
7 De gemeentecommissies en de kerkfabriek

Hadden de gemeentecommissies zich aanvankelijk vooral met de salarissen van pre-
dikanten en personeel beziggehouden, later richt hun aandacht zich steeds meer op het
beheer van de kerkgebouwen en de daarbij behorende goederen, de zo genaamde
kerkfabriek. En hiermede komen wij op het terrein van de kerkmeesters.

7.1 KERKMEESTERS EN SCHEIDING KERK EN STAAT

Wij hebben hierboven reeds gezien dat in de tijd van de Republiek dit beheer gevoerd
werd door de lokale overheden, dat konden zijn het stadsbestuur, de schepenbank of de
ambachtsheer, die hiervoor als regel kerkmeesters benoemden. In vele dorpen vervulden
de ambachtsheren zelf deze taak nogal eens, zodat men in die plaatsen toen geen
kerkmeestersgekendheeft. Dekerkmeesters diendenperiodiek rekeningen verantwoor-
ding af te leggen tegenover de instanties die hen benoemden. Hun functie was van
’buitenkerkelijke aard’ en het woord ’kerk’ in hun titel had slechts betrekking op het
gebouw en de daarbij behorende goederen.1 De scheiding van Kerk en Staat in 1796
maakte hun status en met name hun betrekking tot de overheden discutabel. Hun
ambtelijk lot hing samen met het lot van de kerkfabriek. Zo zag het Provinciaal Bestuur
vanHollandzichvoordenoodzaakgeplaatstomeenbeslissing tenemennaaraanleiding
van een aantal competentiekwesties ten aanzien van het recht tot benoeming van
kerkmeesters.2 Een aantal kerkelijke gemeenten was van mening dat de scheiding van
Kerk en Staat, zoals deze op 5 augustus 1796 was afgekondigd, inhield dat dit recht
voortaan uitgeoefend zou moeten worden door de leden van de gemeente; andere
verkeerden hierover in onzekerheid. De betrokken gemeentebesturen wisten daar geen
raad mee. Een algemeen decreet dat op dit punt klaarheid zou verschaffen was in
afwachting van de komende staatsregeling echter niet te verwachten. Wel heeft het
Provinciaal Bestuur naar aanleiding van de bovengenoemde gevallen een voorlopige
gedragslijn vastgesteld: daar waar deze zaak aan de orde gesteld werd, dienden gemeen-
tebesturen en kerkeraden met elkaar tot een afspraak te komen die beide partijen zou
bevredigen. In geen geval mocht een kerkeraad het gemeentebestuur eenzijdig voor een
fait accompli stellen. In gemeenschappelijk overleg zou een reglement moeten worden
vastgesteld dat de bevoegdheden en de te voeren administratie zou regelen.

De vraag die hierbij een belangrijke rol speelde was wie bij zo’n transactie uiteindelijk
aansprakelijk zou zijn voor de bestaande schulden van de kerkfabriek. Zo rustte
bijvoorbeeld op de kerk en pastorie van Zoeterwoude een schuldenlast van ƒ
2550/2/7. Het zal duidelijk zijn dat in dit perspectief lang niet alle kerkelijke gemeenten
enthousiast waren om hierin partij te worden. Dat de eerste maatregelen een voorlopig
karakter droegen komt wel hierin uit dat hier nog geen sprake was van eigendomsover-
dracht. Daarom horen wij hier ook niets over een verandering van rechtstitel, van
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publiekrechtelijk naar privaatrechtelijk. Zodoende bleef de zaak zich voortslepen in
afwachting van de komende staatsregeling. In die tussentijd kon zij soms ook in de
plaatselijke politiek een rol gaan spelen. Zo vertelt Van der Laarse dat in Woerden waar
de kerkeraad patriots-coccejaans georiënteerd was, de manslidmaten in december 1797
in plaats van de patriotse kerkmeesters twee van Woerdens meest fervente orangisten
benoemden, die met de ’coup’ van 1795 als kerkeraadsleden aan de kant waren gezet.
Het gevolg was dat de kerkeraad die aanvankelijk, naar wij mogen aannemen uit
democratiseringsijver, het kiesrecht in handen van de manslidmaten had gelegd, uit
vrees voor al te grote orangistische invloed, het kiesrecht via coöptatie weer aan zich
trok. Dit ging weer een strijdpunt vormen tussen de kerkeraad en de manslidmaten die
voetiaans georiënteerd waren.3 Een duidelijk voorbeeld van wat er in een gemeente zou
kunnen gaan gebeuren wanneer de gemeenteleden de ambtsdragers zouden gaan
benoemen.

7.2 GEMEENTECOMMISSIES EN BEHEERSOVERDRACHT

De vraag laat zich stellen of de gemeentecommissies bij dit alles een taak hadden. De
bovengenoemde kwesties begonnen te spelen na het decreet van de Nationale
Vergadering van 5 augustus 1796 inzake de scheiding van Kerk en Staat toen er nog
geen sprake was van gemeentecommissies. Deze ontstonden pas in de zomer van 1798,
na de totstandkoming van de Staatsregeling van april van datzelfde jaar. In het concept-
plan van de Utrechtse Coetus van 28 juli 17984 wordt aan de gemeenten via haar
commissies hierin zeer zeker een taak toebedacht:Volgens de Staatsregeling zullen de
werkzaamheden zich allereerst moeten bepalen tot het bewaaren of verkrijgen van
eigendom aan gebouwen tot den Godsdienst geschikt, of ter inwooning voor Kerkelijke
persoonen. Het Hollandse Stedenberaad stond in wezen op hetzelfde standpunt. Het zag
op dit terrein voor zichzelf geen taak liggen en liet de beheerszaken van kerkgebouwen
en pastorieën geheel over aan de plaatselijke gemeenten.5 Dit hield in dat de gemeente-
commissies bij de uitvoering van additioneel artikel 6 van de Staatsregeling van 17986,
waarin de overdracht der gebouwen wordt verordend, de taak hadden om bij de onder-
handelingen tussen het gemeentebestuur en de kerkmeesters enerzijds en de betrokken
kerken anderzijds de plaatselijke hervormde gemeenten te vertegenwoordigen. Bij het
verloop van deze onderhandelingen hebben wij reeds stilgestaan. In het algemeen kan
men zeggen dat deze staatsregeling tekort schoot als instrument om de kwestie van de
kerkgebouwen en pastorieën werkelijk te regelen.7

7.2.1Enkele voorbeelden

Hiervan willen wij een voorbeeld geven waarbij tegelijkertijd een wel heel bijzon-
dere ’beheersoverdracht’ vandekerkmeester(s)aandegemeentecommissieaan deorde
komt.8 Het speelde zich af tussen het gemeentebestuur van het Ambt Doesburg en
de kerkmeester/rentmeester Th. van Hemessen van het kerkdorp Lathum.9 Op 10
augustus 1798 schreef het gemeentebestuur hem een brief met het verzoek een opgaaf
te doen van de reparaties aan de kerk van Lathum over de jaren 1788-1798 in verband
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met de aanschrijving van het Intermediair Uitvoerend Bewind van 12 juli 1798 inzake
de herverkaveling van kerkgebouwen en pastorieën.10 Van Hemessen reageerde hier
niet op. Op 25 augustus herhaalde het gemeentebestuur dit verzoeklatende bij
ontstentenis of nalatigheid van dien de nadelige gevolgen voor Rekening en verantwoor-
delijkheid van gemeente en Kerkmeesteren. De kerkmeester, die blijkbaar niet bereid
was aan dit verzoek te voldoen, vroeg daarop aan het gemeentecommissielid L.H.
Abbing te Lathum om advies. Deze gaf hem het advies om te antwoorden dat de
constitutie niets bepaalt omtrent dorpen waar Roomschen van kerkgebouwen voorzien
zijn, in welk geval geen opgaaf behoeft te worden gedaan. In die geest antwoordde Van
Hemessen op 28 augustus het gemeentebestuur, hieraan toevoegend dat hij zich
onbevoegd achtte om als kerkmeester/rentmeester op te treden, daar hij door de
voormalige Rekenkamer van de Landschapsdomeinen als rentmeester was aangesteld,
waaraan het ambt van kerkmeester verbonden was. Het gemeentebestuur wendde zich
hierop tot het bestuur van het voormalig gewest Gelderland, dat Van Hemessen op 4
oktober gelastte opgaaf te doen ter uitvoering van het besluit van het Intermediair
Uitvoerend Bewind van 12 juli 1798, eraan toevoegende:ten waare zijn E. vermeende
redenen ter contrarie te hebben welke echter als dan binnen agt dagen aan deze
vergadering zal behooren op te geeven. Ook nu weer vroeg Van Hemessen advies aan
de gecommitteerde Abbing. Deze antwoordde:Gij kunt weigeren uit hoofde dat de
Gecommitteerden der Hervormde Gemeente meenen beweezen te hebben haar privatief
Recht op Kerk en Pastorij, daar van aan het Gemeente Bestuur en het Administratief
Bestuur van Arnhem bericht en Copie gezonden hebben, waarom het, zo lang dit deze
Gemeente nog niet ter contrarie bewezen is overbodig zou zijn om daar van opgaaf te
doen. In die geest antwoordde Van Hemessen het Bestuur van het voormalig gewest
Gelderland, dat op 24 oktober 1798 antwoordde:is goedgevonden dat aan gemelde
administratie zal worden gerescribeerd dat de notificatie is vervallen.
Zoals te verwachten was volgde hierop een protest van de rooms-katholieken van
Lathum aan wie de afkoop van hun rechten op de oude kerk en pastorie, in gebruik bij
de hervormden zodoende ontging. Opmerkelijk is nu dat de gemeentecommissie
mededeelt de beheersbevoegdheden in feite van de kerkmeester(s) en dus van de
plaatselijke overheid te hebben overgenomen, hetgeen stilzwijgend door de overheden
was aanvaard.

Een voorbeeld van een officiële overdracht betreft Meerkerk.11 Op 6 maart 1801
verschenen voor Willem Pernis, notaris te Vianen: het gemeentebestuur van Meerkerk
enerzijds en de kerkeraad der Hervormde Gemeente en de gemeentecommissie
vertegenwoordigd door Albert Brakel en Jan Willemse de Jong anderzijds, waarbij de
overdrachtgeregeldwerdvan kerkgebouwenpastorie alsmedevandedaarbij behorende
goederen en fondsen. Hierbij werd bepaald dat de kerktoren alsmede het schoolhuis
eigendom bleven van de burgerlijke gemeente. Voor het onderhoud hiervan diende de
gemeentecommissie jaarlijksuit deovergedragengoederenen fondsen tevoldoenƒ60,-
voor het schoolhuis en ƒ 55,- voor de toren.

Overigens lang niet altijd kwam bij verkiezingen van kerkmeesters door gemeenteleden
de gemeentecommissie eraan te pas. Zo werd in Middelburg per 31 juli 1799 de
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gemeente opgeroepen om vier kerkmeesters te kiezen ter vervanging van het college dat
door de stedelijke overheid was benoemd. Zij dienden lidmaat te zijn, geen lid van de
kerkeraad en minstens 30 jaar. Bij deze mededeling werd de hier functionerende
gemeentecommissie niet genoemd.12 Alles hing blijkbaar af van onderlinge afspraken
die gemaakt werden tussen het gemeentebestuur en de kerkmeesters enerzijds en de
kerkelijke gemeente, vertegenwoordigd door haar gemeentecommissie, anderzijds. De
Staatsregeling van 1798 had hieromtrent niets geregeld. Datzelfde geldt trouwens ook
nog voor de Staatsregeling van 16 oktober 1801 waarvan het eerdergenoemde artikel 13
luidde: Ieder kerkgenootschap blijft onherroepelijk in het bezit van hetgeen met den
aanvang dezer Eeuw wierd bezeten. Dit gold dus ook voor de kerken en pastorieën. Dat
echter, doordat de scheiding van Kerk en Staat niet ongedaan gemaakt werd, het beheer
hierover ingrijpendmoestwordenveranderdwerdook indezestaatsregelingnietaange-
roerd. Dit alles illustreert hoeonzeker enonduidelijk depositie vande kerkmeesterswas
geworden sedert de afkondiging van de scheiding van Kerk en Staat in 1795. Blijkbaar
wisten de ontwerpers van de staatsregelingen van 1798 en 1801 er geen raad mee, wat
ook geldt voor die van 1805.

7.3 GEMEENTECOMMISSIES NA 1801

Wat gebeurde er nu verder met de gemeentecommissies nadat de Staatsregeling van
1801 een vraagteken achter hun voornaamste doelstelling had gezet? In de eerste plaats
waren er commissies die vrijwel direct daarna werden opgeheven zoals de commissie
van Schiedam.13Andere gemeentecommissies hadden inmiddels de beheersbevoegdehe-
den overdekerkgebouwenen pastorieënvande kerkmeestersovergenomenendaarmee
een zinvolle taak gekregen, zoals die van Meerkerk. Van een aantal commissies die, om
welke reden dan ook, naast de kerkmeesters bleven voortbestaan is bekend dat zij uit de
fondsen die zij inmiddels verworven hadden de betalingen deden die om een of andere
reden na 1801 niet meer door de overheden werden voldaan. Hierboven werden hiervan
voorbeeldengenoemdinRotterdamenDenHaag.14Daarnaastbetaalde,zoalswijzagen,
de Rotterdamse commissie aan de predikanten verder toeslagen uit.15

Interessant zijn de uitgaven waarvan melding wordt gemaakt in de handelingen van de
Haagse commissie. In de vergadering van maandag 27 februari 1804 wordt voor het
eerst aandacht besteed aan het ontbreken van onderricht in de leer van de Hervormde
Kerk op de publieke scholen als gevolg van de totstandkoming van de eerste nationale
onderwijswet van 15 juni 1801. De zorg voor het lager onderwijs, die ten tijde van de
Republiek aan de kerkeraden van de plaatselijke gereformeerde gemeenten was
toevertrouwd, werd hierdoor opgedragen aan de gemeentebesturen, zonder dat een
plaats ingeruimd was voorde leer van de Hervormde Kerk. In haar vergadering van
maandag 16 april 1804 verklaart de commissie zich bereid hiervoor geld beschikbaar te
stellen, waarna op 15 mei de beschikbare bedragen worden vastgesteld op ƒ 250,- tot ƒ
300,-. Op 18 maart 1805 wordt een aantal van 200 kinderen genoemd, dat dit onderwijs
volgt. Er worden zelfs prijzen uitgeloofd voor leerlingen die de beste leerprestaties
leveren.16
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Op den duur konden de gemeentecommissies die naast colleges van kerkmeesters
werkten, een confrontatie met de laatsten moeilijk ontlopen, vooral niet meer toen de
overheid zich steeds meer ging terugtrekken uit kerkelijke beheerszaken en navenant
bevoegdheden aan gemeentecommissies gingen overdragen. Acuut werd dit door het
decreet van 2 augustus 1808 van Lodewijk Napoleon, dat in artikel 6 de volgende
bepalingen bevatte.Met den 1sten Januarij 1810 zullen de Publieke Schatkist en de
Gemeentens, Plaatselijke of andere publieke kassen, ontlast worden van de betaling,
welke zij thans aan Kerkelijke Bedienden, als Kosters, Voorlezers, Voorzangers,
Organisten, Catechiseermeesters en dergelijke doen; zullende dit alles op dat tijdstip
komen ten laste van het Kerkelijk Genootschap, hetwelk zij dienen.17 In artikel 9 wordt
gesteld dat er maatregelen zullen genomen worden om de kerkgebouwen met de daarbij
behorende fondsen over te dragen aan de kerkelijke gemeenten, welke operatie in 1809
moet zijnvoltooid zodatvanaf 1 januari 1810elkkerkgenootschap zelf verantwoordelijk
is voor het beheer en het onderhoud hiervan.18 Hiermede werd de kwestie van de
kerkgebouwen definitief geregeld. Dit betekende echter wel een nieuwe financiële
belasting voor de gemeenteleden, nu niet, zoals in 1798, ten bate van de traktementen
der predikanten, die de overheid toch was blijven uitbetalen, maar ten bate van de
salarissen van de kerkelijke beambten en het onderhoud van de gebouwen, zover dit niet
gedekt werd door de kerkgoederen. In gemeenten waar het gemeentefonds onder beheer
van de gemeentecommissie intact was gebleven, was er al een basis voor de financiering
aanwezig. Maar niettemin maakten deze ontwikkelingen het treffen van een vergelijk
tussen kerkmeesters en gemeentecommissies steeds meer urgent. Op grond van het
decreet kwam de benoeming van kerkmeesters per 1 januari 1810 eveneens bij de
gemeenten te berusten, waartoe de lidmaten in de loop van 1809 werden opgeroepen.19

Dit had tot gevolg dat sommige gemeentecommissies de plaats innamen van de
aftredende colleges, terwijl anderen zich met deze fuseerden.

Vandaar dat men in het reglement op het bestuur der kerkelijke- en verdere goederen en
inkomsten toebehorende aan het kerkgenootschap der Nederduitsche Hervormde
Gemeente te Haarlem in 1809 bepaalde dat de bevoegdheden en competenties van de
kerkmeesters en die van de gemeentecommissie voortaan in naam der gemeente zouden
worden waargenomen door enige van derzelver leden, de gemeente vertegenwoordigen-
de onder de naam Kerkmeesters der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Haarlem.20

Opde tiendevande ’slagtmaand’1809gevendegemeenteleden,hiertoeopgeroepenvia
een concept reglement, haar fiat. Hier ging dus de gemeentecommissie, samen met het
oude college van kerkmeesters, op in een nieuw college van Kerkmeesters, dat dus niet
meer de burgerlijke overheid maar de Hervormde Gemeente representeerde.

Gecompliceerder is de afwikkeling in Rotterdam geweest.21 Toen Kerk en Staat
gescheiden werden lag het in de lijn dat ook de kerkmeesters hun functie zouden
neerleggen. Er was echter een probleem: de vrij omvangrijke schuld van f 150.000,-
zijnde het negatief saldo veroorzaakt door de bouw van een nieuw orgel in de
Laurenskerk in 1792. De kerkmeesters wilden hun ambt wel neerleggen, maar de vraag
was wie hen moest dechargeren. Het stadsbestuur gaf niet thuis en wilde de verantwoor-
delijkheid voor de schuldenlast niet op zich nemen. Een oplossing bleek niet voorhanden
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en de zaak bleef slepende. Zodoende bleven de kerkmeesters vanaf 1798 tot 1811 in
functie. Op 9 december 1809 constateert de kerkeraad in een schrijven aan de kerkmees-
ters dat de landdrost bij transacties in kerkelijke zaken geen rekening meer houdt met
de kerkmeesters maar met de gemeentecommissie, die de nodige middelen moet
bijeenbrengen ter verzorging van de godsdienstige belangen. De hint was duidelijk:
heengaan, maar daar zij niet de kans wilden lopen, na de fondsen te hebben overgedra-
gen aangesproken te worden voor de schuld, bleven zij dralen. Op 9 september 1811
stelden zij nog een organist aan. Op 25 oktober 1810 had de maire naar aanleiding
van het decreet van 2 augustus 1808 officieel de kerkgebouwen en onroerende goederen
aan de gemeentecommissies der diverse kerkgenootschappen overgedragen, doch voor
het beheer van de kerkgoederen der Hervormde Gemeente stelde hij in 1811 een
bewindvoerder aan, daar de opvolgers der kerkmeesters weigerden zich met dit beheer
te belasten. Tenslotte gebeurde het onvermijdelijke: nadat de kerkmeesters eindelijk in
1812 waren teruggetreden werd de gemeentecommissie aangesproken voor de desolate
boedel van hun voorgangers. In de lente van 1813 kwam de deurwaarder zelfs hun
goederen inventariseren en er beslag op leggen. Op 24 juli 1814 zou worden overgegaan
tot de verkoop van de effecten, hetgeen echtervan hogerhandwerd opgehouden.
Uiteindelijk werd de zaak op 25 februari 1816 opgelost door een minnelijke schikking
waarbij ook de koning een bemiddelende rol speelde, en zo konden op 24 april 1818 de
gemeentecommissie van Rotterdam alsmede de beheerder die sedert 1811 het
effectenbezitonderzichhaddoordedirecteurgeneraalvoordezakenvandeHervormde
Kerk gedechargeerd worden. Zodoende treden sedert deze tijd de Ge-committeerden tot
de zaken der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam, zoals zij zich vanaf
1811 noemen, op als beheerders van de bezittingen van de Hervormde Gemeente van
Rotterdam. Hier hebben dus de kerkmeesters het veld geruimd, zodat deze gemeente
niet, zoals algemeen gebruikelijk in beheerszaken, vertegenwoordigd werd door een
college van kerkvoogden, maar door heren gecommitteerden. Deze situatie is blijven
voortbestaan totdat per 1 januari 1993 de gemeentecommissie haar bevoegdheden
overdroeg aan een nieuw gevormd college van kerkvoogden.22

De gemeentecommissie van Leiden heeft voortbestaan tot aan de invoering van de
Nieuwe Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk in 1951. Zij werd toen vervangen
door een college van kerkvoogden dat negen leden telt.
De oprichting van gemeentecommissies in een tijd waarin de middelen waarmee de
Hervormde Kerk haar activiteiten moest onderhouden telkens op een andere wijze
bedreigd werden, is van groot belang geweest. Zij hebben ervaring opgebouwd als
geldwervende instanties en deze kon benut worden toen er aanvankelijk, gelukkig
op wat bescheidener schaal, middelen nodig waren voor het onderhoud van de per 1
januari 1810 in eigendom verkregen kerkgebouwen en het daarbij behorende personeel.

Ten slotte dienen wij wel te bedenken dat lang niet alle commissies in leven geroepen
zijn om te functioneren in de geest van het Utrechtse concept-plan. Zo is van een aantal
commissies in dorpen bekend dat zij die van de classicale hoofdsteden gemachtigd
hadden om in hun naam samen te werken met het Hollandse Stedenberaad, bezwaar-
schriften in te dienen tegen nationalisatie van de geestelijke goederen of, ruim gesteld,
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alles te doen tot instandhouding van de gereformeerde godsdienst, zonder dat zij zelf tot
noemenswaardige activiteiten zijn overgegaan. Hun lot was daarmede verbonden aan
dat van de commissie die zij hadden gemachtigd.23

7.4 OORSPRONG VAN DE COLLEGES VAN KERKVOOGDEN

In wezen ligt de oorsprong van de huidige colleges van kerkvoogden in de Nederlandse
Hervormde Kerk bij het eerder genoemde decreet van Lodewijk Napoleon van 2
augustus 1808. Dit bepaalde namelijk onder meer dat de gemeentebesturen, nadat zij
hiervoor een regeling hadden getroffen met de leden van andere plaatselijke kerkgenoot-
schappen24, per1 januari 1810hetbeheer overdekerkfabriek diendenover te dragenaan
de plaatselijke hervormde gemeenten, die hiervoor gekwalificeerde beheerscolleges
benoemden. Zoals wij gezien hebben had deze overdracht daarvoor reeds incidenteel
plaatsgevonden. Daar waar als gevolg van deze regeling, dan wel door persoonlijke
tussenkomst van Lodewijk Napoleon, het kerkgebouw aan rooms-katholieken werd
overgedragen - vooral in Noord-Brabant - werd als regel hiervoor aan de hervormden
een vervangende kerkruimte beschikbaar gesteld, waarvoor eveneens een beheerscolle-
ge in leven werd geroepen. Een uniforme benaming kenden deze beheerscolleges
aanvankelijk niet. Zoals wij hierboven reeds gezien hebben behielden deze beheerscol-
leges hun oorspronkelijke benaming: kerkmeesters, gemeentecommissie, college van
gecommitteerden of, kregen al naar de plaatselijke omstandigheden een naam: zoals in
Amsterdam, ’Commissie tot het bestuur over de kerkgebouwen, goederen, fondsen en
inkomsten der hervormde nederduitsche Gemeente te Amsterdam’.25

De naam kerkvoogden komen wij in dit stadium in de westelijke provincies nauwelijks
tegen.26 Anders lag dat in de noordelijke- en ook wel in de oostelijke provincies, waar
ten tijdevandeReformatiedekerkfabriek aandeplaatselijkegemeenschapgelatenwas,
die hiervoor kerkvoogden benoemde, zoals deze voor die tijd reeds genoemd werden.27

Toenper1 januari1810dekerkfabriekaandeHervormdeGemeentewerdovergedragen
en de hervormde lidmaten de kerkvoogden gingen benoemen, veranderde er niet zo veel
doordat de dorpsgemeenschap grotendeels - of nagenoeg geheel, zoals in Drenthe28, tot
de Hervormde Kerk behoorde.

Het is de ’opperkerkvoogd’ Willem I geweest die bij koninklijk besluit dit kerkelijk
beheer in de onderscheiden provincies nader geregeld heeft middels provinciale
reglementen. Achtereenvolgens: in 1819 voor Zeeland en Noord- en Zuid-Holland, in
1820 voor Noord-Brabant, Groningen en Drenthe, in 1821 voor Gelderland, in 1822
voor Overijssel en in 1823 voor Utrecht en Friesland.29 Met de invoering van deze
reglementen werd voor de plaatselijke beheerscolleges de naam kerkvoogdijen
ingevoerd, waarvan alleen met toestemming van de koning kon worden afgeweken.30

Inde loopdervolgendedecenniahebbenookdecollegesdieaanvankelijknogondereen
eigen naam hadden gefunctioneerd zich met de naam kerkvoogdij verzoend. Voorzover
bekend als laatste per 1 januari 1993 Rotterdam.31
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Hoewel het beheer van deze colleges zich dus oorspronkelijk beperkte tot de kerkfa-
briek, is in de loop der jaren door allerlei maatschappelijke- en economische ontwikke-
lingen ook de zorg voor de predikantstraktementen en pensioenen langzamerhand de
belangrijkste taak geworden. Door de waardevermindering van de inkomsten uit de
bestaande fondsen en doordat de rijkstraktementen niet waardevast waren moest om de
plaatselijke gemeente te laten functioneren een toenemend beroep gedaan worden op de
offervaardigheid van de gemeentleden.32 Hierdoor veranderde de functie van de
’kerkvoogdijen’ fundamenteel. Naast die van het beheren van roerend- en onroerend
bezit der gemeenten werd het werven van ’levend’ geld tot de voornaamste taak.
Zodoende zijn de colleges van kerkvoogden terecht gekomen in een positie waarvoor
tweehonderd jaar eerder gemeentecommissies werden opgericht.
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