pensioenen. Zodoende
hebben de gemeenten in Holland de krachtproef, een grootscheepse financiële actie te
voeren, niet ondergaan.

5.8 VERWEER TEGEN NAASTING VAN DE GEESTELIJKE GOEDEREN

Het eerste punt genoemd in de constituerende vergadering van het Stedenberaad op 21
mei 1799 en in de vergadering van 16 juli 1799 nader gepreciseerde als taakstelling,
behelsde het voeren van verweer tegen de aangekondigde naasting van de geestelijke
goederen en de herverdeling der kerkgebouwen. Het was ter behandeling opgedra-
gen aan de gecommitteerden uit de Dordtse, Haagse en Goudse gemeenten. Als
gemachtigden waren op hun voorstel aangewezen A.C. de Malnoë, D.R. Wijckerheld
Bisdom, J.A. van Spijck, S.B. Jantzon en H. van Stralen.

5.8.1 Het indienen van adressen

Namens het Hollandse Stedenberaad dienden zij op 5 maart 1800 een rekest in bij de
Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse republiek.73 De
inhoud van dit omvangrijke stuk was, kort samengevat, van de volgende strekking: De
burgermaatschappij heeft nooit enig recht kunnen doen gelden op de geestelijke- en
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kerkelijke goederen, fondsen, kerkgebouwen en pastorieën. Na de Reformatie zien wij
in ons land afhankelijk van de historische ontwikkelingen binnen de diverse gewesten,
de volgende beheersvormen vigeren:

1 Goederen en fondsen in het bezit van de kerkelijke gemeenten, worden bestuurd en
beheerd door de daartoe aangewezen gemachtigden.

2 De souverein nam ze in bezit, maar belastte zich met de betaling van de traktementen
en verdere kosten van de openbare eredienst.

3 Het eigendom bleef bij de gemeente; de overheid trad alleen als beheerder op.

Dit laatste was in Holland de meest gebruikelijke beheersvorm. De ’hoge overheid’ is
daarbij geen eigenaar, maar voorzover zij er bemoeienis mee had slechts beheerder
geweest. Wat de hervormde gemeenten en predikanten tot nu toe ontvingen, heeft nóóit
op gunsten berust, maar op verkregen rechten. De conclusie kan geen andere zijn, dan
dat de geestelijke goederen en fondsen wettig eigendom zijn van de hervormden.74

Verscheidene rekestranten volgden het voorbeeld van Holland. Zo op 21 maart
nagenoeg alle gemeenten uit het synodale ressort Utrecht, op 3 april de kerkeraad van
Zwolle en op 4 april de kerkeraden onder de classis Kampen.75 De Eerste Kamer had
deze adressen voor advies in handen gesteld van het Uitvoerend Bewind. Dit kwam op
5 mei 1800 met een negatief oordeel, dat het als volgt motiveerde: Het Uitvoerend
Bewind geeft toe dat er enige argumenten in het adres worden aangevoerd waarvan de
billijkheid zeker in overweging genomen kan worden. Maar het gaat er niet om of de
regeling in de onderhavige additionele artikelen van de staatsregeling al of niet
rechtvaardig is. Men heeft in dit stadium niet met het jus constituendum te doen maar
met het jus constitutum. Immers de vraag of door de scheiding van Kerk en Staat de
geestelijke goederen en fondsen in het algemeen geacht moeten worden aan de
hervormden dan wel aan de natie te behoren is reeds in het eerste deel van artikel 4
beslist.76 Het tweede deel is er alleen maar om de mogelijkheid niet af te snijden het
recht dat deze of gene gemeente of lichaam zou mogen hebben op deze of gene gronden
te ontzeggen. Dat de goederen van de natie zijn was dus, zo stelde het Uitvoerend
Bewind, reeds uitgemaakt in het begin van artikel 4. Bij wijze van uitzondering kon een
gemeente of lichaam zijn recht daarop doen gelden. Niet het collectief recht, maar het
individueel recht van iedere gemeente afzonderlijk diende bewezen te worden.

Dit afwijzende advies van het Uitvoerend Bewind aan de Eerste Kamer werd op
16 mei 1800 ter consideratie in handen gesteld van de kamercommissie voor
kerkelijke zaken. De commissie uit het Stedenberaad van wie het adres van 5
maart 1800 kwam, reageerde alert. Voordat de kamercommissie haar consideraties had
afgegeven, zond zij op 2 juli 1800 een verweer tegen het uitgebrachte advies.77 Zij
ontkende daarin niet dat artikel 4 een algemene regeling bevatte, maar betoogde dat die
zo moest worden uitgelegd dat de wetgever de geestelijke goederen als staatseigendom
beschouwde zo lang het tegendeel niet was gebleken. Welnu, dit laatste wilden de
rekestranten aantonen, zowel voor het collectieve als het individuele bezit. Alle
geestelijke goederen in het algemeen waren weliswaar nationaal verklaard, zo schreven
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zij, maar de aanspraak daarop, dus op de nationaal verklaarde goederen en fondsen,
werden vrij en onverlet gelaten. Deze aanspraak staat niet alleen open voor een enkele
maar ook voor verschillende gemeenten, met elkaar verenigd en als één lichaam
samengesteld. In ieder geval verlangde zij van de Eerste Kamer, dat deze alle
beschikkingen tot uitvoering van artikel 4 zou opschorten en de gemeenten in het genot
van haar rechten zou handhaven. Het verweer eindigde met de constatering dat de
staatsregeling van een vrij volk geen beschikking kan maken ten nadele van het eigen-
domsrecht, van wie ook. In het bijzonder gold dat de beslissing over de godsdienstige
eigendommen van de 1.200.000 hervormden van de 1.800.000 inwoners van deze
republiek. J.W. van Alphen, de advocaat van de commissie, diende dit verweer in bij de
Eerste Kamer. Verder volgden nog vele rekesten uit alle delen van het land.78

5.8.2 Contra-rekesten van rooms-katholieken

Te begrijpen valt dat in de strijd om de goederen ook de rooms-katholieken zich niet
onbetuigd hebben gelaten. Op 17 juli 1800 zonden zij de Eerste Kamer vanuit
Amsterdam, Weesp en Muiden vier adressen met 209 handtekeningen. Verder dienden
de enige toenmaals bestaande rooms-katholieke Statiën der stad Rotterdam, die van de
Leeuwenstraat en van Op de Steiger op 18 juli 1800 een ’antidotaal’ verzoekschrift in79

waarin zij stelden dat de goederen de natie toekwamen.80 Daarom wilden zij de oud-
kerkelijke goederen nationaal doen verklaren, niet omdat zij de natie zouden toekomen,
maar opdat de natie ze ongeschonden zou bewarenten nutte van het gemene volk. De
principiëleveranderingdiehierdoorzouontstaanwas,datzij vanressacraeveranderden
in res religiosae. Dit hield in dat zij voortaan ten dienste zouden staan van het algemeen
welzijn van de republiek. Dit rekest kreeg een vervolg in een verzoek van beide Staties,
gedateerd 16 augustus 1800, de goederen te bestemmen voor het lot deronschuldige
behoeftigenen de opvoeding van de jeugd, in de geest dus van additioneel artikel 4. Het
advies aan het slot van het eerste rekest aan de Kamer is opmerkelijk: laat u niet van de
wijs brengen.

Om niet de gedachte te laten postvatten dat zij dit stilzwijgend over zich heen lieten
komen, reageerdende commissieuit hetHollands Stedenberaadalsmede enkelenuit het
Utrechtse hierop met een volgend adres aan de Eerste Kamer81. Daarin wezen zij op het
geringe aantal rooms-katholieke ondertekenaars in vergelijking met die van de
hervormden. Voorts refereerden zij nog even aan het grote aantal hervormden dat in
1797 een petitie had getekend met het oog op de op handen zijnde verschijning van de
staatsregeling - die overigens ongelezen terzijde was gelegd.82 En tot slot gaven zij een
memorievanoverwegingenophet rooms-katholiekeantidotale rekest,waarinzij vooral
ingingen op het aangevoerde over de res religiosae, als zou daar de Staat mee bedoeld
zijn.

5.8.3 Overwegingen van de Eerste- en Tweede Kamer
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De zaak lag dus zoals wij hierboven gezien hebben ter beslissing bij de Eerste Kamer.
Met spanning werd uitgekeken naar de uitslag. Bijna vijf maanden later, op 5 februari
1801,kwamdekamercommissie83voorkerkelijkezakenmeteenadvies.84Hierinsomde
zij eerst de zes bronnen op waaruit predikanten en hoogleraren betaald werden en
waaruit het onderhoud van kerkgebouwen en pastorieën werd gefinancierd. Dat waren:
1 provinciale kassen;
2 nationale of gewestelijke domeinen, waarvan de inkomsten speciaal tot dit doel

dienden; ook deze betalingen geschiedden dus uit de provinciale kassen;
3 goederen hetzij onder administratie van afzonderlijke gemeenten, ofschoon niet van

plaatselijke herkomst, hetzij onder beheer van voormalige heren van plaatsen, hetzij
onder beheer van predikanten, hoogleraren, kerkmeesters of kerkeraden zelf;

4 goederen, afkomstig van de vorst van Nassau en nu nationaal verklaard;
5 goederen, welker vruchtgebruik bij de Vrede van Munster aan de voormalige

geestelijkheid in Brabant en elders was gelaten;
6 verschillende heerlijke goederen, als die van de keurvorst van Paltz en andere

bijzondere goederen daartoe bestemd.
Opdezezesbronnengafdekamercommissieeennadere toelichting,metvervolgenseen
opsomming van alle rekestranten.85

Naar aanleiding van het vierde additionele artikel betreffende de nationalisatie van de
geestelijke goederen en fondsen merkte de commissie op dat het effect hiervan vooraf
moeilijk te berekenen was. Zij constateerde dat er zo’n diversiteit aan fondsen en
goederen bestond dat het onmogelijk was deze onder één noemer samen te vatten en op
een eenparige voette behandelen. Vastgesteld werd dat de zes genoemde bronnen
verschillend van aard en oorsprong waren. Alleen uit de derde genoemde bron waren in
principede traktementenderpredikantenbetaaldendezezouvooruitvoeringvanartikel
4, fondsvormingvoor de Nationale Opvoeding, en ter bezorginge der Behoeftigen, in
aanmerking komen. In ieder geval kwamen de goederen die bestemd waren voor het
onderhoud van kerkgebouwen en pastorieën, er niet voor in aanmerking. Het probleem
was echter dat in de loop van de afgelopen twee eeuwen door de talloze beheersin-
stanties en verschillende vormen van beheer de goederen en fondsen zo met elkaar
vermengd geraakt waren, dat de vraag zich liet stellen, hoe deze ooit nog uit elkaar te
halen waren.
Voor de uitvoering van artikel 4 was dus een juiste opgave van alle goederen en fondsen
afzonderlijk nodig, met vermelding van afkomst en bestemming. Daarvoor was echter
zeer veel tijd nodig want het moest uiterst consciëntieus gebeuren. Immers ten gevolge
van het nationaal verklaren overeenkomstig additioneel artikel 4 zouden gegronde
aanspraken kunnen worden ingediend. Het ging hier om een materie die zo ingewikkeld
was dat het uitgesloten is op korte termijn een bepaalde finale beslissing te nemen.

De artikelen 4 en 6 inzake de naasting van de kerk(elijke) gebouwen stellen onder-
werpen aan de orde die eerder bij de rechter thuishoren dan bij een kamercommissie. De
staatsregelingzelfgeeft immersalleaanleidingeenprincipieelonderscheid tussenbeide
artikelen aan te nemen. Weliswaar wordt in beide gevallen het recht op wettig bezit
weggenomen door een generale verklaring, daar de bezitters het bewijs moeten leveren
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dat goederen hun toekwamen, hetgeen in het gewone recht niet het geval was. Doch hier
bleken ook de verschillen. Bij artikel 6 werd vermeld wat er bij bewezen recht op bezit
hieruit voortvloeide, terwijl dit bij artikel 4 niet het geval was.De mogelijkheid tot
verdediging was in het laatste geval veel ruimer gesteld. Daarom moesten vooral de
bezitters van geestelijke goederen de grootst mogelijke vrijheid krijgen om allerlei docu-
menten, die voor hen van belang waren, bijeen te brengen en het Vertegenwoordigend
Lichaammoesthet rechthebbendeze teonderzoeken.Consideratiesenadviezenvanhet
betreffende departementale hof zouden bij zulke ingewikkelde rechtskwesties weleens
nodig kunnen zijn.86

Er was nog een punt. De in artikel 1 genoemde drie jaren, die op 23 april 1801
eindigden, waren ondertussen vrijwel verstreken. Zolang niet nauwkeurig de staat van
de geestelijke goederen bepaald was dienden de uitbetalingen aan predikanten en
dergelijken op gelijke voet als tot dusver door te gaan.Wij zijn een rechtvaardige staat,
deze zaak behoort derhalve meer bij de rechter thuis dan bij de politiek, aldus de
kamercommissie.
Gebleken was ondertussen dat men ook de adressen in verband met soortgelijke
artikelen (zoals die over de ’thienden’, het armbestuur en de algemene belasting),
onmogelijk binnen de gestelde tijd kon afwerken. Voor de afhandeling hiervan waren
zes maanden gesteld, terwijl er negenhonderd adressen waren binnengekomen. Het
slotadvies luidde dan ook:
- de genoemde drie jaar met een jaar verlengen tot 23 april 1802 voor een nader

onderzoek;
- alle instanties die de predikantstraktementen uitbetalen aanschrijven om er mee door

te gaan;
- een opgave vragen van alle geestelijke goederen en dergelijke alsmede van hun

oorsprong en wel binnen de termijn van zes maanden.

5.8.4 Rooms-katholiek protest

In de Eerste Kamer verklaarde zich een meerderheid voor dit voorstel van de
kamercommissie,echternietzonderverzetvanrooms-katholiekezijde.87Hethoofdpunt
van de strijd was de vraag of artikel 1 der additionele artikelen in verband stond met
artikel 4. Dat wil zeggen of de traktementen der predikanten en hoogleraren der
voormaals heersende kerk na drie jaar nog in aanmerking komen voor uitbetaling als het
vertegenwoordigend lichaam dan nog niet had beslist op de aanspraak, die een lichaam
of gemeente op de geestelijke goederen maakte. De rooms-katholieken zagen in een
eventuele verlenging een verkrachting van de constitutie en ontkenden het recht van de
Eerste Kamer om het rapport tot onderwerp van bespreking te maken. Aanvankelijk
weigerden zij zelfs mee te doen aan de stemming. Toen zij erop werden gewezen dat zij
volgens het reglement van orde verplicht waren hun stem uit te brengen, deden zij dit
onder protest. De eindstemming vond plaats op 20 februari 1801. Met 36 tegen 24
stemmen aanvaardde de Eerste Kamer het voorstel van haar commissie. Wel werd
hierbij aangetekenddatdeverlengingvan deuitbetalingender traktementenonherroepe-
lijk op 23 april 1802 beëindigd zou worden. De zaak lag nu ter afdoening bij de Tweede
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Kamer. Ook hier boden de rooms-katholieken heftig verzet. Toen het besluit van de
Eerste Kamer tijdens de zitting van 24 februari binnenkwam en de voorzitter
voorstelde het op 27 februari te behandelen, verklaarden verschillende rooms-
katholieke leden dat de staatsregeling verbood dit besluit in overweging te nemen. Hun
verzet baatte echter niet. Met zestien stemmen voor, drie tegen en zes weigerachtigen
werd het besluit in handen gegeven van een Tweede Kamercommissie, met als
leden H.H. Vitringa, J. Lublink de Jonge en L.D. Storm. Op 27 maart 1801 brachten zij
rapport uit. Het vatte de bezwaren van de oppositie nog eens samen.88

- De aanspraken in naam van de hervormde gemeenten waren ongepast en onbe-
hoorlijk.

- De rekestranten hadden het grootste deel van de toegemeten drie jaar laten verlopen
eer zij in 1800 met hun verweer kwamen.

- Als de bezwaren van de rekestranten uiteindelijk ongegrond verklaard zouden
worden,zoudendepredikantenenhooglerarendervoormaalsheersendekerkeen jaar
lang op kosten van de staatskas hebben geleefd.

Hiertegenover stelde de commissie het volgende verweer:

Wat het eerste bezwaar betreft, de commissie was van mening dat deugdelijkheid of
ondeugdelijkheid niet aan de orde waren. Voor haar gold, dat de Eerste Kamer de
aanspraak op grond van het additioneel artikel 4 in overweging heeft genomen en de
belanghebbenden gelegenheid heeft geboden nadere bewijsstukken over te leggen.
Voorts dat zij uiteindelijk overwogen heeft in hoeverre er genoegzame gronden
voorhanden waren om dienaangaande een voorstel ten behoeve van de hervormden te
doen en dit bij de Tweede Kamer ter behandeling heeft ingezonden. Bovendien, zo
stelde de commissie, wanneer destellers der Staatsregelingvoorzulke reclames geene
termenaanwezig achtten, zouden zij bij het vierde artikel de aanspraken van enig
Lichaam of Gemeenteniet onverlet hebben gelaten.

Wat het tweede bezwaar betreft, de commissie doet geen uitspraak over het feit of het
mogelijk zou zijn geweest om eerder verweer te voeren. Artikel 4 bepaalt geenprecise
tijd. Er kan dus niet gezegd worden dat de rekestranten te laat reageerden met voor hen
nadelige gevolgen. Bovendien waren er reeds voor de totstandkoming van de
staatsregeling, (hoewel minder beredeneerd) bij de de Wetgevende Vergadering
bezwaarschriften ingeleverd. In ieder geval moet ook rekening gehouden worden met
de gesteldheid der menigvuldige, en talrijke Gemeenten tot het Hervormde Genootschap
behoorende, die door verschillende perzonen, en op onderscheidende wijzen in de
respectieveGewestenbestuurdwordendeonderlingoverlegengezamenlijkeconclusies
en besluitvorming vertraagd hebben. En ten slotte al zouden er eerder adressen
ingediend zijn, dan zou de Eerste Kamer toch voor de 23ste april van dit jaar geen
beslissing hebben kunnen nemen omdat bij de overname der goederen eerstde aart en
hoeveelheid van zulke Goederen, en Fondsen, op welken de nationaal verklaring konde
toegepast worden, nader bepaald diende te worden en de reclamanten voldoende
gelegenheid geboden moest wordenom de faitenwaarop hun aanspraken berusten op
te helderen en te bewijzen.
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Wat het derde bezwaar betreft, de Eerste Kamer kon zich moeilijk uitlaten over de
merites van deze zaak. Zij kan zowel ten nadeel als ten voordeel vanhet voorheen
bevoorrechte kerkgenootschapuitvallen. Tegen dit derde bezwaar kan nog ingebracht
worden dat dit zou gelden wanneer goederen en fondsen te voren nimmer voor dit doel
zouden zijn aangewend en er nu eerst aanspraak op zou worden gemaakt. Hier is echter
het omgekeerde het geval,terwijl de Eerste Kamer heeft begrepen, dat hetgeen tot
zodanig einde in het midden is gebragt nauwkeuriger nasporingen vereischt, vereist de
billijkheid deze zaak, hangende dit onderzoek, in de tegenwoordige staat te laten. Ook
bij de procedures over de herverdeling en overdracht van de kerkgebouwen en dergelijke
ingevolg additioneel artikel 6 is niet anders gehandeld. Hangende het onderzoek naar
rechten en bezit vloeide ook daar geen enkele verplichting tot vergoeding achteraf
wegens het genot na de aanneming der Staatsregeling, of gedurende den tijd des
geschilsuit voort. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de nu lopende procedure inzake
het onderzoek van het recht van predikanten op bestaande goederen en fondsen. Tot
zoverhet verweervande TweedeKamercommissie tegen debezwaren vandeoppositie.
Gezien deze overwegingen gaf de commissie het advies om het besluit van de Eerste
Kamer te volgen. Onder fel verzet van rooms-katholieke zijde bekrachtigde de Tweede
Kamer nog op dezelfde dag het besluit van de Eerste Kamer met achttien tegen vier
stemmen.89

De Tweede Kamercommissie voerde intussen nog een heel ander motief ten gunste van
de reclamanten aan. Aanvankelijk had het ernaar uitgezien dat de drie jaar respijt die de
staatsregeling lietaan zo’n talrijk genootschap waartoe zo veel vermogende burgers
behoorden, de hervormden wel in staat zouden stellen toereikende maatregelen te
treffen, mede dank zij hun bezittingen in de republiek. De bronnen van de nationale
welvaart hadden overvloedig gevloeid en de ingezetenen waren niet getroffen door
buitengewone lasten. Echter, aangevallen door buitenlandse vijanden en verdeeld door
binnenlandse geschillen van de burgers, was deze eerdere favoriete positie van de
hervormden ernstig verzwakt. Als dit niet zo gelopen was, hadden de gemeenten voor
zichzelf kunnenzorgen.Bij deaanvaardingvandeconstitutiewasditallesnietvoorzien.
Hetzelfde gold ook voor bepaalde andere staatsuitgaven. De hervormden hadden sedert
de aanneming van de staatsregeling voor vele andere objecten moeten zorgen, zoals
kerkgebouwen en pastorieën en niet in de laatste plaats voor het steeds toenemende aan-
tal armen dat te hunnen laste kwam. Als de auteurs van de staatsregeling dit alles zouden
hebben geweten, zouden zij de overgangstijd langer gesteld hebben dan drie jaar.90

Tot zover de nadere toelichting van de Tweede Kamercommissie op haar advies om het
besluit van de Eerste Kamer te bekrachtigen. Op 31 januari 1801 maakte het Uitvoerend
Bewind het besluit openbaar.

Het zesde stukje van het gedrukte verslag van de handelingen van het Hollandse Steden-
beraad meldt nog dat op 30 september 1801 twee memoriën zijn binnengekomen. Die
kwamen als reactie op het verzoek van de Eerste Kamer om nadere informatie over
oorsprong, aard en verdere gegevens over de geestelijke goederen die door onder-
scheiden instanties werden beheerd. Zij waren afkomstig van het Geestelijk kantoor te
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Delft en van de gemeenten onder de classis Breda.91Er wordt echter niet bij vermeld wat
er mee gebeurde; de feiten hadden inmiddels de betekenis hiervan achterhaald.

5.9 HET VERWEER ACHTERHAALD

Midden in deze ontwikkelingen werd op 16 oktober 1801, dus nog een goed half jaar
voor de fatale datum van 23 april 1802, een nieuwe grondwet van kracht, die de
Staatsregeling van 1798 verving. Deze viel voor de Hervormde Kerk veel gunstiger uit
dan iemand had durven hopen. Dat bleek uit de volgende twee bepalingen:

artikel 13 Ieder Kerkgenootschap blijft onherroepelijk in het bezit van
hetgeen met den aanvang dezer Eeuw door hetzelve werd
bezeten.

artikel 14 Geene uitsluitende voorrechten zijn aan eenige Godsdienstige
Geloofsbelijdenis verbonden. De Hoogleeraren, Leeraren en
Kerkelijke bedienden der voormaals bevoorrechte Kerk
blijven, zoo verre die bij de aanneming dezer Staatsregeling in
dienst zijn gesteld, en uit eenige Politieke Kassen worden
gesalarieerd of gepensioneerd, hun Tractementen of Pensi-
oenen genieten totdat het bepaalde bij art. 12 in werking zal
zijn gebracht.

Dit artikel 12 luidde: Elk hoofd eens Huisgezins, en op zich zelf staand Persoon van
beiderlei Kunne mits den ouderdom van veertien jaar bereikt
hebbende, doet zich inschrijven bij een of ander Kerkgenoot-
schap, hetwelk vrijwillig kan verlaten worden, om tot een
ander over te gaan. Voor ieder Kerkgenootschap wordt van de
alzo ingeschreven Leden tot onderhoud van deszelfs Dienaren
en Eigendommen, eene Jaarlijksche gift gevorderd, niet te
boven gaande een zekere bepaalde som, achtereenvolgens het
gene aangaande dit een en ander bij de Wet zal worden
vastgesteld.92

Dit was een merkwaardig artikel: hoewel Staat en Kerk gescheiden bleven, verplichtte
het iedere staatsburger tot een kerkgenootschap te behoren. Wie het ene verliet moest
tot het andere overgaan. De overheid zou dan van deze burger een jaarlijkse bijdrage
vorderen tot onderhoud van predikanten en kerkelijke eigendommen. Dit zou nader
worden geregeldbij de Wet. Het systeem had veel weg van de huidige ’Kirchensteuer’
in Duitsland die zijn wortels heeft in het Pruisische algemene landsrecht van 1794.
Daarin wordt een belasting voorgeschreven, die bij onvoldoende opbrengst uit kerkelijk
vermogen tenbehoevevandeKerkgehevenkanworden.93Ofdezebepalingvan invloed
geweest is bij het opstellen van dit artikel 12 is moeilijk vast te stellen. De bepalingen
in dit artikel 12 waren vooral voor de Hervormde Kerk van belang. Immers, voor de
kerkgenootschappenvandedissenters,diehunnekerkelijkbenoodigdhedenenderzelver
vervulling reeds op een geregelde voet bezitten,94 waren deze, naar een woord van Van
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der Palm, overbodig. Uit het slot van artikel 14 dat verwijst naar artikel 12 mogen we
concluderen dat de overheid niet afzag van de nationalisatie der geestelijke goederen
zoals in 1798 was bedoeld, maar deze pas zou doorvoeren op het moment dat artikel 12
van kracht was geworden. Dit hield in dat men pas tot toepassing zou overgaan als er een
deugdelijke financiële basis was gelegd voor het functioneren van met name de
Hervormde Kerk. Uit dit alles en de daaropvolgende overheidsmaatregelen blijkt dat er
sprake was van een zekere kentering in de verhouding van Kerk en Staat. De financiële
banden werden op nieuwe wijze aangehaald.

De 22ste februari 1802 volgden twee belangrijke mededelingen. De traktementen
zouden in het vervolg niet meer aan de gemeenten, maar rechtstreeks aan de predikanten
worden uitbetaald en emeriti-predikanten, catechiseermeesters, krankenbezoekers en
alle kerkelijke bedienden zouden hun traktementen of emolumenten op de oude voet
ontvangen.95 In datzelfde jaar vielen nog twee besluiten die beide golden totdat artikel
12 in werking zou treden. Het eerste, genomen op 13 juli, betrof school- en academie-
gelden die vermeld waren in een resolutie van de Staten van Holland van 15 juni 1792.
Het besluit luidde dat het Geestelijk kantoor deze kosten moest voldoen voor de zoons
van predikanten der Hervormde Kerk in het gewest Holland die zich op de Latijnse
scholen en ’s lands universiteiten bevonden. Op 20 december 1802 gelastten voorts de
Thesaurier-Generaal en de raden van financiën aan de rentmeesters van de nationale
domeinen, die afkomstig waren van de vorst van Nassau, dat zij aan alle tot hun
administratie behorende predikantsweduwen het gewone weduwepensioen moesten
uitkeren. Op 8 juni 1803 volgde nog het besluit dat de weduwen van emeriti verklaarde
hervormde predikanten voortaan weduwenpensioen zouden krijgen. Verder moest het
kinder-, school- en academiegeld net zoals aan predikanten ook aan hun weduwen voor
hun kinderen worden toegekend. Het bestuur van Holland besloot op 14 november 1803
dat proponenten en nieuw beroepen predikanten als voorheen douceuren zouden
ontvangen, zoals al eerder bij resolutie van de Staten van Holland van 15 juni
1792 was bepaald. Ten slotte was er een resolutie van het gedeputeerd bestuur van
Holland van 16 november 1803. Die betrof de weduwepensioenen uit de (hierboven
genoemde) resolutie van 8 juni 1803 en bepaalde dat de ontvangstersdezen zouden
mogen verteren waar zij verkozen, mits op het grondgebied van de Bataafse republiek.

Al deze gunstige beschikkingen ademen een sfeer van toenemende welwillendheid van
de overheid ten opzichte van de Hervormde Kerk. De oorsprong van deze welwil-
lendheid kunnen we mede verklaren uit het streven van de overheid om weer
politieke invloed op deze Kerk uit te oefenen, nadat zij haar - door het decreet van 5
augustus 1796 waarbij Kerk en Staat werden gescheiden - de volledige vrijheid had
geschonken.96Zo blijkt uit een besluit van 11 augustus 1803, dat de Staat, zolang artikel
12 van de Wet van 1801 nog niet zou zijn uitgevoerd, als vanouds de reis- en overige
kosten voor synodale- en classicale vergaderingen zou vergoeden, zelfs over het afgelo-
pen jaar 1802. Wel moest het staatsbewind toestemming hebben gegeven tot het houden
van de jaarlijkse synodale vergaderingen en daarop door één of twee commissarissen-
politiek vertegenwoordigd zijn. Geheel in overeenstemming met dit standpunt werden
de beroepen door de kerkeraden ter approbatie voorgelegd aan het lokale bestuur, werd
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het eerege-stoelte in de kerken der hervormden voor regenten van staat en stad
hersteld97 en werden de collatierechten tot nieuw leven gebracht. Daartegenover beval
de overheid wederom de viering van de zondag en hield zij op de 2de maart 1803 een
algemene dank- en bededag. Bij dit alles kwam nog het voordeel dat de Kerk, gebruik
makende van artikel 13, de kerkgebouwen, die zij als gevolg van het additioneel artikel
6 van de Staatsregeling van 1798 zou hebben moeten overdragen, zoals wij hierboven
gezien hebben bijna nergens had afgestaan en kon behouden. Doordat artikel 12 niet
werd uitgevoerd bleef de overheid bovendien de traktementen van de theologische
hoogleraren, predikanten en kerkelijke bedienden als voorheen uitbetalen. In bepaalde
opzichten ontving de Kerk zelfs meer terug dan haar ontnomen was.
Zo werd de betaling der kosten voor het houden van de provinciale synoden, die sedert
1795 niet meer werden vergoed, weer toegezegd aan alle provincies inclusief dus aan
Zeeland, dat vanaf 1638 geen provinciale synode had gehouden. In 1803, na ruim 160
jaar, kon men zodoende in deze provincie weer in synodaal verband vergaderen. De
Friese synode kwam in 1804, voor het eerst sedert 1794, weer bijeen in Heerenveen.98

Het zal duidelijk zijn dat dit alles in principe het afscheid betekende van het beginsel van
de scheiding van Kerk en Staat, hoewel dit in naam nog gehandhaafd bleef.

Overigens dient men te bedenken dat deze bepalingen een onderdeel vormden van de
Staatsregeling van 1801 die een sterk restauratief karakter droeg en onder Franse invloed
tot stand was gekomen. Hierin werd hoe langer hoe meer de krachtige hand van
Bonaparte voelbaar.99 Het paste bij zijn politiek, de revolutie te breidelen en de reactie
tegen de ingrijpende veranderingen van 1798 te steunen. Daarvoor kreeg hij bijval van
verschillende politici, die genoeg hadden van de ultra-revolutionaire ideeën en daden.
Wel kwam er nog verzet, vooral van de revolutionairen die een naar restauratie
tenderende ontwerp-constitutie in strijd achtten met de beginselen van 1798. Zij vonden
steun bij de rooms-katholieken, die het onjuist vonden dat de hervormden opnieuw
voorrechten ontvingen. Eerst een nieuwe staatsgreep op 18 september 1801 brak dit
verzet. De staatsregeling die vervolgens op 16 oktober van kracht werd, droeg in
tegenstelling met de unitarische van 1798 een sterk federalistisch karakter. Verder
keerden oranjegezinde ambtenaren en regenten die in 1795 van hun functies waren
ontheven wegens hun verknochtheid aan het oude regime, terug in hun overheidsfunc-
ties. In deze sfeer kwamen de bovengenoemde voor de Hervormde Kerk zo gunstige
bepalingen tot stand. Hiervoor moest zij echter wel haar sedert 1795 verworven
vrijheden inruilen voor een staatsvoogdij die tot 1870 zou duren.

Wij stonden hierbij wat uitvoeriger stil omdat de bepalingen uit de Staatsregeling van
1801 betreffende de financiering van de Hervormde Kerk, met uitzondering van de
betalingen aan catechiseermeesters, krankenbezoekers, kerkelijke bedienden en het
onderhoud der kerkelijke gebouwen, in principe van kracht gebleven zijn onder alle
daarop volgende regeringsvormen in de negentiende en twintigste eeuw totdat de wet
van 7 december 1983 hieraan een einde maakte.100
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5.9.1 Geen agendapunten voor Stedenberaad

De vraag rees al spoedig of er gegeven de bovengenoemde ontwikkelingen nog taken
voor de gemeentecommissies waren overgebleven en het toen gegeven antwoord valt
af te leiden uit een brief van de secretaris van het Hollandse Stedenberaad, J.C.
van der Kemp, aan de afgevaardigde gecommitteerden van 25 maart 1802. Daarin liet
hij weten dat de agendapunten voor de aanstaande aprilvergadering zo weinig en van
zo’n gering belang waren, dat hij aarzelde of het voor de leden wel de moeite waard was
herwaartste komen.101Hij stelde voor de bijeenkomst uit te stellen totdat er belangrijke
dingen te behandelen waren. Indien er echter leden waren, die wel belangrijke zaken
hadden in te brengen, moesten ze dit laten weten. Op 15 september 1802 volgde
een bericht betreffende de oktobervergadering102, met de mededeling dat er geen
agendapuntenwarenvooreenbijeenkomstopditmomentendezewerdverschovennaar
april 1803. Dan zou men met elkaar de vraag bespreken hoe de vergadering verder
dienstbaar gemaakt kon worden aan de bevordering van de belangen van onzeGods-
dienst. Hierover werden consideraties ingewacht van de leden. Het lag dus niet in de
bedoeling tot ontbinding van commissies of bijeengebrachte fondsen over te gaan.
Integendeel, met de meeste aandrang adviseerde Van der Kemp deze in stand te
houden tot hierover in gemeen overleg bepalingen gemaakt zouden zijn. Inderdaad
volgde op 23 maart 1803 een beschrijvingsbrief, voor de algemene vergadering op
woensdag 27 april 1803.103 Op de agenda stond een bespreking van voorstellen tot
verdere instandhoudingvanStedenberaadengemeentecommissiesalsmedeeenrubriek
mededelingen betreffende de uitbetaling van de traktementen aan predikanten en
beambten, met name of deze nog op dezelfde wijze plaatsvond als voorheen het geval
was.

5.9.2 De laatste vergadering

Zo kwam dan op woensdag 27 april 1803 om 10.00 uur het Hollandse Stedenberaad als
vanouds bijeen in de Gouden Leeuw op het Buitenhof in Den Haag. Hieronymus van
Alphen was daar niet meer bij. Ruim drie weken tevoren, op 2 april 1803, was hij op 56-
jarige leeftijd overleden. Bij zijn overlijden waren zijn vrienden, de beide Haagse
predikanten Jorissen en Krieger, en verder Mollerus en Van Stralen aanwezig104, die wij
allen meer dan eens zijn tegengekomen. Als opvolger van Van Alphen werd J.A. van
Spijck benoemd, lid van de gemeentecommissie van Den Haag. Een verslag van deze
vergadering is niet voorhanden. Daarom zijn wij aangewezen op de summiere gegevens
in de handelingen van de Haagse commissie van 2 mei 1803105, vier dagen later dus.
Hoofdpunt van de agenda was de vraag of en in hoeverre de gemeentecommissies en het
Stedenberaad in stand moesten blijven. De vergadering was van mening dat de
gemeentecommissies vooralsnog gehandhaafd dienden te worden en dat zij zelfs, waar
zij nog niet bestonden, opgericht moesten worden. Ook het Stedenberaad moest niet
ontbonden worden, maar samenkomen wanneer de omstandigheden dat vereisten. Men
machtigde een intermediaire commissie uit de vergadering zaken zelf af te handelen en
met de gemeenten te corresponderen. Voorzitter van deze commissie werd J.A. van
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Spijck, secretaris H.E. van Meerten, gecommitteerde van Gorinchem, toegevoegde
leden waren J.C. van der Kemp en H. van Stralen, gecommitteerde van Hoorn. Tot
zover deze summiere gegevens.

Toch mogen wij aannemen dat er meer aan de orde is geweest. Naar aanleiding van de
op 23 maart 1803 toegezonden agenda en de daarin gestelde vragen hadden de
gemeentecommissies van Den Haag en Rotterdam zich terdege op deze vergadering
voorbereid. Hun overwegingen zullen zeker door hun gecommitteerden op deze laatste
vergadering ter tafel gebracht zijn. De Haagse commissie gaf in haar vergadering van
18 april 1803106als reden voor de continuering van Stedenberaad en gemeentecommis-
sies dat de betalingen aan de predikanten naar haar mening nog niet voldoende waren
geregeld. Uit de handelingen van deze vergadering blijkt bovendien het volgende:
- Dat de commissie ter instandhouding van denOpenbaren Godsdienst der Hervormde

Gemeentegeheel in functie was.
- Dat de betalingen als vanouds geschiedden uit de publieke kassen, met uitzondering

van deNagtmaalskostenvoor de Nederduitsche Gemeente en voor de Hoogduitsche
gemeente in de Nieuwe kerk en de classicale kosten voor Haagse predikanten zijnde
ƒ 80,- per jaar, die de magistraat voorheen betaalde.

- Dat aan de Haagse classis nog de gelden dienden te worden betaald die deze
van 1795 tot 1801 had voorgeschoten voor de synodale vergaderingen zijnde
ƒ 453.14,-. In mindering hierop kwam ƒ 200,-, die al betaald was. Aan de classis
waren de kosten voor de approbatie op het beroep van Ds. v.d. Kasteele betaald.

- Dat de commissie geen invloed heeft op de beroeping van predikanten en de
aanstelling van ouderlingen en diakenen door de grote kerkeraad.

- Dat de kerkelijke beambten worden benoemd in overleg met de kerkeraad, en dat aan
hen vanwege de commissie geen betalingen geschieden, behalve een geringe som aan
de oppasser van de Nieuwe Kerk.

Aldus de bedenkingen van de Haagse commissie. Deze overwoog bovendien dat de
kosten van het Stedenberaad sterk gedrukt konden worden door vervanging van de twee
jaarlijkse vergaderingen door een intermediaire.

De Rotterdamse commissie vergaderde op 13 april 1803107. Zij stelde een uitvoerige
instructie op voor haar vertegenwoordigers Van Charante en Van den Bosch. Daarin
constateerde zij dat Kerk en Staat nog steeds gescheiden waren, hetgeen betekende dat
de toestand voor de Kerk nog altijd wisselvallig was. In dit opzicht was dus niet bereikt
wat de instellers van het Stedenberaad voor ogen had gestaan. Het zou daarom niet
geradenzijnditStedenberaad teontbindenofdegemeentecommissiesop teheffen.Men
zag echter geen nut in twee reglementair voorgeschreven vergaderingen per jaar. Een
commissie van enige notabele leden uit onderscheiden gemeenten zou de algemene
vergadering van het Stedenberaad kunnen vervangen zolang er niets voorviel waartoe
de algemene medewerking van alle gemeenten noodzakelijk was. Het was voorts
wenselijk dat in alle gemeenten enige leden toezicht bleven houden op de gang van
zaken om bij voorkomende gelegenheden handelend op te treden en met gecommitteer-
den uit andere gemeenten te kunnen corresponderen. Overigens stelde de instructie
terecht, dat het aanblijven van de gemeentecommissies niet afhing van het oordeel
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van een vergadering van het Stedenberaad, maar van de gemeente en haar
gecommitteerden zelf. De thans bestaande commissie van Rotterdam voelde zich welis-
waar niet gedwongen ontslag te nemen, maar het gros van de gecommitteerden vond
zich wel overtollig.108 Hierop laat de instructie een zeer plaatselijk Rotterdams geluid
horen:van tijd tot tijdontvangtonzecommissieopmerkingenovereennaderebeslissing
over de bestemming van de gelden die in het fonds bijeengebracht zijn. Daarover zal,
overeenkomstig bij ons gemaakte afspraken echter een andere commissie moeten
beschikken, die nog benoemd moet worden.109 In ieder geval stemt de zittende
commissie overeen met de leden van het Stedenberaad in het verlangen om de
gemeentecommissies in stand te houden. Aldus op dit punt de instructie.

De Rotterdamse instructie onderstreepte dus dat Kerk en Staat nog steeds gescheiden
waren en liet daar merkwaardigerwijze op volgen dat in dit opzicht niet bereikt was wat
het Stedenberaad voor ogen stond. Dit is een opvallend geluid, daar immers in de
doelstelling van het op te richten Stedenberaad, zoals door H. van Alphen verwoord in
de vergadering van 16 juli 1799, hierover niet werd gesproken. Integendeel, de nadruk
was erop gevallen dat de scheiding van Kerk en Staat de Kerk juist een grote vrijheid
bood zichzelf te regeren en voor zichzelf te zorgen. In het kader van dit onderzoek is dan
ook een opmerking als van de Rotterdammers in geen der overige documenten of
verslagen gesignaleerd. Zij tekent in haar argeloosheid wellicht het duidelijkst wat
intussen aan de basis weer begon te herleven.110 De beschrijvingsbrief van 23 maart
1803 bevatte als gezegd ook de vraag naar de betaling van de predikanten en kerkelijke
beambten. Het antwoord voor Rotterdam luidde dat alle betalingen als vanouds buiten
bezwaar van de gemeentecommissie geschiedden. Uitzonderingen op deze regel waren
enkele kleinigheden, zoals:
- de reiskosten naar de classicale vergaderingen,
- de kosten van de kerkvisitatie,
- het schrijfloon voor het inboeken der synodale notulen,
- de jaarlijkse uitbetaling van f 250,- aan het ministerie van predikanten, wegens

veranderingen op het gebied van het kerkelijk huwelijk.111

Tijdens het bestaan van de commissie in Rotterdam is er slechts één predikant beroepen,
van wie de kosten door de municipaliteit op de gebruikelijke wijze zijn voldaan. De
aanstelling van de kerkelijke bedienden vond als vanouds plaats, sommigen door de
kerkmeesters en anderen door de kerkeraad. Tot zover de instructie van de Rotterdamse
commissie.

5.9.3 De afloop

Na deze vergadering van 27 april 1803 vernemen wij niets meer van het Hollandse
Stedenberaad tot aan een bericht in de handelingen van de Haagse commissievergade-
ring van 6 april 1808.112 In die bijeenkomst las F.J. Gallé namens de intermediaire
commissie, het reeds vermelde dagelijks bestuur van het Stedenberaad, een missive
voor, die eveneens op 6 april 1808 gedateerd was en gericht aan de classicale steden.
Hierin vestigt de intermediaire commissie er de aandacht op dat er zich door de minis-
teriële disposities van 11 maart, 13 november en 9 december 1807 al enige tijd verande-
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ringen hadden voorgedaan in de wijze en vorm van betaling van de predikanten. De
commissie zag in deze wijzigingen een inbreuk op de rechten van de hervormde
gemeenten op de kerkelijke (sic) goederen. Het ging hier om de concentratie op het
Ministerie van Financiën in Den Haag van uitbetalingen aan predikanten die voorheen
hadden plaatsgevonden opdifferente administratiënin de afzonderlijke gewesten. De
fondsen die tot dusverre op deze administraties beheerd waren, dienden gestort te
worden in één amortisatiekas, waartegenover de centrale overheid de uitbetalingen aan
de predikanten garandeerde op de toen geldende voet.113

In verband met deze veranderingen had de intermediaire commissie aan Zijne Excellen-
tie, een memorie gestuurd waarin deze herinnerd werd aan de bekende adressen die in
vorige jaren vanwege het Stedenberaad waren ingediend ten aanzien van het recht der
hervormde gemeenten op de kerkelijke goederen en fondsen. De leden van de
intermediaire commissie waren van mening dat de gemeentecommissies hiervan op de
hoogte moesten zijn, maar gaven het advies erbij hierover geen adressen te zenden aan
Z.M. de Koning daar hij al kennis droeg van hun missive. Nieuwe adressen zouden
dientengevolge de adressanten niet tot voordeel strekken.

Ten slotte vermelden de handelingen van de Haagse commissie van 1 mei 1809
dat er op 8 april 1809 opnieuw een brief was uitgegaan van de intermediaire commissie
aan de classicale steden. Dit gebeurde naar aanleiding van het decreet van 2
augustus 1808.114 In deze brief ging het over de overdracht van kerkgebouwen. Nadat,
zoals wij hierboven gezien hebben, de pogingen hiertoe in de jaren 1798 tot 1801 zo
goed als mislukt waren werd in artikel 9 van het genoemde decreet deze overdracht van
kerkgebouwen en daarbij behorende goederen aan deGodsdienstige Gezindheden
definitief geregeld en wel per 1 januari 1810. Hiervoor zouden schikkingen dienen te
worden gemaakt waarbij vrijwel zeker kerkgebouwen die vele decennia in gebruik
geweest waren bij hervormden in handen zouden komen van rooms-katholieken. In
verband hiermede raadde de intermediaire commissie aan zich omtrent de staat der
gebouwen en goederen met voldoende kennis van zaken een oordeel te vormen over wat
in het belang van de gemeente was. Dit gold ook voor de rechten op bezit van orgels en
zitplaatsen. Omdat de stand der zaken intussen een andere was dan toen de gemeente-
commissies werden opgericht, moest men letten op reparaties en dergelijke die indertijd
uit de kas van de gemeenten waren bekostigd.

Nu de zaken waarvoor het Stedenberaad, door het decreet van 2 augustus 1808, was
opgericht definitief geregeld waren, hadden de gemeenten van de intermediaire
commissie geen aanschrijvingen meer tegemoet te zien. Deze brief zou de laatste zijn.
En met deze brief is het Hollandse Stedenberaad na negen jaar vrijwel geruisloos uit de
geschiedenis verdwenen. Dat betekende echter niet dat het einde van de gemeen-
tecommissies was aangebroken. Op deze komen wij in een volgend hoofdstuk terug.
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