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INLEIDING

Op17 juni 1885 verscheen op de voorpagina van het orthodox-protes-
tantse dagblad De Standaard een geruchtmakend artikel, getiteld ‘De
Heelen en de Halven’. De auteur, de bekende politicus Abraham Kuy-
per, betoogde daarin dat het tijd werd voor een breuk in wat hij de
‘Christelijke volksbeweging’ noemde. Deze ‘machtige’ beweging was
in 1848 ‘ontwaakt’ als reactie op het liberalisme. Ze bestond uit ortho-
doxe protestanten met soms heel verschillende achtergronden die op
uiteenlopende maatschappelijke terreinen waren gaan samenwerken.
Maar nu, in 1885, was een breuk in deze volksbeweging niet langer te
vermijden:

Dit [de breuk] hoeft niet, zoolangmen nog alleen toe is aan ziel-
zorge en predicatie, aan evangelisatie en missie, aan philanthro-
pie en dilettantisme. Maar hoeft wel, en moet en komt dan ook
onverbiddelijk, zoodra de Christelijke volksbeweging zich nog
een schrede verder waagt, en nu ook doordringt tot de politiek,
tot het recht en tot dewetenschap.1

HoewelAbrahamKuyper de geschiedenismeestal zo construeerde dat
ze overeenstemde met wat hem op dat moment het beste uitkwam, zit
er een bruikbare kern in zijn analyse van de ontwikkeling van de pro-
testantse orthodoxie in Nederland na 1848. Het klopt dat orthodoxe
protestanten zich vanaf die tijd in toenemende mate verenigden op
verschillende terreinen van het sociale leven. De orthodoxie ontstond
en manifesteerde zich in eerste instantie in de kerk en vervolgens op
de gebieden van evangelisatie, zending en christelijk sociaal werk. Ze
presenteerde zichzelf als een aparte groep binnende samenleving.Ook
is er wel wat voor te zeggen om de organisatie op politiek terrein en in
de academische wereld te zien als een volgende stap in die ontwikke-
ling. Juist met die stap verscherpten de tegenstellingen tussen ortho-
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doxe protestanten onderling. De door Kuyper voorgestelde breuk zou
er voor een groot deel uit voortkomen, al was dit minder een kwestie
van scherpe analyse dan eenmede door Kuyper geforceerde vervulling
van zijn eigen profetie.

Deze studie treedt niet in Kuypers voetsporen, maar gaat wel over
wat Kuyper karakteriseerde als de christelijke volksbeweging. Aan de
handvanpubliekeuitingen van (orthodox-) protestantismewordthier
verhaald hoe orthodoxe protestanten na 1848 op nationaal niveau een
gemeenschap vormden met een eigen identiteit. Aan de orde komen
de consequenties van de grondwetsherziening van 1848, godsdienstige
ontwikkelingen, machtsverhoudingen in kerk en politiek en verschil-
len in opvatting over de opvoeding van de maatschappij. Al deze ont-
wikkelingen samen vormende achtergrondwaartegen een veel bredere
en diffusere orthodox-protestantse gemeenschap vorm kreeg dan in de
historiografie naar voren is gekomen. Daarbij laat deze geschiedenis
zien hoe in de tweede helft van de negentiende eeuw godsdienst een
nieuwe publieke functie in de Nederlandse samenleving kreeg.

godsdienst en geschiedenis

Historici hebben lange tijd weinig oog gehad voor de rol van gods-
dienst in de negentiende en twintigste eeuw. Dit had te maken met de
inrichting van het vak, maar ook met de wijdverspreide opvatting dat
kerk en religie slechts ‘provincies van het leven’2 waren, die in de histo-
rie na demiddeleeuwen en de vroegmoderne tijd slechts eenmarginale
rol hebben gespeeld.

De opdeling van het vak geschiedenis in compartimenten liet, als
het ging om onderzoek naar de negentiende en twintigste eeuw, wei-
nig ruimte voor godsdienst. Grof samengevat lijken politieke historici
vooral oog te hebben gehad voor politieke instituties en stelden soci-
ale wetenschappers, als ze het al over godsdienst hadden, godsdienst
in dienst van de emancipatiethese. In de cultuurgeschiedenis die later
opkwam, is vooral de burgerlijke of liberale cultuur van de twee voor-
bije eeuwen bestudeerd. De liberale opvatting van de scheiding van
publiek en privé en die van staat en kerk heeft daarbij haar uitwer-
king op historici niet gemist. Op een breder vlak oefende vanaf de
jaren 1960 de secularisatiethese aantrekkingskracht uit. Volgens deze
these, die vooral sociale wetenschappers uitdroegen, werd religie in
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de negentiende en twintigste eeuw teruggedrongen in een afgesloten
maatschappelijk domein ennamhaar sociale betekenis steeds verder af.
Beide zaken, de inrichting van het vak en de secularisatiethese, hebben
als gevolg gehad dat godsdienst vooral een onderwerp werd voor spe-
cialisten. Maar ook deze kerkhistorici kwamen nauwelijks hun eigen
vakgebied uit.

Inmiddels is een duidelijke kentering zichtbaar. De secularisatie-
these blijkt niet langer houdbaar.3 Voor Nederland heeft onder meer
Peter vanRoodenbetoogddat niet de betekenis van godsdienst is afge-
nomen, maar dat godsdienst in verschillende periodes een verschil-
lende plaats in de samenleving heeft gehad. In de middeleeuwen en
in de Nederlandse republiek van de zeventiende eeuw waren gods-
dienst en kerk onderdelen van de publieke orde. In de achttiende eeuw
veranderde dat: godsdienst was geen instrument meer om de zicht-
bare, politieke orde te ondersteunen, hij werd ingezet om een morele
gemeenschap te vormen. Gelovigenmoesten via de kerkworden opge-
voed tot deugdzame burgers van een vaderland. Van Rooden noemt
dit de ‘lokalisering’ van godsdienst in het individu.4 Deze verandering
was in de eerste plaats een verandering van de functie van godsdienst
in de samenleving. Het betekende niet dat godsdienst werd terugge-
drongen in een afgesloten maatschappelijk domein, noch dat hij geen
sociale waarde meer had.

De tekortkoming vande secularisatiethese voorNederland is beves-
tigd door het verzuilingsonderzoek van de jaren 1990. De lokale stu-
dies naar verzuiling hebben laten zien hoe overheersendhet belang van
godsdienst in denegentiende eeuwwas.5Mensenkwamengemakkelijk
op de been als het om religieuze of kerkelijke zaken ging. Godsdienst
bleek een niet te onderschatten rol te spelen bij bijvoorbeeld de ont-
wikkeling van de moderne politiek in Nederland. Politiek, in de zin
van parlementaire of partijenpolitiek, was voor het merendeel van de
bevolking pas interessant op het moment dat ze appelleerde aan ker-
kelijke of godsdienstige gevoelens.

Deze concrete uitkomsten in combinatie met de zogenoemde ‘cul-
tural turn’ in de geschiedwetenschap hebben ruimte geschapen voor
godsdienst als een volwaardige analysecategorie in historisch onder-
zoek. Nu zowel de culturele context als de interactie tussen omgeving
en historische actoren onderdeel zijn geworden van historisch onder-
zoek, wordt de rol van godsdienst zichtbaar. Het is opmerkelijk dat
dit in Nederland tot nu toe vooral gebeurt in onderzoek naar politiek
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in de negentiende en twintigste eeuw (en bijvoorbeeld minder binnen
de cultuurgeschiedenis). Zo hebben Ido de Haan en Henk te Velde
in een artikel, waarin zij in feite de mogelijkheden van een meer cul-
turele benadering van politieke geschiedenis onderzochten, gewezen
op de vormverandering van politiek in de jaren 1880 en de nauwe ver-
bondenheid daarvan met levensbeschouwing en identiteit.6 Te Velde
voert het nog een stap verder door te stellen dat politiek zelf religieuze
trekken ging vertonen en een vorm van zingeving werd.

Met de verschuiving van politieke geschiedenis naar de geschiede-
nis van politiek zijn verschijnselen in beeld gekomen waar in oudere
geschiedschrijving geen oog voor was. Het heeft onder meer geleid tot
de studie van de manier waarop burgers zich met publieke onderwer-
pen gingen bezighouden, van publieke betrokkenheid kortom. In de
vernieuwde politieke geschiedschrijving en een onderzoeksprogram-
ma als De Natiestaat vormen staat en politiek daarvoor echter nog
steeds het vertrekpunt. De nadruk in deze studies ligt op de staat en
op instituties als parlement en partij. Godsdienst krijgt daarbij aan-
dacht voor zover er een direct verband is tussen geloof en politiek. Dit
is logisch en legitiem,maar als het gaat om de negentiende eeuw, krijgt
een onderzoeker met deze invalshoek slechts een deel van het verhaal
van publieke betrokkenheid in beeld.7

In tegenstelling tot de liberale overtuiging dat publieke betrokken-
heid begonbij staatszaken, begonpublieke betrokkenheid indenegen-
tiende eeuw voor veel mensen juist bij geloof en kerk. Om meer te
zien en te begrijpen van de publieke betrokkenheid van dat deel van
de negentiende-eeuwse Nederlandse bevolking is het dus van belang
om de aandacht te richten op religie. Dat gebeurt in dit boek. De rol
van godsdienst in de groeiende betrokkenheid van burgers bij maat-
schappelijke kwesties en het publieke debat daaroverwordt in dit geval
getoond aan de hand van de opkomst van orthodoxe protestanten als
een aparte gemeenschap in de Nederlandse samenleving in de tweede
helft van de negentiende eeuw.

orthodoxe protestanten

‘De’ orthodoxie waar het in dit boek om gaat, was een brede groep
protestanten, die grotendeels afkomstig was uit de Nederlandse Her-
vormde Kerk en zich publiekelijk ook op niet-kerkelijke onderwerpen
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profileerde in de samenleving. Deze georganiseerde orthodoxie heeft
zich in ongeveer vijftig jaar gevormd.

Voor het midden van de negentiende eeuw kan nauwelijks worden
gesproken over ‘de’ protestantse orthodoxie, in de zin van georgani-
seerde groepen die hun eigen plaats opeisten in de openbaarheid. Er
bestonden wel bevindelijke gelovigen, dat wil zeggen afgezonderde,
niet-georganiseerde rechtzinnige protestanten naar wie werd verwe-
zen als ‘fijnen’, ‘dompers’ of ‘dwepers’. Daarnaast was de enig duide-
lijk aanwijsbare groep die van de afgescheidenen. Zij hadden zich
rond 1834 van de Nederlandse Hervormde Kerk losgemaakt en zich
veelal in hun eigen gemeenschappen teruggetrokken. De afgeschei-
denen vormden in 1849 1,3 procent van de Nederlandse bevolking;
over het aantal bevindelijken zijn geen kwantitatieve gegevens voor-
handen.8

Het beeld rond 1900 staat hier diametraal tegenover. Naast de erf-
genamen van de Afscheiding in de Christelijke Gereformeerde Ker-
ken, waren er de gereformeerden in de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland bijgekomen – die weer een fusie waren uit een deel van de
Christelijke Gereformeerde Kerk en de uit de Doleantie van 1886
ontstane Nederduitsche Gereformeerde Kerken. Daarnaast waren er
de orthodoxe hervormden die op hun beurt deels ‘gewone’ lidmaten
warenvandeNederlandseHervormdeKerk en zichdeels haddengeor-
ganiseerd in de ultraorthodoxe Gereformeerde Bond.

Al deze groepen hadden niet alleen hun eigen kerken, maar in de
meeste gevallen ook een eigen verenigingsleven op sociaal en politiek
gebied. Afhankelijk van wie er mee worden gerekend, kan op basis van
tellingen vandeze groepen rond1900ongeveer eenderde totmaximaal
bijna de helft van de Nederlandse bevolking gekwalificeerd worden
als rechtzinnig protestants. In het eerste geval worden de zogenaamde
‘ethischen’ (een gematigd-orthodoxe groep) in de Nederlandse Her-
vormde Kerk niet meegerekend, in het tweede geval wel.9

De opkomst en groei van de orthodoxie was het gevolg van theolo-
gische en sociale ontwikkelingen, kerkelijke en politieke gebeurtenis-
sen. Zo was er de invloed van het Réveil, een internationale opwek-
kingsbeweging die persoonlijke geloofsbeleving vooropstelde en dat
combineerde met sociaal werk en evangelisatie. Daarnaast was de op-
komst van rechtzinnige groepen in en om de kerk een reactie op
de ontwikkeling van vrijzinnige theologie en op de hegemonie van
vrijzinnige predikanten en bestuurders in de kerk en godsdienstige
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verenigingen. Dat is ook de reden waarom sommige latere ‘ethischen’,
die in strikte zin misschien niet orthodox waren, hier tot de brede
orthodoxie gerekend worden. Ook zij verzetten zich tegen het moder-
nisme en trokken lange tijd samen op met protestanten die zich uit-
eindelijk als gereformeerd profileerden.

beeldvorming

Het is lastig deze brede orthodoxie in de historiografie in het vizier te
krijgen. Na de breuk in de orthodox-protestantse gemeenschap waar
Kuyper over schreef, zijn we in de twintigste eeuw gaan spreken over
‘gereformeerden’ en ‘hervormden’. De christelijke volksbeweging had
haar dynamiek verloren en stolde na 1900 in een ‘zuil’. De verzuiling
heeft vervolgens sterk de beeldvorming over orthodoxe protestanten
bepaald. Verzuiling in de klassieke zin van het woord was vooral te
vinden bij de groep die zich in 1886 van de Nederlandse Hervormde
Kerk losmaakte, zich wetenschappelijk richtte op de Vrije Universiteit
en zich politiek verenigde in de Antirevolutionaire Partij:10 de gere-
formeerden, met Abraham Kuyper als boegbeeld. Dit heeft op drie
manieren doorgewerkt in de geschiedschrijving.

Ten eerste waren vertegenwoordigers van de groep vanaf het begin
actief de eigen geschiedenis op te tekenen. In de periode voor deTwee-
de Wereldoorlog leverde dat vooral gedenkboeken op over het ont-
staan en de geschiedenis van gereformeerde sociale en politieke instel-
lingen, studies over dekerkelijke strijd vandenegentiende eeuwenbio-
grafieën van gereformeerde leiders. De meeste auteurs schreven met
weinig afstand over hun onderwerp, omdat ze vooral schreven voor
de eigen gemeenschap. Geschiedenis was eenmiddel om de achterban
te informeren, te binden en om de positie van gereformeerden in de
samenleving te legitimeren.11

Ten tweede richtte vanaf de jaren zestig het sociaalhistorische on-
derzoek naar emancipatiebewegingen en verzuiling zich als vanzelf op
gereformeerden (naast socialisten en katholieken), omdat zij het con-
cept verzuiling als het ware belichaamden.12 Groepen orthodoxe pro-
testanten die niet binnen het concept pasten, werden ofwel niet opge-
merkt of waren gewoon niet zo interessant. Dit werkte ook zo in de
politieke geschiedschrijving.Het samengaan van verzuilingmet partij-
enpolitiek heeft ook hier gereformeerden op de voorgrond gebracht.
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De gelijktijdigheid van de opkomst van religieuze groepen en die van
demassa- of partijenpolitiek aan het einde negentiende eeuw is onmis-
kenbaar. Het was een internationale trend.13 Daardoor vormde de
Antirevolutionaire Partij een aantrekkelijk studieobject. Voor gerefor-
meerden was de partij de ultieme vorm van participatie in de samen-
leving. Voor andere historici was zij de plaats waar godsdienst en poli-
tiek samenkwamen. Ze was bovendien de belichaming van het succes-
verhaal van de gereformeerden, een bijna revolutionaire schepping die
de Nederlandse politiek ingrijpend veranderde. Een andere religieuze
partij als deChristelijk-HistorischeUnie kreeg in dit lichtminder aan-
dacht. Zij was geen draagster van partijenpolitiek en paste niet in het
klassieke beeld van verzuiling.

Tegenover de relatief overvloedige geschiedschrijving over gerefor-
meerden staat weinig dat over andere protestanten is geschreven. Her-
vormden en overige protestanten zijn aan het zicht onttrokken. Dit
is geen verwijt aan gereformeerde historici. Zij hebben anderen niet
weggewerkt,maar richtten zich simpelweg ophun eigen gemeenschap.
Andere protestanten hadden daaraan blijkbaar minder behoefte. Het
gevolg hiervan is wel dat herinneringen aan niet-gereformeerden net
zo zijn verpulverd als de bronnen die hun visies en standpunten bevat-
ten. Kunnen we van de gereformeerde krant De Standaard nog ieder
exemplaar lezen, van gematigd-orthodoxe bladen als het Wageningsch
Weekblad of De Banier zijn lang niet alle tot slechts een paar jaargan-
gen bewaard gebleven.

Niet alleen orthodoxe, maar Nederlandse protestanten in het alge-
meen zijn hierdoor in de geschiedschrijving vooral vertegenwoordigd
door gereformeerden. Inmiddels brengt de nieuwe interesse in gods-
dienst daar wat verandering in en verwerven ook andere groepen pro-
testanten een plaats.14 Daarbij wordt nog een ander beeld losgelaten,
dat het perspectief op verzuiling ook heeft opgeroepen: de gedachte
aan godsdienst als een statische en beperkende factor in demaatschap-
pij. Als dit beeld al zou kloppen voor de ‘verzuilde’ twintigste eeuw,
dan is het onterecht om het ook op de negentiende eeuw te projecte-
ren of negentiende-eeuwse ontwikkelingen als een soort preverzuiling
te beschouwen.
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godsdienst als autonome factor

De verandering die zich onder meer op het gebied van politieke ge-
schiedenis heeft voorgedaan, lijkt ook door te dringen tot het terrein
dat traditioneel door kerkhistorici werd beschreven. Hierdoor is een
breder perspectief op godsdienst ontstaan. Een internationaal voor-
beeld hiervan is het werk van Hugh McLeod. Hij schrijft geen kerk-
geschiedenis, maar bestudeert de geschiedenis van godsdienst en kerk
in de samenleving, daarbij onder meer gebruikmakend van begrippen
en technieken uit de sociale wetenschappen. In Nederland laat onder
meer hetwerk vanVanRooden, Joke Spaans enDavidBos zienwat het
kan opleveren wanneer de traditionele kerkgeschiedenis wordt inge-
ruild voor de grotere invalshoek van godsdienstgeschiedenis.15 Ook
in het boek Nederlandse religiegeschiedenis van Joris van Eijnatten en
Fred vanLieburg zijn theologie enkerk in eenwijder cultureel perspec-
tief geplaatst dan voorheen het geval was. Op die manier kunnen de
auteurs laten zien hoe godsdienst en godsdienstige praktijken in ver-
band staan met de politieke, sociale en culturele wereld waar ze deel
van uitmaken.16

Toch had ook in dit laatste boek de wisselwerking tussen gods-
dienst en deze factoren wel wat explicieter beschreven kunnen wor-
den. Dat kan dus een volgende stap zijn. Terwijl ‘algemene’ historici
nog vooral wijzen op de invloed van religie op sociale en politieke ont-
wikkelingen, omdat ze de godsdienst als het ware hebben herontdekt
als betekenisvol (historisch) verschijnsel, wijzen theologen en gods-
diensthistorici nogwat eenzijdig opde invloed vandie ontwikkelingen
op godsdienst en godsdienstige praktijken. Arie Molendijk stelt zelfs
dat Nederlandse religiegeschiedenis vooral als politieke geschiedenis
geschreven moet worden.17 Het moge duidelijk zijn dat de weten-
schappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren juist hebben laten
zien dat er een wisselwerking is tussen alle factoren die het sociale en
publieke leven bepalen. Godsdienst is één van die factoren, wat je daar
ook van vindt. ‘It [religion] is not even a figment of imagination. It is
not something that we can say people are imagining and dismiss them
as cranks.’18 De grenzen tussen kerkgeschiedenis en sociale, politieke
of cultuurgeschiedenismogendus nogwelwat verder vervagen.Alleen
op die manier kan religie werkelijk als gelijkwaardige medespeler wor-
den opgenomen in historisch onderzoek.19
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Dit boek gaat over de ontwikkeling van de publieke betrokken-
heid van orthodoxe protestanten, maar het perspectief op politiek en
partijvorming is daarbij losgelaten. De onderzochte deelonderwerpen
zijn publiekemanifestaties van (orthodox-)protestantisme. Demeeste
daarvan hebben betrekking op de groepsvorming van orthodoxe pro-
testanten op godsdienstig, maatschappelijk en politiek gebied, andere
laten iets zien van de positie en de rol van de grootste kerk in Neder-
land, de Nederlandse Hervormde Kerk. Door deze aanpak kan onder
meer de vermenging van geloof en politiek ten tijde van de partijen-
democratie in perspectief worden geplaatst. De overlapping en weder-
zijdse versterking van religieuze en politieke identiteit na 1880 was, zo
laat bijvoorbeeld het laatste hoofdstuk zien, slechts één aspect van de
nieuwe rol voor godsdienst in Nederland na 1848. Godsdienst was in
veel bredere zin een vormende en vernieuwende factor die de samen-
leving in beweging bracht.

Mede door de publieke profilering van de protestante orthodoxie
werd godsdienst in de tweede helft van de negentiende eeuw op een
nieuwe manier verbonden met thema’s als natievorming en burger-
schap. De groepsvorming van orthodoxe protestanten was nauw ver-
weven met de ontwikkeling van nationaal bewustzijn en de integratie
van gelovigen als burgers in de culturele en politieke natie. Orthodox-
protestantse gemeenschapsvorming en natievorming versterkten el-
kaar.20 Fysiek profiteerde de opkomende orthodoxie van ontwikkelin-
gen die bijdroegen aan de sociaalruimtelijke integratie van Nederland
en schaalvergroting.21 De verbeterde infrastructuur door de komst
van de spoorwegen en de verbetering van post- en telegraafverbindin-
gen boden bijvoorbeeld mogelijkheden om zich als groep op landelijk
niveau te organiseren en een specifiek orthodox-protestants gedachte-
goed te communiceren.Tegelijkertijddroegenorthodoxeprotestanten
bij aan een verdere integratie door regionale en landelijke netwerken
te vormen en mensen uit alle hoeken van het land bijeen te brengen.
Mentaal was de wisselwerking misschien nog wel sterker: zonder haar
geloof had de protestantse orthodoxie geen idee van wat ‘de natie’ zou
kunnen ofmoeten zijn, maar zonder het besef van een nationale schaal
of het concept ‘Nederland’ als overkoepelend geheel was er evenmin
ruimte om zich als groep te definiëren.

Met de positionering van de eigen gemeenschap binnen de natie en
de ontwikkeling van een eigen natiebesef vormden orthodoxe protes-
tanten hun eigen burgerschapsideaal. Zij contrasteerden dit met libe-
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rale ideeën over burgerschap en de inrichting van de natie,maar in feite
vormde wat hier omschreven wordt als hun ‘christelijk vaderlander-
schap’ juist een aanvulling daarop.Orthodoxe protestanten benadruk-
ten voortdurend de rol van hun geloofsovertuiging in hun publieke
optreden. De orthodoxie verving het liberale ideaalbeeld van de mo-
rele en deugdzame burger door het meer op het geloof gerichte beeld
van de uitgesproken ‘christelijke’ burger – het bijvoeglijk naamwoord
christelijk werd in het derde kwart van de negentiende eeuw exclu-
sief geclaimd door orthodoxe protestanten. Die burger was niet per
se betrokken bij de publieke zaak vanuit zijn staatsburgerschap, een
begrip dat na 1848 zelfs moeilijk te rijmen leek met het lidmaatschap
van de kerk,22 maar ontwikkelde zijn betrokkenheid veel meer vanuit
dat lidmaatschap van de kerk.Op dezemanier kunnen orthodoxe pro-
testanten worden omschreven als ‘christelijke vaderlanders’. Dit con-
cept verbindt godsdienst en natie met elkaar en omvat in zekere zin
staat én kerk, maar dan zo dat de laatste belangrijker is dan de eerste.

dynamiek van de gemeenschap

De brede protestantse orthodoxie wordt in dit boek gepresenteerd als
een zich ontwikkelende nationale gemeenschap. Daarmee wordt niet
bedoeld dat orthodoxe protestanten ‘de natie’ vormden. Ze vormden
een gemeenschap binnen die natie.De orthodox-protestantse gemeen-
schapwas ‘nationaal’ in de zin dat ze, verbonden door regionale en lan-
delijke netwerken, een landelijk bereik had.Maar ook ‘nationaal’ in de
zin dat haar zelfbeeld nauw verbondenwasmet het beeld dat de ortho-
doxie had van deNederlandse natie en demanierwaarop zij in het land
zou willen functioneren.

Hierbij maak ik een onderscheid tussen een concrete, georgani-
seerde gemeenschap en een mentale voorstelling van de gemeenschap.
In die mentale voorstelling stond de orthodoxie niet alleen symbool
voor denatie, eendeel vande groep zag zichwerkelijk als de kern vande
natie, ze wás de natie. Al deze vormen veronderstelden elkaar. Lokale
groepen en bovenlokale netwerken droegen bij aan de voorstelling dat
er zoiets als een orthodoxe gemeenschap op nationaal niveau bestond.
Die voorstelling was vervolgens de aanleiding voor de oprichting van
nieuwe verenigingen en organisaties én voor de ontwikkeling van idee-
en over de positie en rol van gelovigen binnen de natie.
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Voor haar leden was de nationale orthodox-protestantse gemeen-
schap hoe dan ook realiteit. Zij bestond in hun bewustzijn en ze voel-
den zich ermee verbonden.Kuypernoemdehaar de ‘Christelijke volks-
beweging’, predikant SimonHendrik Buytendijk sprak over de ‘groote
orthodoxe partij’, de hoogleraar theologie Johannes Jacobus van Oos-
terzee had het over de ‘groote christelijk-orthodoxe partij’.23 Verschil-
lende ‘objectieve’, of wellicht ‘georganiseerde’ manifestaties maakten
de gemeenschap tastbaar.24 Een voorbeeld daarvan is de beschrijving
van de orthodoxie in termen van kerkelijke stromingen. Of een mani-
festatie van de gemeenschap in de vorm van bijeenkomsten, zoals de
zendingsfeesten. Of heel simpel een aanwijsbare groep gelovigen die
elke zondag bijeenkwam in een evangelisatiegebouw.

Toch blijft de kwestie van de heterogene samenstelling bestaan.
Hoe kunnen de soms zo verschillende groepen orthodoxe protestan-
ten en individuele gelovigen met hun eigen, uiteenlopende ambities
worden gerekend tot één gemeenschap? De nationale gemeenschap
van orthodoxe protestanten is te beschouwen als een medium om ver-
schillende aspiraties en belangen uit te drukken. Het is een idee van
de antropoloog A.P. Cohen die zijn gedachte weer baseerde op onder-
zoek vanCharlesTilly naar sociale bewegingen. In zijn proefschrift liet
Tilly ziendat een sociale beweging soms fungeert als eenkapstokwaar-
aan verschillende jassen kunnenworden opgehangen.Het programma
of de retoriek van een sociale beweging kan duidelijk lijken, de com-
ponenten ervan zijn soms voor gevarieerde interpretaties vatbaar. Dit
kan ook worden toegepast op het begrip gemeenschap, stelt Cohen.
De gemeenschap kan dienen als een symbolisch geheel waarin allerlei
sociale, politieke en religieuze problemen en ambities samenkomen.
Zonder de gemeenschap zouden die gevoelens gefragmenteerd enwei-
nig effectief worden uitgedragen.25

Met deze gedachte in het achterhoofd blijken sommige ogenschijn-
lijk tegenstrijdige ontwikkelingen minder tegenstrijdig. Wanneer de
nationale gemeenschap van orthodoxe protestanten alleen wordt ge-
zien als een concreet georganiseerd geheel, dan zou je moeten con-
stateren dat die alweer aan het uiteenvallen was, terwijl ze nog werd
opgebouwd.Op hetmoment dat orthodoxe protestanten zich nauwer
aaneensloten, kwamen onderlinge verschillen aan het licht, waardoor
ze niet meer met elkaar wilden samenwerken. Maar zie je de gemeen-
schap ook als een symbolisch geheel, waarin allerlei sociale, religieuze
en politieke problemen en ambities samenkomen, dan kan worden
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opgemerkt dat de mentale voorstelling van de gemeenschap van tijd
tot tijd of per onderwerp verschilde. Soms bestond een sterk gevoel
van gedeelde identiteit en konden verschillende groepen samenwer-
ken, op andere momenten of bij andere kwesties waren de onderlinge
tegenstellingen groter dan het gevoel van onderlinge verbondenheid,
maar altijd fungeerde de idee van een gemeenschap als inspirerende
kracht.

Dit boek is min of meer chronologisch, maar vooral thematisch opge-
bouwd. Aan bod komen kerk, christelijke filantropie, evangelisatie,
zending en politiek. De hoofdstukken overlappen elkaar soms in de
tijd. Zo beginnen de hoofdstukken 1, 2 en 5 in de jaren veertig en star-
ten de hoofdstukken 4 en 6 in de jaren zestig. Het laatste hoofdstuk
gaat als enige voornamelijk over de jaren tachtig en negentig.

Er zijn twee centrale verhaallijnen. Ten eerste is er de geschiedenis
van orthodox-protestantse groepsvorming. In de hoofdstukken 2, 3 en
4 staat de opbouw van een nationale orthodox-protestantse gemeen-
schap centraal.Hoofdstuk2gaat inophet ontstaan endeontwikkeling
van christelijke filantropie. Door hun eigen sociaal enmaatschappelijk
werk te organiseren gaven orthodoxe protestanten voor het eerst uit-
drukking aan hun alternatieve opvatting van burgerschap. Bovendien
bouwden ze met hun activiteiten regionale en (inter)nationale net-
werken van gelijkgestemden op. Ook hoofdstuk 3, dat handelt over
evangelisatieverenigingen, gaat in op die netwerken. Het laat zien hoe
orthodox-protestantse kernen zich vormden op lokaal niveau, maar
ook hoe mede daardoor een nationale gemeenschap van orthodoxe
protestantendenkbaar en zichtbaarwerdgemaakt.De zendingsfeesten
van hoofdstuk 4 fungeerden als symbool van die gemeenschap. Hier
kwam alles aan bod waar de orthodoxie zich mee bezighield: zending,
evangelisatie, maatschappelijke vraagstukken, vaderlandse geschiede-
nis. De feesten vormden een uitnemende gelegenheid omde identiteit
vandenationale gemeenschap enhaar ledenuit te drukken en te beves-
tigen.

Indezelfdeperiodewaarinde fundamentenwerden gelegd voor een
nationale gemeenschap, ontstonden conflicten die onderlinge tegen-
stellingen verscherpten en de gedachte van de protestantse ortho-
doxie als een eenheid ondermijnden. Een paar belangrijke conflicten
en tegenstellingen komen aan bod in de laatste drie hoofdstukken.
Hoofdstuk 5 gaat over de kerkelijke verkiezingen. In 1867werd, vijftig
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jaar voordat dat in de staat gebeurde, in de Nederlandse Hervormde
Kerk algemeen stemrecht ingevoerd. Dit stimuleerde een strakkere
organisatie van orthodoxe protestanten, waardoor zij in veel steden
een daverende overwinning behaalden bij de kerkelijke verkiezingen.
De verkiezingen werkten echter ook onderlinge partijvorming in de
hand, zowel binnen als buiten de kerk. Dit vormt de opmaat voor de
laatste twee hoofdstukken van het boek. Hoofdstuk 6 handelt over
de schoolkwestie en de discussies over politieke organisatie die daar-
uit voortvloeiden. In het laatste hoofdstuk culmineren de kerkelijke
en politieke tegenstellingen tussen verschillende groepen in een defi-
nitieve breuk, waardoor grosso modo de protestantse orthodoxie uit-
eenviel in gereformeerden en hervormden.

Nauw verbonden met het verhaal van orthodox-protestantse
groepsvorming zijn de ontwikkelingen rondom en in de Nederlandse
Hervormde Kerk. De publieke functie van godsdienst is eeuwenlang
belichaamd door de kerk als publiek instituut, ook in de eerste helft
van de negentiende eeuw, omdat de kerk een belangrijke rol had in
het project van natievorming. Pas met de scheiding van kerk en staat
die vanaf het midden van die eeuw doorzette, verloor de Nederlandse
Hervormde Kerk haar formele publieke status. Het eerste hoofdstuk
gaat aan de hand van de Aprilbeweging van 1853 in op de manier
waarop protestanten in de hervormde kerk daarmee omgingen. In het
derde en het vijfde hoofdstuk staat de richtingenstrijd in de kerk cen-
traal. De kerk afficheerde zichweliswaar als nationaal instituut, waarin
alle Nederlandse protestanten onderdak moesten vinden, maar in de
ogen van orthodoxe lidmaten waren zij binnen het instituut te wei-
nig vertegenwoordigd. Dit was een van de redenen om orthodoxe
godsdienstige verenigingen op te richten buiten de kerk en evange-
listen het land in te zenden om in orthodoxe prediking te voorzien.
De richtingenstrijd droeg bij aan de orthodoxe overwinningen bij de
kerkelijke verkiezingen in 1867 en 1871,maar bracht ook de verdeelde
visies van orthodoxe protestanten op de publieke functie van kerk en
godsdienst aan het licht. Deze visies bepaalden hoe de verschillende
groepen orthodoxe protestanten omgingen met de scheiding van kerk
en staat en de vermenging van geloof en politiek. Ze beïnvloedden
de manier waarop zij de schoolkwestie vormgaven en hoe zij zouden
omgaanmet politieke partijvorming.

Dit verhaal presenteert orthodoxe protestanten niet als een pars
pro toto voor godsdienst in Nederland. Dat wel doen zou onder meer
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impliceren dat de rol van godsdienst in de publieke betrokkenheid
van bijvoorbeeld katholieken dezelfde was als bij orthodoxe protes-
tanten. Hoewel dat misschien best zo was, geeft dit boek voor die stel-
ling geen onderbouwing. Ik wil laten zien hoe godsdienst de groei-
ende betrokkenheid van een groep burgers, die bijna de helft van de
Nederlandse bevolking representeerde, bij maatschappelijke kwesties
en het publieke debat daarover georganiseerd en aangewakkerd heeft.
Dit geeft zicht op de (verschillende) manieren waarop godsdienst en
participatie van religieuze groepen in het publieke leven met elkaar
verbonden kunnen zijn.
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hoofdstuk 1

DE KERK EN HET
PROTESTANTSE VADERLAND

De rol van de Nederlandse Hervormde
Kerk in de Aprilbeweging van 1853

In 1848 legden de herzieners van de grondwet belangrijke regels vast
om de betrokkenheid van burgers bij het openbare leven een impuls te
geven. Vooral het recht op vereniging en vergadering zou, in combina-
tie met het al eerder vastgestelde recht van petitie en de vrijheid van
drukpers, burgers demogelijkheid geven omhunwensen en behoeftes
publiekelijk tot uitdrukking te brengen. De liberale grondwetsherzie-
ners achtten dit onmisbaar voor het goed functioneren van de staat:
alleen als afgevaardigden op de hoogte waren van de publieke opinie,
konden zij de volkswil vertegenwoordigen. Liberalen gingen ervan uit
dat de volkswil op een rationele manier in een publiek debat vorm zou
krijgen. Zij vertaalden betrokkenheid bij staatsaangelegenheden naar
betrokkenheid bij het openbare leven. Publieke betrokkenheid werd –
door de bepalingen in de grondwet – vanuit de staat gestimuleerd.1

Het liberale ideaalbeeld van de rationele betrokken burger werd in
1853 op de proef gesteld. In april van dat jaar verzetten ruim tweehon-
derdduizend mensen zich tegen de komst van (katholieke) bisschop-
pen in het ‘protestantse’ Nederland. Deze protestactie, bekend als de
Aprilbeweging, stond tot voor kort te boek als een beschamende ver-
toning. Volgens protestantse tijdgenoten, katholieke commentatoren
en latere historici was het protest een strijd uit ‘onkunde en vooroor-
deel, kleingeloovigheid en blinden hartstogt’, een ‘onweer der protes-
tantsche driften’ en een ‘antikatholieke psychose’ met ‘op hol geslagen
protestanten’.2 Ook is de Aprilbeweging bestempeld als een conserva-
tieve reactie op de politieke vernieuwingen van 1848. De protestactie
zou zo succesvol zijn geweest doordat veelmensen zich in 1853 plotse-
ling realiseerdenwat deherziene grondwetwerkelijk betekende.De rol
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van godsdienst in de beweging werd daarbij beschouwd als louter een
handig gebruik van religieuze sentimenten voor politieke doeleinden.
Daarmee werd de Aprilbeweging in feite afgedaan als een misplaatste
uiting van publieke betrokkenheid.

De Aprilbeweging kan echter ook gezien worden als een bevesti-
ging van de grondwet van 1848.3 Ze gaf mede vorm aan een nieuwe
verhouding tussen kerk, staat, natie en koning, waarvoor in de grond-
wet een wettelijke basis was gelegd. Belangrijker is dat godsdienst een
wezenlijk onderdeel was van de protestbeweging. Godsdienst was een
veel invloedrijkere publieke factor dan politiek, in de zin van wetge-
ving en parlementaire politiek. Niet staat en politiek, maar kerk en
godsdienst brachten burgers in beweging. Politiek was voor het groot-
ste deel van de bevolking abstract en afstandelijk. Hoe politiek kon
ingrijpen in de inrichting van de staat en samenleving, werd pas duide-
lijk op het moment dat ze mensen raakte in hun gedachte- en leefwe-
reld, die bepaald werden door geloof en godsdienstige overtuigingen.
De Aprilbeweging liet zien hoe publieke betrokkenheid kon voortko-
men uit kerkelijke en godsdienstige betrokkenheid.

kerk en natievorming

Kerkenraden van de Nederlandse Hervormde Kerk speelden in de
Aprilbeweging een cruciale rol. DeNederlandseHervormdeKerkwas
rond 1853 onlosmakelijk verbonden met de idee van het protestantse
vaderland. Het instituut was de erfgenaam van de gereformeerde kerk
uit de tijd van de Republiek en net zo oud als het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. Het was in 1816 gevormd in opdracht van koning
Willem i als een nationale instelling met een centraal geleid en hi-
erarchisch bestuur. Deze bestuursvorm sloot aan bij de ideeën van
de koning over de inrichting van zijn nieuwe koninkrijk: de beide
rijksdelen, de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, moesten ver-
enigd worden tot een eenheidsstaat. Dat betekent dat er centralisatie,
uniformering, sociale beheersing en stabiliteit nodig waren. Willem
i probeerde ook een mentaal-culturele eenheid tot stand te brengen
en gaf de Nederlandse Hervormde Kerk daarbij een belangrijke taak.
De opdracht van de kerk was te zorgen voor de belangen van zowel
‘het christendom in het algemeen, als van de hervormde kerk in het
bijzonder’ en zich in te zetten voor ‘de handhaving harer leer, de ver-
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meerdering van godsdienstige kennis, de bevordering van christelijke
zeden, de bewaring van orde en eendragt en de aankweeking van liefde
voor Koning en Vaderland’.4

Dit laatste was niet helemaal nieuw. Het was in feite de bevesti-
ging van een al bestaande praktijk sinds ongeveer het midden van de
achttiende eeuw. Predikanten van de publieke kerk en andere protes-
tantse genootschappen zagen het als hun taak om het kerkvolkmoreel
te vormen. Daarbij spraken ze de kerkgangers niet alleen aan als gelo-
vigen, maar meer en meer ook als leden van de gemeenschap van het
‘vaderland’. De gelovige was een burger en als het goed was, gold dat
ook andersom. De welvaart van en de orde in het vaderland hingen af
van het geloof en de deugdzaamheid van zijn inwoners. Godsdienst en
nationalisme werden onlosmakelijk met elkaar verbonden.5

In dit burgerschapsideaal van de late achttiende eeuw stonden op-
voeding enpersoonlijke ontwikkeling centraal.Onderwijswerd gezien
als de onmisbare basis voor beschaafde, deugdzame, gelovige burgers.
In het verlengde hiervan ontwikkelde de hervormde kerk van na 1816
zich tot een nationaal opvoedingsinstituut bij uitstek. De verlichte
predikanten die tot de jaren dertig de toon aangaven, legden daarbij
de nadruk op de verheffing van het individu. Later benadrukten pre-
dikanten van de ‘Groninger richting’, een theologische stroming ont-
wikkeld aan de universiteit van Groningen, de vorming van de natie
als geheel.6

De nadruk op opvoeding en ontwikkeling en de voorstelling van
een homogene natie van deugdzame burgers impliceerden dat die bur-
gers protestantswaren.Protestantismewas indeze redenatie debelang-
rijkste voorwaarde voor een goede opvoeding. Het schoolsysteem in
Nederland, dat vanaf het begin gedomineerd werd door protestanten,
was van deze gedachte doortrokken. Protestanten zagen het katho-
lieke geloof als een bijgeloof, dat een belemmering vormde voor een
beschaafde godsdienstige vorming.7 Dit had vergaande consequenties.
Katholieken konden niet goed worden opgevoed en zouden daarom
ook geen goede burgers kunnen worden. In deze gedachtegang had-
den protestanten, gevormd op school en in de hervormde kerk, wél
toegang tot de natie, terwijl katholieken werden buitengesloten.

In de jaren veertig won de idee van de protestantse natie ziender-
ogen aan kracht. Een van de redenen was het verlies van België, dat
sinds 1839 officieel onafhankelijk was geworden. De protestanten in
het koninkrijkwarennu indemeerderheid,waardoor het ideaal vande
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protestantse natie bijna een tastbare realiteitwerd.Tegelijkertijd kwam
de idee van een protestants vaderland onder druk te staan. Eind jaren
dertig werd de band tussen kerk en staat losser. De gedachte dat maat-
schappelijke rust afhankelijkwas van een stabiele kerk die daaromdoor
de overheidmoestworden geleid, raakte achterhaald. Vanaf 1840werd
een aanzet gedaan tot staatsonthouding op het gebied van godsdienst.
De kerken in het koninkrijk kregen meer vrijheid. Ook de katholieke
kerk.

Volgens een Koninklijk Besluit van 1842 kregen pastoors het recht
om les te geven op openbare scholen. Verder mochten katholieken
vanaf de jaren veertig nieuwe kerken en kloosters stichten en eigen ver-
enigingen oprichten. Dat zij hiervan dankbaar gebruikmaakten, werd
letterlijk zichtbaar.Niet alleen in de bouwvankerken enkloosters, ook
in het toenemende aantal processies en processiebedevaarten.8 Deze
katholieke manifestaties riepen sterke protestantse reacties op: protes-
tanten ontwikkelden een antikatholieke pers en richtten antikatho-
lieke verenigingen op, die zich ten doel stelden de positie van protes-
tanten in katholieke gebieden te versterken en dezemensen onderwijs,
geld en goed boden.

Een van de eerste verenigingen was het geheime genootschap Phy-
lacterion (1841), daarna volgden nog de Protestantsche Vereeniging
onder de zinspreuk ‘Unitas’ (1842) en de Protestantsche Vereeniging
onder de zinspreuk ‘ChristelijkHulpbetoon’ (1842). Samenhadden ze
ongeveer twintigduizend leden.9 Dat was een voor die tijd aanzienlijk
aantal. En het waren ook niet de eersten de besten die zich bij de
verenigingen aansloten: menig gewaardeerd predikant en openbaar
bestuurder was lid.10

Voor de Nederlandse Hervormde Kerk was de katholieke kerk een
rivaal, die na 1841 steeds sterker werd. Ook de afgescheidenen kregen
van de koning meer ruimte dan voorheen. De hervormde kerk rea-
geerde op deze toegenomen concurrentie. Vanaf 1842 ging de synode
(het hoogste bestuursorgaan in de kerk) jaarlijks in kaart brengen
hoeveel hervormde lidmaten overgingen naar de katholieke kerk.11 In
menige kerkenraad werd daarvoor een aparte commissie tot bevorde-
ring van de belangen van het protestantisme ingesteld. Verder voel-
den predikanten de noodzaak om de handen ineen te slaan. Tussen
1844 en 1850 zagenmaar liefst tien provinciale predikantenverenigin-
gen het licht. Zij legden de nadruk op evangelisatie en gemeenteop-
bouw, dat wil zeggen op opvoeding.Het kerkvolkmoest nauwer bij de
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kerk betrokken worden en dat kon alleen door het nóg beter te onder-
wijzen. Voornamelijk in gebiedenwaar afgescheidenen en katholieken
actief waren, probeerden de predikanten en de synode via godsdienst-
onderwijs, evangelisatie door hulppredikers, vestiging van nieuwe pre-
dikantsplaatsen en de verbetering van kerkgebouwen de positie van de
hervormde kerk te versterken.12 Om daarmee het ideaal van het pro-
testantse vaderland te behouden.

grondwet, kerk en staat

Oppapier namdeNederlandseHervormdeKerk niet de bevoorrechte
positie in die zij in de eerste helft van de negentiende eeuw feitelijk had
en waar zij recht op meende te hebben. Zowel in de grondwet van de
Bataafse Republiek (1798) als die van het VerenigdKoninkrijk (1814)
was vastgesteld dat godsdienst vrij zou zijn en dat kerkgenootschap-
pen aan elkaar gelijk waren. In de praktijk werkte het echter anders,
zoals bleek uit de godsdienstpolitiek en de bemoeienissen met de her-
vormde kerk vanWillem i.13 Maar na het aantreden vanWillem ii in
1840 begon het verschil tussen theorie (grondwet) en praktijk klei-
ner te worden. Katholieken en afgescheidenen kregenmeer vrijheden.
De liberale grondwetherzieners van 1848 probeerden het gat verder te
dichten. Uit de tekst van de grondwet viel dat niet direct op te maken,
afgezien van de bepaling dat niet alleen godsdienstmaar ook het geven
van onderwijs vrij zou zijn. Uiteindelijk zou dan ook niet de grond-
wet zelf, maar vooral de uitwerking ervan in de loop der jaren ingrij-
pen in de taakverdeling tussen kerk en staat. Stap voor stap moest de
hervormde kerk haar positie in de Nederlandse samenleving na 1848
herijken. Het zou overigens nog tot 1983 duren voordat alle formele
banden tussen de overheid en deNederlandseHervormdeKerkwaren
losgemaakt.14

De invoering van de grondwet van 1848 betekende dus niet dat
bestaande verhoudingen direct veranderden. De invoering werd daar-
omookniet wezenlijk betwist.De hervormde synode van 1847 keerde
zich wel fel tegen de liberale voorstellen, maar in de zomer van 1848
werden de leden ervan vervangen door liberaal gezinde predikanten
en ouderlingen en daarmee was de kerk officieel vóór invoering. Pas
toen de grondwetsartikelen nader werden uitgewerkt in zogenoemde
organieke wetten, ontstond werkelijk verzet.
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Het begon bij de bespreking van de ontwerpwetten op de armen-
zorg. De eerste daarvan werd ingediend in 1851 door Johan Rudolf
Thorbecke, opsteller van de grondwet en leider van het zittende kabi-
net. Tot dan toe was de armenzorg een taak geweest voor de kerken.
Willem i had wel geprobeerd om een nationale, burgerlijke regeling
te treffen, maar ondermijnde daarmee niet de positie van de kerken.
Thorbecke was echter van mening dat armenzorg een kerntaak van
de staat was. Dit betekende niet direct dat hij alle kerkelijke bedeling
wilde afschaffen, wel dat de kerkelijke bedeling ondergeschikt moest
worden aan de burgerlijke armenzorg.15

Thorbeckes voorstellen maakten een stroom van petities los. Bij
vrijwel iedere Tweede-Kamervergadering kon melding worden ge-
maakt van binnengekomen adressen van kerkenraden en diaconie-
en uit alle delen van het land.16 De kerkelijke besturen protesteer-
den vooral tegen de gedachte dat de armenzorg een overheidsaange-
legenheid zou worden. Tot dan toe hadden de kerk en lokale burger-
lijke armbesturen de zorg samen gedragen en nu probeerde de staat
de armenzorg te annexeren. Daarmee morrelde hij aan de machtspo-
sitie van de kerk. De Groningse theologen vonden staatsarmenzorg
een ondermijning van de werking van christelijke naastenliefde. Een
orthodoxe protestant als de politicus Guillaume Groen van Prinsterer
maakte bezwaar, omdat dewet de godsdienstige en kerkelijke belangen
vanNederland, ‘waar de kerk de natie, en de natie de kerk is’, zou scha-
den.17Vrijwel alle kerkbestuurdersmeendenbovendiendat de kerk zelf
moest kunnen beslissen wie zij wilde bijstaan en wie niet. Ze vonden
dat de kerk door de overheid niet verplicht kon worden om bijvoor-
beeld ook ondersteuning te verlenen aan degenen die de kerk verlaten
hadden, zoals de afgescheidenen.18

Niet alleen kerkelijke besturen protesteerden: ook liberale econo-
men die een laissez-faire-politiek voorstonden, hekelden de bemoeie-
nis vanThorbeckemet de armenzorg.Daarnaast bestondonder katho-
lieken en lokale notabelenweerstand tegen de plannen, omdat ook die
hun machtspositie bedreigd zagen. De eerste versie van de armenwet
kwam in 1851 niet door het parlement; een tweede, nauwelijks her-
ziene versie werd ingediend in februari 1853. Toen speelde inmiddels
ook een andere kwestie die de machtspositie van de protestantse ker-
ken bedreigde en die de betekenis van de grondwet verder deed door-
dringen tot het grote publiek: het gerucht dat de paus de katholieke hi-
erarchie wilde invoeren inNederland. Er zouden bisschoppen komen.
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het pauselijk besluit

Sinds het einde van de Opstand der Nederlanden in de zestiende en
zeventiende eeuw beschouwde de katholieke kerk Nederland als mis-
siegebied. De katholieken leefden hier, zoals dat zo mooi omschreven
werd, in partibus infidelium, temidden van de ongelovigen. Maar de
Nederlandse grondwet van 1848 bepaalde dat kerkgenootschappen
vrij waren zich naar eigen inzicht te organiseren. De katholieke kerk
kon na eeuwen van getolereerd te zijn nu haar officiële kerkorde in-
voeren.

De instelling van deze bisschoppelijke hiërarchie inNederland had
een voorgeschiedenis. Ook in 1827 en 1841 waren pogingen onder-
nomen om de officiële kerkorde in te voeren. In 1827 sloot koning
Willem i een concordaat met de paus. De invloed van protestantse
regeringsfunctionarissen was op dat moment echter nog zo groot en
belangrijk dat het concordaat niet werd uitgevoerd. Hetzelfde ge-
beurde in 1841 toenkoningWillem ii zijn toestemming voor de instel-
ling wilde geven. Ditmaal kwam het protest niet uit regeringskringen,
maar voornamelijk vanpredikanten en aanzienlijkenuit de hervormde
kerk.19 Voor een echt succesvolle invoering bood de grondwet van
1848 meer kans van slagen. De eerste voorbereidingen voor de defi-
nitieve instelling van de katholieke kerkorde waren getroffen in 1851.
De Nederlandse regering werd hiervan op de hoogte gebracht, omdat
het enige wat een invoering nog in de weg stond, het concordaat van
1827 was. Besloten werd om het concordaat en de nadere regeling van
1841 officieel af te schaffen en dat hetVaticaan de regering te zijner tijd
op de hoogte zou brengen van ‘de tijd en wijze’ waarop de bisschoppe-
lijke hiërarchie werd ingesteld.20 Daarna werd officieel niets meer van
Rome vernomen.

Maar de geruchtenstroom over de ophanden zijnde instelling in
Nederland zwol aan. In december 1852 had paus Pius ix vastgesteld
dat de aartsbisschop van Nederland zijn zetel in Utrecht zou krijgen
en dat er vijf bisdommen zouden komen: naast Utrecht nog Haarlem,
Roermond, ’s-Hertogenbosch en Breda.Het besluit rolde beginmaart
1853 van de Vaticaanse persen. Langzaam verspreidde het bericht
zich door Nederland, totdat op 24 maart de Engelse krant The Times
aankondigde dat op verzoek van de regering de bisschoppelijke hi-
erarchie inNederland was ingevoerd. DeNederlandse kranten namen
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dit bericht over en publiceerden de teksten van het pauselijke besluit,
die alleen al door hun toon de protestantse gemoederen hevig in
beroering brachten.

De paus sprak in zijn besluiten over het koninkrijk Hollandiae et
Brabantiae, over de bloei van het katholieke geloof in de middeleeu-
wen en over ‘de ketterij van Calvijn’ die de katholieke kerken ‘groote
nadeelen en onheilen’ berokkend had.21 De teksten sloegen in als een
bom. Volgens protestanten sprak de paus over het koninkrijk Hol-
land en Brabant alsof er geen Koninkrijk der Nederlanden was en er
geen Nederlandse natie bestond. Hij sprak over protestanten als ket-
ters. Hij plaatste zijn aartsbisschop nota bene inUtrecht, waar in 1579
de grondslag voor de Republiek der Nederlanden was getekend, hét
symbool van de protestantse natie.22

In talloze pamfletten en brochures werd dit ongenoegen breed
uitgemeten en werden allerlei tekortkomingen van het katholicisme
aan de kaak gesteld. Protestantse bladen als De Fakkel, Het Goudsch
Kronijkske en zelfs de veel neutralereKerkelijke Courant riepenmoord
en brand. DeUtrechtse hoogleraar staatsrecht GeorgeWillemVreede
schreef een serie artikelen waarin hij het kabinet-Thorbecke de schuld
gaf van de komst van de bisschoppen.23 Binnen een week was heel
protestants Nederland in rep en roer.

lokaal protest

Het verzet tegen de komst van de bisschoppen leidde tot directe acties
tegen katholieken. Een politieagent in Amsterdam noteerde de klacht
van een geestelijke die op straat door jongenswas bespot.24 Ook andere
mensen zouden op straat zijn lastiggevallen en gedwongen zijn om
‘Leve de Koning!’ en ‘Weg met de papen!’ te roepen om klappen te
ontlopen.25 InDenHaag werden huizen van katholieken gemerkt met
een kruis of een cirkel van rood of wit krijt. In Amsterdam gebeurde
dit juist met de huizen van protestanten aan de Heeren- en Keizers-
gracht.26 Straatventers verkochten brochures over geile monniken en
vileine pausen en op bomen en bruggen werden plakkaten met oprui-
ende teksten aangebracht.27De spanning in de steden liep hoog op.De
bekende (katholieke) publicist Josephus Albertus Alberdingk Thijm
schreef bezorgd aan een vriend: ‘Wat stormt het in ons vaderland!’
Hij kreeg het zelfs zo benauwd dat hij met zijn gezin op het punt had
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gestaan om te vluchten.28 Later is over Thijm geschreven dat hij zijn
vrouw en kinderen vervroegd op vakantie stuurde naar deHilversumse
hei, zodat ze veilig waren.

Hoewel het met het aantal concrete, directe acties nogal meeviel,
was de sfeer in Amsterdam broeierig.29 Het gonsde van geruchten over
‘volksoproeren en voorgenomen plunderingen’. Daarnaast riepen anti-
papistische bladen als De Fakkel of Het Goudsch Kronijkske protes-
tanten op katholieke winkels te mijden en hun katholieke dienstbo-
den te ontslaan. Antikatholieke verenigingen propageerden dit mid-
del al jaren, maar nu gaf menigeen daaraan gehoor. De boycot was
een directe aanklacht tegen het katholieke geloof. Het was eigenlijk
nog relatief mild gedrag – in vergelijking met ruiten ingooien, gor-
dijnen verscheuren en huisdieren een kopje kleiner maken – bedoeld
om duidelijk te maken dat het katholicisme van de slachtoffers niet
werd getolereerd. Ingrijpend was het wel: de dienstmeid was opeens
niet langer de dienstmeid, maar een katholiek die niet langer welkom
was.Hetzelfde gold voor de katholieke kruidenier of de kleermaker die
geen slechtere of duurdere producten ging leveren, maar wel zijn klan-
dizie verloor. Katholieken werden uitgesloten van de (protestantse)
gemeenschap.

Met het bespotten van mensen op straat, de boycot van katholie-
ken, de pamfletten en brochures verzetten protestanten zich tegen de
instelling van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Deze mid-
delenwaren eenonderdeel vanhet totaal aan actievormen, dat voorhet
protest konworden ingezet endatwelwordtomschrevenals het ‘reper-
toire van actie’. In de woorden van de historisch-socioloog Charles
Tilly betekent ‘repertoire’ ‘the limited set of routines that are learned,
shared and acted out through a relative deliberate process of choice’.30
Dat wil zeggen: wanneer een groep mensen duidelijk maakt dat ze
eisen stelt aan een andere groep, maakt ze gebruik van middelen die
ze geleerd heeft te gebruiken. Mensen leerden om ruiten in te gooien
als protest, om fysiek geweld te gebruiken, andere mensen te bespot-
ten of om publieke demonstraties te organiseren. In de loop van de
tijd veranderen repertoires van samenstelling. In demiddeleeuwen ver-
taalden mensen hun betrokkenheid in lokale en directe actie, gericht
op tegenstanders. In de negentiende eeuw maakte dit repertoire van
directe actievormen plaats voor een repertoire waarin meer symboli-
sche en indirecte vormen van collectieve actie gebruikt werden. De
Aprilbeweging laat deze verandering zien.
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De middelen waarmee in 1853 het verzet werd opgewekt, waren
voornamelijk de al genoemde plakkaten met opruiende teksten en
de talloze pamfletten en brochures waarin werd geschreven over de
misstanden in de katholieke kerk, over de Tachtigjarige Oorlog, over
de onderdrukking van protestanten door katholieken, martelaren en
brandstapels. Nationale symbolen als de Opstand en het koningshuis
werden ten tonele gevoerd en kregen een plaats in de antipapistische
strijdliederen die op straat werden gezongen. Het aloude antikatholi-
cisme, dat de basis vormde voor directe lokale actie, werd hier gecom-
bineerd met nieuwe argumenten tegen de katholieke kerk in Neder-
land. Een blad als De Fakkel bijvoorbeeld verkondigde al jaren dat
de katholieke kerk een bedreiging vormde voor de Nederlandse, pro-
testantse identiteit.31 De antikatholieke bladen hadden daarmee sinds
de jaren veertig een redenering opgezet die in de Aprilbeweging werd
gebruikt om grote delen van de bevolking temobiliseren. Katholieken
hoefden niet uitgesloten te worden van de gemeenschap omdat ze bij-
gelovig waren, maar omdat hun geloof en hun trouw aan de paus (een
buitenlandse macht) een bedreiging vormden voor het vaderland. Dit
argument vormde als het ware de brug tussen de directe lokale acties
tegen katholieken ende indirecte symbolische actie, die ophet behoud
vandeprotestantse natiewas gericht: de grootschalige petitiebeweging
vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk.

nationaal protest

De combinatie van politieke onvrede, het appèl op een protestants
natiebesef en de centrale regie van hervormde kerkenraden tilde het
protest van het lokale naar het nationale niveau. De deelnemende
kerkenraden van de Nederlandse Hervormde Kerk lieten abstracte
concepten als natie en politiek aansluiten op het belevingsniveau van
het kerkvolk. Ze verschaften mensen het middel en de argumenten
om hun betrokkenheid met de publieke zaak op een nieuwe manier
te tonen.

Het initiatief voor de petitiebeweging kwam van de hervormde
kerkenraad van Utrecht, de stad die als geen andere plaats verbonden
werdmet deNederlandse, protestantse identiteit en die tevens de zetel
vande aartsbisschop zouworden.Al voordat eindmaart de teksten van
het pauselijk besluit bekend waren geworden, was het Utrechtse kerk-
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bestuur in actie gekomen. In de wekelijkse vergadering van de Groote
Kerkeraad van 14 maart 1853 had predikant Christiaan Gerrit Mon-
tijn voorgesteld om te overleggen wat er gedaan kon worden om de
positie van de hervormde kerk te versterken.32 Montijn meende dat
lidmaten te weinig betrokken waren bij de kerk en het protestantisme
en, zo bleek tijdens het overleg een week later, hij zag de katholieke
kerk daarbij als de grootste bedreiging voor het welzijn van de her-
vormde gemeente. Tijdens de vergadering van 21 maart besprak de
kerkenraad dan ook maatregelen, zoals de bevordering van het gods-
dienstonderwijs, het houden van ‘polemische preeken’ en ‘protestant-
sche lezingen’ en extra bedeling voor kinderen van wie een van de
ouders katholiek was. Het waren kortom de middelen die de meeste
antikatholieke verenigingen en kerkenraden sinds de jaren veertig had-
den ingezet om het protestantse geloof te versterken. Maar aan het
einde van de vergadering besloten de aanwezigen tevens om bij de
koning te protesteren tegen de instelling van de bisschoppelijke hiërar-
chie.

Prompt legde ouderling en uitgever Hermanus Henrikus Kemink
een conceptpetitie op tafel die al door een gemeentelid was opgesteld.
Deze had de geruchten over de instelling van de bisschoppelijke hi-
erarchie blijkbaar serieus genomen of was al op de hoogte van het
pauselijke besluit. Besloten werd dat een commissie van de kerken-
raad, bestaande uit Montijn en de ouderlingen J.G.J. baron van Itter-
sum en Kemink, de petitie zou herschrijven samen met het gemeente-
lid, vermoedelijk de jonge hoogleraar Barthold J. Lintelo de Geer van
Jutphaas.33 Vanaf alle kansels in de stad Utrecht zouden predikanten
vervolgens hun gehoor oproepen het ‘adres’ te ondertekenen. Boven-
dien zouden alle hervormde kerkenraden inNederland een exemplaar
van het adres toegestuurd krijgen.

Op 30 maart verzond de commissie de petitie aan de kerkenraden.
De tekst van het adres ademde geheel de sfeer van het protestantse
natiebesef van deUtrechtse kerkenraad. Volgens deUtrechtenarenwas
de vestiging van de bisschoppelijke hiërarchie ‘geheel in strijd’ met
‘den geest van het Nederlandsche volk’. De idee dat de ‘Nederlandsche
natie’ een ‘Protestantsche’was,was volgens deopstellers de ‘dierbaarste
overtuiging’ van ‘velen’. De strijd tegen Spanje leefde volgens hen nog
in menig hart. De opstellers legden de nadruk op het grote gevaar van
het ‘Ultramontanisme’ – de trouw aan de paus die ‘ultra montes’, over
de bergen (de Alpen), resideerde – voor Nederland. Zij zagen de paus
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als een vreemde vorst die ook wereldlijke macht bezat. In hun ogen
konden katholieken die trouw zwoeren aan deze paus daarom niet
óók trouw zijn aan de Nederlandse regering. Katholieken waren dus
geen goede vaderlanders, of hadden op zijn minst moeite om dat te
zijn.DeUtrechtse kerkenraadmeende dat de trouw aan de paus vooral
gevaarlijk was, omdat die een kloof zou vormen tussen de katholieke
en protestantse bevolking vanNederland:

Hoeveel te sterker zal de naijver en spanning worden, hoeveel
dieper de scheiding, hoeveel verderfelijker en gevaarlijker voor
den bloei en welvaart des vaderlands de strijd, wanneer in die
openlijk optredende en erkende Hierarchie, het Ultramonta-
nisme zich tegenover het Protestantisme zal plaatsen, het als uit-
tartende en dagende tot den strijd, niet slechts op het gebied van
Godsdienst of onderwijs, van geschiedenis of letterkunde, maar
vooral op dat van den Staat zelve.34

De Utrechtse kerkenraad vond dat de regering het pauselijk besluit
niet mocht erkennen, omdat het een belediging was voor de protes-
tanten.

In de begeleidende brief bij het adres vermeldde de raad dat de peti-
tie was opgesteld door ‘gemeen overleg van politieken en kerkelijken’.
Wat deze termen inhielden, werd niet uitgelegd, maar waarschijnlijk
duidden ze op de herkomst van de opstellers. Het gemeentelid dat de
conceptpetitie had geschreven, zat bijvoorbeeld niet in de kerkenraad,
maar in de gemeenteraad vanUtrecht. Enkele ouderlingen van de ker-
kenraad combineerden deze beide functies.35 Het gaf in ieder geval
aan dat er zowel religieuze als politieke overwegingen ten grondslag
lagen aan het protest. De ‘kerkelijken’ protesteerden vanuit hun gods-
dienstige overtuiging, de ‘politieken’ wezen juist op de gevaren van een
strijd tussen katholicisme en protestantisme op het niveau van de staat.
Daarnaast heeft ongetwijfeld ook de grote onvrede met het politieke
beleid vanThorbecke aan de opstelling van de ‘politieken’ ten grond-
slag gelegen. De persoon vanThorbecke zelf riep door zijn optreden al
zoveel afkeer op dat voor sommigen alleen dat al eenmotivatie was om
te protesteren.

‘Wij rekenen op uw ijver,’ deelden de Utrechtenaren de andere ker-
kenraden mee. ‘Moge ons adres of een ander in denzelfden geest, en
krachtiger dan het onze (zou het algemeenen bijval vinden) wezen
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kon, ook van uwe woonplaats uitgaan, en alzoo het vreeselijke onheil,
dat ons en ons nageslacht dreigt, worden afgewend of gematigd.’36 Veel
kerkenraden gaven gehoor aan deze oproep. Demeeste namen simpel-
weg het Utrechtse adres over en legden de petitie ter ondertekening
in de consistoriekamer. De gemeente werd dan vanaf de kansel of na
de kerkdienst opgeroepen een handtekening onder de petitie te zet-
ten, zoals de Utrechtenaren in hun begeleidende brief hadden voor-
gesteld. Sommige kerkenraden stelden in navolging van het Utrechtse
een eigen petitie op.

Groningen

In Groningen nam niet de kerkenraad, maar het ministerie van pre-
dikanten het initiatief voor een petitie. Dit adres was veel gematigder
van toon dan het Utrechtse. Terwijl de Utrechtse petitie waarschuwde
tegen de ‘stelselmatige minachting der andersdenkenden’ door ‘het
Ultramontanisme’, benadrukten de Groningers dat zij de grondwet
erkenden en de katholieken hun kerkorde niet wilden betwisten. ‘Wij
achten en eeren onze katholijke nederlandsche ingezetenen, en wen-
schenmet hen in liefde, eendragt en vrede te leven.’37 De petitie van de
predikantenwerdovergenomendoordekerkenraad inde stadGronin-
gen, maar de handtekeningenactie werd vervolgens niet centraal gere-
gisseerd. Iedere predikantmocht zelf beslissen of hij zijnmedewerking
verleende. De petitie werd ook maar op een beperkt aantal plaatsen in
de stad ter ondertekening aangeboden.

In de stad en de ommelanden werden vervolgens relatief weinig
handtekeningen opgehaald. Dit had mede te maken met de gods-
dienstige samenstelling van de bevolking. In Groningen en omstre-
ken woonden relatief weinig katholieken. Dit lijkt niet direct een heel
sterke verklaring,maar Jasper Vree heeft laten zien dat in plaatsen in de
provincie waar in verhouding meer katholieken woonden, ook meer
petitieactiviteit volgde.38 Opmerkelijk is verder dat in plaatsen waar
een doopsgezinde gemeente bestond, protestanten zich van de April-
beweging afzijdig hielden. Belangrijker was de invloed van de politieke
kleur van de bevolking en de opstelling van de kerkenraden die daar-
uit volgde. De plaatselijke elite in de Groninger steden en dorpen was
veelal liberaal.Onder dezeThorbecke-aanhangers was geen sprake van
politieke onvrede. Eerder het tegendeel. Als bestuurders van de kerk
stelden zij zich daarom terughoudend op. Zij protesteerden niet tegen
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de implicaties van de grondwet,maar stuurden inmei juist steunbetui-
gingen naar deminister toen zijn kabinet onder druk van de gebeurte-
nissen was gevallen.

In plaatsen waar de kerk niet het initiatief nam voor een petitie,
probeerden soms particulieren handtekeningen te verzamelen. Maar
deze groepen haalden in Groningen weinig proteststemmen op. Zon-
der demedewerking van een kerkenraad konden ze niet zoveelmensen
en zoveel lagen van de bevolking bereiken als de kerk.

Amsterdam

Hoe groot de kracht was van de kerk als platform, toont het enorme
succes van de handtekeningenactie inAmsterdam.Op7 april kwamde
Algemeene Kerkeraad van Amsterdam bijeen om te bespreken wat de
kerk zou moeten doen ‘ten aanzien van hetgeen Nederland bedreigt
naar aanleiding den jongste Pauselijke Allocutie’. De raad bevestigde
wat al in kleine kring was voorbereid: Amsterdam zou een eigen peti-
tieactie op te zetten. De petitie die de kerkenraadsvergadering goed-
gekeurde, was opgesteld door een commissie met onder anderen de
predikanten Johannes de Voogt en de bekende dominee-dichter Ber-
nard terHaar.De tekstwerd opkosten vande kerkenraad in eenoplage
van 10000 exemplaren gedrukt en alle andere protestante gemeenten
in de hoofdstad kregen daarvan elk vijfentwintig toegestuurd. Daar-
naast bracht de kerkenraad al het kerkelijke geschut in stelling: eme-
riti predikanten, godsdienstonderwijzers, oud-diakenen, oud-ouder-
lingen en hulppredikers kregen allemaal een adres toegestuurd om het
in hun eigen werkkringen verder te verspreiden.39

Op vrijdag 8, zaterdag 9 en maandag 11 april lag de petitie in alle
kerkgebouwen van de hervormde gemeente Amsterdam ter onderte-
kening. Ook de lutherse, remonstrantse enWaalse gemeenten hadden
hun kerkgebouwen voor dat doel ter beschikking gesteld. In alle ker-
ken waren twee ouderlingen en twee diakenen aanwezig om toezicht
te houden, terwijl tientallen gemeenteleden hun handtekening zetten
of een kruisje krabbelden onder de oproep aan de koning. Volgens
de Amsterdamsche Courant hadden op zaterdag al ruim 25000 men-
sen getekend.40 De volgende dag riepen predikanten iedereen die dat
nog niet gedaan had op om de tekst te ondertekenen. ’s Avonds in de
NieuweKerk spoordepredikantDeVoogt zijn gehoor aan: ‘Datdeden
onze Protestantsche voorvaderen, zij protesteerden.’41
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Op de laatste dag van de ondertekening arriveerde koningWillem
iii in het paleis op de Dam voor zijn jaarlijkse bezoek aan de hoofd-
stad. De verzameling van de handtekeningen was op dat moment nog
in volle gang. ‘Het was een zonderling schouwspel,’ schreef een ano-
nieme tijdgenoot. ‘Terwijl links een vrij talrijke menigte zich voor
het paleis des konings verdrong [om hem te verwelkomen], zag men
regts menschen van allerlei rang en stand en leeftijd, in weêrwil van
het sombere, graauwe, gure voorjaarsweder, in rusteloze opvolging de
Nieuwe Kerk binnenstroomen.’42 Die ‘rusteloze opvolging’ van men-
sen zou in Amsterdam uiteindelijk resulteren in ruim vijftigduizend
handtekeningen tegen de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie.
Dit betekende dat ongeveer een vijfde van de bevolking zijn stem had
laten horen. Bovendien vormden de Amsterdamse handtekeningen
een kwart van het landelijke totaal, dat iets meer dan tweehonderd-
duizend bedroeg.De petitiebeweging had binnen de landsgrenzen van
het Nederland zonder België een nog niet eerder vertoonde omvang
bereikt.43

Val van het kabinet-Thorbecke

Op vrijdag 15 april kwamen de afgevaardigden van de Amsterdamse
protestantse kerken op audiëntie bij de koning om hem de duizenden
handtekeningen aan te bieden die in de hoofdstad waren verzameld.
De voorzitter vandekerkelijke commissie, predikantBernard terHaar,
was demonstratief gekleed in het uniformvanhetKoninklijk Instituut
vanWetenschappen,Letterkunde enSchooneKunsten, datThorbecke
in 1851 had opgeheven.44 Zo zette hij zich openlijk af tegen het door
Thorbecke gevoerde politieke beleid. De Amsterdammers betwistten
de katholieken niet het recht op hun bisschoppen, maar protesteer-
den tegen demanier waarop de bisschoppelijke hiërarchie zouworden
ingevoerd, namelijk: met steun van de regering. Daarbij refereerde Ter
Haar ook aan de voorgenomen armenwet. Deze wet was de kerkenra-
den een doorn in het oog en speelde voortdurend mee in het protest
van de Aprilbeweging. Dat werd niet altijd expliciet uitgesproken,45
maar TerHaar deed dat wel. En zo kwam zowel in zijn verschijning als
zijn toespraak de kerkelijke onvrede met het politieke beleid ten volle
naar voren.

VolgensTerHaar hoorde de koning zijn ‘bezwaren tegen de armen-
wet en de door den Paus verordende Bisschoppelijke Hiërarchie’ wel-
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willend aan en had hij te kennen gegeven dat ‘ook Hij niet met de
geprojecteerdeArmenwetwas ingenomen’.46Watdekoning verdernog
zei, is niet bekend.47 Maar aan de Amsterdamsche Courant werd door-
gegeven dat hij meende dat ‘deze dag, […] den band tusschen hetHuis
vanOranje en het Vaderland, nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder
aan mijn hart’ had gemaakt. Hiermee nam de koning zelf een actieve
houding aan in het protest. Zijn optreden stond daarmee op gespan-
nen voet met de grondwet.48 De koning had van zijn ministers een
concept gekregen van het antwoord dat hij de Amsterdamse delega-
tie moest geven. In plaats daarvan verwoordde Willem iii zijn eigen
gevoelens. Volgens ooggetuigen had hij daarbij zelfs ‘gescholden op de
grondwet’ en gezegd dat zijn regering hem ‘menige treurige ogenblik-
ken’ had opgeleverd. In feite was dit een persoonlijk politiek protest,
dat vooralwerdgevoeddoorde grote antipathiediehij voorThorbecke
had. En die trouwens wederzijds was.

Thorbecke enzijnministers reageerden furieus.Deministeriële ver-
antwoordelijkheid hield in dat de ministers verantwoordelijk waren
voor alles wat de koning zei.Willem iii bracht hen nu in een onmoge-
lijke positie. De koning moest zijn uitspraken in een openbare verkla-
ring rechtzetten, vond het kabinet. Maar ‘mogt UweMajesteit met de
Grondwet of ons stelsel van bestuur niet tevreden zijn, UweMajesteit
gelieve ons te ontheffen’.Willem iii maakte hiervan dankbaar gebruik
en verleende het kabinet ontslag.49

kerk, volk en koning

Het nationale protest droeg bij aan een verschuiving in de verhoudin-
gen tussen kerk, staat, koning en natie. De voor dit boek belangrijk-
ste verandering was de nieuwe positie van deNederlandseHervormde
Kerk. Om te beginnen schakelden de deelnemende kerkenraden in de
Aprilbeweging het kerkvolk in bij hun oppositie tegen de staat. Dit
was een relatief nieuw gegeven. Kerkenraden spraken zich wel vaker
uit tegen het staatsbeleid,maar zij betrokken het kerkvolk daar nauwe-
lijks bij. Gewone gemeenteleden ondertekenden zelden petities tegen
de armenwet. Ook in 1841, toen predikanten en een enkele kerken-
raad zich ook al verzetten tegende invoering vande officiële katholieke
kerkorde in Nederland, werd het kerkvolk niet betrokken. Overigens
leek de beweging van 1841 verder wel op de Aprilbeweging van 1853.
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Ook toen verschenen veel brochures en pamfletten. Ook toen han-
teerden schrijvers en adressanten antipapistische argumenten en van
daaruit nationalistische: de schrijvers vreesden voor het protestantse
karakter van Nederland – een voorstelling die vanaf dat moment aan
kracht won.50 Maar de petitiebeweging op zichzelf was veel kleiner:
in 1841 ontving de koning welgeteld 59 adressen, tegen een veelvoud
daarvan in 1853.

In haar oppositie tegen de regeringmaakte de kerk tijdens de April-
beweging het middel ‘petitie’ beschikbaar voor grote delen van de
bevolking. Voor veel mensen zal het de eerste keer zijn geweest dat ze
hun handtekening, hun naam of een kruisje onder een verzoekschrift
zetten.De kerk betrokmannen én vrouwen van alle rangen en standen
bij een kwestie die lokale grenzen oversteeg. De kwestie van de bis-
schoppelijke hiërarchie, het al danniet vermeende aandeel vande rege-
ring daarin en de integriteit van de protestantse natie waren immers
een nationale aangelegenheid. Door de inzet van de petitie als middel
werd deze ook nationaal geadresseerd: via de plaatselijke kerk richt-
ten mensen zich direct en actief tot het nationale gezag en zo kreeg
het verzet een bovenlokaal karakter. Impliciet werden hier niet alleen
stemgerechtigden, maar alle leden van het protestantse vaderland als
burgers aangesproken.

Dit leidde tot de subtiele maar voor de toekomst belangwekkende
verandering in de verhouding van de kerk met het kerkvolk en van
de kerk met de staat. Voorheen fungeerde de kerk voornamelijk als
een intermediair tussen nationale gezagsdragers en het volk. Dit werd
letterlijk verwoord in het artikel met de taakomschrijving van de kerk.
Daarbij werden predikanten geacht in de eerste plaats loyaal te zijn aan
de staat, die hun salaris betaalde,51 en kreeg het kerkvolk slechts een
passieve rol toegediend. De kerk was dus eigenlijk meer een makelaar
met duidelijke instructies vanuit haar opdrachtgever dan een neutrale
tussenpersoon. Nu, in de Aprilbeweging, trad de kerk nog steeds op
als bemiddelaar, maar niet meer vanuit het gezag van de staat. De kerk
bemiddelde nu juist tussen het kerkvolk en het nationale gezag. De
verhouding was omgedraaid. De kerk kwam daardoor dichter bij het
kerkvolk te staan dan bij de staat.

De kerk gebruikte nu niet zozeer haar macht als instituut, maar
zette geloof in als eenmaatschappelijke kracht. Natuurlijk was het wel
zo dat het kerkvolk actief werd ingezet om de eisen van de kerkenraad
kracht bij te zetten, maar het feit dát het kerkvolk via de kerk én door
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middel van het gebruik van petities communiceerdemet het nationale
gezag, blijft staan.Het kerkvolkwas niet langer passief. De kerk bracht
een abstracte, nationale kwestie binnen de eigen belevingswereld en
bood de mogelijkheid hierop te reageren. De kerk stimuleerde op die
manier de publieke betrokkenheid van het kerkvolk en beïnvloedde
daarmee een publieke opinie.

Een ander element in de veranderende verhouding tussen kerk,
staat en natie was de positie van de koning. De kerk had tot taak om
liefde voor koning en vaderland op te wekken. En zij hield zich daar-
aan.Misschien was dat ook wel de reden waarom bij eerdere protesten
tegen de bisschoppelijke hiërarchie het kerkvolk niet werd ingescha-
keld. De regering was in 1841 namelijk nog de koning zélf. Maar in
1853 lag dat anders. Met de invoering van deministeriële verantwoor-
delijkheid had de koning geen directe regeringsmacht meer. Het kabi-
net was verantwoordelijk voor het politieke beleid en de koning kreeg
een meer symbolische functie. In de Aprilbeweging werd – wellicht
onbedoeld – de nadruk op dat laatste gelegd. De koning nam in het
protest van deAprilbeweging een bijzondere plaats in.Meer dan voor-
heen werd hij verbondenmet de natie. Ook hij leek, net als de kerk, in
1853dichter bij het volk te staan danbij de staat, in dit geval de liberale
regering-Thorbecke.

Vrijwel alle petities waren gericht aan Willem iii en niet, zoals
logisch zou zijn geweest opbasis vande grondwet, aanhet kabinet. Een
belangrijke reden hiervoor was het gerucht dat het kabinet actief zijn
medewerking had verleend aan de invoering van de bisschoppelijke hi-
erarchie.The Times vermeldde op 24maart zelfs dat de hiërarchiewerd
ingesteld op verzoek van het ministerie-Thorbecke. Twee weken lang
deed het kabinet niets om dit te ontkrachten. Pas op 11 april, toen al
tientallenopruiendepamflettenwarenverschenen enhonderdenmen-
sen hun handtekening hadden gezet, drukten de grote dagbladen een
verklaring af waarin het ministerie het bericht uit The Times tegen-
sprak. Het kabinet had naar eigen zeggen niet verzocht om de instel-
ling van de bisschoppelijke hiërarchie, noch had het enig aandeel in
de plannen gehad. Het had bovendien geheel volgens de voorschriften
van de grondwet gehandeld en de ministers lieten er geen twijfel over
bestaan dat ‘deze aangelegenheid van zuiver godsdienstigen aard’ was.52
Dat betekende dat de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie geen
zaak was voor de regering: het was een aangelegenheid van de katho-
lieke kerk, die het volste recht had zich geheel naar eigen inzicht te
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organiseren. Voor liberalen als Thorbecke was het daarom volkomen
onbegrijpelijk dat er in het land zoveel commotie over was ontstaan.

ToendekerkenradenvanUtrecht enAmsterdamhunpetitie opstel-
den, was dit alles nog niet bekend. De petities waren duidelijk een
uiting van onvrede over de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie,
maar verzochten de koning niet omdie instelling op zichzelf te verhin-
deren. Het verzoek in de petities was gebaseerd op de gedachte dat de
regering een aandeel had gehad in de regeling en deMajesteit werd dan
ook verzocht om ‘niet het zegel harer Vorstelijke goedkeuring te hech-
ten aan zoodanige vestiging der Bisschoppelijke Hierarchie in Neder-
land, welke, in plaats van gelijkheid, ongelijkheid in bescherming, aan-
zien en regten, opGodsdienstig en Kerkelijk gebied, voor uwerMajes-
teits onderdanen ten gevolge zou hebben’.53 Demeeste petitionarissen
keerden zich dus niet expliciet tegen de grondwet. Ze baseerden zich
juist op de grondwet door de koning te wijzen op de bepaling dat voor
de staat alle kerkgenootschappen gelijk waren.De staatmoest zich dus
neutraal opstellen en dat was nu net wat het kabinet-Thorbecke – vol-
gens de geruchten – niet had gedaan. De adressanten spraken daarom
de koning aan om zijn macht, of wat daar nog van over was, te doen
gelden.

De formele politieke macht van de koning was met de invoering
van de grondwet van 1848 evenwel ingeperkt. Hij was niet meer in de
positie omde instelling vandebisschoppelijkehiërarchie tegen te gaan.
Toch was het schrijven aan de koning geen protest tegen de grondwet,
noch een naïef protest. Het was een manier om op symbolische wijze
politieke onvrede duidelijk temaken.De koningmocht dan geen rege-
ringsmachtmeerhebben, hijwaswel eenherkenbaar aanspreekpunt en
kon nu tegenover de gehate regering-Thorbecke worden gezet.54 Deze
symbolische rol van de koning kwam tot uiting in de daad van het pro-
testeren zelf en werd bevestigd met het argument dat voor het protest
werd gebruikt. Een bekend en veel geciteerd liedje bracht het als volgt:

OWillemDrie, o geuzenkoning!
Gedenk uw afkomst en uw plaats,
Ontwaak, en toon u in uw woning –
Trots die schreeuwers – weer de baas:
’tWoedend Torgebrom –
Maal daar niet om!55
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Volgens dit lied was de koning exclusief verbonden met de protes-
tanten in Nederland (de geuzen). Hij werd aangespoord om in zijn
woning, Nederland, opnieuw de regering te voeren en zich niet door
Thorbecke met diens ‘woedend Torgebrom’ uit het veld te laten slaan.
De koning werd hier dus voorgesteld als het historische hoofd van de
natie (‘Gedenk uw afkomst…’), alsof deOranjes letterlijk koningen der
geuzen waren geweest en de stadhouders koningen in de Republiek.
Nu het ging om de nationale identiteit en er door alle agitatie een
gevoel van bedreiging was ontstaan, kon alleen de koning nog redding
brengen.

betekenis van de aprilbeweging

De Aprilbeweging is in de negentiende eeuw al snel gekarakteriseerd
als een politiek-religieuze beweging, waarbij godsdienst de verwerpe-
lijke rol van opzwepend sentiment kreeg toebedeeld. De ‘echte’ motie-
ven achter het protest zouden van politieke aard zijn geweest.56 Hoe-
wel duidelijk is dat politieke motieven een belangrijke voorwaarde
waren om het protest te organiseren, moet de rol van godsdienst niet
worden gebagatelliseerd. Dat levert een eenzijdig beeld op en staat een
goed begrip van de beweging in de weg. De Aprilbeweging laat zien
dat godsdienst en politiek niet altijd van elkaar te onderscheiden zijn
en in elkaar kunnen overvloeien. In het ideaal van het protestantse
vaderland is nauwelijks aan te wijzen wat ‘politiek’ of wat ‘godsdienst’
was. Politiek als wetgeving ging pas leven toen ze zaken aanroerde op
godsdienstig terrein, zoals in het geval van de armenwet. Juist deze
soms onontwarbare combinatie zorgde ervoor dat de Aprilbeweging
zo omvangrijk werd.

De Aprilbeweging leidde enerzijds tot een bevestiging van de
grondwet van 1848. De scheiding van kerk en staat die de grondwet
inhield, kreeg in de praktijk vorm. Ook gaf de beweging invulling
aan de nieuwe plaats van de koning in het politieke bestel. Anderzijds
was de consequentie van deze verschuivende verhoudingen dat er een
kloof zichtbaar werd tussen staat en natie. De kerk en de koning wer-
den nauw met de natie verbonden. De kerk – en in mindere mate de
koning – nam de natie als het ware met zichmee toen zij meer afstand
kreeg tot de staat. Dit ging diametraal in tegen de liberale gedachte dat
juist de staat samenviel met de natie. De grote vraag die na 1848 dan
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ook beantwoord moest worden, was: wie is de natie en waar of door
wie wordt zij vertegenwoordigd?

Liberalen gingen ervan uit dat er een directe relatie bestond tus-
sen regering en volk, dus tussen staat en natie. Zij hadden echter een
ander beeld van de natie dan de protestanten in de Aprilbeweging. De
instelling van de bisschoppelijke hiërarchie, mogelijk gemaakt door de
grondwet van 1848, liet zien dat de staat niet de protestantse natie
vertegenwoordigde. Wat later zou de aanvaarding van de schoolwet
van 1857 duidelijk maken dat het ook niet een uitgesproken christe-
lijke natie was die door de staat werd beschermd, met als gevolg de
beroemde ‘schoolkwestie’ of ‘schoolstrijd’ die zich tot 1917 zou voort-
slepen. De Aprilbeweging stond aan het begin van deze discussie die
het publieke en politieke leven de rest van de negentiende eeuw zou
bepalen. Zij was dus geen incident. Ze was de eerste en heftigste uit-
barsting van de passie waarmee in de tweede helft van de negentiende
eeuw gedebatteerd werd over de vraag in hoeverre de staat rekening
moest houden met het godsdienstige karakter van de natie – en welke
natie dat dan was. Deze discussie was niet ‘zuiver’ politiek of gods-
dienstig van aard. Net als bij de Aprilbeweging vloeide een en ander
voortdurend in elkaar over.

Dit is van invloed geweest op de ontwikkeling van het publieke
debat in Nederland. De grondwet van 1848 maakte publieke discus-
sie mogelijk en stimuleerde die.Maar in de praktijk werd het speelveld
waarop deze discussie zich afspeelde, anders ingericht danThorbecke
had bedoeld of verwacht. De deelnemers traden lang niet altijd toe
vanuit betrokkenheid bij staatsaangelegenheden of op basis van poli-
tieke overtuigingen,maar opbasis van geloof endaarop gegronde over-
tuigingen. De idee van de protestantse natie is hier een voorbeeld van.

Onder orthodoxe protestanten zijn aspecten van deAprilbeweging
gewaardeerd.De vormvanhet protest vond in ieder geval al snel navol-
ging toen orthodoxe predikanten en kerkvolk in 1856 bij de Tweede
Kamer protesteerden tegen een nieuwe schoolwet, die het jaar daarop
zou worden aangenomen. Aan de Aprilbeweging hadden de meeste
van deze protesterende rechtzinnige predikanten zelf niet meegedaan,
maar de Aprilbeweging had wel laten zien hoe groot de kracht was
van gezamenlijke actie als het kerkvolk erbij betrokken werd. Ook het
latere, beroemde volkspetitionnement tegen de schoolwet van 1878
vertoonde deze opmerkelijke overeenkomst met de organisatie van
de Aprilbeweging: het petitionnement werd een succes juist door de
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grote inzet van (rechtzinnige) kerkenraden. De Aprilbeweging had
duidelijk gemaakt dat godsdienst als maatschappelijke kracht een heel
nieuw potentieel deelnemers voor het publieke speelveld aanboorde
dan waarmee de liberalen rekening hielden.
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hoofdstuk 2

DE VERBREIDING DERWAARHEID:
CHRISTELIJKE FILANTROPIE

De opkomst van orthodox-protestantse
verenigingen (1840–1870)

Hoewel er inmiddels een aantal groepen orthodoxe protestanten be-
stonden en in opbouw waren, deden de orthodoxe protestanten over
wie het in dit boek verder zal gaan niet als georganiseerde groep mee
aan de Aprilbeweging. De Aprilbeweging liet hun hoogstens zien wat
godsdienst als maatschappelijke kracht teweeg kon brengen.

De inzet van het geloof als maatschappelijke kracht vormde de
basis voor groepsvorming van orthodoxe protestanten. Deze groeps-
vorming laat zich in grote lijnen beschrijven als een beweging van
binnen naar buiten. In eerste instantie waren orthodoxe protestanten
vooral op zichzelf gericht, op hun geloof en hun gedeelde overtuigin-
gen. Op basis hiervan organiseerden zij zich. De buitenwereld werd
gebruikt om zich tegen af te zetten en om in reactie daarop een eigen
identiteit te ontwikkelen. Later probeerden orthodoxe protestanten
hun invloed uit te breiden en nog later als groep macht te verwerven:
in de kerk, vervolgens in sommige gevallen ook in de staat. De ver-
schillende groepen trokken in wisselende samenstelling met elkaar op
en richtten zich steeds meer ‘naar buiten’ toe.

In de komende twee hoofdstukken zal voornamelijk het eerste deel
van orthodox-protestantse groepsvorming centraal staan. Dit hoofd-
stuk gaat over de opkomst van christelijke filantropie in Nederland.
Het laat de wisselwerking zien tussen orthodox-protestantse groeps-
vorming, geloof en maatschappelijk engagement en geeft aan welke
invloed de opwekkingsbeweging het Réveil hierop heeft gehad. Het
eerste gedeelte van het hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van chris-
telijke filantropie door onder meer de orthodoxe predikant Ottho
GerhardHeldring (1804–1876). In zijn vorm van liefdadigheid stelde
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hij nadrukkelijk demorele enmaatschappelijke functie van godsdienst
op de voorgrond. Heldring en andere christelijke filantropen brach-
ten daarmee iets terug, dat in de heersende opvatting van burger-
schap naar de achtergrond verdwenen was. Voor Réveilaanhangers
was liefdadigheid niet langer een uiting van goed burgerschap, het
was in de eerste plaats een uitvloeisel van een (rechtzinnige) geloofs-
overtuiging.

De scheidslijn tussen christelijke filantropie en evangelisatie was
vloeiend. In het tweede deel van dit hoofdstuk staat een specifieke
vereniging centraal, die op die scheidslijn opereerde: de Vereeniging
ter Verbreiding der Waarheid in Amsterdam. Het verhaal over deze
vereniging vormt de overgang tussen dit hoofdstuk over christelijke
filantropie en het volgende hoofdstuk over evangelisatie.

réveil

Orthodoxe protestanten waren in het midden van de negentiende
eeuw nauwelijks herkenbaar als georganiseerde groepen in de samen-
leving. Er waren gemeenschappen van afgescheidenen, die vanaf de
jaren veertig aanspraak konden maken op een officiële erkenning als
lokale kerkgenootschappen. Verder sprak men wel spottend over ‘fij-
nen’, ‘dompers’ of ‘dwepers’ om groepen bevindelijke protestanten aan
te duiden. Zij onttrokken zich veelal aan de kerk en kwamen in som-
mige plaatsen bijeen in conventikels, gezelschappen die in huiskamers
de bijbel en de gereformeerde ‘oude schrijvers’ uit de zeventiende en
achttiende eeuw lazen en met elkaar bespraken.1 De enige rechtzinnig
gelovigen die actief naar buiten traden en een eigen geluid lieten horen
buiten het kerkelijke om, waren verbondenmet kringen uit het Réveil.
Zij stonden aan de basis voor demeer omvangrijke groeps- en gemeen-
schapsvorming van orthodoxe protestanten na 1850, mede door hun
inspanningen op het gebied van christelijke filantropie.

Het Réveil is de benaming voor een confessionaliseringsbeweging
die rond 1815 in Zwitserland was ontstaan en zich van daaruit over
Noordwest-Europa had verspreid. De opwekking was deels een uit-
vloeisel van religieuze ontwikkelingen (de groei van het methodisme
in de Angelsaksische wereld en het piëtisme op het continent), deels
was ze een reactie op verlichte ideeën die nadruk legden op de rede
en de overtuiging dat de mens daarmee de mechaniek van het heelal
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kon doorgronden. Vanaf 1820 inspireerde de opwekking inNederland
een groeiend aantal mensen, vooral in steden. In plaatsen als Amster-
dam,DenHaag, Utrecht, Nijmegen en Leiden vormden gelijkgestem-
den ‘kringen’ en in Friesland ontwikkelde zich een eigen versie van het
Réveil.2 Het gebruik van de benaming ‘het Réveil’ is overigens proble-
matisch; de term raakte pas in het laatste kwart van de negentiende
eeuw in zwang en beschrijft doorgaans niet zozeer de opwekkingsbe-
weging, als wel een specifieke groep protestanten in Nederland die
daardoor was geïnspireerd. In feite was de aanhang van de opwekking
(reveil) breder en diffuser dan wat doorgaans onder ‘het Réveil’ wordt
verstaan.3 Toch is wel duidelijk aan te wijzen wat de mannen en vrou-
wen van de opwekkingsbeweging met elkaar verbond: hun verlangen
naar een herleving van de oude gereformeerde kerk en een sterke per-
soonlijke beleving van het geloof.

In de nieuwe geloofsbeleving stond bekering centraal. Met een
bekering ontdekte iemand God en de bijbel als het ware (opnieuw).
De bekende dichter Isaäc da Costa, die zich als Jood had laten dopen,
schreef over zijn bekering: ‘Ik zag Hem, ik gaf mij! De hel is geweken;
de hemel ging op uit Uwwoord inmijn ziel!’4 Bekering betekende een
ommekeer. Volgens Réveilaanhangers lag de kern van het evangelie in
de verzoening en de verlossing die een mens ten deel zou vallen als hij
geloofde.De verlossingwas niet iets wat gelovigen zomaar verdienden,
ze werd hun door God geschonken uit genade. Het Réveil in Neder-
land keerde zich hiermee niet zozeer tegen een radicaal verlichtings-
denken – dat bestond hier nauwelijks –maar tegen de ‘geest der eeuw’,
zoals Da Costa het had genoemd: de gemoedelijke, optimistische the-
ologie van burgerlijkheid en deugdzaamheid die in de achttiende eeuw
was ontstaan.5

Tot in het midden van de jaren veertig bestond de opwekking
in Nederland uit individuen. Als stroming had ze niet één gezicht.6
Gelovigen kwamen lokaal bijeen en de sfeer in de kringen verschilde
per stad en streek. In Amsterdam overheerste het ‘lekenelement’: de
Amsterdamse Réveilkring bestond voornamelijk uit ‘gewone’ mensen
die met elkaar de bijbel bespraken op basis van hun eigen ervaring en
gevoel. Zelden kwam er een theoloog aan het woord.7 In Den Haag
behoorden juist ook predikanten tot de Réveilkringen. Bovendien
spraken de Hagenaars met elkaar niet alleen over de bijbel en het
geloof, maar stelden ze ook allerlei kerkelijke en politieke kwesties aan
de orde.
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In eerste instantie waren Réveilaanhangers vooral op zichzelf en
hun geloof gericht, maar vanaf de jaren dertig brachten ze hun geloofs-
overtuiging ook inpraktijk. InDenHaag richttenElisabethGroen van
Prinsterer en Caroline de Clercq in 1831 een naaischool voor meis-
jes op. Het schooltje bood een opleiding tot linnennaaister en was
tegelijkertijd een middel om de meisjes bekend te maken met de bij-
bel.8 In Amsterdam organiseerden J.L. Gregory Pierson, Petrus Jaco-
bus Teding van Berkhout en A. Backer op zondagen bijbellezingen
voor de jeugd en in 1844 richtten ze een vereniging op ‘ter versprei-
ding van godsdienstige kennis en ter bevordering van godsvrucht, door
bezoek en bijbellezing’. De vereniging was bedoeld om het evangelie
onder zoveel mogelijk mensen uit de lagere standen te verspreiden.
Deze Réveilaanhangers combineerden hun geloof met maatschappe-
lijk werk. In die zin verschilden hun initiatieven niet van die van hun
niet-‘opgewekte’ medeburgers.Maar Réveilaanhangers combineerden
sociaal werk met evangelisatie. En dat was nieuw. Niet de ‘aardsche
middelen’ of ‘de kunstmiddelen der philanthropie’ moesten de oplos-
sing bieden voor maatschappelijke problemen, naar hun overtuiging
kon alleenhet christendombevrijding brengenuit armoede en ellende.
In tegenstelling tot de bestaande particuliere filantropische initiatie-
ven stond bij Réveilaanhangers niet volksverheffing maar verlossing
centraal.

ottho gerhard heldring

Vanuit de verschillendeRéveilkringen inNederlandwerden inde jaren
dertig en veertig op lokaal niveau maatschappelijk werk en evangelisa-
tie opgezet, zoals de genoemde naaischool in Den Haag en de evan-
gelisatievereniging in Amsterdam. Tussen de verschillende initiatief-
nemers was onderling nauwelijks contact, totdat de predikant Ottho
GerhardHeldring in1845Réveilaanhangers uit het hele landbij elkaar
riep om de handen ineen te slaan. Zijn oproep kwam voort uit een
toenemende onvredemet de gangbare vormen van volksopvoeding en
liefdadigheid. Heldring had zich altijd betrokken gevoeld bij instellin-
gen als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en had in de jaren
veertig ook zelf allerlei filantropische initiatieven opgezet. Maar sinds
hij rond 1839 een meer orthodoxe visie op het geloof had ontwik-
keld, was hij anders gaan denken over liefdadigheid. Een blik op Hel-
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drings leven geeft inzicht in de motieven die ten grondslag lagen aan
zijn maatschappelijk werk. Bij Heldring is uitvergroot wat ook ande-
ren aanzette tot het in praktijk brengen van het orthodoxe geloof. Het
verhaal van Heldrings ontwikkeling geeft verder zicht op de verschil-
len tussen ‘gewone’ en ‘christelijke’ filantropie endaarmee inhet hoe en
waarom van de ontwikkeling van de christelijke filantropie in Neder-
land.

Confrontatie

Heldring werd in 1804 geboren in de hervormde pastorie van het toen
nog Pruisische Zevenaar. Zoals in veel negentiende-eeuwse predikan-
tenfamilies ging Ottho in navolging van zijn grootvader, vader en een
oom theologie studeren. De studie in Utrecht viel zwaar. Heldring
schreef later dat hij hard werkte, maar niet erg uit de voeten kon met
wat hij leerde: ‘Toen ik studeerde heerschte er een supranaturalistisch,
rationalistisch, Pelagiaansch Arriaansch ongeloof, dat verschrikkelijk
was.’9 Hij raakte er overspannen van, maar aanvaardde toch, op aan-
dringen van zijn vader, het ambt vanpredikant. In 1827werdhij beroe-
pen in de gemeente Hemmen in de Betuwe, waar hij veertig jaar zou
blijven.

In de Betuwe viel hem direct het grote contrast op tussen arm en
rijk. De zomer van 1827was nat en de oogsten vielen tegen. ToenHel-
dring hulp wilde bieden aan de paupers in de omgeving die daarvan de
dupewaren geworden, kwamen er zoveel bedelaars aan zijn deur dat hij
de stroomnauwelijks kon bedienen. Vanaf datmoment richtte hij zich
op armenzorg en ging hij op zoek naarmiddelen die een oplossing zou-
den kunnen bieden voor het armoedevraagstuk.10 In eerste instantie
voelde Heldring zich aangetrokken tot de aanpak van de Maatschap-
pij tot Nut van ’t Algemeen, dat wil zeggen praktische hulp en volks-
opvoeding door middel van onderwijs en voorlichting. Het Nut was
in de eerste helft van de negentiende eeuw de grootste niet-kerkelijke
organisatie op het gebied van liefdadigheid. In elke grote plaats was
wel een afdeling te vinden. De aanpak van het Nut was geïnspireerd
op de visie op armenzorg die aan het einde van de achttiende en het
begin vandenegentiende eeuwonder invloedvanhetnieuwe, verlichte
burgerschapsideaal was gegroeid. Armenzorg zonder uitzicht op ver-
betering van de situatie, zoals tot dan toe door diaconieën van de ker-
ken werd uitgeoefend, voldeed niet meer. Volgens de nieuwe visie had
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iedere arme recht op een opleiding en op werk. Daarbij moest hij of
zij worden opgevoed tot zelfstandige burger. Het was de plicht van de
meer gegoede burgers zich hiervoor in te zetten. Niet omwille van het
recht van de armen, maar vooral omdat menslievendheid een elemen-
tair onderdeel was van het verlichte ideaal van burgerschap.11

Net als veel van zijn collega’s onderschreef Heldring deze idealen.
Als redacteur van de Geldersche Volksalmanak schreef hij vanaf 1835
verhalen over het Gelderse landschap, over de roemrijke geschiedenis
van de provincie, over volksfeesten en oude gebruiken. Hij probeerde
daarmee ‘liefde voor Gelderlands eenvoud, gulheid en rondheid’ op
te wekken. De almanak was bedoeld om ‘den landbouwer den win-
teravond genoeglijk helpen korten’, maar diende vooral als een mid-
del tot volksverheffing en opwekking tot vaderlandsliefde.12 Het paste
kortom geheel binnen het beschavingsconcept van de bestaande bur-
gerlijke volksopvoeding.

Heldrings grootste hobby was geschiedenis. Hij hield ervan wan-
delingen te maken door het landschap op zoek naar overblijfselen uit
vroeger tijden. Regelmatig trok hij erop uit: in de omgeving vanHem-
men, later naar de Veluwe, de andere provincies in Nederland en naar
Duitsland. De wandeltochten waren niet alleen maar aangename ver-
pozingen: ze confronteerden hem met het leven van mensen aan de
onderkant van de samenleving. Beroemd is de uitkomst vanHeldrings
reis naar de Veluwe, waarmidden in de woestenij een nederzetting was
gesticht. Na eenmoeizame tocht door het mulle zand, waarbij hij ach-
ter elke zandheuvel op adem moest komen en even kon ontsnappen
aan de harde wind, was Heldring met zijn gezelschap in Hoenderloo
aangekomen, ‘een oase in het midden van zandbergen gelegen’. Onder
de indruk van de ontberingen van de kolonisten van Hoenderloo, het
gebrek aanwater van de hutbewoners en het ontbreken van een school,
schreef Heldring een stuk in de volksalmanak om geld in te zamelen.
Met succes. In 1843 liet hij een put slaan, in 1846 volgde de bouw van
een school en in 1858 kwam er een kerk.

Zo ging hetmet veel watHeldring in zijn leven zou aanpakken.Hij
reageerde direct op wat hij tegenkwam. Zijn bezoeken in de dorpen
rond Hemmen maakten hem bewust van de gevolgen van overmatig
drankgebruik. Vanaf 1838 trok hij ertegen ten strijde en publiceerde
de brochure Jenever erger dan cholera en talloze stukjes in het door hem
geredigeerde blad De Volksbode, een tijdschrift tot nut van ’t algemeen.
In 1845 en 1846 werdNederland getroffen door een economische cri-
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sis na het mislukken van de aardappeloogst. In de steden braken voed-
selrellen uit en tot overmaat van ramp waarden griep, cholera en het
spook van de revolutie rond. Heldring richtte zich via brochures en
ingezonden stukjes in dagbladen tot zijn medeburgers. In het Alge-
meen Handelsblad somde hij de ellende op die hij met eigen ogen had
aanschouwd:

December 1845. Dertien huisvaders gevonden in ellendige hut-
ten, zonder werk of met half werk. Men at toen driemaal daags
boerenkool of knollen. Alles zonder brood.

Vierhonderd bedelaars in 3 dagen voor Kerstmis aan de deur.

Bezocht een aantal hutten van Roomschen, waar sommigen in
zulk een toestand verkeerden, dat de dieren in ons land het wel
nergens slechter hebben.

Hongerige huisvaders aan mijne deur bij getale, zonder werk.

Januari 1846. Bezocht een aantal hutten, waar zonneschijn, re-
gen en wind gelijken toegang hadden.

Bevonden eene hut, waar eene half onnoozele vrouw met twee
kindertjes in een gat op den grond lag, op verrot stroo. De
varkens liggen bij de boeren beter.

Bevonden 34 huisgezinnen bij een tweemaal herhaald bezoek
broodeloos.

Schrikkelijke wanhoop der menschen.13

Met deze ‘eenvoudige beschrijvingen der ontmoetingen’wistHeldring
zijn lezers in het hart te raken. Met de stroom ‘liefdegaven’ die vervol-
gens naar hem werd verstuurd, schoot hij de hongerende plattelands-
bevolking te hulp.

Heldrings opvattingen over de beste aanpak van armenzorg en
drankbestrijding waren rond 1839 veranderd. Hij legde steeds meer
de nadruk op de rol van geloof en profileerde zich als orthodoxe pre-
dikant. De aanpak van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en
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daaraan gelieerde verenigingen vond hij op den duur dan ook te wei-
nig ‘christelijk’ om zich erbij thuis te voelen. Hoewel godsdienst nauw
verbonden was met het verlichte burgerschapsideaal, was het gehalte
ervan Heldring te oppervlakkig. Ondanks de twisten die ook in de
achttiende eeuw bestonden over de geloofsleer, was in de heersende
cultuur ‘wàt je geloofde, minder belangrijk dan dàt je geloofde’.14 Een
verlicht burger was gelovig, welopgevoed, zelfstandig, vaderlandslie-
vend en zette zich in voor zijn medemens. Goed burgerschap kwam
dus in de eerste plaats. Maar Heldring zette liever geloofsovertuiging
bovenaan.

Wat Heldring vooral stoorde, was dat zijn niet-orthodoxe mede-
burgers het armoedevraagstuk wilden oplossen door opvoeding. Tot
ver in de negentiende eeuw werd armoede beschouwd als het gevolg
van onwetendheid en een gebrek aan moraal. Armoede was een kwes-
tie van eigen schuld, het gevolg van luiheid, drankmisbruik, trouwen
zonder dat je een gezin kon onderhouden enzovoort. (Pas in de jaren
veertig bedachtmen dat het vraagstuk ook een economische kant had,
zoals het gebrek aan werkgelegenheid.)15 De Maatschappij tot Nut
van ’tAlgemeenwilde armoede daarombestrijden door verstandelijke,
zedelijke en godsdienstige opvoeding. Dit burgerlijke beschavingsof-
fensief was erop gericht ‘om de onvermogenden onder onze landge-
nooten, tot brave Burgers, en nuttige menschen […] met één woord,
tot edelaartige Nederlanders te maken’.16 Door spaarzaamheid zou de
arme in staat zijn zichzelf te redden en daarmee kunnen uitgroeien tot
een onafhankelijke burger. De departementen van het Nut verzorg-
dendaaromonderwijs en volksvoorlezingen, haddenhun eigen biblio-
theek, gaven brochures uit en boden gelegenheid totmateriële zelfzorg
door verzekeringen en spaarbanken op te richten.

Al in de jaren twintig was uit de hoek van het Réveil kritiek geuit
op deze aanpak. Op hun voettocht door Nederland deden Jacob van
Lennep en Dirk van Hogendorp, beiden afkomstig uit een Réveilge-
zin, een kolonie van deMaatschappij vanWeldadigheid aan.DeMaat-
schappij van Weldadigheid was een initiatief van Johannes van den
Bosch en initieerde vanaf 1818 verschillende werkverschaffingsprojec-
ten voor armen en bedelaars, die daarmee in feite in heropvoedings-
kampen terechtkwamen. Nadat hij de brieven van Van Hogendorp
over diens bezoek aan de bedelaarskolonie Ommerschans bij Ommen
in Overijssel17 had gelezen, brieste Isaäc da Costa:
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Hij verdient, datmen hemde kop voor de voeten legt, dieGene-
raal Van denBosch!Want zij is uit denDuivel, dieMaatschappij
van Weldadigheid! De armoede te willen opheffen! Het ont-
werp is boven het bereik der menschen. Zij willen een toren van
Babel bouwen!Maar het gebouw zal omver. De bijl ligt aan den
boom, en de tijd van Gods herstellende Almacht breekt aan!18

Dit was later ook Heldrings kritiek toen hij de kolonie in Veenhuizen
bezocht. Werkverschaffing zou nooit een oplossing kunnen zijn om
aan armoede te ontsnappen, hoogstens eenmiddel om de aardse nood
wat te verlichten. ‘HetChristendom,’ stelde ookHeldring, ‘beschouwt
de dwalende philanthropie als een toren van Babel, die eerlang in dui-
gen zal vallen.’ Heldring benadrukte dat het maatschappelijke onder-
scheid tussen rijk en arm door God gegeven was en dat die orde in
stand gehouden moest worden. De valkuil van de sociale filantropie
was dat zij het communisme in de kaart speelde: ‘De barmhartigheid,
onzinnig geworden zijnde, is er toe gekomen om de armen een regt
te geven op het vermogen van de rijken.’19 Net als Réveilaanhangers
was Heldring daarom fel gekant tegen alles wat naar revolutie rook.
Zoals Groen van Prinsterer op politiek terrein ‘tegen de revolutie, het
Evangelie’ wilde inzetten, zo zou Heldring dat doen op maatschappe-
lijk gebied.

Réveilaanhangers zetten zich dus af tegen de kringen van het Nut
en verlichte volksopvoeders, maar net als de mannen van het Nut
brachten zij armoede in verband met geestelijke oorzaken en wilden
zij mensen veranderen. Terwijl de verlichte mannen het volk wilden
opvoeden tot goede, deugdzame burgers door een burgerlijke moraal
uit te dragen, wilden Réveilaanhangers in de eerste plaats het ortho-
doxe geloof van de armen ontwikkelen. Niet een vage morele deugd-
zaamheid, maar een persoonlijke geloofsovertuiging was volgens hen
de basiswaarop armen zich verder kondenontwikkelen.Niet omgelijk
te worden aan de rijken,maar om eenweg te vinden uit de hoogste, dat
wil zeggen de geestelijke nood.

Heldrings nieuwe, maar ‘al te rechtzinnige’ houding betekende wel
dat hij er in zijn omgeving alleen voorstond. Het Nut wilde zijn bro-
chures graag uitgeven, wat algauw een oplage van 15000 zou beteke-
nen, maar alleen als hij de ‘al te Gereformeerde’ passages zou wegla-
ten.20 Heldrings gereformeerdheid leidde in 1842 bovendien tot een
breuk met collega-predikanten in zijn directe omgeving.21 Bij de afge-
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scheidenen voelde hij zich ookniet prettig: diewarenhemveel te strikt
in de leer. En de ‘zoogenoemde dwepers’, zoals ook Heldring bevinde-
lijk gelovigen omschreef, waren te veel in zichzelf gekeerd. Daarom
zocht hij in 1840 contact met bekende Réveilaanhangers. Vanaf die
tijd correspondeerde Heldring met Hendrik Jacob Koenen, Da Costa
en Groen van Prinsterer. In 1845 riep hij alle Réveilaanhangers op om
te gaan samenwerken. Hij wilde ‘in den boezem onzer kerk zoomoge-
lijk iets geheel nieuws […] beproeven’: liefdadigheid op basis van een
rechtzinnige geloofsovertuiging. Hij noemde het christelijke filantro-
pie.

In zijn oproep besprakHeldring de bestaande filantropische instel-
lingen: het Nederlandsch Bijbel-, Zending- en Traktaatgenootschap,
het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, de kolo-
niën van deMaatschappij vanWeldadigheid, deMaatschappij tot Nut
van ’t Algemeen. Allemaal goede bedoelingen, maar uitgevoerd met
te weinig geloof, meende hij. Heldring zou nooit beweren dat de
bestaande filantropie niet christelijk was. ‘Alle philanthropie toch is
eene vrucht van het Christendom.’22 De gewone filantropie was alleen
te ver van het geloof geraakt. Zewasmeer een onderdeel geworden van
burgerschapsidealen dan een uitvloeisel van geloofsovertuiging. Wat
de filantropie van Heldring en andere orthodoxe protestanten ‘chris-
telijk’ maakte, was hun nadruk op evangelisatie. Hoewel de christe-
lijke filantropen zich afzetten tegen de gewone filantropie, zou hun
christelijke liefdadigheid daarmee eerder een aanvulling worden op de
bestaande filantropie dan een radicaal andere vorm ervan. Christelijke
filantropie liet de gedachte aan volksverheffing en de opvoeding van
armen tot zelfstandige leden van de maatschappij niet los, maar ver-
bond er een voorwaarde aan in de vorm van bekering.

Christelijke Vrienden

Na Heldrings oproep kwamen van 1845 tot 1854 Réveilaanhangers
twee keer per jaar bijeen in wat zij noemden vergaderingen van ‘Chris-
telijke Vrienden’. Deze bijeenkomsten gaven een belangrijke impuls
aan de bestaande, maar diverse en lokale evangelisatie en maatschap-
pelijk werk van de plaatselijke Réveilkringen. Ze boden een institu-
tioneel kader voor de tot dan toe diffuse stroming die het Réveil
was. De vergaderingen brachten Réveilaanhangers samen uit het hele
land, die allemaal hun eigen ideeën en activiteiten met zich meena-
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men. Ze bespraken er uitgebreid alles wat hen bezighield: de kerke-
lijke toestand, armenzorg, onderwijs, zending, evangelisatie en poli-
tiek. Wat maatschappelijke betrokkenheid betreft deden de Christe-
lijke Vrienden niet onder voor hun niet-orthodoxe medeburgers. Zij
deden er zelfs nog een schepje bovenop: waar in het Nut geen ruimte
was voor godsdienstige en politieke kwesties, omdat die de onderlinge
verhoudingen zouden kunnen verstoren, stond de aandacht voor deze
publieke zaken bij de Christelijke Vrienden wél op de agenda. Soms
leidde dit tot een gezamenlijk standpunt dat aan kerkelijke of politieke
autoriteiten werd doorgegeven, zoals in 1848 bij de invoering van de
grondwet. Vaker werden visies en ideeën uitgewisseld enwerden kwes-
ties besproken waar ieder vervolgens het zijne maar mee moest doen,
zoals in 1853 tijdens de Aprilbeweging.

Met de nadruk op persoonlijke geloofsbeleving in plaats van op
theologie vond het Réveil zijn aanhang onder leden van verschillende
kerkgenootschappen. Op het hoogtepunt bezochten tweehonderd
mannen, bestaande uit rechtzinnigeWaalse en Nederlandse hervorm-
den, afgescheidenen, doopsgezinden en remonstranten de vergaderin-
gen van Christelijke Vrienden. De bijeenkomsten waren een uitgele-
zenmogelijkheid om elkaar te leren kennen.Wat dat opleverde, wordt
duidelijk uit de verslagen van de vergaderingen en de inhoud van het
tijdschriftDe Vereeniging: Christelijke Stemmen, dat vanaf 1847 onder
redactie van Heldring werd uitgegeven. De Vrienden ondersteunden
bestaande lokale initiatieven als de Vereeniging voor Christelijk Arm-
bezoek inHaarlem, het Diaconessenhuis inUtrecht, christelijke scho-
len in Nijkerk, Hoenderloo, Makkum, Nijmegen, Roermond en Rot-
terdam,dekweekschool voor christelijkeonderwijzers inNijmegen, de
Haveloozen-scholen in Utrecht en Amsterdam, de hulpgenootschap-
pen voor de zending in Heemstede, Leiden, Haarlem en Den Haag,
de stadsevangelisatie in DenHaag, evangelisatie op Java, buitenlandse
zendingsgenootschappen en protestantse gemeenten in het buiten-
land.

De Christelijke Vrienden initieerden ook activiteiten. Ze boden
gezamenlijk hulp aan de polderwerkers in de Haarlemmermeer en
stichtten er een school, ze gaven de aanzet tot de oprichting van een
jongelingsvereniging in Amsterdam, tot de oprichting van een lande-
lijk genootschap voor christelijke onderwijzers, ze richtten in 1853
huneigen anti-slavernijverenigingopendedenpogingenomeenuitge-
breide binnenlandse evangelisatie op te zetten.23 Op deze manier zet-
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ten ze in relatief korte tijd een uitgebreid gemeenschappelijk netwerk
op, waardoor hun lokale filantropische activiteiten eenwijdere uitstra-
ling kregen. Ze braken niet radicaal met de algemene christelijke lief-
dadigheidsverenigingen, maar hoe meer Réveilaanhangers hun eigen
liefdadigheid organiseerden, hoe groter de kloof werd met algemene
verenigingen.

Inspiratie

Het enthousiasme voor hun activiteiten haalden Réveilaanhangers
niet alleen uit hun geloof,maar ookuit het buitenland.Deopkomst en
de ontwikkeling van filantropie waren internationale verschijnselen.
In Noordwest-Europa vielen ze grotendeels samen met de geestelijke
opwekking van na 1800. Engelse, Duitse en Franse verenigingen dien-
den voor Nederlandse filantropen, zowel voor gematigde als ortho-
doxe protestanten, als voorbeeld.24 ‘Buitenlandsche Berigten’ was dan
ook een uitgebreide rubriek in het tijdschrift De Vereeniging: Christe-
lijke Stemmen, waarin tientallen pagina’s lang verslag werd gedaan van
het werk van geestverwanten in het buitenland.

Het contact met buitenlandse voortrekkers verliep over het alge-
meen per post, maar regelmatig gingenRéveilmannen opwerkbezoek.
In 1847 reisde Nicolaas Beets met een pak aanbevelingsbrieven naar
Londen, zodat hij in contact kwammet tal van ‘mede-christenen’ in de
Britse hoofdstad. Een van hen attendeerde hem op de jaarlijkse May-
meetings van de ‘groote Christelijke genootschappen in Engeland’ in
Exeter Hall, waarvan hij vervolgens uitgebreid verslag deed inDe Ver-
eeniging: Christelijke Stemmen.25 Ook deHaagse RéveilmanAbraham
Capadose had veel Engelse contacten en kwam na zijn bezoeken regel-
matig vol nieuwe ideeën terug in Nederland.26 Heldring was door zijn
achtergrond vooral opDuitsland georiënteerd en bezocht vanaf onge-
veer 1850 de jaarlijkse Kirchentag in Elberfeld, waar deDuitse christe-
lijke verenigingen hun jaarvergaderingen hielden. Ook deze bezoeken
kwamen uiteraard uitgebreid in het Réveiltijdschrift aan bod.27 Vanaf
de jaren vijftig hadden Réveilaanhangers contacten met de Evangeli-
sche Alliantie, een vereniging die in Engelandwas opgericht door pro-
testanten uit heel Europa. Het was een internationale organisatie van
orthodoxe gelovigen van verschillende denominaties, die vooral wil-
den samenwerken op het gebied van filantropie.Ook antikatholicisme
speelde binnendeEvangelischeAlliantie eenbelangrijke rol en vormde
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een gezamenlijk strijdpunt. De Nederlandse Réveilaanhangers zou-
den nooit een officiële afdeling vormen,maar informeel functioneerde
de antikatholieke evangelisatievereniging van Abraham Capadose, de
Nederlandsch Evangelisch-Protestantsche Vereeniging (1853), wel als
zodanig. In 1867 organiseerden vooraanstaande Réveilaanhangers het
vijfde internationale congres van de Evangelische Alliantie in Amster-
dam.28

De Christelijke Vrienden bewogen zich binnen een wijdvertakt
internationaal evangelisch netwerk.Gedeeltelijk overlapte hetmet dat
van de bestuurders van de al oudere algemene christelijke verenigin-
gen als het Nederlandsch Zendelinggenootschap, het Bijbelgenoot-
schap en het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevange-
nen.29 Deze genootschappen waren zelf de vrucht van internationale
ontwikkelingen en inspiratie door buitenlandse voorbeelden geweest.
Het Nederlandsch Zendelinggenootschap was in 1797 opgericht in
navolging van de Engelse Missionary Society (1795), het Bijbelge-
nootschap volgde in 1814 en was geïnspireerd op de British and For-
eign Bible Society uit 1804.30 Het Genootschap tot Zedelijke Verbe-
tering der Gevangenen was gebaseerd op het werk van John Howard
en Elizabeth Fry in Engeland.

De ‘transfer’ van de buitenlandse voorbeelden bewoog mee met de
verspreiding van het Réveil en zijn voorlopers. Engeland liep tot in
de jaren dertig voorop in de ontwikkeling van evangelische genoot-
schappen, daarna liepende landen ophet continent de ‘achterstand’ in.
Voor filantropen in Nederland werden ook de activiteiten van Duitse
‘evangelischen’ een belangrijke bron van inspiratie. Vooral de instel-
lingen die door Theodor Fliedner in Kaiserswerth en de iets jongere
Johann Wichern in Horn bij Hamburg waren opgericht, spraken tot
de verbeelding.De oprichting van hetDiaconessenhuis inUtrechtwas
rechtstreeks geïnspireerd op het werk van Fliedner in Duitsland en de
navolging daarvan in Parijs. ‘Onmogelijk kan ik beschrijven de elek-
trieke schok die mij deze gaven, vooral de oproeping aan de Fransche
zusters ging mij tot in het diepste van de ziel,’ schreef de Utrechtse
Henriëtte Swellengrebel in haar memoires in 1869.31 Swellengrebel
stichtte na deze ervaring het Utrechtse Diaconessenhuis en werd de
eerste directrice.32

OokHeldring was bekend met het werk van Fliedner enWichern.
De filantropische instellingen die hij vanaf 1846 op de Veluwe zou
opzetten enuitbreiden, vertoondenopmerkelijke gelijkenissenmet die
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van Wichern, die als jong predikant in 1833 de leiding gekregen had
over een opvanghuis voor verwaarloosde jongens, dat bekend kwam
te staan als ‘das Rauhe Haus’.33 Het Rauhe Haus vormde de basis voor
een gebouwencomplex waar tientallen jongens samenleefden, werden
opgevoed en opgeleid. In 1844werdhier een drukkerij aan toegevoegd
en een opleidingsinstituut voor ‘broeders’, die op alle terreinen van
evangelisatie en liefdadigheid konden worden ingezet. In Duitsland
werd dit ‘Innere Mission’ genoemd, een papapluterm voor allerlei
activiteiten op het gebied van volksopvoeding en evangelisatie die tot
dan toe zonder onderling verband werden verricht.

Inwendige zending

De term ‘Innere Mission’ kreeg doorWichern internationale bekend-
heid enwerd vertaald als ‘homemission’, ‘mission intérieure’ en ‘inwen-
dige zending’. Het uitgangspunt voor deze vorm van zending was de
christelijke liefde voor de naaste. De inwendige zending was bedoeld
om iedereen die van God en het geloof vervreemd was, weer in aanra-
king te brengen daarmee. De taak omhet geloof te verbreidenwas niet
voorbehouden aan predikanten, maar kon door iedere gelovige wor-
den opgenomen. Hij diende zijn naasten niet alleen bij te staan in hun
geestelijke nood, maar hen ook te hulp te komen in hunmaatschappe-
lijke en lichamelijke ellende.34

De betekenis van het begrip ‘inwendige zending’ is vaag. Er is wel
geopperd dat de inwendige zending werd uitgevoerd binnen de eigen
landsgrenzen, omdat uitwendige zending werd bedreven buiten de ei-
gen staat. Maar het woord ‘inwendige’ is meer dan een geografische
plaatsbepaling. Het heeft ook te makenmet de spiritualiteit die ermee
verbondenwas.De termverwijst naarhet ‘innerlijke’ of ‘inwendige’. In-
wendige zending was gericht op individuen die bekeerd moesten wor-
den tot een persoonlijk doorleefd geloof. Vanaf de introductie van de
term is er discussie geweest over de verhouding van de inwendige zen-
dingmet de kerk. InDuitslandwerd ‘InnereMission’ in theoriemet de
kerk verbonden, maar bracht de praktijk met zich mee dat het vooral
werd uitgevoerd in verenigingsverband. In Nederland lag de verhou-
dingmet de kerk, in dit geval deNederlandseHervormde, wat gecom-
pliceerder door het bestaan van verschillende kerkelijke stromingen
die nogal in kracht verschilden. Ten slotte is het de vraag wat historici
precies onder inwendige zending kunnen rekenen. Immers de activi-
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teiten van deMaatschappij tot Nut van ’t Algemeen en andere protes-
tantse verenigingen waren óók gebaseerd op naastenliefde. Inwendige
zending is echter inNederland verspreid via het Réveil enmag dan ook
als een orthodox-protestants verschijnsel worden beschouwd.35

Op een reis naar Duitsland in 1850 ging Heldring op bezoek bij
Wichern omnader kennis te nemen van diens opvattingen van inwen-
dige zending en het reilen en zeilen van het Rauhe Haus. Wat Hel-
dring vooral van Wichern wilde weten, was wat deze nu precies ver-
stond onder ‘Innere Mission’. Was dat hetzelfde als christelijke filan-
tropie? Wilde hij er een nieuwe kerk mee stichten? Wilde hij wel-
licht de oude kerk herstellen? Enhoe keekWichern eigenlijk tegen het
geloof aan? Voordat Heldring ergens anders over kon spreken, moest
hij vanWichern weten of deze ‘slechts Gods woord in de Bijbel vond,
of den Bijbel zelve als Gods woord hoogachtte’.36 Hij wilde dus eerst
vaststellen ofWichern wel rechtzinnig was. Klaarblijkelijk kon hij dus
aan Wicherns activiteiten niet afzien of deze wel of niet ‘christelijk’
waren in de zin van orthodox. Dit betekent dat voor Heldring vooral
de intentie achter filantropie belangrijk was. Pas wanneer het ortho-
doxe geloof de inspiratiebron vormde, kon hij de filantropie als ‘chris-
telijk’ bestempelen en daarmee goedkeuren.

Nadat Wichern hem gerustgesteld had, bleef Heldring nog twee
dagen in Horn. In zijn reisverslag schreef hij vervolgens vol lof over
wat hij hier zag. Zijn ervaringen nam hij mee naar Nederland om de
opvang van verwaarloosde kinderen te verbeteren. RondomHoender-
loo op deVeluwe enZetten in de Betuwe verwezenlijkte hij vervolgens
een complex aan opvanghuizen: in 1851 een doorgangshuis voor jon-
gens, een doorgangshuis voormeisjes inDodewaard en vanaf 1856 het
huis Talitha Kûmi in Zetten. In 1863 volgde Bethel, een tehuis voor
meisjes vanaf zestien jaar.37Het grote verschilmet het RauheHauswas
dat Heldring ook meisjes en vrouwen opving. In 1848 had Heldring
daartoe al Asyl Steenbeek opgericht. Hij verwierf daarmee internatio-
nale faam en zette deNederlandse christelijke filantropie in binnen- en
buitenland op de kaart.

Prostitutiebestrijding

Tijdens een bezoek aan de vrouwengevangenis in Gouda in 1847 was
Heldring geraakt door de toestandwaarin veelmeisjes en vrouwen ver-
keerden. Een groot aantal van hen was in de prostitutie terechtgeko-
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men en bij hun ontslag uit het gevang was er geen enkel perspectief op
verbetering.Want wie wilde een gewezen hoer in dienst nemen? Toen
de oude bierbrouwerij Steenbeek in Zetten failliet was gegaan, besloot
Heldring de brouwerij om te zetten in een tehuis waar uit de gevan-
genis ontslagen vrouwen, meisjes en prostituees een nieuw begin kon-
den maken. Heldring verbreedde zo de doelgroep die voor filantropie
in aanmerking kwam: ook maatschappelijke outcasts konden op hulp
rekenen.

De vrouwen die in Steenbeek werden opgevangen, stonden onder
een strak regime, dat indoctrinatie niet schuwde. Eerstwerdende vrou-
wen ervan doordrongen dat hun ellendige toestand geheel hun eigen
schuld was. Vervolgens werden ze flink aan het (huishoudelijke) werk
gezet. Voor wie dit alles doorstond en tot geloof en inkeer kwam, werd
vervolgens een baan gezocht. Deze methode verschilde niet van die
in het buitenland, toch was de opvang van prostituees in de Neder-
landse opzet uniek. Ten eerste was Asyl Steenbeek groter dan veel
buitenlandse instituten. Ten tweede had de prostitutiebestrijding in
Nederland een bovenlokaal karakter. Heldring stond in contact met
een aantal plaatselijke comités en verenigingen, meestal voortkomend
uit kringenvanhetRéveil, die zichbezighieldenmethulp aanprostitu-
ees. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Nij-
megen, Harlingen, Leiden en Dordrecht werden prostituees die een
ander levenwildenbeginnen, opgevangenendoorgestuurdnaar Steen-
beek.38 Het netwerk dat binnen het Réveil was ontstaan, werkte dus
niet alleen voor onderlinge uitwisseling van ervaringen, maar kon ook
heel praktisch worden ingezet. Het reddingswerk kreeg zo een lande-
lijk bereik en ook de financiën voor het werk kwamen uit dit netwerk
van particulieren en lokale verenigingen.

De bijeenkomsten van Christelijke Vrienden eindigden abrupt in
1854 door een conflict over de verhoudingen in de Nederlandse Her-
vormde Kerk. De bijeenkomsten hadden echter wel iets blijvends in
het leven geroepen. Ze hadden ervoor gezorgd dat de krachten van
Réveilaanhangers werden gebundeld en dat er in Nederland zoiets als
een christelijke filantropie ontwikkeldwerd, een veld vol verenigingen,
comités en andere organisaties, waarmee orthodoxe protestanten zich
maatschappelijk onderscheidden. Christelijke liefdadigheid werd een
van de manieren waarmee orthodoxe protestanten hun stempel druk-
ten op de inrichting van de samenleving. Christelijke filantropie was
een uiting van hun burgerschap, maar vóór alles van hun geloofsover-
tuiging.
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réveil van het volk39

De activiteiten van Heldring en de Christelijke Vrienden waren net
zoals veel van de bestaande, ‘gewone’ filantropie top-down georgani-
seerd. De hogere standen namen het initiatief om de lagere te helpen.
Dit benadrukt het deftige karakter waarom ‘het Réveil’ in de historio-
grafie bekendstaat. De opwekkingsbeweging beïnvloedde echter niet
alleen een andere manier van omgaan met sociale problemen, zoals
bij christelijke filantropen het geval was, ze leidde ook tot nieuwe ver-
enigingsvormen. De beweging had ook aanhang onder lagere standen
en gaf impulsen aan zelforganisatie. Al met al verbreedde het Réveil
niet alleen het doel en de doelgroep van filantropie, ook de groep die
deze nieuwe vorm van filantropie ter hand nam, was breder dan in de
bestaande filantropie.

Een van de eerste, misschien wel de allereerste vereniging die dit
illustreert, is de Vereeniging ter Verbreiding derWaarheid uit Amster-
dam. Zij werd opgericht in 1847 door een groep mannen uit wat in de
negentiende eeuw de ‘derde stand’ of ‘kleine burgerij’ werd genoemd.
De oprichters waren onderwijzer, kantoorbediende ofmiddenstander.
De verhouding tussen liefdadigheid en evangelisatie lag bij deze ver-
eniging anders dan bij christelijke filantropie. Hoewel een combinatie
van beide, bood de vereniging meer evangelisatie dan liefdadigheid en
was ze gericht op een bloeiend verenigingsleven.

Het brein achter de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid was
TheodorusMatthijs Looman. Deze godsdienstonderwijzer behoorde,
anders danHeldring en de meeste Christelijke Vrienden, tot de kleine
burgerij. Hij werd geboren in 1816 als zoon van een diamantslijpers-
knecht.40 Als huisonderwijzer van diens kinderen kwamLooman eind
jaren dertig in contact met Isaäc da Costa en de Amsterdamse Réveil-
kring. Gestimuleerd door Da Costa deed Looman in 1842, op zijn
zesentwintigste, het examen voor godsdienstonderwijzer in deWaalse
kerk in Amsterdam en in 1844 kwam hij als onderwijzer en evangelist
in dienst van de ‘Vereeniging ter verspreiding van godsdienstige kennis
en ter bevordering van godsvrucht, door bezoek en bijbellezing’.

Voor zijn werk voor deze vereniging bezocht Looman maandelijks
zeventig gezinnen in de achterbuurten van Amsterdam. Daar werd hij
geconfronteerd met de armoede en andere ellende die er het leven
tekenden. Hoewel zeventig gezinnen al heel wat was voor één per-
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soon, zocht Looman naar een manier om zijn huisbezoeken te kun-
nen uitbreiden. Nu waren er in de crisisjaren 1845 en 1846 verschil-
lende conventikelachtige groepen ontstaan in Amsterdam – ortho-
doxe protestanten die regelmatig ’s avonds bij elkaar thuis kwamen
om over het geloof te spreken. Looman wilde deze groepen verenigen
en vond in de opzet van de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid
een manier om daarmee ook in bredere kring te kunnen evangelise-
ren. De nieuwe vereniging zou ‘het Réveil verspreiden onder den der-
den en vierden stands des volks’.41 Mensen uit de derde stand kwamen
als leden van de vereniging bij elkaar in tweewekelijkse bijeenkomsten
om ‘elkander op te bouwen in het allerheiligst geloof en gemeenschap
der Heiligen te oefenen’. Van de leden werd bovendien verwacht dat
zij naar gave en roeping actief meewerkten ‘tot uitbreiding van het
rijk desHeeren J.C., verkondigende de regtvaardiging des zondaars uit
genade door het geloof, vrede door het zoenbloed des kruises, liefde in
de gemeenschap des Heiligen Geestes’.42 Deze geloofsbelijdenis werd
direct naar de dagelijkse praktijk vertaald. De vereniging beheerde een
‘Christelijke leesbibliotheek’, zette in elke grotere straat in de Jordaan
een naaischool, breischool of kinderopvang op en deed op uitgebreide
schaal aan evangelisatie door middel van huisbezoek. De Verbreiding
bood op deze manier zowel sociabiliteit voor haar leden uit de derde
stand als een vorm van christelijke filantropie voor de allerarmsten.
Deze opzet maakte het mogelijk dat zich vanaf eind jaren veertig een
orthodox-protestantse gemeenschap ontwikkelde in het hart van de
Jordaan, met een eigen identiteit en een eigen invulling van wat het
betekende om orthodox-protestant te zijn.

De Verbreiding was een vereniging voor en door het volk. Ieder-
een die zich door haar uitgangspunten voelde aangesproken, kon lid
worden voor slechts 2 cent per week. Voor hedendaagse en ook voor
negentiende-eeuwse begrippen was dat weinig, maar het bleek voor
sommige leden nog steeds veel geld.43 Dat zegt wel iets over het leden-
bestand: ook de allerarmsten sloten zich bij de Verbreiding aan. De
bestuursposten van de vereniging werden grotendeels bezet door uit-
gevers, onderwijzers, kantoorbedienden, kooplieden en handelaars.
Leden uit de oudere middengroepen, zoals kasten-, kisten-, kleer-,
hoeden-, schoen- en lijstenmakers deden ander werk, zoals het afleg-
gen vande huisbezoeken vanaf 1850.44Het ledenaantal van deVerbrei-
ding lag in 1862 op 1070 en bereikte zijn top in 1879 met 1554 leden
en 1539 donateurs.45
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DeVerbreidingwas ook gericht op ‘gezelligheid’.Debijeenkomsten
van de vereniging waren gelegenheden voor de leden om elkaar beter
te leren kennen en leidden tot meer dan alleen stichtelijke resultaten.
Zoals penningmeester Jan Hendrik den Ouden schreef, was het er zo
gezellig dat sommige broeders en zusters ‘thans de innigste gemeen-
schap oeffenen’.46 Tot 1853 werden de bijeenkomsten gehouden bij
mensen thuis, daarna beschikte de vereniging over een eigen gebouw
aandeElandsstraat,midden in de Jordaan.Het pandhad verschillende
lokalen voor naai- en breilessen, op zolder werd schrijf-, lees- en teken-
onderwijs gegeven, de groeiende bibliotheek was er gevestigd en ach-
terinwas een grote zaal compleetmet orgel en glas-in-loodramen,waar
de jaarfeesten van de vereniging werden gevierd en bijbel- en volks-
voorlezingen werden gehouden.47

De Verbreiding vormde een nieuw soort organisatie, die allerlei
bestaande verenigingstypen samenbracht. Maar zij was niet zo anders
dat zij brak met de normen van de negentiende-eeuwse samenleving.
Looman vond het belangrijk alle leden van demaatschappij een ‘chris-
telijke’ (lees: orthodox-protestantse) levenswijze bij te brengen, maar
bejegende arm en rijk zoals dat in de negentiende-eeuwse samenleving
gebruikelijk was. Tegenover de leden van de Verbreiding spreidde hij
een milde vorm van paternalisme ten toon, terwijl hij onder de meer
gegoeden toch altijd een lid uit de middenstand bleef, iets wat hijzelf
ook leek te benadrukken.

De leden van deVerbreiding keken een beetje neer op een organisa-
tie als deVereeniging totHeil desVolks van JandeLiefde,48 waarvande
leden meer tot de lagere middenstanden en de armen behoorden. De
sfeer in die vereniging was meer op gelijkheid gericht en had een geur
van onfatsoen om zich hangen omdat de oprichter openlijk afstand
nam van de bestaande kerkgenootschappen en in 1856 een Vrije Evan-
gelischeGemeente had gesticht inAmsterdam.Heil des Volks plaatste
zich daarmee buiten de bestaande orde. De Verbreiding probeerde
daarbinnen te blijven. Ze zette zich in om de middelste standen en
armenop te voedenmet behoudvanhet standsonderscheid.Ookhield
Looman de verhouding met de kerk scherp in de gaten. Het doel van
de vereniging was de verspreiding van het orthodoxe geloof en daar-
mee de versterking van de bestaande kerken. Van daaruit zouden de
leden zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.
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Activiteiten

De activiteiten van de Verbreiding waren een mengeling van evangeli-
satie en volksverheffing, zoals dat ook bij andere christelijke filantropi-
sche verenigingen het geval was. Bij de Verbreiding besloegen de acti-
viteiten op den duur steeds meer terreinen en waren ze zo uitgebreid
dat vrijwel heel het sociale leven van haar leden zich binnen de kaders
van de vereniging kon afspelen.

Het begon in 1848 allemaal met een zondagsschool en een brei-
school. Zondagsscholen waren toen meer dan nu echte scholen. Kin-
deren leerden er lezen en schrijven, omdat ze daarmee toegang kre-
gen tot de bijbel. Breischolen en later ook naaischolen waren lokalen
of huiskamers waar meisjes en jonge vrouwen een vaardigheid leerden
waarmee ze hun brood zouden kunnen verdienen enwaar ze al doende
verhalen uit de bijbel te horen kregen en samen psalmen zongen. Het
aantal naai- en breischolen, zondagsscholen en bewaarscholen groeide
gestaag. Voor de kinderen werden daarnaast clubs opgericht: een Kin-
dergenootschap voor de zending, een knapenvereniging, een jonge-
lingsvereniging en later nog een meisjesvereniging. In de bibliotheek
kregen ze hun eigen afdeling kinderboeken.

De bibliotheek was verder vooral bedoeld voor volwassenen en
gericht opde stichtelijke verheffing vanhet volk.Zewas behoorlijk uit-
gebreid, niet alleenwat betreft boeken,49 ookwat betreft dependances.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken was het gebouw in de Elands-
straat niet de enige plaatswaarmensen boeken konden lenen en ruilen.
De vereniging legde boeken neer op politiebureaus in de stad, gaf boe-
ken mee op koopvaardijschepen (om de matrozen in toom te houden
en te voorkomen dat ze hun loon aan drank en hoeren zouden spen-
deren). Verder waren er ‘hulpbibliotheken’ bij mensen thuis en in de
buitenwijken van de stad.50 De vereniging probeerde op alle mogelijke
manieren zoveel mogelijk mensen te bereiken.

De huisbezoeken spanden wat dat betreft de kroon. Op zondag
na kerktijd en ’s avonds na werktijd trokken leden van de Verbreiding
twee aan twee de dwarsstraten en benauwde stegen van de stad in. Ze
bezochten dan de ouders van de zondagsschoolkinderen, deelden bij-
bels en traktaatjes uit die doorhetNederlandschBijbelgenootschap ter
beschikkingwaren gesteld, sprakenmet de gezinnen over het geloof en
lazen samen uit de bijbel.Met deze huisbezoeken paste de Verbreiding
een relatief nieuwe evangelisatietechniek toe, die door sommige niet-



[ 67 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 03_Hoofdstuk2. 15-12-2008:15.24, page 67.

orthodoxe leden van de Amsterdamse kerkenraad werd gekenschetst
als ‘een onchristelijk, onprotestants streven naar geloofsheerschappij
en een eigenmachtig indringen tot het gebied der vrije consciëntie’.51
Het werd kortom gezien als een agressieve en onfatsoenlijke methode
om een boodschap aan de man te brengen. Onder Réveilaanhangers
was het echter een geaccepteerde techniek. Het was een evangelische
methode die was overgenomen van de London CityMission en geba-
seerd op het werk van de populaire predikant Thomas Chalmers.52
De methode behelsde het systematische huis-aan-huisbezoek van alle
delen van de stad.

De stadAmsterdamwas indenegentiende eeuwopgedeeld inbuur-
ten die werden aangeduid met de letters a tot en met z en aa tot en
met zz. Al deze buurten werden verdeeld over gemiddeld twintig tot
dertig ‘bezoekbroeders’ en enkele ‘bezoekzusters’ van de Verbreiding.
Zo bezochten hoedenmaker Johan Jacob Haverman uit de Tweede
Anjeliersdwarsstraat en timmerman Jan Gerrit Bantjes uit de Lange
Leidsedwarsstraat in 1859 en 1860 de buurten ee en ff (rondom de
Rozen- en de Lijnbaansgracht). Buurt m (rondom de Zeedijk) was
toevertrouwd aan kleermaker Pieter Meijst en een niet te traceren
J.P. Quené. Twee buurmannen van de Egelantiersgracht richtten zich
op de buurten oo, pp en qq (Tuinstraat, Goudsbloemgracht – vanaf
1857Willemsstraat – en Palmstraat).53 Kastenmaker Abraham Johan-
nes Drewes en Franciscus Renou woonden pal naast elkaar op nr. 361
en 362, scheelden nog geen jaar in leeftijd en deelden blijkbaar een
passie voor het evangelie, die hen ertoe bracht samen onder hun arme
medeburgers het heil te verbreiden.

Het viel de broeders niet mee, wat zij aantroffen in hun wijken. In
de wijk qq vanDrewes en Renou was het gemiddelde sterftecijfer een
procent hoger dan in de rest van Amsterdam. In de 93 bewoonde gan-
gen en stegen van de buurt, waar maar liefst 1728 mensen woonden,
was het percentage zelfs nog hoger.54 De huisbezoeken confronteer-
den de bezoekbroeders met armoede, ziekte, drankmisbruik en hui-
selijk geweld. Onder de indruk van de hoge mate van analfabetisme
onder de bezochte families begonnen uitgever H. de Hoogh en letter-
zetter J.B. van den Puttelaar vanaf 1851 drie avonden in de week met
lees- en schrijflessen voor volwassenen.55 Het geloof samen delen en
verkondigen was één ding, mensen werkelijk verder op weg helpen in
de maatschappij bleek minstens zo belangrijk.

Zo vloeide uit de ene activiteit de volgende voort. Naarmate de
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vereniging groeide, steeg ook het aantal activiteiten. Om zo effec-
tief mogelijk te kunnen werken onderhield het hoofdbestuur contac-
ten met verschillende andere christelijke verenigingen in de stad. De
huisbezoeken werden afgestemd met de wijkbesturen van het Neder-
landschBijbelgenootschap.Ookwas er nauw contactmet het ‘Amster-
dams comité ter opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen en
meisjes’. In samenwerking met dit comité richtte de Verbreiding in
1853 een doorgangshuis voor prostituees op. In 1856 volgde een ‘Te
Huis’ voor meisjes en vrouwen die op zoek waren naar werk en be-
schermd moesten worden tegen kwaadwillende heren en hoerenma-
dammen. De contacten met het Bijbelgenootschap en het antipros-
titutiecomité verliepen voornamelijk via het persoonlijke netwerk van
onder anderenLooman en de bekendeRéveiluitgeverHenricusHöve-
ker, medeoprichter van De Verbreiding. Zij kenden de bestuursleden
uit bijeenkomsten van de Réveilkring Amsterdam en de Christelijke
Vrienden. In feite brachten zij zo een verbintenis tot stand tussen de
meer ‘aanzienlijken’, die het bestuur van die verenigingen vormden, en
de lagere standen.

Daarnaast vervulde de Verbreiding een pioniersrol op het gebied
van de zending. Rond 1850 was de grootste zendingsvereniging in
NederlandhetNederlandschZendelinggenootschap.Deze vereniging
droeg een hervormd karakter en had plaatselijke afdelingen in het hele
land.Net als demeeste andere landelijke verenigingen vond ze voorna-
melijk steun onder demeer gegoede standen.Omook ‘demingegoede
klassenmet het werk der zending bekend temaken’ richtte het bestuur
van de Verbreiding in 1850 de Vereeniging ter bevordering der Zen-
dingszaak onder alle Heidenen op.56 In 1851 zag ook een Kinderge-
nootschap voor de zendinghet licht en in 1855 volgdehet Java-comité,
een landelijke zendingsorganisatie met hulpverenigingen in verschil-
lende plaatsen in Nederland. De Verbreiding populariseerde de zen-
ding en legde de basis voor de uitvoering van zending op orthodox-
protestantse leest.57

DeVerbreiding vervulde steeds eenbemiddelende functie. Ze legde
een verbinding tussen de filantropie van de gegoede standen en de
kleine burgerij en tussen de zending van die groepen en lagere standen.
Ook vormde ze na een paar jaar een belangrijke schakel tussen de kerk
en het (potentiële) kerkvolk. In eerste instantie was vanuit de kerk nog
huiverig gereageerd op de oprichting van de Verbreiding, maar toen
predikant Carel Steven Adama van Scheltema in 1862 de buurten nn
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enrrwerd toegewezen, riep hij officieel de hulp van deVerbreiding in.
Een jaar later richtte hij een wijkvereniging op met een eigen lokaal,
dat bekend is komen te staan als het Koning Willemshuis, gevestigd
aan de Egelantiersstraat 141–145. Van hieruit zette hij dezelfde soort
activiteiten op als de Verbreiding deed in de Elandsstraat. Predikant
Jacob Cramer zette in die periode iets dergelijks op in de buurten ee
en ff.

Deze lokalen en het verenigingsgebouw van de Verbreiding waren
ontmoetingsplaatsen voor protestanten dicht bij huis. De geloofsge-
meenschap, voor de bestuurders van de Verbreiding synoniem aan
kerkgemeenschap, kwam zo veel dichterbij. Op die manier werden
mensen meer betrokken bij het geloof en wat dat voor het dagelijks
leven kon betekenen. Het grote aanbod van activiteiten, van schrijf-
en leeslessen tot tekenen en zingen, bood de leden niet alleen een aan-
genaamtijdverdrijf,maar ookde vaardighedenomopeenhogerniveau
deel te nemen aan hetmaatschappelijk leven. Almet al was deVereeni-
ging ter Verbreiding derWaarheid inAmsterdam een soort ‘christelijk’
Nut, een orthodox-protestantse variant van de Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen. Net als het Nut bood zij een combinatie van ‘gezellig
samenzijn’ en nuttige tijdsbesteding, maar dat alles doordrongen van
een orthodoxe geloofsovertuiging.

DeVerbreiding verspreiddehet gedachtegoedvanhetRéveil en ver-
breedde de toepassing ervan. Ze verkondigde de geest van het Réveil
onder haar eigen leden en de armen in de stegen en ontplooide steeds
nieuwe activiteiten, telkens gericht op een nieuwe doelgroep: kinde-
ren, prostituees, hulpkoetsiers, doofstommen, gevangenen, zeelieden.
In Amsterdam genereerde ze op die manier een uitgebreid orthodox-
protestants verenigingsleven. De christelijk-filantropische activiteiten
die in kringen van Christelijke Vrienden door heel Nederland in losse
verbanden waren opgezet, werden door de Verbreiding structureel
samengevoegd. De Verbreiding bood ze als het ware als een totaal-
pakket aan en ontgon daarmee systematisch het brede terrein van de
inwendige zending.

De aard en de groei van de activiteiten van de Verbreiding zijn illu-
stratief voor latere ontwikkelingen elders inNederlandwaar een groep
orthodoxe protestanten zich al dan niet onder leiding van een evan-
gelist ging organiseren. Eerst was er een groep die samenkwam bij de
leden thuis, vervolgens werden lokaaltjes gehuurd of gebouwd waar
catechisatie en bijbellezingen werden georganiseerd. Volgende stap-
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penwaren dan vaak een zondagsschool en een jongelingsvereniging en
van daaruit breidden activiteiten zich al dan niet verder uit. Natuurlijk
zakte op zo’n zendingspost of bij een lokale vereniging de belangstel-
ling ook wel eens in, maar de trend na 1850 was een groei van vereni-
gingen en dergelijke orthodox-protestantse kernen in Nederland.58

naar evangelisatie en gemeenschapsvorming

De christelijke filantropie van het Réveil in Nederland had zich bin-
nen twee decennia ontwikkeld en zo het landschap van filantropi-
sche instellingen heringericht. De christelijke filantropie leek in veel
opzichten op de bestaande liefdadigheid. De aanhangers van het Ré-
veil stemden in met de overtuiging van hun niet-orthodoxe medebur-
gers dat hulp aan minderbedeelden een taak was van ieder lid van
de maatschappij. Ook waren ze van mening dat armoede te maken
had met geestelijke oorzaken en dat hulp moest bestaan uit opvoe-
ding.Maar de basis waarop de hulp gegevenmoest worden, verschilde.
Réveilaanhangers zagen filantropie niet als een uitvloeisel van goed
burgerschap, maar als de taak van iedere gelovige. Voor Réveilaanhan-
gers was dus niet goed burgerschap de basis voor hunmaatschappelijk
en publiek handelen, maar het orthodoxe geloof.

De alternatieve basis voor filantropie zorgde ervoor dat christe-
lijke filantropen elkaar opzochten, inspireerden en steunden. Ze vorm-
den hun eigen lokale, regionale, landelijke en zelfs internationale net-
werken. Ze legden daarmee een infrastructuur voor het project van
inwendige zending in Nederland. Ook legde de opkomst van chris-
telijke filantropie de basis voor orthodox-protestantse groepsvorming
op lokaal niveau, zoals het werk van de Vereeniging ter Verbreiding
derWaarheid laat zien. In de combinatie van filantropie met evangeli-
satie lag het zwaartepunt in deze vereniging op het laatste. De Verbrei-
ding vormde daarom een schakel tussen de (christelijke) liefdadigheid
van de meer gegoede standen en pure evangelisatie, zoals die vooral
vanaf de jaren zestig door heel Nederland gestalte zou krijgen. Ter-
wijl de christelijk-filantropische verenigingen van de meer gegoeden
vooral voortbouwden op bestaande burgerlijke verenigingen die pas-
ten bij hun stand, schiep de evangelisatie onder de kleine burgerij en
de lagere standen een nieuwe verenigingsvorm die onderdak bood aan
een gemeenschap van orthodoxe protestanten.
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Niet een algemeen burgerschap, maar een gespecificeerde geloofs-
opvatting vormde de basis voor liefdadigheid. Bovendien was de ont-
wikkeling van maatschappelijk relevante vaardigheden voor het volk
in theorie eerder een uitvloeisel dan het doel van christelijke filantro-
pie en evangelisatie. Hoezeer zij wellicht ook voortbouwden op meer
verlichte opvattingen en activiteiten, christelijke filantropen bouw-
den niet mee aan de burgerlijke gemeenschap, maar aan een religieuze
gemeenschap. Zij droegen publiekelijk uit dat zij zich niet in de eerste
plaats als burgersmaar als christenen in de openbaarheidwildenmani-
festeren en daarin participeren.Deze invalshoek zou bepalendworden
voor het verdere optreden vanorthodoxe protestanten inhet openbare
leven.
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hoofdstuk 3

DE VERBREIDING DER
WAARHEID: EVANGELISATIE

De vorming van orthodox-protestantse
gemeenschappen (1853–1875)

In 1877 promoveerde Louis Heldring, de oudste zoon van kampioen
filantropie Ottho Gerhard, op het concept inwendige zending. Hij
maakte daarbij een onderscheid tussen filantropie en evangelisatie.
Christelijke filantropie bracht ‘het volk onder het evangelie’, evange-
lisatie bracht ‘het evangelie onder het volk’.1 Heldring jr. maakte de
scheidslijn tussenfilantropie en evangelisatiewellichtwat scherper dan
deze in de praktijk was – christelijke filantropie zonder evangelisatie
was tenslotte ondenkbaar en wanneer het zwaartepunt op evangelisa-
tie lag, dan was daar altijd een element van volksopvoeding aan ver-
bonden. Maar hij maakte met dit onderscheid wel een verschil duide-
lijk. Het volk onder het evangelie brengen impliceert een, enigszins
passieve, top-down benadering. De christelijke filantroop bedreef zijn
reddingswerk door hulpbehoevenden kennis te laten maken met de
bijbel en het geloof. Hij bleef daarbij als het ware op één plaats staan.
Een evangelist moest veel actiever te werk gaan. Om het evangelie
onder het volk te verspreiden moest hij erop uit, zoals de bezoekbroe-
ders van de Verbreiding in Amsterdam. Evangelisatie was per definitie
een actieve bezigheid en vroeg om eenmeer gelijkwaardige benadering
van de doelgroep.

Deze naar buiten gerichte beweging werd onder orthodoxe protes-
tanten steeds sterker. In de jaren vijftig ontstonden door heel Neder-
land evangelisatieverenigingen. In de eerste jarenwaren deze nog voor-
al lokaal gericht,maar vanaf de jaren zestig ontwikkelde een aantal zich
tot landelijke verenigingen met eigen evangelisten in dienst. De evan-
gelisten gingen op pad om in alle delen vanNederlandmensen tot het
orthodoxe geloof te bekeren, danwel ombestaande groepen te verster-
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ken. Hoeveel evangelisatieverenigingen er in de jaren vijftig, zestig en
zeventighebbenbestaan, is onduidelijk.Vooral lokale verenigingendie
zich niet bij een groter verband aansloten, hebbenweinig tot geen spo-
ren achtergelaten.Hetwerk van bovenlokale en landelijke organisaties
versterkte dementale eenwording vanNederland. Evangelisatie bevor-
derde lokale groepsvorming op grondslag van geloof. Door evangeli-
satie ontstonden in heelNederland orthodox-protestantse kernenmet
een eigen verenigingsleven. Vooral de bovenlokale en landelijk opere-
rende evangelisatieverenigingen verbonden deze afzonderlijke kernen
in een netwerk waarmee zij gezamenlijk een organisatorische infra-
structuur ontwikkelden voor een gemeenschap van orthodoxe protes-
tanten op nationaal niveau.

evangelisatieverenigingen en kerkelijk leven

Bevolkingsgroei, concurrentie en richtingenstrijd vormden in de Ne-
derlandseHervormdeKerk inde jaren veertig en vijftig de voedingsbo-
demvoor het ontstaan van evangelisatieverenigingen, zowel orthodox-
protestantse als meer gematigde. In eerste instantie had de groeiende
aanwezigheid van de katholieke kerk en afgescheiden gemeenten er in
de jaren veertig toe geleid dat hervormde predikanten meer aandacht
gingen besteden aan godsdienstonderwijs, catechisatie en huisbezoek
om zo lidmaten aan de kerk te binden.Maar met het door bevolkings-
groei voortdurend toenemende aantal lidmaten schoot deze inzet te-
kort. In de steden hadden predikanten zoveel gemeenteleden dat ze
die nooit allemaal bereiken konden.2 Daar kwam nog eens bij dat er
te weinig geld was voor extra ondersteuning en dat veel predikanten
bovendienmaarweinig zin hadden zich op dezemanier actief in te zet-
ten. De gemiddelde predikant voelde zich meer een gezagsdrager dan
een bedienaar van een gemeente.Ophet plattelandwaren vooral kolo-
nisten van nieuwe gebieden van herderlijke zorg verstoken. De kerk
liep achter de ontwikkelingen aan en zette niet snel extra werkers in
om nieuwe dorpen te bedienen, zodat kolonisten gedwongen waren
buiten hun dorp of nederzetting op zoek te gaan naar een kerkelijke
gemeente en een predikant.

Vanuit alle kerkelijke stromingen kwamhierop kritiek, want lidma-
tenmoesten godsdienstig (dus protestants)worden opgevoed en ‘sepa-
ratisme’ moest worden bestreden. Evangelisatieverenigingen – veelal
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lokaal georganiseerd – probeerden in deze tekortkomingen van de
kerk te voorzien. In diverse plaatsen, vooral in de steden, namen gelovi-
gen zelf het initiatief. Voorbeelden hiervan zijn deVereeniging ter Ver-
breiding derWaarheid en deVereeniging totHeil des Volks inAmster-
dam. In veel kleinere plaatsen bood soms de hulp van een vereniging
van elders uitkomst.

De concurrentiestrijd met de katholieke kerk werd na de April-
beweging van 1853 scherper ervaren dan voorheen. De Aprilbewe-
ging had volgens sommigen het gebrek aan protestants kerkelijk leven
blootgelegd en zij riepen op tot samenwerking, tot het zoeken van
‘hulp in eigen kracht’.3 Ook leidde het tot de gedachte dat er andere
middelen ingezet dienden te worden om het tij te keren. Het bin-
den van protestantse lidmaten aan de kerk was niet meer voldoende.
Katholieken moesten zich tot het protestantisme bekeren en daar-
voor mocht een agressieve methode worden toegepast: evangelisa-
tie. Dit alles leidde tot de oprichting van maar liefst drie nationale
evangelisatieverenigingen, wat tekenend was voor de verhoudingen
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. De drie verenigingen ver-
tegenwoordigden elk een stroming, waarvan er twee in geen geval
met elkaar konden samenwerken: deEvangelischeMaatschappij kwam
voort uit kringen van de Groninger richting in de kerk, de Nederland-
sche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging was een Réveilproduct
en de Gustaaf Adolfvereeniging was een gematigde middenmoter, die
zich overigens niet richtte ophet bekeren van katholieken,maar ophet
behoud van protestantse lidmaten voor de kerk.

De opvattingen van de Groninger richting waren voor Réveilaan-
hangers vloeken in de kerk. Beide stromingen leken recht tegenover
elkaar te staan. Desondanks waren er wel overeenkomsten. Beide kun-
nen gekenmerkt worden als een opwekkingsbeweging en beide leg-
den een nadruk op Christus als voorbeeld voor de mensen en op de
rol van het gevoel als een aanvulling op de rede. En zowel Gronin-
gers als Réveilaanhangers waren op basis van hun geloofsovertuiging
maatschappelijk actief. De visie van de Groningers op de traditionele
leerstellingen vandeNederlandseHervormdeKerk stonddaarentegen
recht tegenover die van orthodoxe protestanten, onder wie Réveilaan-
hangers.

Volgens de Groningse hoogleraar Hofstede de Groot hoefden pre-
dikanten zich niet aan de belijdenisgeschriften van de kerk te houden,
zolang ze zich maar aan de bijbel zelf hielden.4 De Groningers ont-
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kenden hiermee de fundamentele geloofswaarheden waar de kerk vol-
gens rechtzinnigenop gestoelddiende te zijn.Orthodoxeprotestanten
verlangden de strikte naleving van de belijdenisgeschriften zoals die
waren vastgelegd in de drie ‘Formulieren van Eenigheid’: de Neder-
landse geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse catechismus (1563)
en de Dordtse leerregels (1618–1619). In 1842 schreven zeven deftige
Haagse heren, allen lid de Réveilkring in de residentie, een beroemd
geworden petitie aan de synode van deNederlandseHervormdeKerk.
Ze verzochten de synode om de theologie van de Groningers te ver-
oordelen en de gereformeerde belijdenis in de kerk te handhaven. De
synode legde dit verzoek naast zich neer en hierna groeide de tegen-
stelling tussen het Réveil en deGroninger richting uit tot een kloof die
nog nauwelijks te overbruggen leek. In 1853 kwam de jarenlang opge-
bouwde spanning tot eenuitbarstingdie het rumoer vandeAprilbewe-
ging haast overstemde: de uitnodiging aan de Groninger predikanten
Zaalberg en Meyboom om in respectievelijk Den Haag en Amster-
dam te komen werken, zette orthodoxe protestanten in het hele land
op scherp.

Orthodoxe protestanten en predikantsbenoemingen

Zo’n uitnodiging, in kerkelijk jargon een ‘beroep’ genoemd, vanuit
de hofstad of de hoofdstad betekende voor een negentiende-eeuwse
predikant een plaats in de top. De predikanten in deze steden genoten
het meeste aanzien binnen hun beroepsgroep en de keuze van een
nieuwe predikant op zo’n toppositie was een zaak van groot gewicht.5
In 1853 werd in de beide steden een predikantsplaats vacant. In Den
Haag ging de beroepingsprocedure het eerst van start. Het begin van
de procedure was het opstellen van een groslijst van kandidaten. Dit
was een taak van de kerkenraad. Maar nog voordat de kerkenraad
toekwam aan haar eerste vergadering hierover, liet een groep van 153
lidmaten middels een petitie weten nu eens géén Groninger te willen
als nieuwe predikant. Zij wilden dat ‘alhier gehandhaafd mochten
worden de Formulieren van Eenigheid’.6 De oproep vond geen gehoor
en de groslijst werd vervolgens zonder discussie opgesteld. Uit de lijst
werden daarna negen predikanten gekozen, van wie geen enkele de
orthodoxe richtingwas toegedaan.De orthodoxe lidmaten reageerden
fel. Teleurgesteld en bijna dreigend schreven ze: ‘DeAfscheiding, door
U. Eerw. zoo verfoeid en door de ondergeteekenden altijd betreurd,
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wordt door U. Eerw. hoe langer hoe meer voedsel gegeven.’7 Ook
dit baatte niet. Op 17 februari 1854 beriep de kerkenraad Johannes
Cornelis Zaalberg, die het beroep aannam.8

De orthodoxe lidmaten van de Haagse gemeente voelden zich ge-
schoffeerd en tekenden hoger beroep aan tegen de keuze vanZaalberg.
Ze zonden brieven naar de kerkenraad en wisten zich daarbij gesteund
door zestienHaagse Réveilmannen onder leiding vanGroen van Prin-
sterer. De kerkelijke strijd bracht de deftige heren en de orthodoxe
lidmaten uit de kleine burgerij nader tot elkaar. De kerkenraad legde
hun verzoeken voor aan de classis, een hoger bestuursorgaan in de
kerk bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal gemeenten uit
een regio. De classis oordeelde vervolgens dat de petities niet gegrond
waren. Na een juridische strijd die voor de orthodoxe lidmaten niets
opleverde, konZaalberg uiteindelijk in oktober 1854 inDenHaag zijn
intredepreek houden.9

Eenzelfde reeks gebeurtenissen vond plaats in Amsterdam. In 1851
had de kerkenraad op dringend verzoek van gemeenteleden en dia-
kenen de orthodoxe predikant Johannes Petrus Hasebroek beroepen,
die vanaf zijn eerste optreden volle kerken trok. Orthodoxe lidmaten
die zich in de jaren veertig van de kerk hadden afgewend, keerden
met Hasebroeks komst weer terug en de collectezakken zaten weer
vol.10 Bij de vacature die in 1853 ontstond, probeerden rechtzinni-
gen opnieuw druk uit te oefenen om een orthodoxe predikant naar de
hoofdstad te halen. De kerkenraad beriep echter de Groninger theo-
loog Louis Susan Pedro Meyboom. Ontsteld door dit besluit stuur-
den zevenentwintig groepen orthodoxe lidmaten een petitie naar de
kerkenraad om tegen de komst vanMeyboom te protesteren. De peti-
ties waren van de hand van notabelen als Gerrit Hendrik de Marez
Oyens, Gregory Pierson en andere Réveilaanhangers, maar kwamen
ook van ambachtslieden, kantoorbedienden, winkeliers en onderwij-
zers. Ook deze adressen werden doorgestuurd naar het bestuur van de
classis. Ook dit bestuur besloot alle bezwaren af te wijzen. Meyboom
kon net als Zaalberg zijn predikantsplaats innemen.

Toeval of niet, beide omstreden predikanten werden op 29 okto-
ber 1854 in hun nieuwe gemeente bevestigd. Zowel in Amsterdam
als in Den Haag zorgde dit voor opschudding. In Den Haag was de
kerk zo vol dat niet iedereen kon zitten.11 In Amsterdamwas het kerk-
volk onrustig. De Amsterdamse deurwaarder Johan Adam Wormser
schreef aan zijn vriend Groen van Prinsterer dat er zelfs speciale agen-
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ten waren benoemd om de nieuwe predikant te beschermen. ‘De poli-
tie […] heeft zijn huis behoorlijk gesurveilleerd: er is onderzocht wie
zijne naaste buren zijn!!’12 De sterke arm mocht dan de predikant
beschermen, volgens Wormser stond God aan de kant van de ortho-
doxie. PredikantDeVoogt, dieMeyboom in zijn ambt zou bevestigen,
verloor voor de bewuste zondag zowel zijn broer als een neef aan de
cholera. Wormser zag dit als een goddelijke ingreep, net als de ziek-
tes die Meyboom de jaren erna in hun greep zouden houden en hem
regelmatig zouden belemmeren om te preken.13

Vrienden der Waarheid

De kwesties Zaalberg en Meyboom gaven orthodoxen het gevoel te
worden achtergesteld. Hun protesten werden niet gehoord, hun me-
ningwerd inhogere kerkbesturenniet vertegenwoordigd, de belijdenis
van de kerk werd met voeten getreden.

Het is aandeHervormdengenoegzaambekend,Wel-Eerwaarde
Heeren! dat eene vijandige partij in de Kerk het door allerlei
kunstgrepen, verklaringen en uitspraken daarhenen tracht te
wenden, dat men eindelijk gelooven en aannemen zou, dat het
bestaan en het verbindend gezag van de Hervormde leer en
belijdenis onzeker en twijfelachtig geworden zijn.14

Zo verwoordde Wormser in 1854 de mening van orthodoxen. ‘Maar
deze toeleg zal nimmer gelukken,’ voegde hij er vastberaden aan toe.
Vol overgave bonden groepen orthodoxe protestanten in de Neder-
landse Hervormde Kerk de strijd aan – door zich te verenigen.

De orthodoxie die in DenHaag zo heftig tegen de komst van Zaal-
berg had geprotesteerd, organiseerde zich in 1853 in de vereniging
Hebt denWaarheid en de Vrede lief. Ze was opgericht naar een voor-
beeld uit Rotterdam, dat een jaar eerder was ontstaan na een soort-
gelijk conflict van orthodoxe lidmaten met de plaatselijke kerkenraad.
Het initiatief vond verder navolging inMiddelburg en binnen drie jaar
in nog elf Zuid-Hollandse plaatsen, waaronder de steden Dordrecht
en Gouda. In Amsterdam leidde het beroep van Meyboom in 1853
tot de oprichting van de Vereeniging ter handhaving van de leer en de
regten der Nederduitsche hervormde kerk. In Friesland werd een jaar
later een provinciale vereniging opgericht, met afdelingen inmeerdere
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plaatsen: de Provinciale Friesche Vereeniging van Vrienden der Waar-
heid. Dit was vervolgens weer een voorbeeld voor de Zuid-Hollandse
verenigingen, die vanaf 1857 onder de naam Provinciale Vereeniging
van Vrienden derWaarheid in Zuid-Holland verder gingen.

De Hollandse verenigingen bestonden vooral uit mannen uit de
middenstand, die binnen de kerk geen bevoegdheid of invloed had-
den: onderwijzers, kantoorbediendes en ambachtslieden. Het leden-
bestand was vergelijkbaar met dat van de Vereeniging ter Verbreiding
derWaarheid in Amsterdam. Voorzitter van deHaagse vereniging was
Gerardus JacobusThierry, die zijn huis aan de Lange Beestenmarkt tot
een centrum van rechtzinnige activiteit maakte.15 In Amsterdam nam
de onderwijzer Nicolaas Mattheus Feringa de leiding op zich. Feringa
werd in 1853 gegrepen door het orthodoxe verenigingsleven: in het-
zelfde jaar trad hij toe tot het hoofdbestuur van de Verbreiding en van
de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers. De Friese vereniging
werd voorgezeten door een predikant: Jan Wouter Felix. Haar leden
waren afkomstig uit de meer gegoede standen en bestonden uit heren-
boeren en kooplieden, de dragers van het Réveil in Friesland.De Friese
vereniging was daarmee een institutionalisering van het Réveil op een
schaal die nergens anders in Nederland voorkwam.

Het doel van al deze verenigingen was hetzelfde. Ze wilden ‘eene
nadere verbinding’ tot stand brengen tussen orthodoxe lidmaten van
deNederlandseHervormdeKerk.Op lokaal niveau hielden de vereni-
gingen zich daarom voornamelijk bezig met onderlinge ‘stichting’. De
manier waarop dat gebeurde, is goed te vergelijken met de aanpak van
de Verbreiding. De leden, vaak mannen en vrouwen, kwamen iedere
twee weken bij elkaar voor bijbellezing en overleg over de werkzaam-
heden van de vereniging. Iedere vereniging zette een of meer zondags-
scholen, brei- en naaischolen en een bibliotheek op. Daarnaast organi-
seerden ze maandelijkse bidstonden voor een breder publiek. Vooral
in Friesland trokken die bijeenkomsten veel mensen. Volgens de orga-
nisatoren waren er naar de eerste bidstond in Leeuwarden tweedui-
zend mensen gekomen, van wie de helft weer naar huis werd gestuurd,
omdat ze niet in het gehuurde zaaltje paste. De bidstond in Bolsward
zou vijftienhonderd gelovigen hebben getrokken, onder wie zes predi-
kanten. In Sneek werd de frequentie van de bijeenkomsten opgevoerd
omdat een deel van de rechtzinnigen in die plaats dreigde over te stap-
pen naar de afgescheiden gemeente.16 Het leek erop dat de activiteiten
van de Vrienden derWaarheid aan een wezenlijke behoefte voldeden.



[ 80 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 04_Hoofdstuk3. 15-12-2008:15.24, page 80.

Op bovenlokaal niveau manifesteerden vooral de Hollanders, de
Amsterdammers voorop, zich als fervente adressanten. Gezamenlijk
bonden ze een juridische strijd aan met de besturen van de Neder-
landse Hervormde Kerk. Ze gaven lucht aan hun ongenoegen over
de leervrijheid in de kerk en protesteerden bij de synode en zelfs bij
de koning tegen nieuwe plannen betreffende de predikantenopleiding
en een nieuwe bijbelvertaling. Ze kregen soms bijval van orthodoxe
predikanten en kerkenraden, zoals die uit Utrecht, Nijkerk enHarder-
wijk.17 Vanaf 1858 zouden de Vrienden der Waarheid ook met regel-
maat hun rechten gaan opeisen om zelf hun predikanten, ouderlingen
en diakenen te kiezen. Het kerkvolk riep om inspraak in het kerkelijk
bestuur. De Nederlandse Hervormde Kerk moest worden hervormd,
terug naar de oude belijdenis, gezuiverd van ongebreidelde vrijzinnig-
heid. De Hollandse Vrienden gingen radicale consequenties niet uit
de weg: als het betekende dat rechtzinnige lidmaten moesten breken
met de kerkbesturen omuiteindelijk hun doel te bereiken, danwas dat
zo. Van alle (latere) hervormde evangelisatieverenigingen namen de
Vrienden uit de randstad hiermee het meest extreme standpunt in.

Modernen en confessionelen

Eind jaren vijftig kregen orthodoxe lidmaten van de kerk er nieuwe
theologische tegenstanders bij. De invloed van de Groningers nam
af en de moderne theologie kreeg aan de universiteiten, op de kan-
sels en daarmee in de kerkbesturen voet aan de grond. De moderne
theologie werd vanaf ongeveer het midden van de jaren veertig uitge-
dragen door de Leidse hoogleraar theologie JohannesHenricus Schol-
ten en de Utrechtse hoogleraar filosofie Cornelis Willem Opzoomer.
De richting was sterk beïnvloed door ontwikkelingen in de natuur-
wetenschappen, waarin alle metafysica werd afgewezen en empirie,
het onderzoek op basis van toetsbare feiten, het toverwoord werd.
In navolging van deze trend wees de moderne theologie het geloof in
wonderen af en onderwierp de bijbel aan historische schriftkritiek.

Internationaal zette de theoloog David Friedrich Strauß de toon.
In 1835 publiceerde hij een boek over het leven van Christus, waarin
hij de evangeliën karakteriseerde als de mythische verbeelding van de
historische figuur Jezus van Nazaret.18 In Nederland werd de discussie
over de moderne theologie in 1858 gestart in het liberale tijdschrift
De Gids. Daarmee wordt gelijk iets duidelijk over de potentiële aan-
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hangers van de nieuwe theologie: de moderne godgeleerdheid was
bedoeld voor ‘de modern denkende, wetenschappelijk geïnformeerde,
verantwoordelijke burgerij’.19 De modernen stonden naar eigen zeg-
gen mijlenver af van de onkundige, ouderwetse orthodoxe gelovigen
die maar vasthielden aan achterhaalde ideeën die niet strookten met
de moderne tijdgeest. De publicisten van De Gids lieten niet na dit
keer op keer te benadrukken.

Apologeten van de moderne theologie maakten godsdienst los van
bijbel en kerk. Dat ging zover dat er voor sommigen niet veel over-
bleef. Hun restte een voor die tijd radicale stap; de Waalse predikant
en publicist Conrad Busken Huet legde in 1862 zijn ambt neer. Het-
zelfde deed Allard Pierson in 1865. Pierson, die was opgegroeid in het
Amsterdamse Réveil, zou overigens altijd een diep religieus mens blij-
ven: zijn worsteling met nieuwe wetenschappelijke inzichten en het
geloof veranderde daar niets aan.20

Het afscheid van de kerk van de bekende Busken Huet en Pierson
deed veel stof opwaaien en er ontstond een uitgebreide discussie over
de plaats vanmoderne theologen in deNederlandseHervormdeKerk.
De discussie werd op scherp gezet inDenHaag in 1864, waar opnieuw
een conflict was ontstaan rondom Zaalberg, die zich inmiddels tot
voorstander van de moderne theologie had verklaard. In een preken-
reeks deed hij uitspraken als ‘Ik geloof niet, dat Jezus van de Olijfberg
zichtbaar tenhemel is opgevaren, evenmin als ik aande opstanding van
zijn lichaam geloven kan’.21 Zijn meer rechtzinnige collega Johannes
HermanusGunning riep hemdaaromophet ambt neer te leggen en de
kerk te verlaten. De Vrienden der Waarheid dienden petities in bij de
kerkenraad om de moderne leer van de Haagse kansels te weren. Maar
de aanval van de orthodoxie leidde tot een stevige reactie. Honder-
den andere gemeenteleden betuigden hun steun aan Zaalberg en zijn
moderne collega W. Hoevers. Het maakte duidelijk dat in de Haagse
gemeente beide kerkelijke stromingen aan elkaar gewaagd waren.

De kerkenraad in Den Haag vond het allemaal maar ingewikkeld
en zond alle adressen door naar een hoger kerkbestuur. De discussie
werd volop voortgezet in brochures voor en tegen. Het leidde tot
zo’n onafzienbare hoeveelheid geschriften dat Flanor (pseudoniem
van Gerard Keller) inDe Nederlandsche Spectator schreef:

Een pamflettenoorlog opmijn schrijftafel […] over de verkiezin-
gen en de moderne theologie. Saussaye tegen Pierson, Pierson
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tegen Saussaye, De Liefde tegen Pierson, [Busken] Huet tegen
Gunning, Gunning tegen Zaalberg en Hoevers, Groen tegen
Gunning, Fruin tegen Groen, Groen tegen Fruin, Fruin nog
eens tegen Groen, Schuurman tegen Zaalberg, Zaalberg tegen
Schuurman, Frisius tegen Zaalberg, Zendelinggenootschap en
Zaalberg, Zaalberg en de schoolkwestie […] –Claudite jam rivos
pueri, sat prata biberunt, ’t welck overgeset sijnde betekent: Jon-
gens, doet de duiker dicht, ’t land dient niet verzopen.22

Temidden van de discussies over de moderne theologie en de leervrij-
heid in de Nederlandse Hervormde Kerk richtten orthodoxe predi-
kanten en vooraanstaande Réveilmannen uit heel Nederland in 1864
de Confessionele Vereeniging van Leeraars en leden der Nederland-
sche Hervormde Kerk op. Met het woord ‘confessionele’ gaven ze aan
dat ze zich in geloofszaken niet wilden laten leiden door wetenschap-
pelijke overtuigingen, zoals de modernen deden, maar door ‘de wettig
bestaande belijdenis der Kerk’.23 Met andere woorden: de kerkelijke
houding van de confessionelen in deze vereniging werd bepaald door
de orthodoxe traditie. Om die traditie te behouden hanteerde de vere-
niging een juridische en een maatschappelijke aanpak.

In literatuur over het Réveil zijn deze juridische en maatschappe-
lijke aanpak omschreven als de ‘(confessionneel-) juridische weg tot
kerkherstel’ en de ‘medische weg tot kerkherstel’.24 De juridische aan-
pak richtte zich op de handhaving en aanscherping van kerkelijke wet-
geving. Voorbeelden hiervan zijn de petitie van de zevenHaagse heren
uit 1842 en de petities uit 1853 waarmee tegen de komst van Zaalberg
dan wel Meyboom werd geprotesteerd. De juridische manier om de
kerk te herstellen paste helemaal in de geest van het Haagse Réveil,
waar politiek, toen vooral geassocieerd met recht en wetgeving, hoog
in het vaandel stond. Groen van Prinsterer was de bekendste verte-
genwoordiger van deze groep. De maatschappelijke aanpak richtte
zich niet op de kerkbesturen of wetgeving, maar was erop gericht om
de kerkelijke gemeenten, dus de leden zelf, weer op het pad van het
orthodoxe geloof te brengen. Deze methode werd vooral gepropa-
geerd door Réveilaanhangers die zich inzetten voor de doorwerking
van het geloof in de samenleving – in de vorm van filantropie en evan-
gelisatie – zoals Isaäc da Costa en Heldring (senior).

Zowel Groen van Prinsterer als Heldring werd in 1864 lid van de
Confessionele Vereeniging, dat in zijn geheel een organisatie was van
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aanzienlijke heren. Door deze samenstelling was het contact van de
ConfessioneleVereenigingmet de FrieseVrienden derWaarheid goed.
De houding van de confessionelen jegens de Hollandse Vrienden, de
onderwijzers, behangers en schoenmakers, was veel afstandelijker. Het
grootste verschil tussen de confessionelen en de Hollandse Vrienden
was echter niet stand, maar hun visie op de kerk. Beide verenigingen
wilden de oude gereformeerde belijdenis in de kerk herstellen. Maar
de Hollandse Vrienden schrokken daarbij in theorie niet terug voor
een kerkscheuring. Dit ging de confessionelen veel te ver: zij wilden de
Nederlandse Hervormde Kerk als nationale kerk behouden.

Hetwaren dus zowel lokale als landelijke gebeurtenissen die aanlei-
ding gaven tot de oprichting van evangelisatieverenigingen. De con-
currentie van de katholieke kerk werd gezien als een nationaal pro-
bleem, waarvan de oorzaak werd gezocht in een gebrek aan kerke-
lijk leven onder de protestanten als geheel en de hervormde kerk in
het bijzonder. Op lokaal niveau was zichtbaar dat de hervormde kerk
tekortschoot in de opvoeding en opvang van haar lidmaten en in de
verkondiging van de leer, die door een deel van de gemeente overi-
gens niet eens werd geaccepteerd. Het besef dat deze laatste zaak een
nationale dimensie kende, kwam naar voren bij het beroep van de pre-
dikanten Zaalberg en Meyboom op de twee hoge posities binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk. De houding van de kerkbesturen in
kwestie, van de plaatselijke kerkenraad tot de nationale synode, beves-
tigde in de ogen van orthodoxe protestanten hoezeer zij achter werden
gesteld.Almet al stimuleerdendeze zaken vooral de orthodoxen tot de
oprichting van evangelisatieverenigingen. Vanaf de jaren vijftig druk-
ten de verenigingen hun stempel op het nationale kerkelijk leven, dat
tot 1867 vooral zou bestaan uit een jaarlijks kerkrechtelijk gesteggel
over de belijdenis van de hervormde kerk en de rechten van haar lid-
maten.

kerkherstel en schaalvergroting

Zoals de jaren 1853 en 1854 aanleiding gaven tot de oprichting van
evangelisatieverenigingen, zo vormden de jaren 1863 en 1864 het
startpunt voor uitgebreide landelijke actie. De jaren zestig van de
negentiende eeuw brachten letterlijk vaart in de westerse wereld. De
aanleg van spoorwegen, telegraafnetten, de komst van stoomboten
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en de aanleg van nieuwe kanalen vergrootten de snelheid van trans-
port en communicatie en bewerkstelligden een nieuwe mentaliteit.
Naar buiten toe, erop uittrekken, maar ook hard werken en praktisch
aan de slag gaan waren daarvoor kenmerkend.25 In Nederland staan
de jaren zestig bekend als een roerige periode op politiek gebied: de
snelle kabinetswisselingen in de periode 1866–1868 wakkerden inte-
resse aan voor parlementaire zaken, tegelijkertijd ontstonden nieuwe
single issue organisaties die meer publiek debat probeerden aan te bla-
zen.26 In deze periode kwamen kortom meer mensen in beweging en
werd de horizon verruimd. De opschaling van orthodox-protestantse
evangelisatie droeg bij aan deze trend.

De belangrijkste verenigingen die zich op landelijk niveau orga-
niseerden en evangelisten uitzonden waren de Nederlandsche Evan-
gelisch-Protestantsche Vereeniging (nepv), de Bond van Vereenigin-
gen ter Verbreiding der Waarheid (1863), de landelijke Vereeniging
van Vrienden der Waarheid (1863) en de al besproken Confessionele
Vereeniging (1864). De Vereeniging tot Heil des Volks was een bui-
tenbeentje. Zij zond wel evangelisten uit door heel Nederland en ont-
plooide op lokaal niveau alle activiteiten die in de jaren zestig de stan-
daarduitrusting vormdenvan evangelisatieverenigingen,maarhetHeil
had nauwelijks een band met de hervormde kerk. Haar oprichter en
voorzitter Jan de Liefde had in 1855 zijn ambt van (doopsgezind) pre-
dikant neergelegd en een eigen gemeente gesticht. Voor de grotemeer-
derheid van orthodoxe protestanten was dit onacceptabel. Hoe ‘ziek’
de kerk ook was, het was een instituut door God gegeven. De kerk was
belangrijker dan welk ander maatschappelijk of politiek instituut dan
ook. De kerk was zo belangrijk, dat de visie op haar rol de evangelisa-
tieverenigingen van elkaar (onder)scheidde.

De nepv en de verenigingen ter Verbreiding der Waarheid zagen
deNederlandseHervormde Kerk als een volkskerk waar iedereen wel-
kom was, niet alleen aanhangers van de gereformeerde leer. De vere-
nigingen vanVrienden derWaarheid en deConfessionele Vereeniging
wilden de gereformeerde leer in de kerk als geheel herstellen en namen
stelling in de richtingenstrijd in de kerk. Naast evangelisatie hanteer-
den zij ook de juridische aanpak in de strijd tot kerkherstel. De nepv
en de verenigingen ter Verbreiding der Waarheid deden dat allemaal
veel minder of helemaal niet.27 De besturen van de diverse evangeli-
satieverenigingenweerspiegelden de onderlinge inhoudelijke verschil-
len. In denepv en de verenigingen terVerbreiding derWaarheidwerk-
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ten gematigd-orthodoxe en zeer rechtzinnige hervormden samen. De
Vereeniging van Vrienden der Waarheid bestond uit orthodoxe pro-
testanten die vóór alles een gereformeerde belijdende kerk wilden. De
Confessionele Vereeniging bestond uit kerkelijke gezagsdragers, pre-
dikanten en ouderlingen, die de kerk niet wilden opdelen, maar wel
exclusief gereformeerd wilden maken.28

Warende jaren vijftig voor de al bestaande verenigingen een tijd van
interne ontwikkeling en bezinning, in de jaren zestig richtten ze zich
meer op de buitenwereld en vergrootten ze hun werkgebied. Daarbij
veranderde het doel van evangelisatie: dezewerd vooral ingezet omhet
orthodox-protestantse geloof in hervormde gemeenten te versterken
en te ondersteunen. Evangelisatie draaide nu expliciet om de ontwik-
keling van een eigen achterban binnen de kerk. De nepvwas de eerste
vereniging die haar koers wijzigde. Ze was in 1853 al direct begon-
nen met het uitzenden van colporteurs en evangelisten, maar verlegde
haar arbeid onder katholieken eind jaren vijftig naar ‘ongelovigen’ of
onbekeerden in het algemeen. Vanaf de jaren zestig betekende dit in
de praktijk dat haar evangelisten steeds vaker voorzagen in de behoefte
aan een voorganger in plaatsen waar de hervormde gemeente vacant
was.29

De Vrienden der Waarheid hadden in de jaren vijftig nog geen
evangelisten in dienst. In 1857 constateerden ze teleurgesteld dat voor
een nationaal herstel van de kerk hun petitioneren helemaal niets
uithaalde. Ze besloten om de juridische strijd voorlopig op te geven
en te vervangen door de inzet van evangelisten. In 1863 sloten de
Hollandsewaarheidsvrienden zich in een landelijke vereniging aaneen.
Na een zoektocht naar de nodige middelen namen ze met ingang van
1 januari 1864 hun eerste evangelist in dienst, de 39-jarige Nicolaas
Bakker, die tot dan toe zijn broodhadverdiend als zeilmaker.30Hetwas
de taak van evangelistendedoelstellingen vande vereniging inhet land
bekend te maken, onder andere ‘door eenvoudige en klare voorstelling
der waarheid het volk te wijzen op de oordelen Gods welke in de Kerk
vanNederland zoozeer zijn te zien’ en ‘omgetuigenis af te leggen tegen
de leervrijheid en de verkrachting van de door God ons geschonken
regten’.31 Evangelisatie werd voor de Vrienden hét middel om de kerk
van onderop te hervormen.

De Confessionele Vereeniging zag evangelisatie eigenlijk als een
noodzakelijk kwaad. Het was niet het juiste middel om de kerk te her-
vormen, maar een noodoplossing voor de bedroevende staat waarin
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zij verkeerde.32 De schade door het gebrek aan rechtzinnige predikan-
ten moest door evangelisatie zoveel mogelijk worden beperkt. Meer
waarde hechtte de Confessionele Vereeniging aan de juridische strijd.
Terwijl evangelisten vanaf 1864 het ‘levend geloof ’ in hervormde ge-
meenten gingen versterken, probeerde de vereniging als geheel via ‘den
wettigen weg’ de leervrijheid in de kerk aan te pakken.

De Provinciale Friesche Vereeniging van Vrienden der Waarheid
ten slotte wees de uitgebreide schaalvergroting en de uitzending van
evangelisten geheel af. In 1858 verbrak ze de contacten met de Hol-
landse Vrienden, want voor de Friezen van stand was evangelisatie op
grote schaal een te radicale, agressieve methode. Zij wilden zich liever
inzetten om meer rechtzinnige predikanten op te leiden dan evange-
listen en catechiseermeesters zonder kerkelijke status de gemeenten in
te sturen. De Friese Vrienden der Waarheid ontwikkelden zich in de
jaren zestig dus niet verder als evangelisatievereniging met evangelis-
ten in dienst, maar tot een grote provinciale organisatie voor christe-
lijke belangen. Ze stimuleerden de oprichting van zondagsscholen, van
christelijke scholen voor lager onderwijs, vrouwenverenigingen, jon-
gelingsverenigingen, hulpgenootschappen voor de zending en gaven
doorgaans steun aan christelijke initiatieven in de rest van Nederland.
In 1857 richtten ze het fonds De Zaak des Heeren op ter ondersteu-
ning van theologiestudenten uit de middenklasse.33 Verder gaf de ver-
eniging brochures en pamfletten uit, die werden verspreid door de le-
den van de afdelingen en nam ze vanaf 1858 een colporteur in dienst.34
In feite vormden de Friese Vrienden net als de Amsterdamse Verbrei-
ding der Waarheid een legering van op gemeenschapsvorming, beke-
ring en opvoeding gerichte subverenigingen. Dit soort verenigingen
zou op lokaal niveau in heelNederland ontstaan,maarmaakt door het
ontbreken van evangelisten niet verder deel uit van dit hoofdstuk.35

de vorming van orthodox-protestantse kernen

De orthodoxe evangelisatieverenigingen zonden evangelisten uit naar
vrijwel alle delen van Nederland, op het grotendeels katholieke Lim-
burg en Brabant na. In sommige plaatsen was al een orthodox-prote-
stantse groep actief, die een beroep deed op de landelijke organisatie
om een evangelist te sturen, in andere plaatsen probeerde de evangelist
zelf een afdeling of vereniging van de grond te krijgen. De evangelisa-
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tie die in de jaren zestig werd ingezet, gaf een impuls aan de vorming
van een specifiekorthodox-protestants verenigingsleven inNederland.
Hetwerkte groepsvorming indehand enmaakte orthodoxe protestan-
ten op lokaal niveau zichtbaar. Onderlinge contacten en het lidmaat-
schap van landelijk georganiseerde verenigingen schiepen en versterk-
ten bovendien het bewustzijn van een nationaal verband.

Evangelisten en hun werkzaamheden

DeNederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging en de Ver-
eeniging tot Heil des Volks waren al in de jaren vijftig begonnen met
het uitzenden van evangelisten naar een vaste standplaats. De vereni-
gingen richtten zich vooral op het platteland, omdat in steden vaak
wel plaatselijke evangelisatieverenigingen actief waren. Algauw bleek
dat de instelling van vaste standplaatsen een risicomet zichmeebracht.
Bij hetHeil des Volks eindigde de evangelisatie in de post Leeuwarden
binnen een paar jaar in de oprichting van een eigen Vrije Evangelische
Gemeente. De evangelist had hier de status gekregen van predikant
en zich vervolgens van de kerk afgescheiden. Dit was andere evan-
gelisatieverenigingen een doorn in het oog.36 Toen de Vrienden der
Waarheid in 1864 met hun evangelisatie begonnen, besloten ze dan
ook om evangelisten geen vaste standplaats te geven, maar uitsluitend
reizende evangelisten in dienst te nemen. Bovendien hadden reizende
evangelisten het voordeel dat ze meerdere plaatsen konden bedienen.
Op die manier zouden veel meer mensen kunnen worden bereikt en
meer afdelingen van de vereniging kunnen worden opgericht.

Voor de evangelisten van de Vrienden der Waarheid betekende dit
wel dat ze voortdurend onderweg waren. Nicolaas Bakker bezocht in
zijn eerste aanstellingsjaar 44 plaatsen. Hij begon zijn werkzaamhe-
den in het noorden van het land en verhuisde in 1867 naar Schoon-
hoven om in die omgeving verder te werken. In 1868 bezocht hij het
dorpNieuw-Hellevoet en stuitte hier op een vriend van vroeger, die hij
kende uit de tijd dat hij nog niet bekeerdwas tot het orthodoxe geloof.
Deze vriend ‘uit zijn treurig eertijds’ verwelkomde hem hartelijk en
zorgde ervoor dat in Nieuw-Hellevoet een afdeling van de Vrienden
derWaarheid tot stand kwam. De afdeling huurde een voormalige bil-
jartzaal, doopte dit ooit wereldlijke gebouw om tot verenigingslokaal
en organiseerde er haar godsdienstige bijeenkomsten en een zondags-
school voor vijftig tot zestig kinderen.37
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Zoals het in Nieuw-Hellevoet ging, ging het in Hellevoetsluis,
Rockanje, Lexmond, Rijnsburg, Noordwijk, ’s-Gravesande, Wormer-
veer, Zevenbergen, Leerbroek, Benschop, Monnickendam en tiental-
len andere plaatsen inNederland.Na bezoeken van evangelistenmeld-
den zich nieuwe leden aan en kon een plaatselijke afdeling worden
gevormd.Het aantal afdelingen vandeVriendenderWaarheid groeide
van 28 in 1864 naar 51 in 1867. Na tien jaar had de vereniging 61
afdelingen en in 47 andere plaatsen woonden contribuerende leden.
Bakker was al snel niet meer de enige evangelist. Hij kreeg al in 1865
twee collega’s en na tien jaar waren ze met zijn vijftienen.38 Nauwkeu-
rig hielden ze bij hoeveel plaatsen ze bezochten en hoeveel spreekbeur-
ten ze hielden. De zeven evangelisten uit 1868 bedienden 39 plaatsen
en hielden 1357 spreekbeurten. Dat waren er gemiddeld 193 per man
per jaar, wat neerkwam op ten minste drie avonden per week. Vanaf
1869 gaven de evangelisten daarnaast nog catechisatie, gemiddeld een
tot twee avonden per week.39 Ook de Confessionele Vereeniging, die
was begonnen met evangelisten op een vaste standplaats, nam aan het
einde vande jaren zestig reizende evangelisten in dienst en ooknog een
reizende predikant.

De infrastructurele revolutie van de jaren zestig en zeventig maakte
de afstanden in Nederland kleiner. Toch waren evangelisten vaak nog
heel lang onderweg om van de ene plaats naar de andere te komen.
En als er naar de plaats van bestemming al een spoorweg lag, dan was
een kaartje voor menig evangelist te duur.40 De meeste evangelisten
verplaatsten zich per boot en postkoets en legden vele kilometers te
voet af. Door de afstanden die zij aflegden, overschreden evangelisten
voortdurend de grenzen van de natuurlijke leefwereld van de meeste
negentiende-eeuwers.Die leefwereldwas klein en gericht ophet lokale
en regionale niveau. Andere regio’s werden al snel ervaren als een soort
buitenland.Maar in geestelijke verbondenheid met orthodoxe protes-
tanten binnen de landsgrenzen werden de afstanden in het vaderland
mentaal veel kleiner.

In het voorjaar van 1870 was P.J. Nauta door het hoofdbestuur van
de Confessionele Vereeniging als evangelist naar Emmen gezonden,
dat zijn vaste standplaats werd. Van hieruit bediende hij ook omlig-
gende dorpen zoals Erm, Sleen en Exloo. In de zomer trok Nauta
de venen op, op een zondag in oktober liep hij naar het twee uur
van Emmen verwijderde Valthe, maar hij bezocht ook een vrouw in
Hijken, wat negen uur lopen was.41 De werkzaamheden van reizende
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evangelisten en van evangelisten op een vaste plaats verschilden in de
kern niet veel.

Alle evangelisten organiseerden bijbellezingen en hielden spreek-
beurten. Nauta deed dat zowel in Emmen als op een zondagmiddag in
Noord-Sleen of op een vrijdagavond in Erm, beide acht kilometer ver-
derop. Wanneer er geen geschikt onderkomen was, zoals een kerkzaal
of een lokaal, dan kwamen de mensen bijeen in ‘een boerenkeuken’,
in de aangrenzende schuur, in een werkplaats, op zolder van een vlas-
schuur of op stal tussen de dieren.42 Dit laatste was in de winter nog
helemaal niet zo gek, aldus een evangelist van de nepv, want de dieren
gavenwarmte.43Ook evangelist KorsHolleman van hetHeil desVolks
wist een positieve draai te geven aan de toch wel ongewone plaats van
samenkomst in Hengelo:

De drie voorwerpen, die men tot spreekstoel had samengesteld:
een gierwagen, een haverkafmolen en eene vleeschkuip, waren
als beelden der natuur niet onzinrijk. Het vruchtbaarmakende,
het zuiverende en het bewarende beginsel op den akker van
Gods koninkrijk, het werk des H. Geestes was, dunkt mij, hier-
uit duidelijk af te leiden.44

Maar hoe de prekers het ookwendden of keerden, een schuur, een keu-
ken of een stal was geen fatsoenlijke vergaderplaats. Ook voldeden bij-
eenkomstenopdergelijke plaatsenniet aande belangrijke eis vanopen-
baarheid. Alle evangelisten stelden zich ten doel ‘openbare’ samen-
komsten te organiseren, in verslagen en brieven kwam dat woord
steeds weer terug.45 Wat precies de strekking ervan was, wordt uit de
stukken niet heel duidelijk. In elk geval hield het in dat de vergade-
ringen op een plaats gehouden werden die voor iedereen toeganke-
lijk was: een kerkzaal, een schoollokaal of een apart evangelisatiege-
bouw.Deze plaatsen hadden bovendien het voordeel dat ze fatsoenlijk
waren, zodat ze ook voormensen uitmeer gegoede standen acceptabel
waren.

Daarnaast betekende ‘openbaar’ wellicht ook expliciet dat vrouwen
welkom waren. In een discussie tijdens een vergadering van Christe-
lijke Vrienden in 1853 werd gesteld dat toelating van vrouwen het
karakter van de vergaderingen zo zou veranderen dat van ‘broeder-
lijke samenkomsten’ geen sprakemeer kon zijn.De vergaderingen zou-
den dan verworden tot ‘openbareVolksvergaderingen’ en daar voelden



[ 90 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 04_Hoofdstuk3. 15-12-2008:15.24, page 90.

de Christelijke Vrienden weinig voor.46 Maar evangelisten die zoveel
mogelijk mensen wilden bereiken, richtten zich juist op heel het volk,
op verschillende standen, op mannen én vrouwen.

De openbare bijeenkomsten droegen uiteraard een stichtelijk ka-
rakter. Het stramien van de bijeenkomsten kwam sterk overeen met
een kerkdienst. De vergaderingen werden geopend met gebed en
psalmgezang. Na bijbellezing volgde een toespraak van de evangelist,
waarna de avond ookweermet gebed en gezangwerd afgesloten. Som-
mige evangelisten gaven in hun verslagen aan dat ze tijdens de bijeen-
komsten uitdrukkelijk ruimte gaven omvragen te stellen enmet elkaar
in gesprek te raken. ‘Zulks deed ik, omdat ikmeende dat de saamgeko-
menenmeer vrijmoedigheid hadden om inhet openbaar iets te vragen,
dan op gestelde vragen te beantwoorden,’ schreef een evangelist van de
Vrienden der Waarheid. Een ander meldde het hoofdbestuur van de
Confessionele Vereeniging dat doorgaans goed gebruik werd gemaakt
van de tijd om vragen te stellen.47 Evangelisten probeerden mensen zo
aan te spreken dat ze zelf gingen nadenken over de betekenis van wat
ze hadden gelezen en gehoord om zich op die manier het orthodoxe
geloof meer eigen te maken.

Naast spreekbeurten verzorgden evangelisten catechisatie en zon-
dagsschool. Vooral degenen met een vaste standplaats konden daar
op doordeweekse avonden tijd voor maken en ontplooiden daarnaast
nog tal van andere initiatieven. Hoe druk een evangelist het kon heb-
ben, illustreren de verslagen van J. van ’t Land, geboren in Nijkerk in
1844, die door de Confessionele Vereeniging in Benschop werd aan-
gesteld. In het begin van zijn betrekking werkte hij vanuit zijn eigen
huis, waar hij iedere eerste donderdagavond van de maand bidston-
den hield, trouw bezocht door leden van de lokale boerenbevolking.
Opde anderedonderdagavondenverzorgdehij bijbellezingen. In1870
opende de afdeling Benschop haar eigen evangelisatielokaal, waar Van
’t Landnog eens vier keer perweek catechisatie ging geven.Opzondag-
morgen en zondagmiddag preekte hij, tussen die bedrijven door leidde
hij de zondagsschool enop zaterdagavondzathij debijeenkomsten van
de jongelingsvereniging die hij zelf had opgericht voor. In januari 1870
schreef hij aan het hoofdbestuur dat hij ook een ‘jongedochtersveree-
niging’ wilde oprichten, die zijn vrouw dan zou gaan leiden, maar er
was geen avond in de week meer vrij. De dagen besteedde Van ’t Land
aan huis- en ziekenbezoek en ook onderhield hij contactenmet ortho-
doxe protestanten in omliggende dorpen, zoals in IJsselstein, waar de



[ 91 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 04_Hoofdstuk3. 15-12-2008:15.24, page 91.

gelovigen in een hoepelmakerij bijeenkwamen en waar hij voorging in
bijeenkomsten.48

Dit alles komt dicht bij een soort standaardpakket dat evangelis-
ten uitpakten wanneer zij in een evangelisatiepost aan de slag gingen:
godsdienstige bijeenkomsten op zondag, zondagsschool, bijbellezin-
gen, catechisatie, huis- en ziekenbezoek, de oprichting van een jonge-
lingsvereniging.49 Op sommige plaatsen richtte de afdeling of de evan-
gelist nog een breischool op, een christelijke leesbibliotheek en in het
verlengde vande jongelingsvereniging nog eenmeisjes- of vrouwenver-
eniging. Deze verenigingen vormden een alternatief voor ‘wereldsch’
vermaak. De jongens verdiepten zich op de verenigingavonden verder
in het geloof en verzorgden soms ook de zondagsschool en verspreid-
den traktaatjes. De vrouwen en meisjes hielden zich vooral bezig met
praktischwerk: zemaakten kleding voor de armenof voor zendelingen
overzee.

VoorVan ’tLandwerdhet drukkebestaan als evangelist uiteindelijk
te zwaar. Zijn gezondheid liet te wensen over en hij schreef regelmatig
aan het hoofdbestuur dat hij erg moe was. In 1875 werd hij overge-
plaatst naar Bergen op Zoom, maar hij was inmiddels zo zwak en ziek
dat hij daar een jaar later op 33-jarige leeftijd overleed.

Reacties

De grondwet van 1848 had wettelijk ruimte geschapen voor evangeli-
satieactiviteiten – tot die tijd was conventikelvorming en godsdienst-
oefening door leken verboden geweest – maar dit betekende niet dat
ze maatschappelijk ook geaccepteerd werden. De komst van evange-
listen riep nogal eens negatieve reacties op, zowel van de gevestigde
autoriteiten (predikant, kerkenraad, burgemeester) als van de bevol-
king. Dit verzet maakt duidelijk dat evangelisatie iets nieuws was en
een verandering bracht of wilde brengen waar men niet van gediend
was. Wanneer gekeken wordt naar de reacties, kan worden vastgesteld
waar dat nieuwe precies uit bestond. Daarmee is als het ware van bui-
tenaf vast te stellen wat groepen orthodoxe protestanten bond.

Een van de redenen voor bijvoorbeeld predikanten om sceptisch
te zijn over evangelisatie was de afkomst van de meeste evangelisten.
Meestal kwamen die uit de kleine burgerij en waren ze voor hun aan-
stellingwerkzaam geweest in uiteenlopende beroepen, zoals boekhou-
der, kantoorklerk of godsdienstonderwijzer, schilder, kuiper of wagen-
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maker. Afhankelijk van de vereniging waarbij ze in dienst waren, ver-
dienden evangelisten gemiddeld tussen de negen en vijftien gulden per
week. De Confessionele Vereeniging en de nepv werden financieel
gesteund door Réveilaanhangers en waren het meest kapitaalkrachtig,
al zaten ook zij regelmatig krap bij kas. De evangelisten van de Vrien-
den derWaarheid verdienden tot medio jaren zeventig maar twee gul-
den per week méér dan een geschoolde arbeider. Een erg respectabel
beroep was het dan ook niet, zo reizend van plaats naar plaats en pre-
kend in keukens, schuren en stallen. En juist deze beroepsgroep ont-
plooide activiteiten die tot dan toe tot het takenpakket van de gestu-
deerde predikanten had behoord.

Zowel de lokale bevolking als kerkelijke en gemeentelijke autoritei-
ten belemmerden evangelisten regelmatig in hunwerk. Vooral evange-
listen die onder joden en katholiekenwerkten, kregen veel te verduren.
‘Hier en daar deed ik dan ookwel eens een schop of slag op; somswerd
ik erg mishandeld en de trappen afgegooid,’ vertelde evangelist Kous-
broek van de nepv. ‘Maar toch zegende de Heer mijn werk, en moe-
deloos werd ik dus niet.’50 Ook evangelisten in hervormde gemeenten
kregenmet geweld temaken.Wietze Lubach schreef dat hij in Emmen
eens ‘onder eenen regen van keistenen mijnen weg vervolgen’ moest.51
Eenpaar jaar latermeldde zijn opvolgerNauta ontzet aanhet hoofdbe-
stuur van de Confessionele Vereeniging hoe tijdens de zondagsschool
onbekenden naar binnen waren gekomen en stenen naar de kinderen
hadden gegooid. Midden in de nacht waren ook nog de ruiten van
zijn huis ingeslagen: ‘Een angstige nacht hebben wij doorgebracht. De
vrouw had pas nieuwe gordijnen opgehangen, welke totaal vermorsch
zijn.’ Nauta maakte zich grote zorgen om het welzijn van zijn gezin.
Zijn jongste kind was net overleden en zijn vrouw was ziek geworden.
‘Al deze dingen hebben ons in rouwe gedompeld.’52

De afkeuring van de lokale gemeenschap gold even sterk voor dege-
nen die zich bij de evangelisatie aansloten. In Emmen werd, zoals
Nauta schreef, een bijeenkomst van de zondagsschool verstoord. Tij-
dens een spreekbeurt van evangelist De Jong in Gasteren hoorden de
aanwezigen buiten voortdurend rumoer, er liepen jongens met knup-
pels omde boerderij en na de vergadering bleek dat zij van alles hadden
vernield. In IJsselstein werden de hekken rondom het evangelisatielo-
kaal neergehaald en in het water gegooid. In Aalsmeer werd de schuur
waar de bijeenkomsten plaatsvonden, opengebroken en verscheurden
de inbrekers de bijbel: de orthodoxe geloofsovertuiging waarvoor de



[ 93 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 04_Hoofdstuk3. 15-12-2008:15.24, page 93.

bijbel symbool stond, werd letterlijk aan flarden gescheurd, ze werd
niet getolereerd. In Heemskerk was eens geprobeerd om te preken in
de plaatselijke bewaarschool, maar ‘dit geschieden onder spot en bij
het inwerpen der ruiten’, schreef evangelist Hendrik Johannes Heijnes
aan de Confessionele Vereeniging.53

Zoals de afgescheidenen in de jaren dertig door hun dorpsgeno-
ten waren geboycot en de katholieken tijdens de Aprilbeweging door
protestanten werden gediscrimineerd, zo werden in een aantal plaat-
sen degenen die zich uitspraken voor het orthodox-protestantse geloof
vanuit de lokale gemeenschap terecht gewezen. Vooral op het platte-
land kon je je niet zomaar aan de heersende dorpscultuur onttrekken.
Het betekende dat je je onttrok aan de regels van de gemeenschap en
dat was bedreigend voor de dorpscohesie. Dit had zijn weerslag op de
deelnameaande evangelisatie,wantmensenwaren ‘erg bangomgehaat
te worden door de vijanden der Evangelisatie’. Soms ontbrak de moed
‘om voor de Heer uit te komen en dreigende benadeling in de dage-
lijksche behoeften te trotseeren’.54 Uit angst inkomsten kwijt te raken
kwam de evangelisatie dan niet van de grond.

Tegelijkertijd school hierin ook de heroïek: de tegenstand trotseren
omwille van het geloof, met het risico buitengesloten te worden. Wat
kon een mooiere getuigenis zijn van de oprechte liefde voor Christus?
Als een soort triomf maakte Nauta melding van een dergelijke getui-
genis. Onder de indruk van de hoefsmid uit Valthe, die iedere zondag
twee uur onderweg was naar Emmen om de diensten van de evange-
list te bezoeken, hadNauta gevraagd of de smid niet bang was voor ‘de
ongenade der menschen’. Deze had hem vol vertrouwen geantwoord
dat de boeren hem niet zo snel voorbij zouden gaan.

De houding van de lokale autoriteiten tegenover evangelisatie ver-
schilde. In de ene plaats mocht de evangelist in het schoolgebouw of
zelfs in de kerk preken, in andere plaatsenmaakten burgemeesters, ker-
kenraden en predikanten het hem zomoeilijk mogelijk. De aanwezig-
heid van een evangelist was een gevaar voor de sociale orde. Openlijke
orthodoxie was nieuw en daardoor bedreigend. Een evangelist pro-
beerde mensen uit de kerk of potentieel kerkvolk naar zich toe te trek-
ken en zijn werkzaamheden leken verdacht veel op de taken van een
predikant. De kerkenraad van Emmen beschuldigde in de jaren zestig
Wietze Lubach ervan aan te sturen op een kerkscheuring. Het werd
een conflict, dat tot in de synode zou worden uitgevochten en waar-
bij ook JanWouter Felix, voorzitter van deConfessioneleVereeniging,
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door de Emmense kerkenraad werd aangeklaagd wegens ‘handelingen
in strijd met de kerkelijke verordeningen’.55 De hogere kerkbesturen
stelden de Emmense raad niet in het gelijk en de sfeer werd er in het
dorpniet beter op.Het verklaartwellicht de agressie tegenoverLubach
en zijn opvolger Nauta, die later schreef: ‘Ik zit dáár evenals hier tus-
schen twee vuren; ik bedoel deModernen en de afgescheidenen.’56

Terwijl de moderne lidmaten van de kerk de orthodoxe prediking
van evangelisten probeerden te weren, poogden afgescheidenen hun
voordeel te doen met de evangelisaties en de moeizame verhouding
tussen evangelisten en predikanten. Deze orthodoxen, die zich al in
de eerste helft van de negentiende eeuw in eigen kerkgemeenten had-
den georganiseerd, vonden evangelisatiemaar een ‘ongeordende troep’
zonder doop- en avondmaalsbediening of tucht.57 Volgens afgeschei-
denen hadden orthodoxe protestanten in de hervormde kerk niets
aan een evangelist, omdat deze de sacramenten niet mocht bedienen.
Orthodoxe protestanten konden dus nog steeds niet op de ortho-
doxe manier hun kinderen laten dopen, geen avondmaal vieren, niet
trouwen en geen belijdenis doen. Afgescheiden predikanten konden
wel in die behoefte voorzien. Sommige orthodoxe hervormden gin-
gen daarom alsnog over tot afgescheiden gemeenten in de buurt. Dit
was bijvoorbeeld het geval in Oude Leije in Friesland, waar de evan-
gelisatie een ‘kerkelijk aanzien’ had gekregen, maar waar geen oplos-
sing kon worden gevonden voor het gemis aan een predikant. De
‘gemeente’ ging over tot de afgescheidenen en de evangelisatiepost ver-
viel.58

Dit was het schrikbeeld van de hervormde evangelisatieverenigin-
gen,maar een oplossing wasmoeilijk te vinden.DeConfessionele Ver-
eeniging nam in 1867 een reizend predikant in dienst, zodat deze
in verschillende plaatsen kon voorgaan en dan het avondmaal kon
bedienen. Toch waren de problemen rond het dopen daarmee niet
opgelost. Kinderen zouden nu wel door een rechtzinnige predikant
kunnen worden gedoopt, maar werden niet in de lidmatenregisters
van de plaatselijke gemeente bijgeschreven. Het Kerkelijk Weekblad
van de Friese Vrienden en de Confessionele Vereeniging riep daarom
rechtzinnige predikanten op evangelisatieposten te bezoeken om in de
lacune te voorzien. Maar de oproepen vonden weinig gehoor. Kenne-
lijk was het reizen de predikanten te veel, hadden ze al genoeg te doen
in hun eigen standplaats en hing rond evangelisatie nog steeds de geur
van onfatsoen. Eigenlijk was dan ook de enige oplossing dat ter plekke
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een rechtzinnige predikant zou worden beroepen. Totdat vanaf 1867
de orthodoxe gelovigen hun invloed konden doen gelden via de kerke-
lijke verkiezingen, was daar in veel plaatsen geen sprake van.

Resultaten

Evangelisten hadden niet altijd succes. Dat kon komen door een ge-
brek aan belangstelling, door overgang naar de afgescheidenen en ook
doordeopstelling vande evangelisten zelf.Hunwijze vanpreken stond
de hoorders niet aan, of ze waren niet gediend van de neiging van de
evangelist zich te veel als predikant op te stellen en de evangelisatie
kerkelijke trekken te geven.59

In plaatsenwaar de evangelisatiewel aansloeg, creëerden orthodoxe
protestanten hun eigen gemeenschappen. Ze vormden afdelingen van
evangelisatieverenigingen met daaromheen nog weer andere vereni-
gingen, waarin de gemeenschap bijeenkwam en contouren kreeg. In
verenigingsvorm manifesteerden de orthodoxen zich als een aparte
groep in de lokale openbaarheid. Ze werden letterlijk zichtbaar, zon-
dag opweg naar het evangelisatielokaal, ’s avonds bij de bijeenkomsten
van de jongelingsvereniging, de vrouwenvereniging of bij catechisatie.
De vijandigheden die daarvan soms het gevolgwaren, kondende evan-
gelisatie ondermijnen, maar ook de onderlinge band versterken. De
verhalen over ontberingen en opofferingen van de evangelisten en hun
aanhangers, de heroïek van het verdrukte volk, het was voeding voor
gemeenschapsvorming.

Leden van lokale evangelisatieafdelingen onderhielden contacten
met gelijkgestemden in de omgeving. De leden van afdeling Ameide
hadden veel contact met medeleden van de Vereeniging van Vrien-
denderWaarheid inLopik, Schoonhoven,Lexmond,Langerak,Meer-
kerk, Nieuwpoort en Groot-Ammers.60 Ze bezochten elkaars bijeen-
komsten en jaarvergaderingen en begonnen samen een nieuwe zon-
dagsschool.DeConfessioneleVereeniging institutionaliseerde de con-
tacten op regionaal niveau in de vorm van provinciale commissies. De
regel was dat een plaatsmet tenminste tien leden een afdeling vormde.
Vijf afdelingen in één provincie vormden samen de basis voor een pro-
vinciale commissie. De Confessionele Vereeniging had in 1867 al 23
afdelingen in Zuid-Holland. In de provincies Friesland, Gelderland,
Overijssel en Zeeland kwam pas na 1890 een provinciale commissie
tot stand.61
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Evangelisatie bracht dus onderlinge contacten tussen orthodoxe
protestanten tot stand op bovenlokaal niveau. Daarnaast brachten
evangelisten hun gehoor in aanraking met de nationale kerkelijke dis-
cussies. In het geval van de Vrienden der Waarheid was dat zelfs de
hoofdtaak van evangelisten. De bespreking van kerkelijke kwesties,
die elders in het land orthodox-protestantse gemoederen in beroering
brachten, maakte orthodoxe protestanten in evangelisatieposten dui-
delijk dat orthodoxen ook eigen belangen hadden op nationaal niveau.
Dit versterkte het gevoel van verbondenheid en de idee van een boven-
lokale gemeenschap. De Vrienden der Waarheid en de Confessionele
Vereeniging zetten hun evangelisatie in als een manier om in de kerk
macht te verwerven, vooral eind jaren zestig, begin jaren zeventig, na
de invoering van de kerkelijke verkiezingen. Daarbij kon de kerkelijke
gemeente zelf kiezen wie haar ouderlingen en predikanten moesten
worden. De Vrienden der Waarheid en de Confessionele Vereeniging
stimuleerden hun evangelisten om plaatselijk de verkiezingen te co-
ordineren en sommige evangelisten richtten daartoe zelfs kerkelijke
kiesverenigingen op, waarover later meer.

Daar waar de kerkelijke verkiezingen resulteerden in de benoeming
van een orthodoxe predikant, kon de evangelisatie worden opgeheven.
Dat gebeurde onder andere in 1867 teDalfsen en in 1871 in Steenwijk.
In andere plaatsen zouden de rechtzinnige lidmaten van de hervormde
kerk tot diep in de twintigste eeuw in een apart verband bij elkaar blij-
ven komen. Zo ging het bijvoorbeeld in het Drentse Sleen, waar de
orthodoxie zich nooit officieel zou afscheiden van de hervormde kerk,
maar wel een eigen ‘kerk’ had, ‘de kapel’ in de volksmond, en ook een
eigen predikant. Deze werd gefinancierd door de ‘Haogse verieniging’,
de Nederlandsch Evangelisch-Protestantsche Vereeniging. De evange-
lisatie was hier ondanks alles tot een apart kerkgenootschap gegroeid.
Gedoopten en gehuwden werden dan ook niet in de kerkelijke regis-
ters van de hervormde kerk bijgeschreven.

het nederlandsch jongelingsverbond

Tussen de grote landelijke evangelisatieverenigingen nam het in 1853
opgerichteNederlandsch Jongelingsverbond (njv) een eigenplaats in.
Wat begon als een initiatief voor godsdienstige gesprekken, zelfont-
plooiing en evangelisatie, groeide uit tot een fenomeen dat tot ver in
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de twintigste eeuw een vast onderdeel vormde van het sociale leven
van protestantse jongeren en waarvan in vrijwel iedere protestantse
gemeente een variant bestond. Veel jongelingsverenigingen werden in
de negentiende eeuw opgericht binnen het verband van een evange-
lisatievereniging en vormden een onderdeel van het lokale orthodox-
protestantse verenigingsleven. Maar samen vormden deze jongelings-
verenigingen een eigen nationaal en zelfs internationaal netwerk. Ze
gaven concreet invulling aan wat het betekende om lid te zijn van
een orthodox-protestantse gemeenschap. Ze droegen uit hoe ortho-
doxe gelovigen zich idealiter in de maatschappij moesten bewegen en
voedden hun leden op in het christelijk vaderlanderschap, dat aan de
orthodox-protestantse gemeenschaps- en identiteitsvormingwerd ver-
bonden.

Het njv was net als zoveel andere initiatieven uit de Réveilhoek
een vrucht van internationale evangelische inspiratie. In 1843 was in
Londen de Young Men’s Christian Association (ymca) in het leven
geroepen en sinds 1851 propageerden de Christelijke Vrienden jon-
gelingsverenigingen in Nederland. De eerste jongelingsverenigingen
ontstonden inAmsterdam.Eerst richtten koopmanszonendeVereeni-
ging ter Bevordering van Evangelisatie op. Deze vereniging was geba-
seerd op het Engelse model, waarin de nadruk lag op evangelisatie, en
vond in de rest van Nederland weinig navolging. Een ander initiatief
kwam vanuit de ‘handwerksstand’, bestaande uit geschoolde arbeiders.
J.B. van den Puttelaar, de letterzetter die bezoekbroeder was bij de
Verbreiding, zette in 1852 de Jongelingsvereeniging onder denHand-
werksstand op. Deze was gemodelleerd naar Duits voorbeeld en meer
gericht op zelfontplooiing.

In 1853 organiseerden de beide Amsterdamse verenigingen en die
uit Alphen aan den Rijn en Nieuwer-Amstel zich in één landelijk ver-
bond. Vanaf 1857 gaf het verbond het tijdschrift De Jongelingsbode
uit, waarna het aantal jongelingsverenigingen in Nederland gestaag
groeide. In 1854 sloten de jongelingsverenigingen van Zwolle, Haar-
lem, Harderwijk, Schiedam, Rotterdam, Kampen, Leiden en Wijnje-
terp zich bij het njv aan.62 In 1867 telde het verbond 72 verenigingen
en in 1873 was dat aantal gegroeid naar 95 met in totaal 2500 leden.63

De bijdrage van evangelisten aan de groei van het aantal jongelings-
verenigingen was groot. Evangelist ArendMooij bijvoorbeeld werd in
1859 aangesteld in Middelburg door de plaatselijke Vereeniging voor
Binnen- en Buitenlandse Zending. Mooij had in de jaren vijftig ken-
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nisgemaakt met de Amsterdamse jongelingsverenigingen en had ver-
volgens in 1857 in Ermelo zelf een jongelingsvereniging opgericht. In
1859 deed hij hetzelfde in Middelburg. Op uitnodiging van de afge-
scheiden predikantHuibert Jacobus Budding kwamhij ook naarGoes
en richtte hier in 1862 de jongelingsvereniging Het Zuurdeeg op, in
1863 gevolgd door de jongedochtersvereniging Het Tarwegraan.64

Demeeste verenigingen waarvan inDe Jongelingsbode verslag werd
gedaan, kwamen twee keer per week bijeen voor bijbellezing, bidston-
den en de bespreking van bijbelse, kerkelijke en vaderlandse geschiede-
nis. Grotere verenigingen hadden hun eigen bibliotheek, organiseer-
den zangavonden op vrijdagavond en boden cursussen aan voor leden.
De handwerkslieden in Amsterdam konden een cursus Engels volgen
bij een docent van het Stedelijk Gymnasium, in Groningen gaf een
leraar op maandagavond lessen ‘Bouwkundig Teekenen’.65 Er waren
ook verenigingenmet een eigen fanfare- of harmoniekorps en gymnas-
tiekclub.De jongelingsverenigingwas eenplaatswaar jongeren zich op
een verantwoorde, christelijke manier konden ontspannen en gemoe-
delijk samen konden zijnmet geestverwanten.Het landelijke verbond
spoorde zijn afdelingen aan om, als zij geen onderdeel vormden van
de plaatselijke evangelisatie, een eigen ‘aangenaam, vrolijk lokaal’ te
bemachtigen waar dit alles kon plaatsvinden.66

Maar hoe leuk en aardig ‘vriendschappelijke zamenspreking’ en de
ontwikkeling vanmaatschappelijke vaardighedenookkondenzijn, bij-
belbespreking stond voorop. Volgens De Jongelingsbode was de jonge-
lingsvereniging in de eerste plaats bedoeld omde kennis van het geloof
en de bijbel te vergroten. Ook hielpen bijbelbesprekingen jongeren
zich een eigen mening te vormen. Na de bijbellezing hield een lid van
de vereniging dan een inleiding op de tekst, waarna de andere aanwezi-
gen elkaar vragen konden stellen over het gehoorde.67 Een jongelings-
vereniging was idealiter een instelling zoals ‘het Instructie-bataillon
[militaire school] te Kampen, maar dan op het gebied van Koning
Jezus en Zijne gemeente’ en bijbelkennis was het wapen waarmee de
strijd moest worden aangebonden. De jongelingsvereniging was de
plaats om je als jongere

in den geestelijken wapenhandel te oefenen, om bovenal het
zwaard des Geestes, Gods woord, te kunnen hanteren. Daartoe
is het niet genoeg alleen den Bijbel geloovig te hebben aange-
nomen. Een Christen jongeling moet met den Bijbel kunnen
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omgaan als een krijgsman met zijn zwaard en niet schroomen
de wereld en haar ongeloof, met dat magtig wapen toegerust,
moedig onder de oogen te treden. […] Een goed krijgsknecht
van Christus is er niet mede tevreden alleen dan de wapenen te
gebruiken, wanneer hij tot verdediging geroepenwordt: hij gaat
ook aanvallenderwijze te werk…68

Die aanvallende wijs paste goed bij de andere taak van jongelings-
verenigingen: de verbreiding van het evangelie. De meest ‘agressieve’
methode werd toegepast bij kermissen. Jongeren trokken net als evan-
gelisten naar de plaatsen des onheils om hun leeftijdgenoten van hun
verderfelijke ‘wereldsche’ levenswijze af te brengen en de losbandig-
heid, waar het kermis vieren steevast mee gepaard ging, te beteugelen.
Verder verspreidden ze traktaatjes, werden ze opgeleid om zondags-
school te geven, gingen ze op bezoek bij armen of hielpen de plaatse-
lijke evangelist bij allerhande werkzaamheden.

De verhouding vandeplaatselijke jongelingsverenigingmet de kerk
was soms ongemakkelijk. De voorzitter van het njv betoogde jaar in
jaar uit in De Jongelingsbode dat de verenigingen onafhankelijk waren
van officiële kerkgenootschappen. In de geest van het Réveil stonden
zij open voor iedereen die het ware christelijke geloof beleed. Cen-
traal stond ‘Gods onbedrieglijk Woord’ en de overtuiging dat gelo-
vigen genade vonden doordat zij op God vertrouwden en geloofden
dat Christus was gestorven en weer opgestaan voor de zonden van de
wereld.Net als bij lokale afdelingen van evangelisatieverenigingen kon
deze wat ‘vage’ grondslag een bron van conflicten vormen. Een voor-
zitter die in veel gevallen tevens evangelist was, kon soms een ‘separa-
tisch kerkelijk standpunt’ innemen en ook bij jongelingsverenigingen
was iedere neiging tot afscheiding uit den boze. Het succes van de jon-
gelingsvereniging stond of viel met het gedrag van haar oprichters en
bestuursleden.69

In lijnmet negentiende-eeuwsemores hanteerde het njv een schei-
ding tussen de verschillende standen. De allereerste jongelingsvere-
niging van Nederland was er een voor koopmanszonen geweest, de
tweede een vereniging voor jongeren uit de ‘handwerksstand’. Volgens
de gedenkboeken waren Van den Puttelaar en zijn vriend Wildeboer
eerst kennis gaan maken met de vereniging van de koopmanszonen.
Het schijnt dat de letterzetters zich tussen die jongens van hogere
komaf helemaal niet op hun gemak hadden gevoeld. Met steun van
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de predikanten Hasebroek en De Liefde zetten ze daarom een ver-
eniging op voor hun eigen stand. Dit standsverschil zou onderdeel
blijven van het beleid van de njv. Net als bij christelijke filantropie
was het niet de bedoeling dat standsverschillen zouden worden opge-
heven. De christelijke levenswijze, die in de jongelingsverenigingen
werd gepropageerd, hield in dat de jongelingen ontzag hadden voor
de vanGod gegevenmachtsverhoudingen. ‘Demiskenning van gezag;
de ondermijning van beginselen, die de maatschappij tot een Chris-
telijke maken, namelijk de gehoorzaamheid aan de gestelde mach-
ten’ was volgens voorzitter Willem van Oosterwijk Bruijn de groot-
ste zonde van zijn tijd.70 Het was dus noodzakelijk voor jongens uit
verschillende standen eigen verenigingen te hebben. Jonge kooplieden
of kantoorbedienden hadden nu eenmaal een ‘andere ontwikkelings-
gang’ dan handwerkslieden en beide groepen bewogen zich in ‘ver-
schillende levenskringen’, zo was de overtuiging.71

Toch was het wel de bedoeling dat onderlinge contacten werden
bevorderd. Naar Duits voorbeeld had ook het njv daartoe een evan-
gelist in dienst, de ‘Bondsagent’. Deze had als opdracht om ‘leven [te]
wekken in het verbond en samenhang [te] brengen tusschen zijn ver-
schillende deelen. Daarbij moest er richting gegeven worden aan den
arbeid in de afdeelingen en het werk in Nederland uitgebreid door
nieuwe Vereenigingen op te richten.’72 Het verbond was niet kapi-
taalkrachtig genoeg om een eigen evangelist te financieren, maar kon
gebruik maken van de diensten van evangelist Johann Schlitt van de
Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Sommige bestuursleden van
die vereniging waren namelijk ook lid van het hoofdbestuur van het
njv.73 Schlitt legde contacten tussen afzonderlijke jongelingsvereni-
gingen, probeerde nieuwe verenigingen op te zetten en bestaande ver-
enigingen te overreden om lid te worden van het landelijke verbond.
De Jongelingsbode hield elke vereniging op de hoogte van lokale, lande-
lijke en internationale activiteiten van jongelingsverenigingen. Daar-
naast werd ieder jaar een uitgebreid ‘jaarfeest’ gehouden. Hier kon-
den vertegenwoordigers uit het hele land kennis met elkaar maken en
bestaande contacten onderhouden.

Als teken van nationale onderlinge verbondenheid kregen alle le-
den van het njv een ‘verbondsdiploma’. Met dit document konden ze
overal in Nederland aankloppen bij geestverwanten. Het gebruik van
het diploma was geïntroduceerd door verenigingen van Duitse hand-
werkslieden. Daar gingen geschoolde arbeiders al jong het huis uit om
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in verschillende plaatsen werk te vinden. Ze trokken van de ene plaats
naar de andere en reisden door allerlei onbekend gebied. Met het ver-
bondsdiploma en het daarbij behorende reisboek op zak konden ze
gemakkelijk hun weg vinden naar veilige haarden. De reisboekversie
van 1867 van deDuitse vereniging vermeldde adressen van jongelings-
verenigingen in achthonderd plaatsen en van ‘Herberge zur Heimath’
in 84 grote steden. De herbergen stonden onder gezag van een ‘vader’
en ‘moeder’.Misdroegende logés zich, danwerdhunverbondsdiploma
door de ‘ouders’ ingehouden en met een begeleidende brief naar hun
thuisvereniging teruggestuurd. Het diploma was dus ook een middel
om fatsoenlijk gedrag bij de jongens af te dwingen: wie zich niet ‘chris-
telijk’ gedroeg, moest zijn bewijs van lidmaatschap weer inleveren.

De jongelingsverenigingen voedden het ‘opkomend geslacht’ op
tot christelijke jongemannen. De verenigingen waren volgens een be-
stuurslid van het njv ‘kweekplaatsen voor zondagsschoolonderwij-
zers’.74 Bij het vijfentwintigjarige bestaan van de Amsterdamse ver-
eniging van handwerkslieden vermeldde men trots dat de vereniging
zendelingen, evangelisten, predikanten, tal van godsdienstonderwij-
zers en schoolmeesters had voortgebracht. Maar de meeste leden wer-
den fatsoenlijke ‘Christelijke huisvaders’,75 mannen die de bijbel ken-
den, hun eigenmening kondenonderbouwen enhet debatmet anders-
denkenden durfden aangaan. Ze zetten zich in voor hun orthodox-
protestantse gemeenschap, waren zich bewust van hun plaats in de
maatschappij en accepteerden standsverschillen.

Niet alle jongelingsverenigingen in Nederland waren bij het lan-
delijke verbond aangesloten en het verbond zou vanaf 1888 geduchte
concurrentie krijgen van deNederlandsche Bond van Jongelingsveree-
nigingen op Gereformeerden Grondslag. Maar of je aan het eind van
de negentiende of in de loop van de twintigste eeuw nu hervormd of
gereformeerd werd opgevoed, er was bijna geen kind van orthodox-
protestantse ouders dat niet bekendwasmet het fenomeen jongelings-
vereniging.

nationale infrastructuur

De orthodox-protestantse evangelisatieverenigingen in Nederland
vormden stuk voor stuk een aanvulling opdeNederlandseHervormde
Kerk. Zij vulden de gaten op die de kerk in de groeiende steden en
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nieuw-gekoloniseerde gebieden openliet, of voorzagen orthodoxe lid-
maten in datgene wat de lokale kerk niet bieden kon of wilde, name-
lijk prediking van de gereformeerde belijdenis. De evangelisatie in het
derde kwart vandenegentiende eeuwging daarbij grensoverschrijdend
tewerk. Ze ging letterlijk over provinciale, regionale en de grenzen van
de lokale leefwereld heen en symboliseerde op die manier nationale
integratie. Maar ze overschreed ook de grenzen van wat maatschap-
pelijk geaccepteerd werd. De werkzaamheden van evangelisten en de
vorming orthodox-protestantse groepen binnende lokale samenleving
vormden een bedreiging van de bestaande sociale orde. De evangelisa-
tie organiseerde mensen buiten het bestaande kerkverband en buiten
de plaatselijke gemeenschap om. Het criterium voor de opbouw van
de nieuwe gemeenschap was niet woonplaats, afkomst of stand, maar
het orthodoxe geloof.

Evangelisatie betekende daarmee ook participatie. Alle orthodox-
protestantse evangelisatie was er uiteindelijk op gericht om het ortho-
doxe geloof in de hervormde kerk te versterken. Deze participatie ging
verderdandekerk.Evangelisatie schiep eenorthodox-protestants vere-
nigingsleven op lokaal, regionaal ennationaal niveau.Het boodmoge-
lijkheden tot zelfontplooiing, gericht op de deelname van rechtzin-
nigen als gelovigen – dus niet in de eerste plaats als burgers – in de
maatschappij. Evangelisatie, ook in de vorm van jongelingsverenigin-
gen, maakte orthodoxe protestanten op lokaal niveau zichtbaar. Hun
lidmaatschap van een landelijke vereniging bracht hen in contact met
orthodoxe protestanten elders en droeg daarmee bij aan de notie dat
orthodoxen overal in Nederland met elkaar verbonden waren. Evan-
gelisten brachten hen bovendien in contact met kerkelijke of geloofs-
kwesties op nationaal niveau. Door dit alles werd de basis gelegd
voor een nationale orthodox-protestantse gemeenschap, die deels van
onderafwerdopgebouwdenwier ontwikkelingdeels vanbovenafwerd
gecoördineerd. De jongelingsverenigingen vormden het eerste lande-
lijk georganiseerdeonderdeel daarvan endroegen een expliciet christe-
lijk burgerschapuit.Dit hield in datmen volopparticipeerde inde reli-
gieuze en burgerlijke gemeenschap, vanaf de plaats in de sociale orde
die bij geboorte al vastlag en als het ware met de bijbel in de hand.
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hoofdstuk 4

NATIONALE ZENDINGSFEESTEN

De verbeelding van een nationale gemeenschap
van orthodoxe protestanten (1863–1903)

‘Maar vindt je dan niet heerlijk dat gevoel van eenheid met
die allen – ik heb zoo’n gevoel – misschien vindt je ’t gek…
maar of wij allen broeders en zusters van elkaar zijn,’ zeide hij
enthousiast […]. ‘Juist als christenen… Je voelt ’t meestal zoo
niet, tenminste ik niet: ’t blijftmeest theorie.Maar vandaag,met
zoo’n Zendingsfeest…dan voel je het als iets lévends.’1

In de roman Ida Westerman van Gerard van Eckeren2 bezoeken vader,
moeder en vier kinderen Westerman op een mooie zomerse dag het
ChristelijkNationaalZendingsfeest, ergens op een landgoed inNeder-
land. Het gezin had al dagen naar het jaarlijkse uitstapje uitgekeken
en in de vroege morgen reed het in een uitgelaten stemming in de
koets naar het feestterrein. De oudste zoon was vol verwachting en
probeerde zijn emotie op zijn peinzende zus Ida over te brengen. Het
zendingsfeest gaf hem het gevoel deel uit te maken van een levende
gemeenschap van christenen, een familie van orthodoxe protestanten.
Ida bekeek het wat sceptischer. De massa mensen, het fanfarekorps
van een jongelingsvereniging, de opgetogen sfeer, ze vond het allemaal
wat oppervlakkig.Maar na het horen van een beroemde predikant, die
zo zeker leek van wat hij stond te verkondigen, kreeg ook Ida het te
pakken. Gesticht en ontspannen keerde het hele gezin ’s avonds huis-
waarts.

In 1908, toen Ida Westerman werd uitgebracht, hadden de zen-
dingsfeesten een staat van dienst van bijna een halve eeuw. Sinds de
zomer van1863haddenvele duizendenorthodoxeprotestanten erhun
jaarlijkse dagje uit in gevonden. De bezoekers trokken met speciale
feesttreinen naar buitenplaatsen van aristocraten en patriciërs om hun
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favoriete predikant te horen spreken en samen te zingen en te bidden.
Onder de vlag van de zending hadden de feesten zich binnen tien jaar
ontwikkeld tot een groots nationaal evenement, waar de protestantse
orthodoxie een gezicht kreeg en haar identiteit bevestigde. Niet alleen
de zending vormde daarvan een onderdeel, in feite kwam op de zen-
dingsfeesten alles aan bod wat de orthodoxie bezighield: vaderlandse
geschiedenis, evangelisatie en diverse maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Het succes van de feesten was zo groot dat vanaf 1871 een apart
Noordelijk en vanaf 1873 een Zuidelijk zendingsfeest werden georga-
niseerd, die ook elk afzonderlijk duizenden bezoekers trokken. Tot de
Tweede Wereldoorlog vormden de zendingsfeesten een jaarlijkse vie-
ring van orthodox-protestantse gemeenschapszin.3

Sinds omstreeks 1980 staan zendingsfeesten enigszins in de belang-
stelling bij historici. Tot nu toe zijn ze in drie ontwikkelingen geplaatst.
Een aantal auteurs heeft gesteld dat de feesten fungeerden als een
instrument om de zending en de Nederlandse koloniën onder de aan-
dacht van een brede groep te brengen.4 Ze waren een kanaal om infor-
matie te verbreiden en droegen daarmee bij aan de meningsvorming
over de zending en de koloniën. In dat kader leverden ze vooral tegen
het einde vande negentiende eeuwook een bijdrage aannatievorming.
Andere historici hebben de feesten geplaatst in de context van een
orthodox-protestants beschavings- of ‘herkerstenings’-offensief. Ook
in deze visie fungeerden de zendingsfeesten als een informatiekanaal.
Ze boden een goede gelegenheid om de orthodox-protestantse achter-
ban cultureel op te voeden.5 De auteurs zijn hierbij uitgegaan van een
al bestaande orthodoxe gemeenschap die zich verzette tegen werelds
vermaak en tegen het liberale beschavingsstreven. In deze analyses is er
niet veel aandacht voor de achtergronden van de feesten, de bestuur-
ders en het publiek, de organisatie, de onderwerpen en de inhoud. De
zendingsfeesten waren meer dan een instrument in handen van een
bepaalde elite, ze vormden een wezenlijk onderdeel van een nieuwe
gemeenschap op nationale schaal.

De feestenmaakten de protestantse orthodoxie als groep zichtbaar,
voor zichzelf en voor de buitenwereld. Groepsvorming is een voort-
durend proces van creatie, verdeling van macht, het vaststellen van
omgangsvormen en ten slotte van bevestiging, de fase waarin de groep
autonoomgaat handelen.Dit geldt in de eerste plaats voor kleine groe-
pen,6 maar gaat ook op voor de orthodox-protestantse gemeenschaps-
vorming. Zendingsfeesten droegen bij aan verschillende fasen van dat
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proces. Ze gaven vorm aan de groep die bij ieder feest afzonderlijk aan-
wezig was, tegelijkertijd benadrukten ze keer op keer wat het was om
orthodox-protestants te zijn en gaven ze uiting aan het gemeenschaps-
gevoel van de orthodoxie.

Zendingsfeesten droegen op uiteenlopende manieren bij aan de
mentale constructie vandenationale gemeenschap vanorthodoxepro-
testanten en tegelijkertijd aan de reële ervaring van die gemeenschap.
‘’t blijft meest theorie. Maar vandaag, met zoo’n Zendingsfeest… dan
voel je het als iets lévends.’ De aankomst van treinen uit alle hoeken
van Nederland, het horen van verschillende dialecten en het zien van
verschillende klederdrachten, het delen van eenzelfde geloof, van een-
zelfde verleden en van een gemeenschappelijk ideaal in de riten van
het zendingsfeest verhoogden het bewustzijn van mensen te behoren
tot een bijzondere groep, die zich uitstrekte tot bijna alle hoeken van
Nederland. Daarmee leverden zendingsfeesten tegelijkertijd een bij-
drage aan de vorming van een nationale identiteit. Bij orthodoxe pro-
testanten kunnen religieuze en nationale identiteit niet los van elkaar
worden gezien. Zonder het besef van een gedeeld geloof konmen zich
geen beeld vormen van wat ‘de natie’ zou kunnen of moeten zijn en
zonder de nationale schaal bestond er niet zoiets als een orthodox-
protestantse gemeenschap.

De geschiedenis van de zendingsfeesten valt geheel samen met de
ontwikkeling die in dit boek centraal staat. Tussen 1863 en 1870 ston-
den de feesten voornamelijk in het teken van de orthodox-protestantse
zending enwaren ze vooral nieuw.Na 1870 lag de nadruk op het stich-
telijke karakter van de bijeenkomsten en waren ze meer gericht op
de plaats van de orthodoxe gemeenschap in Nederland. Tegelijkertijd
begonnen zich kerkelijke en politieke tegenstellingen af te tekenen.
Na 1886 waren de zendingsfeesten nog voornamelijk een orthodox-
hervormde aangelegenheid en werd de oriëntatie op bekering en op
de vormgeving van de eigen gemeenschap losgelaten. Meer dan ooit
kwam nu de nadruk te liggen op de zending en de roeping van het
vaderland, concreet verbonden aan het koloniale project in Neder-
lands-Indië. In dit hoofdstuk zal deze hele periode, van 1863 tot vlak
na de eeuwwisseling, worden beschouwd, waarbij de nadruk echter
vooral ligt op de jaren zestig en zeventig.
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zending in nederland

De zendingsfeesten kwamen voort uit bestaande, levendige zendings-
tradities, die iets meer dan een halve eeuw oud waren. De zending
in Nederland had zijn wortels in de achttiende-eeuwse opvoedings-
idealen. Het Nederlandsch Zendelinggenootschap (nzg), gesticht in
1797, was een van de grote landelijke genootschappen voor opvoe-
ding en ontwikkeling die aan het einde van de achttiende eeuw en in
de eerste helft van de negentiende eeuw werden opgericht. Meer dan
vijftig jaar was ze verreweg de grootste zendingsvereniging in Neder-
land. Naast het nzg bestonden alleen nog een kleine doopsgezinde
en lutherse zendingsvereniging en de vereniging van de Evangelische
Broedergemeente in Zeist. Na 1850 zou dit beeld totaal veranderen:
het nzg verloor rap aan leden, maar de belangstelling voor de zending
nam toe. Binnen tien jaar kwamen er maar liefst acht zendingsvereni-
gingen bij, alle orthodox.

Meer dan de andere landelijke genootschappen werd het nzg in
de negentiende eeuw vereenzelvigd met de Nederlandse Hervormde
Kerk. Dat had voor een groot gedeelte te maken met het doel van
het genootschap, dat het ‘ware christendom in de harten van de men-
schen’ wilde verbreiden, eenzelfde doelstelling als de kerk in 1816
had opgedragen gekregen.7 Het nzg werd gesteund door de meer-
derheid van de hervormde predikanten, van vrijzinnig tot orthodox.
Tegen het midden van de negentiende eeuw was de samenstelling
van het genootschap een afspiegeling van de kerkelijke verhoudingen.8
Daarom ontkwam ook het Zendelinggenootschap niet aan de groei-
ende kritiek van Réveilaanhangers tegen de dominantie van de Gro-
ninger en moderne theologie in de kerk en andere algemene protes-
tantse verenigingen.Groen vanPrinsterer was de eerste die zijn bezwa-
ren uitte. Volgens Groen had het nzg geen belijdenis en was het een
genootschap waarin ‘gelovigen’ (orthodoxen) moesten samenwerken
met ‘verloochenaars van het bloed des kruises’. Voor hem was dit een
duidelijk teken van het verval van het Zendelinggenootschap, maar
ook van de Nederlandse Hervormde Kerk.9

In 1858 en 1859 zegde een groot aantal orthodoxe leden zijn lid-
maatschap op. De grondslag van het nzg was hun veel te vaag; het
bood ruimte aan de moderne theologie en ze vreesden dat dit ten
koste zou gaan van het zendingswerk. Zending zou, simpel gesteld,
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nietmeer gaanombekering,maar alleennog ombeschaving.10Nadeze
uitstroom was voor het nzg het leed nog niet geleden. De grootste
klap volgde in 1864 toen J.C. Zaalberg op de jaarvergadering herkozen
werd als lid van het bestuur. Het genootschap had ternauwernood zijn
optreden als spreker op de jaarvergadering kunnen afwenden – een
officiële toespraak van de inmiddels openlijk moderne predikant zou
olie op het orthodoxe vuur zijn geweest –maarmet zijn herverkiezing
als bestuurslid zegden wederom honderden leden hun lidmaatschap
op. In hun ogen had het ongeloof een vaste plek binnen het bestuur
gekregen.

De belangstelling voor de zending in orthodoxe kringen was in de
jaren vijftig sterk gegroeid. Vanuit de Vereenigingen ter Verbreiding
der Waarheid waren in 1850, 1855 en 1859 zendingsverenigingen
opgericht: twee in Amsterdam en één in Haarlem. In 1851 kwam
het Ermeloër Zendinggenootschap tot stand, in 1856 richtte Jan de
Liefde een eigen vereniging op, in 1857 volgdende afgescheidenen.De
twee grootste orthodoxe verenigingen werden opgericht na de eerste
crisis in het nzg. In 1858 stichtte de koopman Jacob Voorhoeve in
Rotterdam de Nederlandsche Zendingsvereeniging, in 1859 volgden
Utrechtse aristocraten met de Utrechtsche Zendingsvereeniging. De
laatste orthodoxe vereniging was de Nederlandsche Gereformeerde
Zendingsvereeniging in Amsterdam.

Het redden van zielen was onlosmakelijk verbonden met ortho-
doxe vroomheid. Armen, prostituees, dronkenlappen, slaven en hei-
denen, iedereen moest worden gered door het ware geloof. Van daar-
uit is de drang tot evangelisatie en zending makkelijk te verklaren.
Maar de zending bood meer. Zoals Peter van Rooden eerder heeft
opgemerkt, had de zending in de Angelsaksische wereld ook een sym-
bolische functie voor (orthodoxe) dissentergroepen. Die evangelische
bewegingen vanhet einde vande achttiende enhet begin vandenegen-
tiende eeuw stonden los van de officiële kerken en zagen zichzelf als
organisaties die groeiden door de verspreiding van hun morele over-
tuiging. Hierdoor creëerden ze een vrije sfeer, onafhankelijk van de
bestaande politieke orde en maatschappelijke hiërarchie.11 De Neder-
landse orthodoxie vertoonde overeenkomstenmet dit soort dissenter-
groepen. Voor sommige orthodoxe gelovigen was de bestaande kerk
met de daarin dominante theologie ondergeschikt aan de persoonlijke
geloofsovertuiging. Ook de orthodoxie in Nederland verenigde zich
buiten de kerk om ennam taken op zich die de kerk liet liggen.De zen-
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ding symboliseerde daarbij als het ware een eigen evangelische sfeer in
kerk en maatschappij.

Net zoals dat bij landelijke evangelisatieverenigingen het geval was,
vertaalde de inhoudelijke verdeeldheid onder (orthodoxe) protestan-
ten zich in verschillende zendingsverenigingen. En ook bij de zen-
ding was de relatie tot de kerk een belangrijke reden voor diversi-
teit. De verenigingen van de Verbreiding der Waarheid waren bij-
voorbeeld onafhankelijk van de kerk, maar dienstbaar aan verenigin-
gen van meer gegoeden.12 Ook de Nederlandsche Zendingsvereeni-
ging uit Rotterdam, bestaande uit kleine burgermannen van koeken-
bakker tot hovenier, had geen kerkelijke connecties en leek soms zelfs
vijandig te staan tegenover het instituut. Dit was een van de redenen
waaromeen jaar later deUtrechtscheZendingsvereenigingwerd opge-
richt. Van alle orthodoxe zendingsverenigingen was deze het meest
verbonden met het kerkelijke establishment: onder de leden waren
veel predikanten en aristocraten die zonder uitzondering al jaren lid
waren van hun plaatselijke kerkenraad. Bovendien vertegenwoordigde
de Utrechtse vereniging in haar grondslag een meer ‘kerkelijk’ begin-
sel. Orthodoxe bladen als het Kerkelijk Tijdschrift van de Vrienden
derWaarheid en de De Vereeniging: Christelijke Stemmen prezen juist
deze deftige vereniging als de beste, meest orthodoxe zendingsvereni-
ging.

Verenigingen en hun achterban

Zendingsverenigingen probeerden hun achterban actief bij het grote
project van de zending te betrekken. Het sturen van zendelingen over-
zee kostte veel geld, dat moest worden opgebracht door de leden.
Om de leden op de hoogte te houden en bij de vereniging te betrek-
ken gaven de zendingsgenootschappen vanaf het begin hun eigen tijd-
schriften uit. De oudste vereniging in Nederland, die van de Evange-
lische Broedergemeente in Zeist, begon daarmee in 1798, het nzg
volgde al snelmetBerigten en brieven. De nieuwe orthodoxe zendings-
verenigingen van de jaren vijftig populariseerden het genre, omdat zij
meer mensen wilden aanspreken.Was de zending tot dan toe een taak
van (verlichte) burgers, de orthodoxe verenigingen maakten van de
zending een taak voor iedere orthodoxe gelovige. Ze betrokken ook
de lagere standen.

Ook hier gaf Ottho Gerhard Heldring de toon aan. Om de lagere
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standen bij de zending te betrekken, gaf de Utrechtse vereniging vanaf
1865 onder zijn redactie een blaadje uit, getiteld Het Penningsken.
Voor één cent per week konden zo ook minder kapitaalkrachtigen de
zending steunen. De uitgave van Het Penningsken bleek een gouden
greep. In 1866 had het blaadje al negenduizend abonnees in zeven-
tig plaatsen in Nederland.13 Dat betekende een omzet van 90 gulden
per week voor de Utrechtse vereniging. Het succes gaf bovendien aan
hoeveel mensen bij de zending betrokken konden en wilden worden.
In navolging van Het Penningsken gaf het Java-comité vanaf 1867 De
Javacent uit en de Rotterdamse vereniging het Zendingsblaadje. Een
vernieuwing in de wereld van de zendingstijdschriften was het Geillu-
streerd blad voor het huisgezin met grote platen, aparte kinderpagina’s
en naast droge verslagen ook sappige verhalen. Hoofdredacteur was
Looman, voorzitter van de Verbreiding.14

Bijeenkomsten waren een ander middel om de achterban te bin-
den. Deze versterkten het gevoel van persoonlijke betrokkenheid en
onderlinge verbondenheid. In de eerste helft van de negentiende eeuw
organiseerde het Zendelinggenootschap lokale bidstonden op iedere
eerste maandag van de maand.15 Na 1850 verdwenen de bidstonden
en in plaats daarvan gingen vooral de jaarvergaderingen van zendings-
verenigingen dienen als ontmoetingsgelegenheid. InNederlandmaak-
ten de hernhutters, leden van de Evangelische Broedergemeente, van
hun jaarvergadering een feest voor contribuanten. Dit was ook de
gewoonte van zendingsverenigingen inDuitsland.Vanheinde en verre
kwamen geïnteresseerden naar hun zendingsfeesten, die soms wel een
week duurden, zoals de feestweken van de Rheinische Missionsgesell-
schaft in Barmen (sinds 1929 deel vanWuppertal). Nederlandse verte-
genwoordigers van de zending bezochten deze feesten geregeld. Hel-
dring schreef in de jaren vijftig enthousiast over het stichtelijke gehalte
van de bijeenkomsten, de prachtige natuur, de geschiedenis van de
feestplaats en de stroom mensen die op zulke dagen de Duitse heide-
velden overspoelde.

Ik heb daar op de Luneburgerheide gezien, wat ik wenschte
dat ook in ons land bestonden, onder gewijzigde vormen. Ik
hoop dat het verlevendigde Christendom ook in ons midden
zulke feesten als eenewezenlijke behoefte zal leeren kennen. […]
De eenheid des geestes, de gemeenschap der heiligen, de daad
des geloofs, de warmte der liefde zijn vereeniging door eenen
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heilgen band, en deze band noemt den Heilige Schrift de band
der vervolmaking.16

Ook de Wassenaarse predikant Leendert Johannes van Rhijn, die in
Nederland bekendstond als zendingsexpert, zou al in 1857 gepleit
hebben voor de organisatie van een Nederlands zendingsfeest.17 Hel-
dring en Van Rhijn ondernamen echter geen actie. Wellicht was er in
de jaren vijftig ook nog geen teken dat een dergelijke opzet zou aan-
slaan.

Maarmet de groei van nieuwe zendingsverenigingen die een groter
publiek aanspraken, nam de belangstelling voor de zending en daar-
mee voor bijeenkomsten rondom de zending toe. In 1861 en 1862
kwamen tussen de twee- en drieduizend mensen op de jaarfeesten
van de hernhutters af, veel meer dan de broeders in Zeist konden
opvangen. Hierop stelde Simon Hendrik Buytendijk, destijds predi-
kant in Beekbergen, voor om een algemeen zendingsfeest te organise-
ren, voor alle zendingsverenigingen gezamenlijk.Hij probeerde in eer-
ste instantie een bestuur samen te stellen met vertegenwoordigers van
deze verenigingen. De onderlinge verschillen waren echter zo groot
datdebesturenniet officieelwildenmeewerken.DaaropvroegBuyten-
dijk Heldring om voorzitter te worden van de feestcommissie. Hijzelf
werd secretaris en penningmeester en algemene leden waren Looman
enVoorhoeve, voorzitter van deNederlandsche Zendingsvereeniging.
Nadenodige voorbereidingen konop6 augustus 1863het eersteAlge-
meen Evangelische Nationale Zendingsfeest worden gevierd inWolf-
heze bij Arnhem.De opzet bleek een gat in demarkt. Er kwamen ruim
zesduizendbezoekers ophet feest af en alles verliep zonder ongeregeld-
heden. Een traditie was geboren.

Simon Hendrik Buytendijk

Simon Hendrik Buytendijk zou een opvallende figuur worden in de rij van orthodox-

protestantse predikanten die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van

de orthodoxie als nationale gemeenschap. Toch is over hem nauwelijks iets

geschreven. Zijn naam is wel opgenomen in het Biografisch lexicon voor de

geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, maar in de historiografie over

het orthodox-protestantisme in Nederland neemt hij een marginale plaats in.18 Wat

er over Buytendijks leven en werkzaamheden bekend is, is vooral gebaseerd op

wat hij daar zelf over vertelde. In 1905 verscheen zijn autobiografie.19 Daarnaast zijn
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enkele brieven bewaard gebleven, verslagen en brochures van zijn hand en een

incomplete serie afleveringen van het Wageningsch Weekblad, waarvan hij vijftien

jaar lang redacteur was.

Buytendijk kwam in 1820 ter wereld in Utrecht, waar zijn vader een stalhouderij

had op de hoek van de Nieuwe Gracht met de Groenestraat. Direct na de lagere

school werd de toen twaalfjarige Simon Hendrik geacht mee te werken in het

bedrijf. Toen zijn vader overspannen raakte, omdat hij de groei van de zaak niet

aankon, nam Buytendijk al jong de leiding van het bedrijf op zich. Naar eigen zeggen

ontwikkelde hij in deze periode zijn organisatievermogens, al zorgde het er ook voor

dat hij zijn hele leven lang het gevoel bleef houden op zijn tenen te moeten lopen.

Buytendijk was niet bang om grote stappen te zetten, maar pakte wel steeds weer

dingen op waarbij hij zich tot het uiterste moest inspannen om goed te presteren.20

In 1846 trouwde Buytendijk met Louise Wetter en in de jaren die volgden

kregen ze vier kinderen. Hoewel de zaken goed gingen, koesterde Buytendijk de

droom om predikant te worden. Hij had vanaf 1844 privé-lessen gevolgd en kon

in 1852 de stalhouderij opgeven om theologie te gaan studeren, zijn vrouw zorgde

voor het inkomen voor het gezin. Op de Utrechtse universiteit stond Buytendijk

te boek als ultraorthodox. Dit kwam onder meer door zijn eigenaardige uitspraak.

Hij had een sterk accent en sprak over ‘paerd’ en ‘rechtvaerdig’. Deze tongval was

kenmerkend voor orthodoxe gelovigen van lage komaf en zo werd Buytendijk zeer

tot zijn ongenoegen voor een ‘ultra’ aangezien.21

In 1858 werd Buytendijk bevestigd als predikant in Veen in de Bommelerwaard;

daarna volgden Beekbergen, Harderwijk, Ee, Kralingen, Amerongen en IJsselstein.

In 1898 ging hij met emeritaat. Zoals de meeste predikanten was Buytendijk

actief in godsdienstige verenigingen. Vanaf 1860 was hij vice-voorzitter van de

Provinciale Vereeniging van Vrienden der Waarheid in Zuid-Holland, de strijdbare

vereniging voor kerkherstel van orthodoxe protestanten uit de middenstanden,

waar maar weinig predikanten zich mee wilden associëren. In 1864 stond hij

aan de wieg van de veel deftiger en gematigde Confessionele Vereeniging van

orthodoxe predikanten en aristocraten. Buytendijk was een bemiddelaar. Dat was

niet alleen inherent aan zijn taakopvatting, zo stak hij in elkaar. Hij was zelf van

bescheiden afkomst en kwam als stalhouder en predikant in contact met arbeiders

en eenvoudige orthodoxe protestanten, maar ook met aristocraten, tot de koning

aan toe. Voortdurend probeerde hij de verschillende sociale groepen bij elkaar te

brengen. De zendingsfeesten werden hier de belichaming van.

De zendingsfeesten maakten Buytendijk een bekende figuur, die midden in

de zich ontwikkelende orthodox-protestantse wereld wilde staan. In 1872 werd

hij redacteur van het Wageningsch Weekblad, gewijd aan de belangen van

kerk en staat en zou hij zich actief gaan inzetten voor de orthodox-protestantse
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zaak bij politieke verkiezingen. Naarmate de invloed van Abraham Kuyper groeide,

stelde Buytendijk zich kritischer op. Dit had zo’n uitwerking dat Kuyper in 1883

alle critici van zijn politieke beleid bestempelde als ‘Buytendijkianen’. Toch nam

Buytendijk in de eigen gelederen nooit een messcherp standpunt in. Hij zocht naar

overeenstemming en nuance. Daarmee kwam hij soms in de knel te zitten tussen

langtenige debaters als Kuyper en Andries Willem Bronsveld, van wie hij zich altijd

de mindere zou blijven voelen. ‘De ridder van de droevige figuur’ noemde Kuyper

hem in 1888, toen Buytendijk een nationale kiesvereniging wilde oprichten voor alle

niet-Kuyperianen in de protestantse orthodoxie. Buytendijk ‘mist koers en zwalkt.

Utrecht [Bronsveld] speelt dan ook de sterkste partij, en IJsselstein [Buytendijk]

wordt het kind van de rekening’.22

Buytendijk bracht met zijn zendingsfeesten de orthodoxie op nationale schaal

bij elkaar. Maar hij was geen leider en wilde dat ook niet zijn. Hij hield vrijheid en

zelfstandigheid hoog in het vaandel en raakte dan ook teleurgesteld door Kuypers

doelgerichte en in zijn ogen dictatoriale en ontwrichtende optreden in de kerk en

op politiek gebied. In 1889 trok Buytendijk zich terug uit het actieve publieke leven.

Gedesillusioneerd, maar niet verbitterd. Toen hij zijn autobiografie schreef, was een

nieuw tijdperk aangebroken, ‘een wereld die hem langzamerhand vreemder begint

voor te komen, waarin hij gepasseerd raakt en geleidelijk helemaal overbodig.’23

Zijn eigen bijdrage aan de totstandkoming van die wereld was dat echter verre van

geweest. Buytendijk stierf in 1910.

een orthodox-protestants feest

De zendingsfeesten zouden zich ontwikkelen tot een gelegenheid
waarbij eenorthodox-protestantse gemeenschapgestalte kreeg enwerd
bevestigd. Het woord ‘gemeenschap’ drukt een relationeel idee uit;
een gemeenschap kan pas bestaan in relatie met andere gemeenschap-
pen of groepen. Net zoals een individu zijn identiteit bepaalt in rela-
tie tot andere mensen, zo werkt dat ook voor het collectief.24 Collec-
tieve identiteit impliceert dus gemeenschappelijkheid en onderscheid
tegelijk. Het onderscheid wordt vooral zichtbaar in de grenzen tus-
sen ‘wij’ en ‘zij’: tussen de gemeenschap en alles wat daarbuiten ligt.
De commissie van het zendingsfeest bakende vanaf het begin een aan-
tal van deze grenzen af. In de samenstelling van het bestuur, de spre-
kers en het doel van de feesten dat zij voor ogen had, bracht ze het
orthodox-protestantse karakter van de feesten tot uitdrukking. Tege-
lijkertijd doorbrak de commissie juist grenzen, zowel bewust als onbe-
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wust, onder meer door de inzet van moderne middelen, doordat de
feestenwaren gebaseerd op buitenlandse voorbeelden en standsonder-
scheid overbrugden.

Bestuur en sprekers

Vanaf het begin nam de hoofdcommissie een niet mis te verstaan
standpunt in: ‘De namen en personen des hoofdbestuurs en der uit-
verkoren sprekers moeten de noodige waarborgen blijven, dat wij van
de nieuwerwetsche godsdienst niets weten willen.’25 De commissie
onderscheidde zich expliciet van de aanhangers van de ‘nieuwerwet-
sche’, moderne godsdienst en impliciet eigenlijk van iedereen die niet-
orthodox gelovig was.Het niet-vrijzinnige gehalte van de feestenwerd
gegarandeerd door het hoofdbestuur en de medewerkers.

De organisatie van het zendingsfeest bestond uit mannen van ver-
schillende kerkelijke en maatschappelijke achtergronden. Daarbij was
het overgrote deel vande 82bestuursledenuit de eerste veertig jaar pre-
dikant. Zeker twintig van hen stonden in een gemeente die behoorde
tot de top van hervormde gemeenten in Nederland: Amsterdam en
Den Haag, Rotterdam en Utrecht, Arnhem, Delft en Middelburg.26
Maar ook afgescheiden predikanten werkten mee, zoals Anthony
Brummelkamp, zijn schoonzoon Jan van Andel en Willem Hendrik
Gispen. De remonstrantse predikant Marinus Cohen Stuart was in
dit orthodoxe gezelschap wellicht een vreemde eend in de bijt, maar
Cohen Stuart was een bekende en gewaardeerde Réveilfiguur en staat
symbool voor de omgeving waaruit de feesten zijn ontstaan. De ove-
rige bestuursleden waren evangelist, hoofdbestuurslid van een zen-
dingsvereniging, ouderling in een grote gemeente, zoals de bekende
bierbrouwerWillemHovy in Amsterdam, of voorzitter van een stich-
ting voor maatschappelijk werk, zoals Jacques van ’t Lindenhout. Tot
slotwas een aantal patriciërs en aristocraten lid vanhet bestuur, bekend
vanhunpolitieke ofmaatschappelijke activiteiten voor orthodoxepro-
testanten.27

De gemengde samenstelling van het bestuur gaf de feesten een
interconfessioneel aanzien, of in de termen van het bestuur zelf een
‘evangelisch’ karakter. ‘Daarom lievebroeders en zusters,Gereformeer-
den, Afgescheidenen, Luthersen,Doopsgezinden,Hernhutters! Twist
hoort thuis in het hart van de oude mens. Vandaag is iedereen zen-
dingsvriend.’28 Dit drukte algauw echter meer een ideaal uit dan de
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praktijk. Het interconfessionele karakter van de feesten was in de
begintijd het sterkst. Toen droeg het zendingsfeest nog duidelijk het
stempel van het Réveil. Toch voerden ook in het begin leden van de
Nederlandse Hervormde Kerk al de boventoon, omdat ze getalsma-
tig nu eenmaal in de meerderheid waren. In de jaren zeventig kwam
sterk de nadruk te liggen op de groepsidentiteit van orthodoxe pro-
testanten, terwijl tegelijkertijd de tegenstellingen tussen verschillende
hervormde groepen toenamen. In eerste instantie was daarvan op de
zendingsfeesten nog niet veel te merken. Sprekers van de ‘ethische
richting’ en ‘confessionelen’ wisselden elkaar af. Maar na 1887 kregen
de gematigd-orthodoxe ‘ethischen’ de overhand. De hervormde predi-
kanten in het bestuur waren nagenoeg allemaal van deze richting, net
als de predikanten die als spreker optraden.

Het ideaal bleef echter net als voorheen om gelovige Nederlanders
van verschillende kerkgenootschappen met elkaar te verbinden. Door
de pijnlijke scheuring in de hervormde kerk werd op zendingsfees-
ten na 1887 zelfs meer dan ooit een gedachte van eenheid uitgedra-
gen. Alleen werden eenheid en onderlinge verbondenheid niet zozeer
gezocht inhet geloof, dat aanleidinghadgegeven tot zoveel strijd,maar
in het Nederlanderschap van de aanwezigen. Hiermee vervaagde het
intern-gerichte karakter dat de feesten vanaf 1870 hadden gehad en
kwam de nadruk te liggen op het koloniale project van het imperi-
alistische Nederland. Niet orthodoxie, kerk, school of politiek, maar
Holland op zijn breedst kwam aan het einde van de eeuw op de zen-
dingsfeesten centraal te staan.

Treinen en terreinen

Sinds de dagen vanNapoleon was het in Nederland verboden ommet
meer dan twintig mensen een godsdienstige vergadering te houden.
Zelfs de vergaderingen van de toch veelal eerbiedwaardige Christe-
lijke Vrienden hadden in dat licht nog een vleugje spanning met zich
meegebracht:wettelijkwaren ze verboden geweest. Sinds 1848washet
volgens artikel 167 van de grondwet wel toegestaan om godsdienstige
bijeenkomsten te houden op een besloten plaats en daaromwerden de
zendingsfeesten gehouden op landgoederen van particulieren.

De eigenaren van de terreinen waren uiteraard niet de eersten de
besten. Alleen aristocraten en patriciërs beschikten over landgoederen
die groot genoeg waren om er een feest te vieren met duizenden men-
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sen. Ook de koninklijke familie stelde tot twee keer toe een gebied ter
beschikking: het landgoed Raaphorst bij Wassenaar in 1908 en 1913.
Het merendeel van de gastheren en -vrouwen was voor zover na te
gaan niet direct op een bijzondere manier verbonden met orthodox-
protestantse activiteiten, maar zal zich uiteraard wel verbonden heb-
ben gevoeld met het rechtzinnige geloof. Vanaf 1875 werd het de
gewoonte dat de gastheer de feestgangers persoonlijk welkom heette,
waarbij hij een gedeelte las uit hetNieuweTestament of een gebed uit-
sprak.29

Het was voor het slagen van de zendingsfeesten cruciaal dat de
feestlocatie dicht bij een spoorlijn lag. Alleen door met de trein te
reizen konden feestgangers uit het hele land de feesten bijwonen.
De gestage uitbreiding en integratie van de spoorwegen tussen onge-
veer 1860 en 1880 hebben het succes van de zendingsfeesten mede
bepaald.30 De komst van de trein zorgde voor een enorme verkor-
ting van reistijden. Bovendien verbond het spoor de meest uiteenlo-
pende steden met elkaar; waren in 1868 Heerenveen en Almelo de
verst gelegen opstapplaatsen bij het feest, een jaar later waren ookGro-
ningen, Leeuwarden en Harlingen met het feest verbonden.31 Hier-
door nam het aantal feestgangers flink toe. Het zou in 1871 zijn top
bereikenmet ruim vijftienduizend bezoekers.Dit was zo’n indrukwek-
kend aantal mensen, dat tijdgenoten het zelfs schatten op 36000 tot
40000.32Doorde trein kregende zendingsfeesten een landelijk, ‘natio-
naal’ bereik. Voor 1860 was dit niet mogelijk geweest: de feestgan-
gers hadden de lange afstanden dan per trekschuit of diligencemoeten
overbruggen, die niet harder gingen dan vijf à zes en acht kilometer per
uur.

De zendingsfeestcommissie deed veel moeite om de reis naar het
feest betaalbaar temaken, zodat een zo grootmogelijk publiek in staat
was een kaartje te kopen. Jaarlijks onderhandelde het bestuur met de
verschillende spoorwegmaatschappijen over het aantal feesttreinen, de
opstapplaatsen en een aangepast tarief.33 De kaartjes kostten deson-
danks nog een paar gulden. De treinen vertrokken al vroeg in de mor-
gen vanuit de grote steden en deden alle stations op de route aan. De
vroegste vertrektijd ooit was 3.00 uur vanuit Groningen in 1869.34
Althans, volgens het spoorboekje. In Groningen zelf was het op dat
moment al tien tot vijftienminuten later.35 In denegentiende eeuwhad
namelijk iedere regio zijn eigen tijd, gebaseerd op de stand van de zon.
Voor de spoorwegen was dit onwerkbaar en zij hielden daarom vanaf
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1858 de Amsterdamse middelbare tijd aan en vanaf 1892 de tijd van
Greenwich. Deze tijden kwamen ook in de programmaboekjes voor
het zendingsfeest te staan. Voor de feestgangers was het een kwestie
van omrekenen om te bepalen wanneer de trein op de lokale tijd ver-
trok.36

Afgezien van dit tijdsprobleem werd er alles aan gedaan om het
de feestgangers zo makkelijk mogelijk te maken. Een station in de
buurt was niet noodzakelijk, want ter plekke werden tijdelijke houten
perrons neergezet, zodat de mensen maar een kleine afstand hoefden
af te leggen om bij het feest te komen. Om verwarring te voorkomen
waren de speciale zendingsfeesttreinen te herkennen aan verschillende
kleuren vlaggetjes. De kleur van de vlag was dezelfde als die van het
treinkaartje. Simpeler kon het niet. Kwam je uit Den Helder met een
blauw kaartje, dan hoefde je aan het einde van de lange dag alleen
maar naar de blauwe vlag op het geïmproviseerde perron te lopen om
de juiste trein naar huis te vinden. Gele kaartjes voor de mensen uit
Rotterdam? De trein bij de gele vlag zou er zeker stoppen.37

De groei van de spoorwegen gaf de zendingsfeesten een groot
bereik. Door de trein konden gelovigen uit alle windstreken bij elkaar
worden gebracht.

Het landgoed Houdringen [bij De Bilt] wemelde van Neder-
landers uit alle hoeken van ons vaderland; zelfs het eilandMar-
ken had zijn kontingent geleverd, en van die eilandbewoners
dwaalden verscheidene mannelijke en vrouwelijke exemplaren
in hunne eigenaardige kleederdracht tusschen demenigte rond,
waaronder een aantal Friesche en Noord-Hollandsche kappen
nevens de vele Hollandsche het bewijs leverden, dat ook uit het
Noorden van ons vaderland vele belangstellenden waren opge-
komen.38

Dit alleen al maakte het begrip dat de wereld groter was dan de directe
woonomgeving heel tastbaar, net zoals de eenheid van treintijden, die
kon afwijken van de lokale tijd, attendeerde op een andere, bovenlo-
kale eenheid. Vernieuwingen in de negentiende-eeuwse infrastructuur
bevorderden de ruimtelijke integratie van Nederland, het gebruik van
de nieuwe middelen door in dit geval de zendingsfeestgangers bevor-
derde ook een mentale eenwording. Orthodoxe protestanten uit alle
delen van het land kregen nu door hun eigen ervaring letterlijk een
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beeld vanhet concept ‘Nederland’, dat van een grote abstractie eenklei-
nere en tastbaarder realiteit werd.

Missie

De zendingsfeesten waren geen gewone feesten, maar uitdrukkelijk
bedoeld als ‘nationale’ feesten. Dat wilde zeggen ‘met een landelijk
bereik’ en ‘passend bij Nederland’. Het was voor de feestcommissie
van belang om dat laatste te benadrukken, want een al te directe intro-
ductie van buitenlandse fratsen was in de negentiende eeuw not done.
Verschillende mensen weigerden in 1863 zelfs hun medewerking aan
het eerste feest, omdat het ‘riekte naar uitlandsche manieren’.39 Inder-
daad waren de zendingsfeesten een zoveelste staaltje van transfer van
buitenlandse voorbeelden naar Nederland via het Réveil. Vooral de
Missionsfeste vormden een belangrijke inspiratiebron voor de Neder-
landse organisatoren, onder andere doordat ze de feesten zelf hadden
bezocht en aan den lijve hadden ondervonden wat een zendingsfeest
teweegbracht. Een ouder fenomeen waarop de feesten, deels via het
Duitse voorbeeld, werden gebaseerd, was de campmeeting, bekend uit
de Angelsaksische wereld.40

Campmeetings waren ontstaan ten tijde van de ‘Great Revival’ in
het zuiden van de Verenigde Staten aan het begin van de negentiende
eeuw. Deze opwekkingsbeweging ging vooraf aan het begin van het
Réveil op het Europese continent. Tijdens deGreat Revival maakte de
aanhang van de evangelische kerken in de Verenigde Staten een grote
groei door. Honderden bekeerden zich massaal tijdens bijeenkomsten
in de openlucht. Hier traden verschillende predikanten tegelijkertijd
op, die in hun preken hevig op het gemoed van de toehoorders werk-
ten en de nodige emoties wisten los te maken. Al snel maakten pres-
byterianen en baptisten geen gebruik meer van de campmeeting als
bekeringsmethode: de ongeremde emoties gingen toch wel ver over
de fatsoensgrenzen heen. Alleen methodisten hielden vast aan de bij-
eenkomsten, maar vlakten het emotiegehalte wat af en institutionali-
seerden demeetings als jaarlijks terugkerend fenomeen.Ophet terrein
werden nu tenten neergezet en overdekte spreekplaatsen voor de rede-
naars ingericht, zodat het er allemaal verzorgder uitzag.41

DeDuitseMissionsfeste sloten hierop aan.Dezewarenwatminder
gericht op bekering en het bespelen van emoties en meer bedoeld als
bijeenkomsten rond jaarvergaderingen van christelijke verenigingen.
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Ze hadden een stichtelijk karakter en dienden als ontmoetingsplaats
voor bestuurders van uiteenlopende verenigingen.Het sprakHeldring
aan dat deze feesten de verbondenheid van de feestgangers met hun
land versterkten. Bij de Duitse feesten werd steevast aandacht besteed
aan de historie van de omgeving. Voor Heldring riepen deze bijeen-
komsten een historische sensatie op, die verleden en heden met elkaar
verbond.

Maar als iets ‘riekt’, dan stinkt het, en de Nederlands organisatoren
wilden geen vieze luchtjes aan hun onderneming. Vooral in de begin-
jaren werd daarom steeds weer uitgelegd dat de feesten géén kopie
waren van deze buitenlandse voorbeelden, maar juist aansloten bij het
Nederlandse ‘volkskarakter’ endat ze ‘échtNederlandsch’waren.42Dat
moesten de nationalistische organisatoren ook wel doen, want in de
praktijk sloot de vorm van de feestenwel degelijk aan bij hetMissions-
fest en deels bij de campmeeting. Vooral in de eerste jaren lag ook bij
deNederlandse feesten denadruk opde persoonlijke, emotionele bele-
ving van het geloof.Ophet feest kondenmensen ‘gevoelendatmen één
is in liefde en geloof, zonder te spreken over geloofsbegrippen enmee-
ningen’, zo sprak Cohen Stuart in 1864. Buytendijk meende dat de
zendingsfeesten juist daarom zo succesvol waren. ‘De groote menigte
kwamomeenwoordvoor ’t hart, omgesticht enopgebouwd teworden
in hun geloof.’ De zendingsfeesten waren zo een vorm van inwendige
zending. Ze hadden zelfs tot gevolg dat feestgangers zich ter plekke tot
het ware geloof bekeerden, als was het een campmeeting, zo vertelde
predikant P. Huet zijn gehoor in 1868.43

De feesten boden ook een verantwoord en gezond dagje uit. ‘Ons
volk heeft de behoefte aan een dag uitspanning, om zich te verfris-
schen van de muffe kantoorlucht der handelsteden, van den vermoeij-
enden arbeid van den handwerksstand, en de zorgen des dagelijkschen
levens,’ meende Looman. ‘Vrije hemel, blaauwe lucht, groene bomen,
evangelische woorden uit het hart, gewijde liederen, zijn de beste
bestanddelen van eenNederlandsch volksfeest,’meldde het verslag van
1864.44 Volgens Abraham Kuyper zou de commissie daarom de naam
zendingsfeest beter kunnen vervangen door bijvoorbeeld ‘Christelijk
Landjuweel’. ‘Dat is schilderachtig en historisch beide, en echt natio-
naal bovendien.’45 Kuyper vond dat de zending niet meer dan een vlag
was die een veel bredere lading dekte. Godsdienstoefening, een dagje
uit, een gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten, het ‘zendings’-
feest was alles tegelijk. Maar wat Kuyper zag als een zwaktebod, was



[ 119 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 05_Hoofdstuk4. 15-12-2008:15.24, page 119.

voor de feestcommissie precies de reden om de naam zendingsfeest
aan te houden. Zending was wat hen betreft zo breed mogelijk:

Haar terrein is overal; zij werpt haar net in iederwater. In de hei-
denwereld plant zij de banier vanhetKruis; in de vergaderingen,
waarin de sociale vraagstukkenworden behandeld, vraagt zij het
woord; onze gevangenissen en gasthuizen treedt zij binnen; zij
bouwt kerken, zij sticht scholen.46

De zending was de ‘alles veroverende en scheppende kracht van het
Christendom’ en de zendingsfeesten moesten daarvan, ideologisch
gezien, de ‘belijdenis’ vormen. In praktische zin fungeerde de zending
als een bindmiddel tussen orthodoxe protestanten en was ze een uit-
stekend onderwerp om de plaats van het orthodoxe geloof in de maat-
schappij mee uit te bouwen en te legitimeren.

een orthodox-protestantse gemeenschap

Hun opzet, achtergronden enmissie plaatsten de zendingsfeesten dui-
delijk in een orthodox kader. Hiermee was in grote lijnen duidelijk
wie er wel en niet behoorden tot de gemeenschap die de zendingsfees-
ten symboliseerden en vormgaven. Maar de gemeenschap bínnen het
nationale, orthodoxe kader was daarmee nog geen vanzelfsprekend-
heid.Wat orthodox was en wie orthodox waren, was nog onduidelijk.

Ritueel

Een zendingsfeest leek sterk op een kerkdienst. Het feest begon rond
een uur of tien met een bijbeltekst, een welkomstwoord en een ope-
ningsgebed. Gezamenlijk zongen de bezoekers vervolgens het eerste
feestlied dat in het programmaboekje stond. Dit lied was altijd een
opgetogen psalm. Hierna betrad de predikant of hoogleraar die de
openingsrede zou verzorgen het spreekgestoelte. Zijn toespraak werd
onderbroken door een ‘tusschenzang’, om de aandacht vast te houden,
en afgeslotenmet een ‘nazang’.De rest van de dagwas gevuldmet rede-
voeringendie allemaalwerden ingeleid en afgesloten door gezamenlijk
zingen. Tijdens de toespraken werd onder het publiek gecollecteerd
voor de zending. Rond zes uur werd het zendingsfeest afgesloten met
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een afscheidsrede en een laatste gebed. Nog eenmaal zong het publiek
‘Halleluja! Eeuwig dank en eere…’ en ontving de zegen.

Een kerkdienst wordt gekenmerkt door een liturgie, de manier
waarop de bijeenkomst is vormgegeven en geordend. Een liturgie be-
staat uit woorden, symbolen, liturgische handelingen, rituelen. Op
een zendingsfeest waren de officiële onderdelen van die liturgie lang
niet allemaal aanwezig. Er was geen ‘votum en groet’ (de aanduiding
van de zegenbede die een predikant aan het begin van een kerkdienst
doet), geen avondmaal, alleen de zegen. In die zin hadden de feesten
een meer vrijblijvende vorm dan een kerkdienst. Daardoor konden
ze veel mensen aanspreken. Ook bijkomende elementen die de sfeer
van een reguliere kerkdienst bepalen, waren afwezig. De kansel was in
de beginjaren een ton met een luifel erboven, er waren geen te huren
zitplaatsen voor de notabelen bij de ‘kansel’, geen staanplaatsen voor
de armeren – zij konden nu dus zo dicht bij de spreker gaan staan als
ze wilden – en geen aparte plaatsen voor mannen en vrouwen. Sociale
verschillen werden dus niet benadrukt in de inrichting van de viering.

De opbouw van het zendingsfeest was uiteindelijk niet zozeer een
liturgie, maar een ritueel op zich. Uit welke protestantse gemeente de
feestgangers ook afkomstig waren en tot welke stand ze ook behoor-
den, allen herkenden het ritme van de dag. De opzet van het feest sym-
boliseerde op die manier dat wat de feestgangers gemeenschappelijk
hadden enherkenden.Hetmaaktehenbewust vanhunonderlinge ver-
bondenheid.47 Tegelijk vormde de opzet een symbolisch onderscheid
met anderen. ‘Een ganschen dag bepreekt te worden is van een ver-
slaggever, hoeveel respect hij ook hebbe van ’t godsdienstig leven zij-
ner landgenoten, niet te vorderen,’ schreef een journalist van het libe-
rale bladHet Vaderland in 1875.48 En in 1865 riep de liberale schrijver
Gerard Keller zijn geestverwanten op:

Laat de dogmatische, vormelijke godsdienst hier hare preekstoe-
len en hare dominé’s in kostuumoverbrengen.Gunhaar die vrij-
heid van ganscher harte, maar behoud gij de uwe, en geeft door
uwe tegenwoordigheid [op het feest] niet den schijn dat gij sym-
pathiseert met het kerkje-spelen in de open lucht en het feest-
vieren door bestudeerde toespraken en boetgezang.49

De opzet van het feest was een taal waarin alleen de orthodoxie com-
municeerde en waarmee men vrijzinnigen uitsloot.
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‘Wij’

De rite van het zendingsfeest benadrukte de orthodoxe identiteit van
de feestgangers. In de negentiende-eeuwse voorstelling kon dat geloof
niet losworden gezien vanhoehet inde loopder eeuwenwas gevormd.
Op de feesten werd dan ook voortdurend teruggegrepen naar de (bij-
belse) geschiedenis. De identiteit van de orthodoxe protestantse ge-
meenschap in Nederland werd voorgesteld als de vrucht van eeuwen.
Dit proces van reconstructie gaf grip op zowel het heden als de toe-
komst.

In de jaren zestig en zeventig werden de aanwezigen op het zen-
dingsfeest jaar in jaar uit vergeleken met het volk Israël uit het Oude
Testament. In 1868 bijvoorbeeld omschreef Cohen Stuart de opgeko-
men schare ‘als tot een groot legerkamp verenigd’. Het deed hem den-
ken aan de Israëlieten onder Jozua: ‘Het is het leger van Gods uitver-
koren erfvolk, gekomen in het beloofde land.’ In 1871 sprak Kuyper
inDe Heraut over ‘het Israël onzer dagen’ en in 1872 hield Buytendijk
zijn gehoor voor: ‘Ginds aan de woestijn ligt Kanaän.’ Een jaar later
illustreerde de rector van het Haags lyceum Laurens Reinhart Beijnen
de ‘wegen Gods met Nederland’ aan de hand van de geschiedenis van
het Joodse volk, ‘waarin wij allereerst zien hoe de Heer zijn volk uit
Egypte heeft uitgeleid door de woestijn naar het Kanaän der rust’.50

In de vergelijking met Israël is een aantal elementen van belang. De
orthodoxie in Nederland werd voorgesteld als een volk van ‘Godvree-
zenden’, net zoals het Joodse volk in het Oude Testament. De meeste
sprekers vergeleken het uitverkoren Joodse volk niet rechtstreeks met
het orthodoxe publiek,maar de suggestie lag erwel degelijk.Misschien
was de orthodoxie in Nederland een minderheid, ze was wel het volk
vanGodendaar kondanook een gevoel van trots ofmacht aanworden
ontleend.

Het oude Israël stondmodel voor de ideale natie.Hetwas een soort
oermodel dat door de bijbel werd overgeleverd als hét voorbeeld ter
navolging.51 Israëlwas één volk, een eenheiddie leefdenaar de geboden
van haar God en die door haar vertrouwen in diezelfde God kon gaan
wonen in het beloofde land: het mythische Kanaän waar alles goed
was. Navolging van het model-Israël hield dus een belofte in voor de
toekomst.52

Vooral in de openingstoespraken werd verder regelmatig gerefe-
reerd aan de geschiedenis van Nederland. Aanleiding voor een derge-
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lijk uitstapje was dan de plek waar de zendingsfeesten gehouden wer-
den of het jaar waarin men toen leefde. Vlak bij Heiloo bijvoorbeeld
lag een plek waarWillibrord gepreekt had in de middeleeuwen en ten
noorden ervan lag Alkmaar, de stad die zo had geleden onder de Span-
jaarden. Nabij Houdringen lag Utrecht, de stad van waaruit het chris-
tendom in Nederland was verspreid en waar de Unie van Utrecht was
getekend. 1863 was het jaar waarin Nederland de bevrijding van de
Fransen in 1813 en de instelling van het koninkrijk herdacht; het was
tevens het jaar waarin Nederland de slavernij afschafte in Suriname.
1872 was een jaar dat bol stond van de nationale feesten rond de ver-
overing vanDenBriel op 1 april 1572, hét symbool van de protestantse
overwinning op het katholieke Spanje in de zestiende eeuw.53 Zo was
er altijd wel een uitnodiging om te wijzen op de wortels van deNeder-
landse natie.

Het Nederland van de negentiende eeuw werd teruggeprojecteerd
op het verleden, alsof de natie tijdloos was. De voorbeelden uit de
geschiedenis werden zo gekozen dat ze het heden zin gaven. Door
het verleden als een gedeelde ervaring te presenteren zou een gemeen-
schapsgevoel ontstaanonderdehuidige bevolking vanNederland (‘het
vaderland’ of ‘de natie’). Van Rhijn stelde in 1869 dat sommige gelovi-
gen zichzelf (nog) niet rekenden tot ‘het Nederlandsche volk’. ‘Liefde
hiervoormoet dus ookop zendingsfeesten komen.Het isGods ordon-
nantie, dat hij de menschen onderling ten nauwest aan elkander heeft
verbonden, allernauwst de mensen van een land, ééne taal, ééne ge-
meenschappelijke afkomst en geschiedenis.’54 Uiteraard was de eer-
bied voor het Huis van Oranje hier nauw mee verbonden. Het Wien
Neêrlands Bloed en het Wilhelmus – toen nog niet het officiële volks-
lied – prijkten in menig programmaboekje. (‘Die deze niet van harte
kan meezingen en meebidden, hij is geen echte zoon van ons dierbaar
Nederland,’ vond Van Rhijn). Er werd voor het koningshuis gebeden
en natuurlijk refereerdemenig spreker aan de betekenis van deOranjes
voor de Nederlandse natie in haar worsteling met de Spanjaarden.

Maar wat het karakter van dat Nederland precies was, bleef op de
zendingsfeesten vaag. Verhalen over de middeleeuwen leken te wijzen
op een algemeen christelijk karakter vandeNederlandse bevolking.De
natie omvatte dan alle inwoners binnen de territoriale grenzen. Refe-
renties aan de Reformatie en de strijd tegen Spanje specificeerden dit
christelijke karakter van de natie echter in uitgesproken protestantse
zin. De referenties aan het oudtestamentische Israël suggereerden ver-
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volgens dat de protestantse orthodoxie de kern van die protestantse
natie was. Dat werd door diverse redenaars ook letterlijk zo uitgespro-
ken.55 Een eenduidige voorstelling van de natie viel uit de toespraken
niet op te maken. Dat hoefde ook niet. Het ging om de liefde voor het
vaderland. In de heersende opvattingenwas dat een cruciaal onderdeel
van goed burgerschap. Door de orthodoxie te presenteren als vader-
landslievend kon zij integreren in de Nederlandse samenleving. Door
te stellen dat zij de kern van de natie vormde, verschoof haar positie
daarbij van de marge naar het centrum. Dit droeg bij aan een gevoel
van eigenwaarde en aan legitimering.

Het terugblikken op het verleden bood ook nog op een andere
manier houvast. Veel sprekers stelden het zo voor dat de orthodoxie
in Nederland, net als het oudtestamentische volk Israël of de protes-
tanten uit de zestiende en zeventiende eeuw, te kampenhadmet tegen-
stand en ‘sterke vijanden’.Maar danwas er, aldus predikantCreutzberg
in zijn slotrede op het zendingsfeest van 1871, hoop voor de toekomst:
‘Is het soms duister in de toekomst, zie dan terug naar het licht des ver-
ledens. Schalt soms het krijgslied, de liederen van bevrijding uit vorige
dagen zullen nog eens klinken.’56 Juist uit bijzondere episodes uit het
verleden kon kracht worden geput voor de huidige tijd en strijd, zo
hielden de sprekers hun publiek voor.

Zending

Het welzijn van de natie, of zij nu bestond uit de kern van orthodoxe
gelovigen of uit de hele Nederlandse bevolking, werd op de zendings-
feesten in verband gebrachtmet het project vande zending.Volgens de
heersende opvattingen was de welvaart van Nederland te danken aan
de komst van het christendom. Dankzij de inspanningen van de eerste
missionarissen, zoalsWillibrord en Bonifatius, vereerden de feestgan-
gers in de negentiende eeuw geen eiken meer en waren ook mensen-
offers uit de tijd geraakt. Het christendom had de Saksen en Friezen
van hun heidense zedeloosheid bevrijd en zo had Nederland de zege-
ningen van de komst van het evangelie ervaren. De Nederlandse natie
had dan ook de opdracht zich in te spannen voor volken die, net als zij
ooit, nog ‘in het donker’ leefden.57

Christendom, beschaving en welvaart werden onlosmakelijk met
elkaar verbonden. In deze visie bestonden diverse stadia van bescha-
ving.Westerse en christelijke volken heetten ‘beschaafd’, China, Japan
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en Brits-Indië waren minder beschaafd, maar niet écht ‘heidens’ of
‘barbaars’. De bevolking van landen in Afrika en van de Nederlandse
bezittingen in Indië was daarentegen onbeschaafd en diende gered te
worden.58 De zending was daarvoor het beste middel. Voor de protes-
tantse orthodoxie was vooral de zending in de Nederlandse koloniën
van belang. De heidense bevolking van Indië was door God aan de
Nederlanders toevertrouwd en bovendien had Nederland een schuld
in te lossen.59Het verzaken van deze roeping kon grote politieke gevol-
gen hebben:

De evangelie-verkondiging is ook uit dien hoofde eene politieke
noodzakelijkheid. God wil buitentwijfel het heil der volken,
ook van de ongelukkige volken in Nederlandsch Oost-Indië.
Vereenigt Nederland zich niet daadwerkelijk met dien wil, dan
is het onvermijdelijk dat God onze koloniën geve aan een edeler
volk, dat zijne roeping beter begrijpt.60

De evangelisatie van ‘de Oost’ was dus niet een hobby van orthodoxe
gelovigen, maar een project van staatsbelang. De schatkist en de han-
del mochten baat hebben bij het bezit van de overzeese gebieden, de
evangelisatieplicht van de Nederlandse christenen moest uiteindelijk
de drijfveer zijn voor het behoud ervan.61 In de loop der jaren werd
op zendingsfeesten het koloniale bezit vaker op deze manier gelegiti-
meerd.62

In bovenstaande citaten wordt al de gedachte verwoord datNeder-
land een roeping had en een schuld moest inlossen bij de bevolking in
de koloniën. In 1878 zou deze gedachte door Kuyper worden opgeno-
men in ‘Ons Program’ en in 1901 verhief hij het tot officieel regerings-
beleid als ‘ethische politiek’. Dat Kuypers verwoording van het koloni-
ale programma niet origineel was, is al aangetoond,63 maar dat het niet
alleen een gedachte was die onder protestantse voormannen werd ver-
spreid, blijktwel uit de zendingsfeesten.De terminologie van ‘roeping’
en ‘schuld’ en de bijzondere rol van Nederland als koloniale mogend-
heid werden hier al vanaf de jaren zestig onder een groot publiek ver-
spreid. De zending en daarmee het koloniale project gaven invulling
aanNederlanderschap. Het verbond alle feestgangers met elkaar en de
orthodoxe protestanten met de andere inwoners van Nederland.
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Gedrag

De zendingsfeesten werden gepresenteerd als alternatief voor volks-
feesten zoals de kermis. ‘Ziet eens die wilde vreugd, dat dolle getier, die
sterkedranks-opwinding; slaat eens gade onze woeste lichaam- en ziel-
verdervende kermissen, de ijdelheid en geesteloosheid van vele onzer
volksfeesten. […] Daarom roepen wij: weg met de kermis!’64 In dit
kader waren de zendingsfeesten duidelijk onderdeel van de inwendige
zending die op bekering en beschaving was gericht. Van de aanwezigen
werd een gedrag verwacht dat strookte met de fatsoensnormen van de
gegoede standen. Zendingsfeesten waren daarmee een van de weinige
voorbeelden van een orthodox-protestants alternatief voor het volks-
vermaak.65

Het van het publiek gewenste gedrag werd echter voorgesteld als
een uitvloeisel van een orthodox-protestantse identiteit. Een goed
christen was fatsoenlijk en gedroeg zich respectvol jegens zijn omge-
ving. Concreet betekende dit dat de bezoekers van het zendingsfeest
niet rookten of spraken tijdens de speeches, dat ze op de heen- en
terugreis niet zongen op tussengelegen stations en bovenal dat ze zich
verre hielden van verdovendemiddelen, in het bijzonder van de sterke-
drank.

Het verbod op sterkedrank was het paradepaardje van het zen-
dingsfeest. Jaarlijks werd in de toespraken gewezen op de gevaren van
‘de vijand van het Nederlandsche volk’. Predikanten als Adama van
Scheltema, Gunning en Johannes Justus van Toorenenbergen en de
Arnhemse uitgever H.B. Breyer, allen lid van de Nederlandsche Ver-
eeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, propageerden zelfs
geheelonthouding. Op die manier zouden orthodoxe gelovigen zich
het best kunnen onderscheiden van niet-gelovigen.66

Op dit punt verschilden de zendingsfeesten van liberale alternatie-
ven voor volksvermaak. Enigszins jaloers verzuchtte de Friese schrijver
WalingDykstra: ‘Dit heeft nu toch tot op heden nog geen liberale ver-
eeniging klaar kunnen krijgen: een groot algemeen volksfeest te orga-
niseren, waarbij geen sterken drank gebruikt wordt.’67 De afwezigheid
van spiritualiën ontdeed het zendingsfeest van een volks karakter en
gaf het een respectabel imago. Een ander verschil met liberale alter-
natieven was dat op een zendingsfeest verschillende sociale groepen
vertegenwoordigd waren.

Aristocraten en patriciërs, gegoede burgers en het ‘gewone’ volk
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vierden het feest samen. Alleen ‘nationale feesten’, die vanaf de jaren
zestig regelmatigwerden gevierd om een belangrijke gebeurtenis uit de
geschiedenis of de verjaardag van de koning te vieren, hadden ook wel
een dergelijke samenstelling van het publiek, maar deze feesten waren
meestal lokaal georiënteerd, terwijl de zendingsfeesten een landelijk
bereik hadden. Bovendien waren de lokaal gevierde nationale feesten
opgedeeld in een chic diner voor de hogere standenmet daarnaast een
volksfeest.

Van groot belang voor de orthodox-protestantse gemeenschap was
de zorg voor de jeugd. Vaste prik waren toespraken over de zondags-
scholen en jongelingsverenigingen.68 Veel ‘jongelingen’ kwamen op
de feesten af en leden van plaatselijke verenigingen verleenden hun
medewerking aan de feesten in de kantines en op andere plaatsen op
het feestterrein.69 Ze werden door de sprekers vaak direct aangespro-
ken, vooral wanneer het de zending betrof. De jonge mannen van
nu waren immers de zendelingen van de toekomst. De grootste zorg
betrof echter niet de zondagsscholen of de jongelingsverenigingen,
maar de lagere school.

Sinds 1857 speelde de ‘schoolkwestie’, die vanaf de jaren zeven-
tig veranderde in een ‘schoolstrijd’. Na de schoolwet van 1857 had-
den orthodoxe protestanten steeds meer christelijke scholen opge-
richt, omdat ze de godsdienstige opvoeding van de leerlingen op open-
bare scholen onder de maat vonden. Deze scholen werden gesticht op
lokaal niveau en kregen soms financiële steun uit bredere kring. Op
zendingsfeesten werd in de jaren zestig voor zover na te gaan niet over
het christelijk onderwijs gerept; dit gebeurde pas in de jaren zeven-
tig toen de kwestie opnieuw op de politieke agenda werd gezet. Vanaf
1871 waarschuwden sprekers dat de staat bezig was het christendom
in Nederland te ‘vermoorden’ door al het openbare onderwijs gods-
dienstloos te maken.70 Herhaaldelijk werd de feestgangers op het hart
gedrukt het christelijk onderwijs te steunen.

De sterkedrank en het onderwijs waren na de zending de twee
belangrijkste thema’s die op de feesten aan de orde werden gesteld.
Daarnaast werd in de jaren zeventig aandacht besteed aan wat toen
bekendstond als de ‘sociale kwestie’, de problemen die waren ontstaan
door industrialisatie en urbanisatie. Hevig verzetten de orthodoxe
sprekers op het zendingsfeest zich tegen de socialistische oplossing. Ze
verguisden het communisme en socialisme en spraken over christelijke
alternatieven zoals de werkliedenvereniging Patrimonium uit Amster-
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dam of het Rotterdamse Bid enWerk. Gegoede burgers moesten zich
inzetten om ‘den werklieden scholen [te] geven met den Bijbel, hun
werknemers op zondag vrijaf te geven’ en ‘het getal der drankhuizen
te verminderen’. Een goed alternatief was in plaats daarvan bijvoor-
beeld het volkskoffiehuis.71 Zondagsheiliging, christelijk onderwijs en
drankbestrijding waren de ingrediënten om de sociale kwestie aan te
pakken.

Platform

In 1864 schreef een commentator dat hij de zendingsfeesten het liefst
zou zienuitgroeien totwat deEngelsen ‘the platform’ noemden, zijnde
de openbare ruimte tussen de geschreven publieke opinie en de poli-
tieke lezingen in het parlement. In feite bevonden alle uitgesproken
meningen tijdens openbare bijeenkomsten zich op het platform.72 De
commentator van het zendingsfeest wenste een dergelijke instelling in
Nederland zodat ‘bij elke voorkomende gelegenheid, bij ieder gewig-
tig vraagstuk des tijds, aan iedere zienswijze de gelegenheid wordt ver-
schaft om hare zaak ten overstaan van het publiek te bepleiten’.73 De
zendingsfeesten zouden die gelegenheid moeten bieden, net als alle
andere mogelijke christelijke filantropische verenigingen.

Dan zou er misschien een kans bestaan om bij het oprijzen van
diep in het leven der geheele natie ingrijpende vraagstukken –
staatkundige, maatschappelijke of godsdienstige wat ge wilt –
op het eigenlijk volk in tewerken; het kennis te doen nemen van
denmachtigen strijd der beginselen in onze dagen, en tevens een
leidenden invloed op zijne denkwijze uit te oefenen.74

Hoewel de zendingsfeesten niet gelijk kunnenworden gesteld aan ‘the
platform’ zoals dat in Engeland bekendstond, is het wel interessant
wat de toenmalige schrijver van het standaardwerk over ‘the platform’
in Groot-Brittannië over de geschiedenis van het Engelse platform te
zeggen had. Henry Jephson stelde dat de Evangelical Revival aan het
begin van de negentiende eeuw een belangrijke factor was geweest in
het ontstaan van het platform. In die religieuze beweging hadden spre-
kers en massa voor het eerst met elkaar kennisgemaakt. ‘Then, too,
for the first time that great masses came together, and, in coming
together, had revealed to them [the people] the community of inte-
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rest which bound them to their fellow-countrymen.’ Door bij elkaar
te komen had het grote publiek zichzelf gezien en daarmee een beeld
gekregen van de belangengemeenschap die zij vormde met de andere
inwoners van haar land. Een andere verworvenheid van de evangeli-
sche beweging was dat er niet alleen vergaderingen en redevoeringen
werden belegd,maar dat er ook tal van verenigingen uit voortvloeiden.
Volgens Jephson maakten de lagere standen zo kennis met het ver-
enigingsleven, met besturen, fondsenwerving en communicatie, alle-
maal zaken die hen bekend maakten met ‘the platform’, voordat ze dat
instrument gingen gebruiken om ook politieke aspiraties te verwezen-
lijken.75

De zendingsfeestenwaren in het begin vooral godsdienstige bijeen-
komsten in het teken van de zending. In die periode leerden publiek
en sprekers elkaar kennen en de zendingsfeesten groeiden uit tot een
fenomeen. Vanaf de jaren zeventig breidde het aantal onderwerpen
waarover werd gesproken zich gestadig uit. De zendingsfeesten boden
een geschikte gelegenheid om diverse maatschappelijke en politieke
onderwerpen aan de orde te stellen. Sprekers gaven hun mening over
evangelisatie, christelijk onderwijs, het socialisme, ‘materialisme’, de
Frans-DuitseOorlog, het gebruik van sterkedrank enverdovendemid-
delen, de rol van vrouwen, de situatie in deNederlandse koloniën of de
toestand van de armen en arbeiders in Engelse steden.

De zendingsfeesten fungeerden dus als een soort platform, een
podium voor een spreker die zo een groot publiek kon bereiken en
zijn mening kon ventileren over onderwerpen die hij voor zichzelf of
zijn gehoor van belang achtte. Ze vormden een uitstekende gelegen-
heid een publieke opinie te vormen of althans te proberen de mening
van het gehoor te beïnvloeden. Misschien was dit wel de belangrijk-
ste functie van de feesten. Zij boden geen permanente organisatori-
sche vormaande groep orthodoxe gelovigen inNederland,maar gaven
gelegenheid om groepsverbondenheid te beleven, te versterken en een
eigen publieke opinie te ontwikkelen, onder meer door allerlei actu-
ele kwesties aan de orde te stellen. Een platform suggereert bovendien
openheid. De scheidslijnen met moderne theologie en werelds ver-
maakwarenduidelijk aanwezig,maar daarbinnenkonden feestgangers
zich breed oriënteren.

In 1871 ontdekten Groen van Prinsterer en Kuyper de feesten als
een ‘krachtig middel tot openbaring van ons christelijk volkskarakter
in de natie, nu het officieel is doodgezwegen’.76 Kuyper liep al een
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paar jaar met de gedachte aan een politiek dagblad en vond in de
zendingsfeesten de perfecte brug van het ene platformnaar het andere.
Hij was in 1870 redacteur geworden van het zondagsblad De Heraut,
maar kon daarin zijn politieke aspiraties niet kwijt. In 1871 had hij
geldschieters gevonden voor een dagelijkse krant, eenmeer permanent
medium om dat wat Kuyper de ‘christelijke volksconsciëntie’ noemde
op te wekken en uit te dragen. De krant zou in 1872 verschijnen, mits
zich ten minste vijfduizend abonnees zouden opgeven voor men met
de uitgave begon.

Op het zendingsfeest van 1871 kregen alle bezoekers bij de ingang
een circulaire waarin de oprichting van een dagblad werd aangekon-
digd en feestgangers werden opgeroepen zich in te tekenen als abon-
nee. Ze ‘kwamen er tot in de verst verwijderde uithoeken van ons land
mee thuis. In alle kringen van ons Christenvolk sprak men nu over
de aanstaande Courant’, noteerde Kuypers biograaf Rullmann.77 Op
1 april 1872 verscheen het eerste nummer vanDe Standaard. Als dank
voor de steun en vooral om nog meer abonnees te werven, kregen de
zendingsfeestgangers in augustus van datzelfde jaar een gratis exem-
plaar van de krant bij de ingang van het feestterrein. ‘Aan de feest-
vierende schare te Wolfhese’ stond er op de voorpagina. Kuyper riep
de lezers op om de krant te steunen. Het zou ‘slechts van den ijver
en de sympathie onzer geloofsgenooten afhangen, of ons nu nog zoo
klein bladeke welhaast tot een blad van gewone grootte zal kunnen
uitgroeien’. De Standaard moest ‘het blad van ons Christenvolk’ wor-
den, het orgaan waarin een orthodox-protestantse blik op de wereld
werd geboden en waarin de lezers elkaar via advertenties op de hoogte
hielden van ‘het lief en leed onzer huisgezinnen’. Kuyper:

Immers wie een dagblad leest, weet, hoe op datzelfde oogenblik
door duizenden anderen op dienzelfden avond of op dienzelf-
den morgen in hetzelfde vaderland gelijke toespraak van het
blad wordt afgelezen, en hoe daardoor dezelfde aandoeningen
ook bij hen worden gewekt, dezelfde gedachten ook bij hen
insluipen, en dezelfde overtuiging ook bij hen wordt aange-
kweekt.78

Ook de krant probeerde als het ware de nationale orthodox-protes-
tantse gemeenschap te omvatten. Zoals de zendingsfeesten op één dag
en op één plaats publiek, sprekers en onderwerpen samenbrachten,
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zo wilde De Standaard dat dagelijks op papier doen. Anders dan
de zendingsfeesten dacht Kuyper daarbij uiteindelijk ook aan een
permanente organisatie en een politiek doel.

Verbeelding

Sinds de antropoloog Benedict Anderson zijn Imagined communities
schreef, zijn grote gemeenschappen zoals naties bekendkomen te staan
als ‘verbeelde’ gemeenschappen: iedere gemeenschap die groter is dan
een gemeenschap waarin iedereen elkaar kent, wordt, zo betoogde
Anderson, verbeeld in de geest van haar leden.79 Dit zegt in principe
niets over de realiteit van die gemeenschap; ze is niet echt of vals,
niet enkel íngebeeld. De verbeelding in de geest is een manier om een
grote gemeenschap, die bovendien niet dagelijks fysiek aanwezig is, te
kunnen (over)zien. Er leiden verschillendewegennaar die verbeelding.
Voor Nederlandse orthodoxe protestanten in de tweede helft van de
negentiende was het zendingsfeest daar één van, orthodoxe bladen
zoals De Standaard vormden een tweede. Door de vaststelling van
de grenzen van de gemeenschap, door de beleving van het ritueel van
het zendingsfeest, via liederen en toespraken gaf het zendingsfeest
invulling aan de mentale constructie van de orthodox-protestantse
gemeenschap. Tegelijkertijd bracht het de leden van de gemeenschap
fysiekmet elkaar in contact. De zendingsfeestenwaren eenmanier om
de omvang, de samenstelling en het karakter van de gemeenschap in
kaart te brengen en gaven een gezicht aan een groep die als geheel
verder nergens organisatorisch verankerd was.

De uiteenlopende onderwerpen die op zendingsfeesten aan bod
kwamen,werdenmoeiteloosmet elkaar verbonden.Geloof en zending
vormden de basis waarop een orthodox-protestantse houding werd
bepaald tegenover maatschappelijke verschijnselen en enkele politieke
kwesties en waarop oudere tradities werden gekoppeld aan nieuwe
elementen. Werden in een krant als De Standaard allerlei onderwer-
pen met elkaar in verband gebracht, doordat ze op dezelfde bladen
papier waren gedrukt, op zendingsfeesten werden allerlei onderwer-
pen met elkaar verbonden doordat ze op dezelfde dag op dezelfde
plaats werden behandeld en voor hetzelfde publiek. Daarnaast wer-
den ze retorisch aan elkaar gekoppeld door het gebruik van terug-
kerende beelden in toespraken, liederen en programmaboekjes. Deze
beelden bleven steeds dezelfde, op welk onderwerp ze ook betrek-
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king hadden, en brachten een verbinding tot stand tussen identiteit
en gedrag.

Het meest opvallende beeld is dat van strijd en vijanden. Vormen
van ongeloof, sterkedrank, materialisme, spiritisme, socialisme, het
godsdienstloze onderwijs, het waren allemaal vijanden van het ortho-
doxe protestantisme. Toespraken kregen titels mee als ‘Een gevaarlijke
vijand van het Nederlandse volk’, ‘Een erge vijand…’, ‘Een sterke vij-
and…’ of ‘Een machtige vijand…’80 Makkelijk te verslaan waren de vij-
anden niet en tóch moest de strijd worden aangebonden. De strijd
en aanverwante begrippen als ‘leger’, ‘legerkamp’, ‘zege’, ‘overwinning’
en ‘zegepraal’ stonden in veel toespraken en liederen centraal.81 Het
gebruik van deze beeldenwas overigens niet voorbehouden aan ortho-
doxe gelovigen. Aan het einde van de negentiende eeuw waren ze een
algemeen motief geworden.

Jan Smelik, die de zendingsliederen heeft onderzocht, kwam tot
de conclusie dat op zendingsfeesten gezongen liederen ‘dikwijls een
activistisch en triomfalistisch karakter’ hadden. Ze riepen op tot de
strijd, waarbij orthodoxe gelovigen zeker waren van de overwinning.82
Dit laatstewas ookdeboodschap vande voortdurende vergelijking van
het publiekmethet bijbelse Israël.Terwijl het inde liederenover ‘strijd’
in het algemeen ging, zetten de sprekers in hun redevoeringen uiteen
welke strijd moest worden gestreden en welke vijanden daarin het
onderspitmoesten delven.Het beeldwerd dus in toespraken ingevuld,
in de liederen was het verwerkt om te activeren en te bemoedigen.

Voor de zending gingen strijd en vijanden gepaard met lijden en
bloed. Deze woorden verwezen naar de kruisiging van Christus, naar
de ontberingen van zendelingen en naar de situatie van het ‘arme
heidenvolk’. Het lijden en de kruisiging van Christus vormden de
basis van het orthodox-protestantse geloof. Christus had met zijn
lijden en zijn bloed de zonden van de mensen op zich genomen.
Orthodoxe protestanten namen dit zeer letterlijk. Op het feestterrein
waren boven de spreekplaatsen grote spandoeken aangebracht met
teksten als ‘Christus is alles en in allen’, ‘De Heer is onze banier’, ‘Zeg
tot Sion: uw Koning komt’ en natuurlijk het belangrijkste motto van
de orthodoxe zending: ‘Vrede door het bloed des kruises.’

Verhalen over lijden en pijn riepen op tot mede-lijden. In het geval
van de relatie tussen gelovigen in Nederland en zendelingen kan dit
het best worden uitgedrukt met ‘sympathie’, letterlijk dus een warm
‘medegevoel’. In het geval van verre volken die waren verstoken van
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de blijde boodschap, van beschaving en welvaart, moest dit werkelijk
eenmede-lijden zijn.Volkendie nog leefden inhet ‘donker’, zonder het
‘licht derwaarheid’ (het evangelie), leefden innood.Doormede-lijden
werden gelovigen in Nederland aangemoedigd steun te geven aan de
inspanningen die nood te ledigen, aan de zending dus. Hetzelfde gold
voor allemensen in eigen landdie verstokenwarenvanhet licht vanhet
evangelie: de armen, prostituees, verwaarloosdekinderen, gevangenen,
iedereenopwie de christelijke filantropie zich richtte. Iedereendie niet
bekeerd was, leed immers.83

Het net aangehaalde beeld van licht en duisternis werd met name
verwerkt in de liederen en de plaatjes in de programmaboekjes. Duis-
ternis stond voor heidendom, zedeloosheid, barbarisme, ongeluk.84
Het licht was het evangelie. Een veelzeggende afbeelding sierde de

Programma van het zevende Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest (Arnhem
1870).
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voorkant van de zendingsfeestprogramma’s in 1868, 1869 en 1870.Op
de voorgrond staan twee mannen op een rots die allebei een arm naar
voren strekken. Op de achtergrond is een andere rots waarop mensen
staan te zwaaien. Ze staan voor wuivende palmbomen en dragen een
hoofdtooi. Boven dit ‘heidenvolk’ is de lucht donker, maar van achter
de donkerste wolk straalt één zonnestraal op de zwaaiende menigte.
Driemannen in een roeiboot zitten klaar om de beide anderen naar de
overkant te roeien. Dit pathetische beeld verwijst naar een tekst uit de
Handelingen der Apostelen (16:9–10), waarin eenMacedoniër in een
droom aan de apostel Paulus verschijnt en hem smeekt: ‘Kom over in
Macedonië en help ons!’ Het is de tekst die in de negentiende eeuw
steeds met de zending werd verbonden.85 De Macedoniër is zo hét
symbool geworden voor de niet-christelijke wereld. Zijn smeken is de
roepstem van ‘de heiden’. Het ‘Kom over en help ons’, de beelden licht
en donker en de smeekbede van ‘de heiden’ zijn in tal van afbeeldingen,
toespraken en liederen gebruikt.86

Maardebelangrijkste functie vandebeeldenwasniet dat ze emoties
opriepen die de steun voor de zending zouden bevorderen, maar de
notie dat de strijd en het lijden een gedeelde strijd waren en gedeelde
smart (medelijden). Het verbond gelovigen met elkaar, zowel in Ne-
derland als daarbuiten.

Eén strijd is ’t, die wij strijden,
Eén lijden, dat wij lijden
Schoon d’oceaan ons scheidt;
EénHeer, dien wij belijden
In wien w’ons eens verblijden
Vereend in d’eeuwigheid.87

Dit gedicht werd in 1868 geschreven om de verbondenheid tussen
gelovigen inNederland enZuid-Afrika uit te drukken,maar gaf vooral
weer hoe de orthodox-protestantse gelovigen zichzelf zagen; één strijd,
één lijden en één God. Oftewel: één gemeenschap en één samenbin-
dend geloof.

Deze gemeenschap stond tegenover ‘de wereld’, zoals dat heette.
‘Wereldsch’ hield eigenlijk alles in wat onchristelijk was en waar niets
goeds van te verwachten viel. Orthodoxe gelovigen waren vreemd in
die wereld, zij stonden erbuiten en konden er nooit deel van uitma-
ken: ‘Onze gevoelens en gezindheden druischen regelrecht tegen de
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hare aan. En geen vriendschap of goede verstandhouding is met haar
mogelijk, dandiewelke gekochtwordt tenkoste vanonze getrouwheid
aan den Heer.’88 ‘De wereld’ accepteerde ook de orthodoxen niet. ‘De
wereld’, dat was drankzucht, socialisme, onfatsoen, de kermis, hoererij
en godsdienstloze scholen. De strijd van de orthodoxie was dan ook
de strijd tegen ‘de wereld’. Duidelijker kon het ‘wij’ tegen ‘zij’ niet zijn.
‘Wij’ was goed, ‘zij’ per definitie fout.

Het zelfbeeld van de orthodoxie was ambivalent. Enerzijds voelde
menzich achtergesteld, anderzijds kondenorthodoxe gelovigenkracht
putten uit de overtuiging de kern van de natie te vormen, fatsoenlijk
te zijn, kortom vele malen beter dan de tegenstander. Huet vatte dit
gevoel samen in zijn slotrede van 1868: ‘In de wereld zijn wij vreemde-
ling […].Maar hier, op dit feest, hebben wij recht van zijn.’89 Onder de
indruk schreef ook Kuyper:

En daarom steunt het hart, zich eens niet verlaten, zich eens
door duizenden omringd te zien, en het land en volk door een
tastbaar getuigenis toe te roepen: We zijn er nog, ge hebt nog
met ons te rekenen, die eenlingen, saamgenomen, zijn nog een
schare die u verbaast!90

In een commentaar bij het zendingsfeest van 1873 constateerdeBrons-
veld opgetogen: ‘Watmen er ook van zegge, de orthodoxie wint in den
lande aan kracht! Zulk een partij is waarlijk niet gering te achten.’91
Het zendingsfeest was de icoon geworden van een zichtbare en tast-
bare nationale orthodox-protestantse gemeenschap.

bevestiging

Orthodoxe protestanten namen met de zendingfeesten stelling in de
publieke ruimte. Vooral vanaf eind jaren zestig en in de jaren zeventig,
toen de feesten populairder werden en fungeerden als een platform,
riep dat reacties op. De eerste jaren werden de feesten in bijna alle libe-
rale kranten kort verslagen, in demeeste gevallen zonder een spoor van
spot. Dat veranderde eind jaren zestig. De opvatting dat de orthodoxie
een ‘intellectueel achterhaald’ verschijnsel was,92 klonk in toenemende
mate door in de stukken van liberale commentatoren, die meestal de
moderne theologie waren toegedaan. De Nederlandsche Spectator had
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in 1863 al de toon gezet met een spotprent getiteld ‘Eene Nederland-
sche meeting’. De prent geeft een impressie van het feestterrein. We
zien deftige heren, schoolmeesters, jonge mensen en keurige vrouwen
met parasol. Sommigen liggen loom en ontspannen in het gras, kij-
kend naar de mensenmassa verderop. Op de achtergrond staan twee
spreekgestoeltenmet daarop druk gebarende redenaars. Onder de lin-
kerkansel staart een eenvoudig gekleed echtpaar met een gelukzalige
glimlach omhoog. In tegenstelling tot de gezichtsuitdrukking van de
meeste toehoorders zijn de gezichten van deze simpele zielen goed te
zien. Verder toont de prent nog een fotograaf en een stoet van koet-
sen die langs het feestterrein rijdt. Op de voorgrond zittenmensen uit
de meer gegoede standen bij elkaar, het ‘gewone’ volk zit dicht bij de
spreekgestoelten.

Dat het hier om een orthodoxe bijeenkomst gaat, laat de centraal
geplaatste figuur op de tekening zien. De man is gekleed in een kuit-
broek en draagt een driekante steek op zijn hoofd. Onder zijn arm
houdthij eenboek.Dekuitbroek, steek, bef en gespschoenenvormden
het traditionele ambtsgewaad van predikanten.93 In 1863 droegen nog
maar weinig predikanten deze kleding. Alleen sommige afgescheiden
dominees trokken de traditionele uitrusting nog aan ten teken dat zij
zich wilden identificeren met de gereformeerde kerk van voor 1795.94
De tekenaar laat diverse mensen in de prent buigen voor deze strenge
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predikant in zijn achterhaald ambtsgewaad en schetst verder de sfeer
van de bijeenkomst met de verveelde, geïnteresseerde en gelukzalige
gezichtsuitdrukkingen van zijn figuren.

In 1864 schreven Gerard Keller en Jacobus Jan Cremer over het
zendingsfeest.Keller riep zijn lezers opomzich verre te houdenvanhet
‘kerkje-spelen indeopenlucht’ enhet ‘boetgezang’.Cremerwalgde van
dedogma’s, schuld enboete die er gepreektwerden.Het ‘Verdoemenis!
Verdoemenis!!’ dat ‘al galmend werd herhaald’, liet bij hem ‘een bitter
pijnlijken indruk’ achter. Overigens was Heldring de enige spreker
die hij had gehoord, de rest kon hij al niet meer aan. ‘Zal ik later de
redenaars hooren […] en u verhalen wat ze daar leerden en predikten?
O, ik bid u, verg mij althans dit laatste niet.’95

Beide auteurs gebruikten stereotiepe beelden om de feestgangers
te beschrijven. Het orthodoxe geloof was een geloof van dogma’s,
schuld, boete en verdoemenis. Volgens de Arnhemsche Courant was
er in 1868 dan ook ‘een geheel leger van poor sinners’ bijeen op het
feest. Het publiek deed de verslaggever denken aan het ‘engelsch pië-
tisme en de straatpredikers uit Londen’. Het was een vrome menigte:
‘doordengeest gedreven, verhieven [sommigen]nu endanhunne stem
en riepen uit, dat zij arme, verloren zondaars waren, onrein van den
hoofdschedel tot den voetzool.’ Gelukkig vielen er ‘een paar regen-
buijen’ om ‘de feestvierenden te herinneren dat zij een ligchaam had-
den’.96

Of de stereotiepe beelden waren ingegeven door de referentieka-
ders van de commentatoren, of dat publiek en sprekers op de zen-
dingsfeesten die beelden als het ware opnieuw opriepen, doet er niet
zoveel toe: voor de liberale buitenstaanders was het duidelijk dat op de
zendingsfeesten de orthodoxe gelovigen van Nederland bijeen waren.
Johannes van Vloten karakteriseerde ze in 1875 als ‘een volkjen, van
’t jaar 18 en 19’. Hij verwees daarmee naar de synode van Dordrecht
in de zeventiende eeuw, waar de meer vrijzinnige protestantse stro-
mingen waren veroordeeld en de gereformeerde kerk haar orthodoxe
lijn had aangenomen. Everhardus Johannes Potgieter miste juist die
zeventiende-eeuwse mentaliteit op het zendingsfeest: hij had zo ge-
hoopt dat de nationale feesten de tijdgeest van ferme jongens en stoere
knapen konden doen herleven.97

Terwijl de orthodoxe protestanten door het zendingsfeest een ster-
ker besef kregen dat ze een groep van betekenis waren in de samenle-
ving, groeide de spot van de liberale pers.Deels was dit een kwestie van
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gemakkelijk scoren, maar wellicht had het er ook mee te maken dat er
desondanks een dreiging uitging van de orthodoxie, die steeds zicht-
baarder werd. Een aantal verslaggevers wees daar ook op en ging seri-
eus in op de uitwerking die de feesten hadden op de bezoekers ervan.
In 1873 citeerde Waling Dykstra in zijn verslag Isaäc Esser, die zijn
gehoor had voorgehouden:

Het volk zal het op den duur niet dulden, dat God en Jezus
buitengesloten worden, buiten de tweede kamer, buiten de pro-
vinciale staten, buiten de gemeenteraden en buiten de school.
Neen, dat kan en zal het volk niet dulden.98

Dykstra vond Esser een ‘bombariemaker’ die het volk opzweepte en
opzette tegen de openbare school. Zonder dergelijk gestook zou het
volkmet de openbare school best tevreden zijn geweest.Watmoest dat
volk, waarmee de spreker ongetwijfeld ‘het dom gemeen van de grote
steden’ bedoelde, nu met de handelingen van de Tweede Kamer, ‘wat
anders, dan oproer stoken?’Overigens zagDykstra het niet somber in:
hijmeendedat de orthodoxie opwegwas omvrijzinnig teworden.Uit-
eindelijk zouden het ‘vrije denken’, tolerantie, kortom ‘de vooruitgang’
overheersen en het zendingsfeest werkte daaraanmee.Het bevorderde
de ‘goede smaak en tolerantie’ onder de rechtzinnigen en bracht ‘libe-
ralen, orthodoxen, Hollanders en Friezen bij elkaar op één plaats, en
zij leren elkaar nader kennen. Mensen die anders altijd thuis zijn en
anders niet verder komen dan in de kerk, die komen bij zo’n gelegen-
heid eens van honk, en dat zal hen goed doen’.99 De journalist van het
Algemeen Handelsblad was er echter helemaal niet gerust op:

Schouderophalend zegt men misschien: ongezonde, flauwe
kost! Maar men bedenke, dat in den regel het gelovige volk
geen andere kost dan deze wordt voortgezet en de gevolgen van
Basile’s100 laster maar! Laster maar! kunnen dagelijks worden
opgemerkt. De vruchten van dergelijke Zendingsfeesten […]
laten zich niet zoo direct aanwijzen; ook niet de kwade vruch-
ten; maar bij verkiezingen treden zij aan den dag. De agitatie
tegen de schoolwet wordt wakker gehouden en zeer zeker is dit
een der redenen, waarommen met de organisatie der zendings-
feesten niet vertraagt.101
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De meeste liberale commentatoren bekeken de zendingsfeesten
vanuit hun eigen sociale omgeving, waarin de moderne theologie, het
fatsoen en de goede smaak op een voetstuk stonden. De wereld van
de zendingsfeesten was de hunne niet. Het was het gemakkelijkst om
het gelovige volkje als een eigenaardig element in de samenleving te
beschouwen en zijn karakter te omschrijven in bekende traditionele
bewoordingen. Toch leek het, naarmate de jaren zeventig vorderden,
onvermijdelijk dat beide werelden elkaar steeds meer zouden raken.

Een andere grote groep buitenstaanders, de katholieken, voelde
zich een stukminder bedreigd. Katholieken voelden zich hoogstens te
kort gedaan door de overheid, die de protestantse zendingsfeesten wel
toestond, maar hun processies aan strikte regels bond.102 In de katho-
lieke pers was er weinig aandacht voor de feesten.Het dagbladDe Tijd
schreef er pas in 1871 over; eerder verschenen commentaren in het
culturele tijdschrift De Katholiek. De redactie van De Katholiek kopi-
eerde alleen de verslagen uit andere bladen en koos daarbij nooit voor
spottende teksten, maar voor kritische doch positieve stukjes. In 1863
prees de redactie de godsvrucht van de orthodoxe zendingsfeestvier-
ders, al zei de verrukking van de protestanten over het zendingsfeest
natuurlijk genoeg over de kwaliteit van hun wekelijkse zondagsvierin-
gen die het niet haalden bij katholieke missen.

De redactie van De Tijd sloeg een heel andere toon aan. In 1871
nam ze een verslag over uit De Heraut en omschreef het publiek als
‘de meest eenvoudigen uit den lande, die “fijnen”, die “uitgestreken
menschenhaters”, die “zwartgallige donkerkijkers”, die “onnatuurlijk
strengen” ’. Deze omschrijving was een uit zijn verband gerukte zin van
Kuyper in De Heraut, die de bewoordingen had gebruikt om de spot
te karakteriseren waarmee de orthodoxie doorgaans te maken kreeg.
InDe Tijd is daarvan echter weinig terug te vinden.103

Het jaar erop becommentarieerde De Tijd het zendingsfeest op
twee achtereenvolgende dagen op de voorpagina. Belangrijkste punt
van kritiek was dat de sprekers op het zendingsfeest hun publiek had-
den bespeeldmet ‘effekt-makendemiddeltjes’ om ‘de vrome stemming
der toegestroomde menigte hooger te heffen en op te schroeven’.104
Dat was niet alleen bijzonder meelijwekkend – de arme protestanten
trachtten ‘hetweinigje, dat hunuit de stormendes ongeloofs overbleef,
met bijna wanhopige inspanning’ te redden – het was ook bijzonder
onfatsoenlijk. De sprekers appelleerden aan de emoties van hun toe-
hoorders en hun stijl was weinig sober. VolgensDe Tijd was dat niet de
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juiste manier om te spreken in het openbaar. Na 1872 schreef De Tijd
nog nauwelijks over de feesten. Alleen in 1878 probeerde ze nog wat
te stoken tussen Buytendijk en Kuyper, wat uitvoerige beschrijvingen
in het door Buytendijk geredigeerdeWageningsch Weekblad opleverde
over het karakter van de zendingsfeesten.

Zowel liberalen als katholieken bevestigden het orthodoxe karak-
ter van de zendingsfeesten en de specifieke identiteit van de feestgan-
gers. Van buitenaf was er weinig ruimte voor nuance. Wat zij beschre-
ven, was het publieke gezicht van de op het zendingsfeest aanwezige
gemeenschap: het karakter van deze groep was orthodox-protestants.
Het feest symboliseerde op die manier een duidelijke grens met niet-
orthodoxe protestanten, die niet alleen door de feestgangers zelf, maar
ook door buitenstaanders werd gelegd. Een andere grens die bui-
tenstaanders trokken, was die van het fatsoen: sommige liberalen en
katholiekenontwaarden verschillende gebruikenopde feestendie niet
aansloten bij hun eigen waardepatroon. Was dit in de jaren zestig en
zeventignogdeheersendepubliekeopinie, juist deze fatsoensgrens zou
aan het einde van de negentiende eeuw (tijdelijk) door de orthodoxie
en door socialisten worden betwist en verlegd.

van orthodox-protestants naar nederlands

Het gezicht naar buiten toe, of het publieke masker, was dus makke-
lijk te lezen. Maar wie beter keek, kon vanaf de jaren zeventig de eer-
ste rimpels in het gezicht en barsten in het masker ontdekken. Bin-
nen de tot dan toe brede orthodoxe gemeenschap werden nauwere
grenzen getrokken.Deonderlinge tegenstellingen en spanningenkwa-
men vooral aan de oppervlakte toen in de kerk partijen ontstonden en
een deel van de orthodoxe protestanten de schoolkwestie vanaf 1871
tot een politiek thema verhief. Bij de openingsrede van het zendings-
feest in 1875 riep hoogleraar theologie Gijsbert Hendrik Lamers deze
verschillende groepen op tot een wat gematigder houding. Het kon
toch wel wat ‘rustiger en minder gejaagd, wat krachtiger en minder
overspannen, wat vriendelijker enminder scherp’.105 Lamers wilde niet
ontkennen dat er allerlei vraagstukken waren op kerkelijk gebied, wat
betreft het lager onderwijs en het sociale leven die zorgen baarden,
maar ze moesten niet zo zwaar worden opgevat dat er geen eenheid
meer mogelijk was onder orthodoxe gelovigen.
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Lamers kon zich goed indenken dat het voor sommigen moeilij-
ker was geworden samen het zendingsfeest te vieren: ‘Ook dit kan ik
zeer wel begrijpen, dat het u zwaar valt eene heilige algemeene chris-
telijke kerk te geloven en een Christelijk Nationaal Zendingsfeest te
vieren, en middelerwijl zooveel broeders in onderlingen strijd gewik-
keld te zien.’ Openlijk wees hij de mannen terecht die ‘alleen de ver-
schillen doen uitkomen zonder op de eenheid te letten’. Deze man-
nenbedachten telkens nieuwe vormenvanonderscheid omduidelijker
omlijnde subgroepen te vormen, of ‘nieuwe partijnamen, opdat iedere
groepeering zoo zuivermogelijk zij’. VoorLamers, enhij vertolkte daar-
mee demening van de organisatiecommissie en de predikanten die het
feest droegen, was het zendingsfeest daartegenover een symbool van
eenheid. Die gedachte moesten de feestgangers dan ook vasthouden:
‘Al ziet gij veel dat u bedroeft rondomu geschieden in deze partijzuch-
tigen tijd, gij kunt toch nietmeenen dat het louter fictie is, wat ons ook
dit zendingsfeest te aanschouwen geeft.’106

Louter fictiewas hetmisschienniet,maar het harmoniemodelwerd
steeds meer een gedroomde werkelijkheid. Vooral in de kerk liepen de
spanningen steeds hoger op, totdat het in 1886 en 1887 tot een kerk-
scheuring kwam, de Doleantie, die ook zijn sporen zou nalaten op de
zendingsfeesten. In 1888 verweet het afgescheiden blad De Roeper de
feestcommissie partijdigheid in de keuze voor de sprekers: deze waren
voornamelijk orthodoxhervormd.Ook volgensDeStandaard hadden
de zendingsfeesten ‘de laatste tijd een bepaalde kleur gekregen’.107 In
1902 zouden gereformeerden officieel worden buitengesloten van de
feesten. Toen besloot het hoofdbestuur de Gereformeerde Zendings-
vereeniging niet meer te laten delen in de collecteopbrengst. Het geld
werd immers vooral door ‘niet-Gereformeerden’ bijeengebracht, ter-
wijl gereformeerden ‘bijna bij uitsluiting’ bijdroegen aan verenigingen
uit eigen kring.108

De groep die op de zendingsfeesten bijeenkwam, veranderde op
deze manier van een open naar een meer afgebakende gemeenschap
van voornamelijk hervormden. Tegelijkertijd werd het een gemeen-
schap die niet langer alleen de eigen (groeps)belangen propageerde,
maar een algemeen, nationaal belang. In hunoptreden benadrukten de
feestgangers niet meer zozeer hun identiteit als orthodoxe protestant,
maar presenteerden ze zich voornamelijk als gelovige inwoners van
Nederland.Opzendingsfeesten leefden zijmeemetde zendelingendie
in de eigen overzeese gebieden (vooral Indië) het ‘licht’ van het evan-
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gelie brachten. De gemeenschap op de zendingsfeesten steunde op die
manier het opkomendeNederlandse imperialisme onder hetmomvan
de opdracht van een voortdurende uitbreiding van ‘het Koninkrijk
Gods’.

Ook de verwantschapmet de Boeren inZuid-Afrikawerd nu bena-
drukt. Zuid-Afrika had wel vaker in de belangstelling gestaan, maar de
aandacht voor de Afrikaners groeide in de jaren rond de Tweede Boe-
renoorlog (1899–1902). Op het zendingsfeest van 1901 hield A.D.W.
Wolmarans, samenmet president Paul Kruger op propagandareis, een
toespraak. Een jaar later gaf predikant H.D. van Broekhuyzen uit Pre-
toria ‘in gloeiende taal uiting […] aande smart die zijn ziel doorvlijmde
over ’t knechten van zijn volk door de Engelschen. Iedereen was diep
onder de indruk zóó van deze ramp als van deze rede’.109 Waren de
zendingsfeesten tot in de jaren tachtig een instrument in de groeps-
vorming van orthodoxe protestanten geweest, aan het einde van de
negentiende eeuw werden ze een middel tot integratie in een grotere
gemeenschap, namelijk dat van Nederland als geheel. De focus op de
eigen groep veranderde naar een gerichtheid op de buitenwereld.110

protestantse processie

Een dagje zendingsfeest betekende voor de protestantse feestgangers
misschien wel hetzelfde als de bedevaart of een processie voor katho-
lieke gelovigen. Het was godsdienstoefening, een openbaremanifesta-
tie van het geloof,maar ook een dagje uit en er diende een tocht onder-
nomen te worden om de plaats van bestemming te bereiken. Benedict
Anderson heeft de pelgrimstocht beschreven als een reis van de ver-
beelding. Tijdens de reis komt de pelgrim anderen tegen, die hij niet
kent, maar met wie hij zich toch verbonden kan voelen, omdat hij en
de andere reizigers hun bestemming delen.111 Het doel van de reis is
niet willekeurig, maar een bewust gekozen bestemming, waarvan de
waarde wordt bepaald door de identiteit van de gelovige op weg.

Het zendingsfeest als een reis van de verbeelding is een vrucht-
baar beeld om de functie van de feesten te beschrijven. Reizen bete-
kent over grenzen gaan en grenzen verleggen: het onbekende wordt
bekend. De eerste grens die het feestpubliek overschreed, was die van
de lokale leefomgeving. Een reis naar het zendingsfeest was een reis
door Nederland, die door de inzet van treinen werd vergemakkelijkt
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en waarbij de grenzen van de leefomgeving verder naar buiten werden
gelegd. Nederlandwerd kleiner en groter tegelijk. De spoorwegen ver-
kleinden afstanden, doordat het reizen sneller kon, en brachten men-
sen samen uit alle hoeken van het land. De confrontatie met vreemde
klederdrachten en andere accenten droeg bij aan het besef dat ook deze
onbekenden Nederlanders waren. De reis met de trein, de confronta-
tie met anderen, het verschil tussen lokale zonnetijd en een landelijk
aangehouden eenheidstijd duidden op een wereld die de lokale wereld
oversteeg. Het publiek kreeg in toespraken tal van kwesties voorge-
schoteld die iedereen aangingen, ongeacht waar men woonde. Zen-
ding, drankbestrijding, de schoolkwestie en de sociale kwestie werden
gepresenteerd als nationale vraagstukken.

De feestgangers lieten met hun tocht naar het feest hun lokale
gemeenschap achter zich en vormden een gemeenschap die niet was
gebaseerd op lokale grenzen en standsonderscheid, maar uitsluitend
op geloof. De zendingsfeesten maakten de orthodoxie zichtbaar en
lieten zien dat deze groep een eigen ruimte voor zichzelf creëerde
in Nederland. Buitenstaanders als liberalen en katholieken gaven die
ruimte ook, omdat zij, ondanks hun kritiek, de orthodoxe protestan-
ten als een aparte groep karakteriseerden en daarmee in feite erkenden.

De grenzen van de gemeenschap vormden de grenzen van de ortho-
dox-protestantse identiteit. Zewerden gesymboliseerddoorhet ortho-
doxe geloof in nauwe verbondenheid met de geschiedenis van de pro-
testanten in Nederland, door zending als een nationale roeping te
erkennen, door het belang dat werd gehecht aan de opvoeding van de
jeugd in de vorm van christelijk onderwijs, zondagsscholen en jonge-
lingsverenigingen endoor evangelisatie.Deorthodoxie onderscheidde
zich van ‘de wereld’ door het afzweren van de sterkedrank, idealiter
zelfs door geheelonthouding, door alle vormen van socialisme af te
zweren en zich op zendingsfeesten fatsoenlijk te gedragen.

Zo zijn de zendingsfeesten van groot belang geweest in de groeps-
vorming van de protestantse orthodoxie en de positionering van deze
groep in Nederland, vooral tussen 1860 en eind jaren 1870. Ze waren
van psychologisch belang, omdat ze feestgangers zicht gaven op een
nieuwe, nationale gemeenschap en in meer ‘materiële’ zin, omdat ze
een platform vormden waarop invulling werd gegeven aan de nieuwe
groepsidentiteit. De thema’s die vanaf het platformwerden besproken,
waren hier niet langer alleen discussiethema’s voor (verlichte) burgers,
degenen die al een eigen positie innamen in de publieke sfeer enmede-
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zeggenschap hadden over de inrichting van de maatschappij. Iedere
orthodoxe protestant, ook van lage afkomst, kreeg op een zendings-
feest toegang tot het publieke debat.

De gemeenschap die door het zendingsfeestpubliek werd gerepre-
senteerd, was niet gericht op directemacht.Hetwas een open gemeen-
schap, niet op één punt organisatorisch verankerd. Iemand als Abra-
hamKuyper had op den duur een heel andere orthodoxe gemeenschap
voor ogen dan dit type.De doorKuyper verlangde orthodoxe gemeen-
schap was gericht op politiek, op macht en invloed. Ze was bovendien
hecht georganiseerd in een reeks aanverwante organisaties. Zijn (gere-
formeerde) gemeenschap was veel kleiner dan de brede orthodoxe
gemeenschap die zich op zendingsfeesten manifesteerde. Kuypers ver-
langen zou gestalte krijgen door het succes van de grote, brede ortho-
doxie, maar luidde ook de teloorgang van die brede gemeenschap in.
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hoofdstuk 5

STRIJD OM DE VOLKSKERK

Kerkelijke verkiezingen en orthodoxe
partijvorming (1867–1875)

Het Réveil en zijn christelijke filantropie, de verschillende groepen
orthodoxenmet hun eigen landelijke en lokale evangelisatieverenigin-
gen, de massaal bezochte zendingsfeesten: vanaf de jaren veertig had-
den orthodoxe protestanten elkaar opgezocht en zich gemanifesteerd
op lokaal en nationaal niveau. Ze hadden tal van organisaties en net-
werken gevormd en ontplooiden activiteiten die, hoewel verschillend
in doel en opzet, gemeenschappelijk bestempeld konden worden als
‘orthodox’. Maar ondanks al deze activiteiten was de deelname van
orthodoxe protestanten aan het formele publieke leven in Nederland
marginaal. Zij bewogen zich als het ware buiten de bestaande orde
om. Buiten hun eigen organisaties hadden ze nauwelijks invloed in
de kerk en een machtsfactor op politiek gebied waren ze al helemaal
niet.

Dit veranderde nadat in 1867 in de Nederlandse Hervormde Kerk
het kiesrechtwerd ingevoerd.Hetmaakte een einde aandebestuurlijke
opbouw van de kerk van bovenaf. De mannelijke lidmaten kregen het
recht zelf hun kerkenraden te kiezen. Hieruit zouden vervolgens de
classes, provinciale besturen en de synode worden samengesteld. Dit
nieuwe stelsel van vertegenwoordiging had grote consequenties voor
de verhoudingen tussen de verschillende kerkelijke stromingen. De
lokale kerkelijke verkiezingen resulteerden in een nationale krachtme-
tingmet een spectaculaire uitkomst. Bij de eerste verkiezingen in 1867
behaalde de orthodoxie in alle belangrijke steden een daverende over-
winning. In één klap werd ze zo een factor van betekenis binnen het
instituut, dat weliswaar geen publieke kerk mocht heten, maar waar-
van de samenstelling wel degelijk werd gezien als een weerspiegeling
van de publieke verhoudingen.
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Als het grootste, nationale genootschap had de Nederlandse Her-
vormde Kerk een bijzondere plaats in de openbaarheid. Vanuit haar
geschiedenis was ze altijd verbonden geweest met de openbare orde.
Na 1848 veranderde dit, wettelijk gezien, maar wat bleef, was dat haar
predikanten en bestuurders als vooraanstaande burgers volop partici-
peerden in het publieke leven. Voor bestuurders was de bekleding van
een kerkelijk ambt, dat soms al jaren in de familie was, een vanzelfspre-
kendonderdeel vanhunburgerschap.Andersombehoordenpredikan-
ten juist op basis van hun kerkelijke functie tot de maatschappelijke
stand die vormgaf aan het openbare leven.1 Tegenover deze groepen
stonden de duizenden ‘gewone’ lidmaten van de kerk. Voor hen was
kerkgang wel een vanzelfsprekend onderdeel van het sociale verkeer,
maar had deze weinig te maken met participatie in de openbaarheid.
Voor gewone lidmaten was de kerk na 1848 gaan fungeren als inter-
mediair tussen maatschappij en politiek, zoals onder meer de April-
beweging liet zien. Met de invoering van de kerkelijke verkiezingen in
1867 kwam daar nog iets bij. Voor al die lidmaten die tot dan toe geen
invloed hadden op het kerkbestuur, laat staan politiek stemrecht beza-
ten, vormde de kerk een toegangspoort tot het publieke leven.

(Kerk)historici hebben tot nu toeweinig aandacht geschonken aan
de invoering, organisatie, werking en betekenis van kerkelijke verkie-
zingen.Alleen de historicusVanTijn heeft in de jaren zestig uitgebreid
onderzoek verricht naar de gang van zaken rondom de verkiezingen in
Amsterdam. Het overige, eveneens lokale onderzoek is veel kleinscha-
liger2 en een algemeen onderzoek naar kerkelijke verkiezingen ont-
breekt. De betekenis van de invoering van het kerkelijk kiesrecht is wel
eerder opgemerkt. Vanuit het verzuilingsonderzoek noemdeGroot de
kerk een oefenschool voor democratie en constateerde Van Miert dat
de liberalen pas hun machtsbasis in de politiek verloren nadat ze eerst
hun macht in de kerk waren kwijtgeraakt. Vree stelde dat de invoe-
ring van de kerkelijke verkiezingen partijvorming in de kerk in de hand
heeftgewerkt.3Hoedekerkelijke verkiezingen zich verhielden tot poli-
tieke ontwikkelingen is echter nog nauwelijks aangestipt, noch is vast-
gesteld wat de reikwijdte was van de partijvorming in de kerk.

In dit hoofdstuk komen eerst de vormgeving van het stelsel van ver-
tegenwoordiging in de kerk en de organisatie van de verkiezingen aan
bod, inclusief de visies van orthodoxe protestanten opde invoering van
het kiesrecht. Dit verhaal beslaat de periode 1848–1867. De uitslagen
van de eerste verkiezingen zijn geen verrassing meer: de orthodoxie
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won en nam in belangrijke grote steden de kerkelijke besturen over.
Hierna verhevigde de discussie tussen orthodoxe protestanten onder-
ling over wat goed bestuur nu eigenlijk inhield. De opvattingen van
goed bestuur en orthodoxe visies op het te voeren kerkelijk beleid ble-
ken nogal uiteen te lopen. In de machtsstrijd die daardoor ontstond,
werden de verschillen op de spits gedreven.Dit had dramatische gevol-
gen voor de onderlinge samenwerking, de toekomst van de kerk en uit-
eindelijk ook voor de houding van orthodoxe protestanten tegenover
politiek.

artikel 23 en kerkelijke verkiezingen

Twee nieuwe grondwetten

Het stelsel van vertegenwoordiging dat in 1867 in de hervormde kerk
van kracht werd, was als principe al in 1852 in haar Algemeen Regle-
ment opgenomen. De aanvaarding van dit principe was een direct
gevolg van de herziening van de (staatkundige) grondwet in 1848. De
politieke discussies over vertegenwoordiging en verkiezingen voedden
vervolgens ook de discussies over de invulling van het nieuwe kerke-
lijke stelsel.

Net zoals in de jaren na 1840 de roep om politieke liberale her-
vormingen steeds luider klonk, groeide in deze tijd in de Nederlandse
Hervormde Kerk het verzet tegen de hiërarchische bestuursstructuur
die sinds 1816 bestond. In deze structuur stond aan het hoofd van de
kerk denationale synode, die ieder jaar opnieuwwerd samengesteld uit
predikanten, ouderlingen en hoogleraren. Daarnaast was er een dage-
lijks bestuur: de Algemeen Synodale Commissie. Onder deze natio-
nale bestuursorganen ressorteerden ten eerste de provinciale kerkbe-
sturen, daaronderweer de regionale classes en als laagste op de bestuur-
lijke ladder stonden de kerkenraden. Als geheel stond het kerkbestuur
onder direct gezag van deNederlandse staat. Dit betekende dat in feite
alle besluiten door de koning moesten worden goedgekeurd. Bij de
invoering van deze hiërarchische bestuursvorm was er weinig verzet
geweest, hoewel de top-downopzet nogal afweek vandeDordtse kerk-
orde van 1619, die toen al bijna drie eeuwen in de (provinciaal geor-
ganiseerde) kerk gegolden had. Alleen enkele orthodoxe protestanten
verzetten zich tegen de nieuwe structuur en stelden dat de kerk van
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1816onwettigwas.Zebestempeldendehervormdekerk als een ‘staats-
creatuur’ die de kerkelijke gemeenten in ‘knellende banden’ gevangen
hield. Dit beeld werd de hele negentiende eeuw gebruikt als argument
om een andere kerkvorm te bepleiten.4

In de jaren veertig kregen de ontevreden orthodoxen bijval van
andere critici. Volgens de gematigde, hervormingsgezinde predikant
Johannes Aletta Marinus Mensinga waren kerk en staat ‘innig’ met
elkaar verenigd. De kerk was in 1816 nota bene door de koning in het
leven geroepen enhaar bestuur stondonder toezicht vande staat.Wan-
neer nu de staatsinrichting van vorm veranderde, kon ook de inrich-
ting van de kerk ‘de afdrukselen van deszelfs afwisselenden vorm’ aan-
nemen, aldus de predikant.5 De kerkelijke hervormingsbeweging liep
enkele jaren achter op de politieke. TerwijlThorbecke en zijn acht libe-
rale medestanders al in 1844 hadden gesleuteld aan een ontwerp voor
een liberale grondwet, besloot de synode van1846dat hetwellicht ook
tijd was om het Algemeen Reglement te herzien. En zoals de negen-
mannennul op hun rekest kregen, kwamdeAlgemeen SynodaleCom-
missie in 1847 tot de conclusie dat een herziening van het Algemeen
Reglement weinig haast had.

Deze stemming sloeg om in 1848.Onder druk van revoluties overal
in Europa gaf koningWillem ii opdracht aanThorbecke om een voor-
stel te maken voor een nieuwe grondwet. De zittende synode van de
hervormde kerk wees dit voorstel fel af, bang als ze was dat het de posi-
tie van de kerk ernstige schade zou berokkenen. Maar in de zomer van
1848 werd een nieuwe synode geïnstalleerd en deze omarmde de ont-
werpgrondwet.Ze stemdedaarmeeook inmet een expliciete scheiding
van kerk en staat. In het verlengde hiervan besloot de synode om het
bestuur van de kerk net als het nieuwe staatsbestuur op te bouwen vol-
gens het beginsel van vertegenwoordiging. Dit was een ‘bottom-up’-
constructie: de kerkelijke gemeenten zoudenvia vrije verkiezingenhun
bestuur mogen kiezen, de kerkenraden konden dan de classes samen-
stellen, die op hun beurt invloed hadden op de samenstelling van het
provinciale bestuur en de keuze van de synodeleden.

Net als op politiek gebiedwerd in de kerk volop gediscussieerd over
de invulling vanhet nieuwe systeem.Deorthodoxe Jacob IsaäcDoedes
juichte de bestuurlijke hervormingen in de kerk toe. InDe Gids schreef
hij dat de Nederlandse Hervormde Kerk gezien moest worden als
een ‘democratische staat’, waarin het volk zelf het wetgevende lichaam
was.6 Doedes pleitte ervoor dat de lidmaten niet alleen hun kerkbestu-
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ren zoudenmogen kiezen, maar ook hun predikanten. Anders zouden
predikanten in de classicale vergaderingen nooit een werkelijke verte-
genwoordiging van de gemeenten kunnen zijn. Dit pleidooi voor de
predikantskeuze was een belangrijk discussiepunt in de synode. Daar-
naast was het de vraag welke vorm de verkiezingen zouden moeten
aannemen. Sommige leden van de synode wilden directe verkiezingen
invoeren, zoals ook het plan was in de politiek. Doedes was hiertegen.
Hij vreesde dat veel mensen niet van hun stemrecht gebruik zouden
maken, zodat de macht om te bepalen hoe de kerkbesturen werden
samengesteld inhanden zoukomenvan eenminderheid.Hij gebruikte
hier hetzelfde argument dat de tegenstanders van directe verkiezingen
op politiek gebied aanvoerden. Hier was de discussie over directe of
indirecte verkiezingen al in volle gang.

In een paar dozijn brochures zetten voor- en tegenstanders van
directe politieke verkiezingen in 1848 hun standpunten uiteen. In
het licht van de uiteindelijke vormgeving van de verkiezingen in de
kerk zijn deze politieke visies interessant. Tegenstanders van de poli-
tieke hervormingen waarschuwden tegen directe verkiezingen, omdat
deze ‘kuiperijen’, ‘hartstogtelijkheid’, ‘tweespalt en beroerte’ en ‘partij-
haat’ zouden opleveren. Beter was het om het bestaande systeem van
getrapte verkiezingen te behouden, waarbij een kiescollege van verte-
genwoordigers de einduitslag bepaalde. Getrapte verkiezingen zouden
er zo voor zorgen dat meer ‘mannen van talent en kennis en deugd’
werden gekozen en zouden dus de kwaliteit van de gekozenen waar-
borgen.7 Liberalen betoogden juist dat directe verkiezingen de beste
manier waren omde volkswil tot uitdrukking te laten komen en hekel-
den het kiescollege. Het kiescollege was een filter, ‘als moest de ruwe
wol der volksmeening door herhaalde rekking en persing tot den glad-
den draad gevormdworden’. De verdediging van het kiescollege kwam
volgens liberalen niet voort uit het feit dat het bestaande kiesstelsel zo
goed werkte; het kiescollege was volgens hen ‘de laatste burgt, waarin
zich de reactionaire partij terugtrekt’ uit angst voor alles wat radicaal
was.8

De herziene politieke grondwet mét rechtstreekse verkiezingen
werd nog in 1848 aangenomen door de Staten-Generaal. De nieuwe
kerkelijke grondwet werd in 1851 aangenomen, maar zonder dat het
beginsel van vertegenwoordiging doormiddel van verkiezing duidelijk
was uitgewerkt. Artikel 23 luidde:
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Het regt tot benoeming van ouderlingen en diakenen, en tot
beroeping van predikanten, berust bij de gemeente. Deze zal,
behoudens de verkregen regten van derden, dit óf zelve uitoe-
fenen, óf door hen, die zij daartoe bepaaldelijk magtigt, doen
uitoefenen, naar gelang zulks, in de nader te maken bijzon-
dere reglementenopdeKerkeraden endepredikants-beroeping,
zal worden vastgesteld. Tot daarin zal zijn voorzien, blijven de
bestaande bepalingen van kracht en toepassing.9

Hoewel de keuze van kerkelijke ambtdragers in het artikel was opge-
nomen, had de synode geen overeenstemming bereikt over de manier
waarop die keuze zou worden bepaald en wie stemgerechtigd zouden
zijn.Het artikel tornde ook niet aan bestaande rechten van derden om
predikanten te benoemen: het collatierecht van adel en andere groot-
grondbezitters en de Friese variant daarvan, het floreenstelsel, bleven
gewoon bestaan.

Van grondwet naar organieke wet

Net als bij de grondwet van de Nederlandse staat moesten de afzon-
derlijke artikelen van het Algemeen Reglement worden uitgewerkt in
aparte reglementen, voordat ze in praktijk konden worden gebracht.
Bovendien moesten deze ‘wetten’ worden goedgekeurd door alle be-
staande bestuursorganen in de kerk: de provinciale en de classicale
besturen.Ook omdat de opeenvolgende synodes niet overtuigdwaren
van het nut van vertegenwoordiging, zou het hierdoor nog jaren duren
voordat het kiesrecht in de hervormde kerk werkelijk van kracht werd.
In 1853 en in 1855 werd een ontwerpreglement voor artikel 23 door
de synode aan de lagere kerkbesturen voorgelegd. Beide ontwerpen
werden afgewezen. In 1858 was het artikel nog steeds niet ten uitvoer
gebracht en gemeenteleden begonnen ongeduldig te worden.10

Twee groepen bepleitten uitvoering van het in artikel 23 bepaalde:
de aanhangers van demoderne theologie, die veelal liberaal en hervor-
mingsgezind waren, en orthodoxe protestanten. Deze laatsten hadden
in 1848 zelfs een aparte bijeenkomst gewijd aan de herziening van het
AlgemeenReglement.Kopstukken vanhetRéveil, onderwieHeldring
enGroenvanPrinsterer, hadden eenvergaderingbijeengeroepenomte
spreken over het bestuur van de hervormde kerk. Bij die gelegenheid
verklaarde de meerderheid van de aanwezigen – in totaal bezochten
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33 orthodoxe predikanten en 288 gemeenteleden de vergadering – dat
ze vanaf 1848 de belijdenis van de kerk door de synode gehandhaafd
wilde zien én dat gemeenten het recht moesten krijgen om zelf hun
kerkenraad te kiezen. Deze verklaring werd vervolgens naar de synode
gezonden.11

Toen er na tien jaar nog niets veranderd was, kwamen orthodoxe
protestanten weer in actie. In De Vereeniging: Christelijke Stemmen
plaatste Heldring een aantal artikelen over de uitvoering van artikel
23. Daarin dreigde hij de synode met een kerkscheuring.12 Natuurlijk
hoopte hij dat het zover niet hoefde te komen en sloot hij een peti-
tie bij, die lezers konden ondertekenen en opsturen naar het natio-
nale kerkbestuur. De tekst van deze petitie was pittig. De synode zou
‘droggronden’ gebruiken om de invoering van artikel 23 te vertragen,
wat een daad was van ‘willekeur en geweld’, het zoveelste staaltje van
onderdrukking van de orthodoxie door het onwettig kerkbestuur der
Nederlandse Hervormde Kerk. Ondertekenaars van de petitie eisten
hun rechten op: artikel 23 moest zo spoedig mogelijk worden uit-
gevoerd.13 Iets meer dan honderd orthodoxe groepen verstuurden de
petitie, met in totaal 5442 handtekeningen. De meeste handtekenin-
gen waren, zo blijkt uit de namen van de eerste ondertekenaars, ver-
zameld via de netwerken van de Vrienden der Waarheid in met name
Rotterdam, Amsterdam en in het bijzonder Friesland.14

Onder druk van de petities legde de synode opnieuw een voor-
stel voor aan de lagere kerkbesturen. Opnieuw kon een aantal van
deze besturen niet instemmen met de voorgestelde regeling. Moede-
loos besloot de synode de uitvoering dan maar te laten rusten. Hierop
kwam een nieuwe stroom petities op gang en deze keer niet alleen
van orthodoxe gelovigen. De eerste petitie werd ingediend door de
Waalse kerken, de Franstalige gemeenten die binnen het verband van
de Nederlandse Hervormde Kerk vielen en vooral bezocht werden
door aristocraten enpatriciërs.Daarna volgden adressenuit de kringen
van Vrienden der Waarheid uit Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht,
Den Haag, Leeuwarden en andere Friese plaatsen. Ook classes dron-
gen bij de synode aan op een regeling. Vrijzinnigen en rechtzinnigen
voerden samen de druk op de synode op.

Een synodale commissie onder leiding van de Groningse hoogle-
raar Hofstede de Groot verwerkte de petities. In haar verslag waar-
schuwde zij: ‘Waar ontwikkeling en hervorming worden geweigerd,
liggen uitbarsting en omwenteling voor de deur.’ Als doorslaggevend
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argument omnu echt door te zetten, voerde de commissie aan dat zelfs
de deftige Waalse kerken tegen een verdere vertraging hadden gepro-
testeerd:

De Synode behoeft wel niet een bij haar ingediend protest als
regelmaat voor hare beraadslagingen of handelingen aan te ne-
men, maar wanneer dat protest van een zoo achtenswaardige
zijde komt en op zoo aannemelijke gronden steunt, als uit de
eischen en het belang der Waalsche gemeenten te ontleenen
zijn, dan zal toch wel die stem tot eene hernieuwde ernstige
beraadslaging moeten leiden.15

Bij de synode woog de stem van aanzienlijken duidelijk zwaarder dan
die van gewone lidmaten. Het aanzien van de Waalse hervormden
vormde voor de synode het argument om de uitvoering van artikel
23 door te zetten. Vanaf 1861 legde ze de kerkbesturen ieder jaar een
conceptregeling voor,waarinditmaal de reacties op eerdere voorstellen
werden verwerkt. Ook ontving de synode ieder jaar weer een lading
petities, de meeste vóór een snelle invoering van het kiesrecht, een
enkele tegen. Ten langen leste werd het voorstel van de synode van
1866 aangenomen. De regeling werd op 1 maart 1867 van kracht.

Opvallend aan het ‘synodaal reglement op de benoeming van ou-
derlingen en diakenen en de beroeping van predikanten’ was dat het
niet in de kerk als geheel werd ingevoerd.16 Iedere gemeente afzonder-
lijk mocht bepalen of ze zelf de kerkenraad en predikanten zou kiezen,
danwel alles bij het oude liet. De synode had ook geen voorstel gedaan
voor een passend kiesstelsel bij kerkelijke verkiezingen. Wel legde ze
in de regeling een basis daarvoor, die bestond uit een aantal bekende,
oude elementen vanuit de politiek en één nieuwigheid: de invoering
van het algemeen kiesrecht.

Dit laatstewas eenhaast revolutionaire stap.Allemannelijke lidma-
ten boven de 23 jaar kregen stem- en kiesrecht, mits ze niet onder de
kerkelijke tucht (censuur) stonden, door de diaconie werden bedeeld
of onder curatele stonden. Liep de kerk met de invoering van het
beginsel van vertegenwoordiging decennia achter op de staat, hier
zette ze een ferme pas vooruit. Vijftig jaar voordat in de politiek alge-
meen mannenkiesrecht werd ingevoerd, gebeurde dat al in de kerk.17
Tochwas de regeling als geheel niet revolutionair. Als tegenwicht voor
de invloed van de massa werd in gemeenten met meer dan honderd
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stemgerechtigden een kiescollege ingesteld, dat fungeerde als buffer
tussen de kiezers en de kerkenraad. Hier werd dus het getrapte sys-
teem gehandhaafd, dat op politiek gebied in 1848 juist was afgeschaft.
Directe verkiezingen in de kerk kwamen erwel,maar alleen in gemeen-
ten met minder dan honderd stemgerechtigden. Daarnaast bood het
reglementmogelijkhedenomde invloed vandekiezers verder te beper-
ken. Iedere gemeente diende zélf een kiesreglement op te stellen en het
was aan de kerkenraden om daar creatief mee om te gaan.

tussen principe en partijstrijd

Alle hervormde kerkenraden in Nederland dienden de wijze waarop
het reglement zouwordenuitgevoerd vóór 1 juni 1867 inhun gemeen-
ten in stemming te brengen. Voormoderne hervormde lidmaten sprak
de keuze voor kerkelijke verkiezingen waarschijnlijk vanzelf. In ieder
geval verschenen er maar weinig brochures van modernen en besteed-
den hun tijdschriften nauwelijks aandacht aan de stemming. Ook de
Groningers lieten weinig van zich horen, hoewel zij geen voorstan-
ders van invoering waren geweest.18 Bij de orthodoxe hervormden lag
dit allemaal anders. Hoewel orthodoxe protestanten jarenlang gestre-
den hadden voor invoering van het kerkelijk kiesrecht met als voor-
naamste argument dat de orthodoxie door de synodewerd onderdrukt
en haar rechtenwerdenmiskend, was het toch nog eenmoeilijke kwes-
tie.Wantwaar draaide artikel 23 eigenlijk om?Ginghet hier omdemo-
cratie en volkssoevereiniteit? En zo ja, was het dan wel geoorloofd om
vóór te stemmen?Was God niet het hoofd der kerk? Toonaangevende
predikanten en Réveilaanhangers schreven brochures met nogal uit-
eenlopende standpunten.

De inmiddels tot hoogleraar theologie benoemde Doedes waar-
deerde de invoering van artikel 23:

Hier is reeds een zegepraal behaald. O, welk een langen strijd
hebben wij moeten strijden, hoeveel geduld hebben wij moeten
oefenen, ik bedoel allen, die reeds lang de gemeenten bevrijd
wenschten van het patronaat der kerkbesturen; wij, die reeds
lang de kerkbesturen wenschten te kunnen begroeten als ver-
tegenwoordigers van de gemeenten, niet in naam en in schijn,
maar in waarheid en derhalve met regt.19
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Volgens Doedes was het gesteggel over de uitvoering van artikel 23
geen strijd geweest tussen rechtzinnigen enmodernen.Hetwas eerder,
zoals op politiek gebied, een kwestie geweest tussen conservatieven
en liberalen; tussen degenen die het Algemeen Reglement van 1816
hadden willen handhaven en hervormingsgezinden. VoorDoedes, die
zichzelf in dezen niet zag als rechtzinnig, maar hervormingsgezind,
was de uitvoering van het stelsel van vertegenwoordiging een principe-
kwestie. ‘Hier is eene emancipatie op groote schaal […].Gij zijtmondig
geworden,’ riep hij het kerkvolk schriftelijk toe.20

De jongere predikant Jacob Cramer prees artikel 23 om dezelfde
reden,maarhij erkendeookde vrees van tegenstanders voor ‘twisten en
partijschappen’. Vol vertrouwen merkte hij op dat de rede uiteindelijk
zou zegevieren. ‘De hartstogten zullen wel bedaren; het kalme over-
leg zal het van de heete drift wel winnen; er zijn toch ook nog andere
en machtiger elementen in de gemeente dan partijzucht en twistgie-
righeid’.21 Als Kuypers grote tegenspeler in de Amsterdamse kerken-
raad in de jaren zeventig zou hij nog van een koude kermis thuisko-
men.

Tegen demondigheid, dieDoedes enCramer prezen, zagen andere
orthodoxe protestanten juist op. Zij betreurden dat het synodaal regle-
ment geen census kende, zoals in de politiek. Dat zou dé buffer zijn
geweest om de kwaliteit van de kiezers te waarborgen. Orthodoxe cri-
tici als de predikanten Van Toorenenbergen en Gunning en de Réveil-
mannen Elout van Soeterwoude en Capadose vreesden de macht van
het getal.22 Maar welke census kon worden gekoppeld aan het waar-
borgen van kwaliteit in de kerkbesturen, was een lastige kwestie. In de
politiek was de census gebaseerd op belastingen. In de kerk moest de
‘geestelijke aristocratie’ het kiesrecht bezitten en het wasmaar de vraag
of geld daarvoor een criterium was.23 De heren kwamen er niet uit.

Als reactie hierop verscheen een brochure van een jonge predikant
met daarin een antwoord op de vraag ‘Watmoetenwij doen, het stem-
recht aan ons zelven houden of den kerkeraad machtigen?’ De auteur
had liever gezien dat een ‘ouder en meer ervaren persoon’ een ant-
woord op de kwestie had geformuleerd, maar bij gebrek aan voorlich-
ting had hij zelf de pen ter hand genomen. De bekende Leidse predi-
kantDaniël Chantepie de la Saussaye prees hemhierom: ‘In ons kleine
vaderland krijgen namen zoo spoedig eene bepaalde partij-beteekenis,’
vond hij.
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Nieuwe stemmen, jeugdige frissche geloofs-openbaringen zijn
er noodig, mannen, die door geen eigen verleden gebonden, het
verleden van de kerk liefhebben, en met blijde, hoopvolle over-
tuiging zich aan dat verleden aansluiten om de niet afgebro-
ken lijn der historische ontwikkeling verder door te trekken. Als
zoodanig begroet ik met vreugde en dankbaarheid de stem, die
zich in dit geschrift doet hooren.24

Chantepie beval de brochure dan ook van harte aan bij zijn sceptische
collega’s en de lezers vanDe Vereeniging: Christelijke Stemmen.

De brochureschrijver was niemand minder dan Abraham Kuyper,
destijds predikant in zijn eerste gemeente, Beesd in deBetuwe,waar hij
in 1863 door zijn vader in het ambt bevestigd was. Hij was opgeleid in
het ‘moderne’ Leiden, maar bekeerde zich tijdens zijn predikantschap
in Beesd tot het orthodoxe geloof.25 Wat moeten wij doenwas Kuypers
eerste brochure voor een breed publiek.26 Hij nam hiermee voor het
eerst publiekelijk een standpunt in in lopende kerkelijke kwesties.
Chantepie verwelkomde hemhartelijk in orthodoxe kring, omdat zijn
naamniet aan een richting verbondenwas.MaarKuypermaakte direct
duidelijk dat hij juist streefde naar ‘partijliefde in den gezonden zin
van het woord’. Iedereen die oprecht bij de zaak betrokken was, was
per definitie partijdig, meende hij.Wat anderen vreesden, was volgens
hem niet partijdigheid, maar factiezucht. Hoe objectief verkiezingen
in theorie ook konden zijn, in de praktijk was het een partijzaak.
Volgens Kuyper was het beter om nu kleur te bekennen dan straksmet
een veelkleurig palet aan bestuurders het beleid van de kerk te moeten
vormgeven.27

Dit betekende niet dat Kuyper zomaar kon instemmen met de uit-
voering van artikel 23. Hij was niet zozeer tegen democratie, maar had
welmoeitemet de koppeling daarvan aan het principe van volkssoeve-
reiniteit. Toch vond Kuyper dat orthodoxe protestanten in 1867 arti-
kel 23 moesten omarmen. Het zou de erkenning zijn ‘van den onwet-
tigen toestand, waarin we sints ’16 hebben verkeerd’ en een recht ‘om
eindelijk met het constitueeren der kerk een aanvang te maken’. Niet
omwille van democratie of het beginsel van vertegenwoordiging, maar
omwille van het welzijn van de kerk ‘mogen wij het [artikel 23] niet
alleen aanvaarden, neen, danmoeten wij’.28

Kuyper zag de stemming over artikel 23 als een strijd tussen de
moderne en de anti-moderne levensbeschouwing. Dit was dus een
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geheel ander standpunt dan Doedes innam. Die zag het juist als een
treffen tussen conservatieven en hervormingsgezinden. Kuyper pre-
senteerde de uitvoering van artikel 23 en de daaropvolgende kerke-
lijke verkiezingen nadrukkelijk als een partijstrijd. Daarbij deelde hij
de groepen al van tevoren in, soms in drie, dan weer in twee partijen.
Ook voorspelde hij zijn lezers de uitslag: het grootste gedeelte van ‘de
moderne partij’ zou vóór invoering stemmen en de conservatievemid-
denpartij zou tegenstemmen.De orthodoxie zou op sommige plaatsen
vóór moeten stemmen, maar op andere plaatsen juist tegen om haar
machtsbasis te behouden.

Partijstrijd was volgens Kuyper de enige manier om de kerk weer
gezond te maken.

Winnen zij [de modernen], dan trekken wij ons terug, omdat
we in hun maaksel geen kerk meer herkennen kunnen: blijft
ons daarentegen de zegepraal, dan verhuizen zij uit vrijen aan-
drang, omdat het hun binnen die enge muren, in die bedompte
atmosfeer te benauwdwordt. En zagen wij nu, dat juist deze cri-
sis het middel kan worden, om de kerk te rehabiliteeren, haar
weer heur kerkelijk gewaad om te hangen, dan profeteert ze van
zelve betere dingen voor de toekomst.29

Wat Kuyper betreft zou de toekomst dus hoe dan ook een kerkscheu-
ring met zich meebrengen.

In deze opvatting ligt de kern van de na 1870 groeiende tegenstel-
ling tussen orthodoxe hervormden, die de Nederlandse Hervormde
Kerk zagen als volkskerk, en Kuyper en zijn gereformeerde mede-
standers, die ijverden voor een ‘vrije kerk’. In tegenstelling tot wat hij
later op politiek gebied zou uitdragen, namelijk dat alle delen van de
bevolking evenredig vertegenwoordigd zoudenmoeten worden in het
bestuur door de overheid,30 moest de kerk van Kuyper gezuiverd wor-
den. De kerk kon geen onderdak bieden aan de natie, die bovendien
bestond uit meer dan protestanten alleen, maar moest een verband
worden voor gelovigen die eenzelfde leer aanhingen. In die kerk was
geen plaats voor modernen en Groningers, en ook niet, zo zou later
blijken, voor orthodoxehervormdendie een anderemeningwaren toe-
gedaan.31

Zo gingen in orthodoxe kring dus heel verschillende stemmen op
over invoering van artikel 23. Daarbij werd de brochure van Kuyper
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alom aangeprezen. De reden daarvoor was overigens niet zijn oproep
tot partijstrijd, als wel demanierwaarop hij de voors en tegens van arti-
kel 23uiteenhad gezet.Almet alwashet zonogweinig voorspelbaar of
orthodoxe protestanten in de lente van 1867 voor of tegen uitvoering
van artikel 23 zouden stemmen.

De stemming

De stemming over de uitvoering van artikel 23 – wilden de lidmaten
wel of niet zelf hun kerkenraadsleden kiezen – vergde een nauwge-
zette voorbereiding. Kerkenradenmoesten zelf in een voorstel vastleg-
gen hoe zij de stemgerechtigden in hun gemeenten wilden bereiken.
Dit voorstel mocht pas worden uitgevoerd wanneer het was goedge-
keurd door zowel de classis als het provinciaal kerkbestuur. Vervolgens
had de synode wel criteria vastgesteld voor stemrecht, maar was het
ook weer aan de kerkenraden om vast te stellen wie stemgerechtigd
waren in hun gemeente. Gewapend met lijsten van lidmaten, lijsten
van bedeelden die door de diaconie ter beschikking waren gesteld en
lijsten van mensen die onder curatele stonden, door arrondissements-
rechtbanken verstrekt, verleende de kerkenraad een bewijs van stem-
recht aan de gemeenteleden die zich hadden aangemeld en stelde hij
een lijst van stemgerechtigdenop.32Ookdezemoestweer officieelwor-
den vastgesteld.

Nadat predikanten vanaf de kansel de datum van de stemming had-
den afgekondigd, kwamen in een klein aantal gemeenten orthodoxe
lidmaten bij elkaar om hun standpunt te bepalen over de uitvoering
van artikel 23. InWassenaar en Leiden bijvoorbeeld vormden de plaat-
selijke afdelingen van de Confessionele Vereeniging het platform voor
discussie. Nadat ze tot de conclusie waren gekomen dat ze van hun
recht gebruik moesten maken, verspreidden deze afdelingen ‘inlich-
tende geschriften’ onder de stemgerechtigde lidmaten.33 In Amster-
damwerd het initiatief genomen vanuit de Verbreiding derWaarheid.
T.M. Looman lichtte eerst de leden van de Verbreiding in over de wer-
king van artikel 23 en vervolgens verspreidde de vereniging brochures
‘om tot medewerking aan te moedigen en gedachtig te maken aan ons
regt’.34 Ook enkele kerkenraden gaven stemadvies. Maar dit hield dan
meestal in dat zij tegen waren.

Na stemmingen en herstemmingen – omdat het stemreglement
niet was goedgekeurd, de lijsten van stemgerechtigden niet officieel
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waren, de wijze van stemmen of de manier van tellen discutabel wa-
ren – bleek dat ietsminder dan de helft van deNederlandsHervormde
gemeenten tegen de invoering van artikel 23 had gestemd en iets meer
dan de helft voor.35Het aantal stemmen voor en tegen lag in demeeste
gemeenten ver uit elkaar. Zo was de stemverhouding in Groningen
1040 tegen 66, in Leiden 1243 tegen 178, in Amsterdam 2730 tegen
1138. In steden als Zwolle en Nijmegen was het spannender: hier
waren de uitslagen 369 tegen 454 en 259 tegen 252.

De kerkelijke verhoudingen per gemeente bepaalden de uitslagen,
iets wat Kuyper al had voorspeld en bepleit. De redacteur van de
Kerkelijke Courant constateerde verontwaardigd:

Of de ondervinding der laatste weken geleerd heeft, dat de or-
thodoxen het algemeen stemregt in bescherming nemen, mag
met alle regt betwijfeld worden. Zij hebben er wel het sterkst
op aangedrongen, maar zij hebben het, in gemeenten waar zij
de overhand hadden, niet, of althans bijna niet, in toepassing
gebragt. […] De orthodoxe partij in de kerk moge het ons ten
goede houden, wanneer wij dien uitslag der stemming over het
nieuwe kiesreglement, althans zeer bevreemdend noemen. Wie
ernstig aandringt op eene zoo diep ingrijpende verandering,
gelijk dat van orthodoxe zijde is geschied, moet, waar die veran-
dering komt, niet blijven bij het oude, of hij maakt zich schuldig
aan een inconsequentie, die wel niet tot vleijende vermoedens
aanleiding geeft.36

De redacteur verdacht de orthodoxie van opportunisme en partij-
zucht.Misschienwaren orthodoxe hervormden in de ene gemeente nu
eenmaal conservatiever dan in de andere, zodat ze in de ene gemeente
tegenstemden en in de andere voor invoering van het kiesrecht. Maar
het leek er meer op dat de orthodoxie niet had gestemd voor of tegen
een principe, maar tégen stemde op het moment dat ze een kerke-
lijke machtsbasis had en vóór stemde wanneer zij haar invloed in de
gemeente wilde vergroten. De opmerking maakt duidelijk hoe sterk
rond 1867 in de kerk werd gedacht in termen van verschillende natio-
nale stromingen. De kerkelijke verkiezingen versterkten deze voorstel-
ling van zaken. Stromingen werden partijen.
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kerkelijke verkiezingen

In de gemeenten waar kerkelijke verkiezing volgens het reglement
bij artikel 23 was aangenomen, werden in de zomer en het najaar
van 1867 de eerste verkiezingen georganiseerd. Daarbij ontstond op
lokaal niveau een strijd tussen kerkelijke stromingen, die aan politieke
verkiezingen deed denken.

Kerkenradenmoesten nog uitvinden hoe de verkiezingen het beste
konden worden georganiseerd. De procedures verschilden per ge-
meente, maar standaard was dat uit de lijsten van de stemgerechtigden
de nieuwe ouderlingen en diakenen (in kleine gemeenten), dan wel
de leden van het kiescollege (in grote gemeenten) werden gekozen. In
sommige plaatsen moesten stemgerechtigden zich eerst opnieuw aan-
melden, omdat de synode ondertussen de criteria voor stemgerechtig-
den had verruimd.37 Hierna werden de lijsten van stemgerechtigden
opgemaakt en kregen lidmaten een aantal dagen de tijd om bezwaar
aan te tekenen. Vervolgens liet de kerkenraad blanco stembiljetten
drukken, waarop de kiezers de namenmoesten schrijven van de kandi-
datenvanhunvoorkeur. In eenaantal gemeentengavengeorganiseerde
groepen lidmaten ook voorgedrukte stembiljetten uit.

Alle ogen waren gericht op de verkiezingen voor de kiescolleges
in de grote steden. Hier woonden de meeste stemgerechtigden en de
steden waren van symbolisch belang. De predikanten van Den Haag,
Amsterdam, Leiden, Utrecht, Groningen Rotterdam, Haarlem, Arn-
hem, Dordrecht en Middelburg genoten het hoogste aanzien in de
kerk. Bovendien stonden in Leiden, Utrecht en Groningen de univer-
siteiten waar toekomstige predikanten werden opgeleid. Groningen
was de bakermat van de Groninger richting, Leiden van de moderne
theologie en Utrecht leidde orthodoxe predikanten op.

In een aantal plaatsen, waaronder enkele van deze belangrijke ge-
meenten, gingen orthodoxe lidmaten zich voor de verkiezingen orga-
niseren. Soms kwamen ze binnen een bestaand verband bijeen, zoals
in een afdeling van de Confessionele Vereeniging.38 In andere geval-
len, zoals in Amsterdam, Groningen, Middelburg en Sneek, richtten
orthodoxe protestanten een heuse kerkelijke kiesvereniging op.39 Deze
verenigingen hadden veelzeggende namen als Evangelie en Belijdenis,
De Goede Belijdenis of Reformatie. In Amsterdam en Middelburg
kwam ook het vrijzinnige deel van de gemeente in actie en richtte de
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kiesverenigingenLicht enVrijheid enEvangelie enVrijheidop. InGro-
ningen organiseerden maar liefst drie groepen lidmaten zich in een
kiesvereniging: naast de orthodoxe en de vrijzinnige vereniging was de
Groninger richting actief in de vereniging Het Evangelie.40

In hoeveel gemeenten stemgerechtigde lidmaten zich voor de ver-
kiezingen verenigden, is moeilijk te bepalen. Vaststaat dat het vooral
daar gebeurde waar al enige vorm van organisatie bestond. De recht-
zinnige kerkelijke kiesverenigingen in Groningen enMiddelburg ont-
stonden in de plaatselijke Réveilkring. De Réveilaanhangers hadden
zich hier bovendien ook op politiek gebied apart verenigd. In Sneek
waren de leden van de kerkelijke kiesvereniging al actief in de Veree-
niging van Vrienden derWaarheid en de plaatselijke politieke kiesver-
eniging Steunende op de bijbel verdedigen wij de vrijheid.

Over de (orthodoxe) kerkelijke kiesverenigingen en andere ver-
banden tussen stemgerechtigden in de kerk is weinig materiaal voor-
handen. In de notulen van kerkenraden is over de manier waarop
de verkiezingsstrijd gevoerd werd slechts een enkele keer iets opge-
tekend, afdelingen van evangelisatieverenigingen geven maar mond-
jesmaat informatie over plaatselijke verkiezingen en kerkelijke kiesver-
enigingen hebben op één geval na geen archieven nagelaten.41 Wel
geven orthodox-protestantse periodieken als De Vereeniging: Christe-
lijke Stemmen,DeHeraut of deStemmen voorWaarheid enVrede infor-
matie over plaatsen waar orthodoxe lidmaten zich organiseerden of
over uitslagen.Ook verschenen soms advertenties en ingezonden brie-
ven in lokale kranten, waardoor iets van de verkiezingsorganisaties van
lidmaten, orthodox, evangelisch of modern, zichtbaar wordt.

Groningen

In Groningen en Amsterdam is relatief veel informatie te vinden over
de kerkelijke verkiezingen aldaar.42 Dit materiaal geeft een goed beeld
van de manier waarop de verkiezingen er werden georganiseerd. Het
laat daarnaast onder andere zien hoe kiesverenigingen te werk gingen
om kiezers te benaderen en hoemen omgingmet de stemgerechtigden
dienog geen ervaringhaddenmet verkiezingen inwelke vormdanook.
Opmerkelijk is dat in beide steden de ervaringenmet evangelisatie van
groot belang waren voor het bereiken van de nieuwe kiezers.

In de jaren na 1860 raakte de Groninger richting over het hoogte-
punt van haar invloed heen en kwam zij in een middenpositie terecht.
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Wat vrijzinnigheid betreft was ze overtroffen door de moderne rich-
ting, haar vurigste bestrijders waren nog steeds de orthodoxe hervorm-
den. Om de slag om de honderden kerkelijke kiezers te winnen, orga-
niseerde iedere groep inGroningen zich in 1867 in een kiesvereniging.
De moderne vereniging heette Gelijk Regt voor Allen onder voor-
zitterschap van Gerardus Diephuis, de orthodoxe lidmaten schaarden
zich achterDeGoede Belijdenis van graanhandelaar enRéveilman Jan
Christoffel deMolMoncourt, de Groninger richting hield het bij Het
Evangelie met een anoniem bestuur.43

Toen de kerkelijke verkiezingen naderden, was vooral Het Evan-
gelie opvallend actief. Net als Gelijk Regt voor Allen en De Goede
Belijdenis had Het Evangelie stembiljetten laten drukken met daarop
de namen van haar kandidaten voor het kiescollege. In tegenstelling
tot beide andere verenigingen verspreidde Het Evangelie deze biljet-
ten huis aan huis met een begeleidende brief. Huisbezoek was ook
bij de Groningers een bekende evangelisatiemethode. Sterker nog, zij
hadden dit in Nederland geïntroduceerd en hadden sinds 1838 een
jarenlange ervaring opgebouwd, die nu bij de kerkelijke verkiezingen
volop werd ingezet.44 Deze methode om de kiezers te bereiken kwam
de Groningers op felle kritiek te staan van een moderne tegenstan-
der. Om te beginnen vond deze briefschrijver in de Provinciale Gro-
ninger Courant het onfatsoenlijk om de kiezers huis aan huis te bena-
deren. Bovendien wekte Het Evangelie de indruk dat ze de enige ker-
kelijke kiesvereniging was in Groningen. De moderne kiesvereniging
plaatste in dezelfde editie van de krant een advertentie waarin ze de
lezers eraan herinnerde dat zij ‘geene strooibiljetten’ rondzond, maar
dat haar stembiljetten voor 2 cent verkrijgbaar waren bij boekhandels
in de stad.45

Op 27 november 1867 fungeerden de beide consistoriekamers van
de Martinikerk als stemlokaal. Na de eerste verkiezingsronde werkte
een kerkenraadscommissie de hele nacht door om de stemmen te tel-
len.46 De opkomst bleek veel hoger dan bij de stemming voor de uit-
voering van artikel 23 een paar maanden eerder. Van de 2007 stemge-
rechtigden waren er in maart 1106 mannen opgekomen, bij de ver-
kiezingen in november waren dat er 1653, ruim 80 procent van de
stemgerechtigde lidmaten. De drie kerkelijke kiesverenigingen waren
erin geslaagd een grote groep stemgerechtigden te mobiliseren, inclu-
sief degenen die nog geen ervaring had met verkiezingen of stem-
recht.
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Voor de Groninger richting was de uitslag van de verkiezingen een
bittere pil. Slechts elf kandidaten voor het 102-koppige kiescollege
waren met een meerderheid van stemmen gekozen. Daarvan was er
niet één van Het Evangelie. Voor de overige 91 plaatsen zou een her-
stemming worden gehouden, waarbij van Het Evangelie slechts zes
kandidaten door mochten naar de volgende ronde. Een lid van Het
Evangelie schreef teleurgesteld in de Provinciale Groninger Courant
dat de uitslagen hemhadden verrast. Demodernen inGroningen had-
den, blijkbaar tegen zijn verwachting in, ‘als één man aan den strijd
[…] deelgenomen’.47 De schrijver was bedroefd dat de Groninger rich-
ting zoveel zwakker leek dan haar aanhangers hadden gedacht. De ver-
kiezingen in de kerkelijke gemeente hadden duidelijk gemaakt dat de
theologische richting waaraan de naam van de stad was verbonden,
nauwelijks aanhang had onder het kerkvolk. Nu nog maar zes kandi-
daten vanHet Evangelie kansmaakten op een plaats in het kiescollege,
riep de schrijver de achterban van Het Evangelie op om voor de ove-
rige kandidaten te stemmen op personen ‘wier innerlijke kwaliteit en
maatschappelijke positie gelijkstaanmet de waardigheid van het colle-
gie, waarin ze werkzaam willen zijn’. Hij handhaafde nu het adagium
dat ook bij politieke verkiezingen vooropstond: de kiezers moesten
stemmen opmannen van ontwikkeling en aanzien.

De orthodoxe kiesvereniging De Goede Belijdenis was inmiddels
druk aan het campagne voeren voor de tweede verkiezingsronde. De
bestuursleden kenden dat deels al van de politieke verkiezingen: in
1864 hadden ze samen de antirevolutionaire kiesvereniging Regt voor
Allen opgericht. Maar het aantal stemgerechtigden dat nu bereikt
moestworden,was veel groter dan bij de verkiezingen voor de gemeen-
teraad en de Tweede Kamer. Om deze groep te mobiliseren lijkt ook
De Goede Belijdenis inspiratie te hebben geput uit evangelisatieacti-
viteiten waar de bestuursleden ongeveer zeventien jaar ervaring mee
hadden.

De spin in het orthodoxe evangelisatieweb inGroningenwas Josue
JeanPhilippeValeton, hoogleraar aan de theologische faculteit en aan-
hanger van het Réveil. In 1848 had Valeton met twee andere leden uit
de Réveilkring een evangelist in dienst genomen en een evangelisatie-
lokaal gehuurd om bijeenkomsten te houden.48 Een aantal jaren later
was hij de aangewezen persoon om de giften voor de Groningse Ver-
eeniging ter Verbreiding der Waarheid in ontvangst te nemen. Het is
niet bekend of deze Verbreiding in 1867 nog bestond. Wat wel vast-
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staat, is dat Valeton en De Mol Moncourt (voorzitter van De Goede
Belijdenis) in die tijd een evangelisatielokaal financierden, waar iedere
vrijdagavond een bidstond werd gehouden.49 Voor de kerkelijke ver-
kiezingen in het najaar van 1867 organiseerden Valeton en De Mol
Moncourt als bestuursleden van De Goede Belijdenis wekelijkse bij-
eenkomsten in de Waalse kerk, de kerkelijke thuisbasis van Valeton.
Daarnaast trokken leden van de kiesvereniging de stadswijken in om
er het heil van de kerkelijke verkiezingen te verbreiden. Ze spoorden
lidmaten aanomhun stembewijs en stembiljet te halen en in te leveren.
DeGroningse orthodoxie ging hiermee een stapje verder dan de evan-
gelische Groningers: de mannen van De Goede Belijdenis benader-
den potentiële stemgerechtigden in persoon. Terwijl voor modernen
demassa gelijkstond aan onkunde en onfatsoen, kreeg voor orthodoxe
voortrekkers de massa een gezicht – in dit geval honderden gezichten,
die de orthodoxie in de kerk aan de macht zou brengen.

De modernen hekelden ook het huisbezoek van De Goede Belij-
denis. Ze noemden het een manier om de gelovigen ‘naar de kerk te
drijven’ en benadrukten dat de orthodoxe achterban bestond uit ‘een-
voudigen’ die in ‘de waan’ waren gekomen dat hunmedewerking ‘eene
daad van godsvrucht was’.50 Na de huis-aan-huisactie vanHet Evange-
lie en de kiezersteelt van De Goede Belijdenis was er volgens deze cri-
tici nogmaar één fatsoenlijke kiesvereniging over: het moderne Gelijk
Regt voor Allen. Een brochure en diverse advertenties spoorden de
verslagen Groningers aan zich daarom aan de zijde van de modernen
te scharen. De orthodoxe lidmaten werden gewaarschuwd: ‘Men zegt,
dat de slimme leiders van uwe partij hebben u bij den neus gehad. Zij
willen een kiescollege uit onkundigen zamengesteld: opdat zij zelve
alles besturen en over u regeeren. Zij zullen de officiers van het leger
zijn en gij zult de troep soldaten zijn.’51 Eenieder die zichzelf kundig en
zelfstandig achtte, kon dus maar beter het stembiljet van Gelijk Regt
voor Allen inleveren.

Ondanks deze geschriften en de oproepen aan de verslagen Gro-
ningers zich achter de modernen te scharen, behaalde het orthodoxe
‘leger’ van De Goede Belijdenis bij de herstemming een klinkende
overwinning. Maar liefst 74 van haar 101 kandidaten konden in het
kiescollege worden geïnstalleerd. Naast het eerste elftal zou dat verder
nog bestaan uit de zes overgebleven kandidaten van Het Evangelie en
slechts elf van Gelijk Regt voor Allen.52
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Amsterdam

In Groningen was sprake van een echte verkiezingsstrijd tussen rela-
tief duidelijk afgebakende partijen.Het laat iets zien vande organisatie
rondom de kerkelijke verkiezingen en geeft aan hoe onverwacht sterk
de orthodoxie was in een plaats die gedomineerd leek door een andere
kerkelijke stroming. De orthodoxe kiesvereniging behaalde in Gro-
ningen eenmonsterzege nadat ze voorlichtingsavonden had georgani-
seerd en stemgerechtigden thuis had opgezocht.Onbekend iswanneer
die avonden plaatsvonden, wat er werd besproken en wie de wijken
introkken.

Over de organisatie van de kerkelijke verkiezingen in Amsterdam
zijn meer bronnen voorhanden. Hier kan het verband tussen evan-
gelisatie en kerkelijke verkiezingen duidelijk worden getoond. Van
Tijn heeft al uitgebreid over de orthodoxe organisatie in het algemeen
geschreven, hier volgt het verhaal van deAmsterdamseVereeniging ter
Verbreiding derWaarheid die als evangelisatievereniging een grote bij-
drage leverde aan de verkiezingsuitslag.53

Al voor de stemming voor de uitvoering van artikel 23 had de im-
mer enthousiaste en hardwerkende Looman een voorlichtingsavond
georganiseerd in de Elandsstraat en 14000 voorlichtingsfolders laten
verspreiden onder de stemgerechtigden uit de middenste en laagste
standen van de stad. Omdat het bestuur van de officiële orthodoxe
kerkelijke kiesvereniging niet in één organisatie wilde samenwerken
met demannen van deVerbreiding – het standsverschil was te groot –,
richtte Looman een hulpvereniging op om vanuit de Verbreiding het
werk van de kiesvereniging te ondersteunen.54

HetAmsterdamse kiescollege zou bestaan uit 270 leden.Opde lijs-
ten van stemgerechtigden streepten de bestuursleden van de Verbrei-
ding alle namen aan van de mannen die zij kenden. Daarna stelde ze
haar eigen kandidatenlijst op, die ze indiende bij de orthodoxe kies-
vereniging Evangelie en Belijdenis. Het bestuur van deze vereniging
stelde vervolgens een totaallijst opmet orthodoxe kandidaten voor het
kiescollege. Vanuit de Verbreiding werden vijf namen in die lijst opge-
nomen.55Ook een aantal bestuursleden vande evangelisatievereniging
Vrienden der Waarheid stelde zich voor de orthodoxie kandidaat. De
orthodoxe lijst met stemgerechtigden bestond dus uit de zittende ker-
kenraadsleden, deftige leden van het Réveil én leden van ten minste
twee grote orthodoxe evangelisatieverenigingen in de stad.56 De lijst
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had veel weg van de latere partijlijsten bij politieke verkiezingen, met
dit verschil dat de stemgerechtigden niet op één, maar op alle 270 kan-
didaten konden stemmen.

Bij de kerkelijke verkiezingen in Amsterdam wierp de kerkenraad
twee barrières op om te gaan stemmen. Ten eerste werd niet gewerkt
met voorgedrukte stembiljetten, maar moesten de kiezers het biljet
geheel zelf invullen, wat betekende dat zij 270 namen moesten op-
schrijven. Zeker voor de kiezers die nauwelijks of zelfs helemaal niet
konden schrijven, was dat een hels karwei. Ten tweede stelde de Am-
sterdamse kerkenraad een census in van één gulden. In theorie was de
gulden een bijdrage aan de onkosten van de verkiezingen, maar in de
praktijk was het een middel om kiezers uit de laagste standen uit het
stemlokaal te weren.

Bang om te worden beschuldigd van omkoperij, weigerde het be-
stuur van Evangelie en Belijdenis orthodoxe kiezers te helpen deze
twee hordes te nemen.De hulpvereniging van deVerbreiding vond dat
ze niets te verliezen had en stelde een fonds in waarvan arme stemge-
rechtigden een gulden konden lenen om hun stem uit te brengen. Het
geldmochten ze vervolgens in termijnen terugbetalen. Verder bood de
Verbreiding hulp bij het invullen van de stembiljetten. Om de beurt
bemanden de bestuursleden een bureau in het verenigingsgebouw om
de pen te hanteren voor degenen die dat zelf niet konden.57

De Verbreiding besteedde volop aandacht aan de kerkelijke verkie-
zingen. Bij bijbellezingen en op de naai- en breischolen, waar toch
vooral vrouwen kwamen, werd de kwestie bediscussieerd. Ook ver-
spreidde ze weer honderden strooibiljetten, ditmaal met de oproep
om naar de stembus te gaan. De bezoekbroeders trokken erop uit om
in hun wijken potentiële stemgerechtigden over te halen zich als kie-
zer te laten registreren en te gaan stemmen. Ook in Amsterdam wer-
den nieuwe kiezers dus systematisch en persoonlijk benaderd.58 De
opkomst was in Amsterdam desondanks veel lager dan in Groningen.
De census van één gulden had blijkbaar zijn werk gedaan. Van de 9000
stemgerechtigden kwamen er nog geen 3700 op, dat is 41 procent van
de kiezers. Wel zegevierde ook hier de orthodoxie. De orthodoxe kan-
didaten behaalden de grote meerderheid in het kiescollege, dat ver-
volgens een nieuwe kerkenraad koos. Leden van de Verbreiding en de
Vrienden der Waarheid werden uitverkoren als ouderling en namen
zitting in de kerkenraad.59
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dewerking van artikel 23

De overwinning van de orthodoxie was een feit. In de grote steden
en veel plaatsen op het platteland waren de uitslagen van de verkie-
zingen in het voordeel van de rechtzinnige lidmaten.60 In kranten en
tijdschriften is van een hieropvolgende jubelstemming weinig te mer-
ken, maar Kuyper schreef in 1869 dat sommige overwinnaars ‘vreug-
dedronken geheel buiten zichzelf ’ raakten.

Het voorpostengevecht werd op de dorpen geleverd, en zonder
noemenswaardigen tegenstand bijna op de gansche linie met
schitterend succes doorgestaan. Enkele kleinere steden boden
het slagveld voor reeds ernstiger botsingen, maar ook daarvan
meldden de legerberichten vrij goeden uitslag. En toen ging het
op een treffen met alle wapenen in de groote middelpunten
van ons volksleven […]. Immers triomfeerend kwam men uit
het strijdperk, niet slechts in het conservatieve ’s Gravenhage,
maar schier even glansrijk in het brandpunt van het radicalisme,
in het voor alle andere steden op liberaliteit zoo tukke Rotter-
dam. Groningen, waar met juister getrouwheid dan elders elke
nuanceering der anti-rechtzinnigheid was meegemaakt, kwam
nieuwe lauweren hechten aan den standaard, waaraan de banier
der rechtzinnigheid wapperde. Het modern Atheen’, of ge wilt
het Athene der modernen, waartoe Leiden zich in de kerk ver-
heven had, was het toneel van een strijd die eer aan geveinsde
verdediging, dan aan hardnekkigen tegenweer denken deed,
zóó onbetwist, zóó ongehoord, zóó voorbeeldeloos verplette-
rend was er de zegepraal der langverdrukten. En toen, aan het
einde van dien reeds zoo roemvollen veldtocht, […] kwam ein-
delijk […] de kroon op heel den strijd […]: de overwinning der
orthodox zich noemenden in het groot en machtig Amster-
dam.61

Na van de eerste schokken te zijn bekomen, begonnen predikanten,
kerkbesturen en de synode in 1868 aan een evaluatie van de uitvoering
van artikel 23. Slechts weinigen waren gelukkig met het verloop van
de kerkelijke verkiezingen. Zelfs aan orthodoxe zijde werd de eufo-
rie al snel de kop ingedrukt. De verkiezingen hadden volgens critici
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inderdaad ruimte gegeven aan onkunde en ‘partijzucht’. Dat was een
huiveringwekkende gedachte.

De synode ontving in 1868 petities die aandrongen op een herzie-
ning van artikel 23 en eenbeperking vanhet kiesrecht bepleitten.62 Pre-
dikanten uit Kampen wilden dat het kiesrecht gebaseerd werd op de
‘bevoegdheid, bekwaamheid, ernst, geloof der stemmenden’.De classis
Coevorden schreef: ‘De onwetende menigte zal op den duur het roer
van zaken in deNederlandscheHervormdeKerk in handen krijgen’ en
‘de onmondige menigte mag niet aan zichzelf worden overgelaten.’63
De kerkbesturen protesteerden tegen de invloed van demassa en tegen
de partijstrijd, die de hervormde kerk zouden ondermijnen.

De synode van 1868 deelde de zorgen en bezwaren van de kerk-
besturen, maar kon het niet eens worden over een aanpassing van de
reglementen. In haar evaluatierapport constateerde ze teleurgesteld
dat de verdeeldheid tussen de verschillende richtingen in de kerk tot
verbittering, onverdraagzaamheid en vijandschap hadden geleid. Vol-
gens haar was dit alles de schuld van de orthodoxie, die in een groot
aantal plaatsen geen rekeningwildehoudenmetde ‘liberale’ en evange-
lische richtingen indekerk–demodernen endeGroningers. ‘Bedenkt
men dit,’ zo schreef de Algemeen Synodale Commissie, ‘dan zal men
zich er niet over verwonderen, dat naar veler meening de Neder-
landsche Hervormde Kerk met eene donkere toekomst en scheuring
bedreigd wordt.’64

Van moderne zijde probeerde men de overwinning van de ortho-
doxie wat af te zwakken. Nu zij door de orthodoxie voorbijgestreefd
waren, benadrukten de modernen hun kwaliteit ten opzichte van de
kwantiteit van de orthodoxe massa. Predikant Henricus Oort schreef
in het moderne bladDe Tijdspiegel:

Waarlijk! de uitslag der kerkelijke verkiezingen is een treurige
getuigenis voor het gehalte van de macht der ‘zich orthodox
noemenden’. Zij hebben overwonnen; waar? Het minst op de
dorpen en in de kleine steden, het meest in de groote steden.
Maar daar bestaat juist de talrijkste volksmassa, een grooten-
deels herderloze schare, onkundig, onontwikkeld, hartstochte-
lijk. […] Al die menschen, voor zoover zij min of meer kerke-
lijk blijven, zijn natuurlijk orthodox. Zij hebben eenige klan-
ken opgevangen: de Bijbel is Gods woord, Jezus is de zoon van
God, door genade zalig geworden.Nu hooren zij, dat demoder-
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nen den bijbel weggooien, in Jezus niet gelooven, leeren dat
de mensch zichzelven maar in den hemel moet brengen […]
en eenige visionarissen uit de achterbuurt […] leiden een paar
honderd van zulke lidmaten tegen demodernen ten strijde.Met
behulp van deze troepen heeft de rechtzinnigheid in de groote
steden overwonnen.65

Oort gruwde van de gedachte dat de kerk uit handen van paupers haar
predikanten zou ontvangen.Hij verweet het de orthodoxie niet dat zij
aan armoedzaaiers haar verkiezingsoverwinning te danken had, maar
ze moest er maar niet al te trots op zijn. De orthodoxie had dan wel de
meerderheid van stemmen, maar wat voor stemmen…

Ook sommige overwinnaars hekelden de macht van de massa.
Chantepie de la Saussaye sprak zich numeer dan in 1867 uit tégen uit-
voering van artikel 23. In een brochure met de veelzeggende titel De
Crisis karakteriseerde hij de uitvoering als ‘een zwichten van de kerk-
besturen voor de overmagt der klagende, dreigende stemmen’.66 De
synodehaddekerk, die nota bene ‘ontredderd, inwendig verscheurd en
uitwendig ontmanteld’was, inhandengelegd vandeonkundigemassa.
Niet kwaliteit, maar kwantiteit kreeg nu de overhand, aldus Chante-
pie, en de kerk zou ten prooi vallen aan ‘kabaal en partijzucht’.

‘Dit heilloos streven is uit den staat in de kerk overgebracht,’ be-
aamdedeGroningseValeton. ‘Wat ons kenmerkt, is ons geloof in Jezus
Christus en de belijdenis van zijnen naam. Maar daarin juist ligt de
waarborg tegen partijzucht. Het evangelie van Jezus Christus behoort
aan geene partij.’67 Volgens Valeton kon iemand die wél door partij-
geest gegrepen was, nooit een goede kerkbestuurder zijn. Partijzucht
verziekte de verhoudingen en joeg demensen uit de kerk die ze nu juist
zo nodig had. Valeton zagmet lede ogen aan hoe in 1868 eenmoderne
diaken en een predikant de Groningse hervormde gemeente hun ont-
slag aanboden. Hij vreesde dat dit slechts de eersten zouden zijn van
een lange rij endat de kerk verloren zou zijn als al diemannen, ‘die door
geestesgaven zich onderscheiden, die op het gebied van letterkunde en
wetenschap uitblinken, en die juist daardoor in schoolwezen en druk-
pers eenen machtigen invloed uitoefenen’ de kerk zouden verlaten.68
Ook Valeton zag het kerkbestuur liever in handen van ontwikkelde
mannen die in het openbare leven aanzien en invloed hadden. Zonder
hen zou de positie van de kerk in het publieke leven worden onder-
mijnd.
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Kortom, modernen en gematigde orthodoxen waren het erover
eens dat de kerk bestuurd moest worden door bekwame mannen en
dat de orthodoxie moest inbinden.69 Daarbij wezen ze erop dat de
overwinning van de orthodoxie eigenlijk de overwinning van eenmin-
derheid was geweest; lang niet in alle gemeenten waren verkiezingen
gehouden en waar dat wel het geval was, hadden veel kiezers geen
gebruik gemaakt van hun stem. Ook de rechtzinnige Kuyper was het
daarmee eens. Hij meende bovendien (toen nog wel) dat het ‘onbe-
perkte stemrecht der massa’s’ op kerkelijk terrein net zo onhoudbaar
was als op politiek gebied. Maar hij repte niet over de kwaliteit van
kerkbesturen of de verderfelijke invloed van partijvorming.70 Het ging
Kuyper niet om goed bestuur, maar om de zuivering van de kerk van
alle moderne elementen. Hij vroeg zich af of de invoering van het kies-
recht dat ideaal dichterbij zou brengen. Volgens zijn berekeningen zou
het nog jaren duren voordat orthodoxe predikanten en ouderlingen
zouden zijn doorgedrongen in de classes.Met de toenmalige stand van
zaken in de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Lim-
burg zou het daarbij ook moeilijk worden om op korte termijn een
orthodoxe synode samen te stellen. De werking van artikel 23, vond
ook hij, was teleurstellend. Met deze analyse creëerde Kuyper voor
zichzelf nieuwemogelijkheden om tot zijn ideale kerkvorm te komen.
Greep op de kerkbesturen alleen zou niet voldoende zijn. Slechts door
een combinatie van macht en juridische strijd zou de orthodoxie de
kerk naar haar zin kunnen inrichten.

Ongeacht de kritieken waren er mensen die nieuwe mogelijkheden
zagen op politiek gebied op basis van de kerkelijke verkiezingen. De
‘visionarissen uit de achterbuurt’ waren blij verrast door de werking
van artikel 23 en de uitkomsten van de verkiezingen. Een aantal be-
stuursleden van de Amsterdamse Vereeniging ter Verbreiding der
Waarheid had naar aanleiding hiervan zelfs een plan opgesteld om
de koning een petitie te sturen met de vraag om een verlaging van
de census bij politieke verkiezingen. Volgens ‘broeder Jaspers’ hadden
de kerkelijke verkiezingen laten zien, dat ‘het volk een andere keuze is
toegedaan als de meer aanzienlijken’.71 De interesse voor medezeggen-
schap was gewekt. Vanaf dat moment kwamen bij bestuursvergaderin-
gen van de Verbreiding ook politieke verkiezingen ter sprake en werd
er zelfs gediscussieerd over de houding die ‘antirevolutionairen’ daarin
moesten aannemen.
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Terwijl de enthousiaste leden van Verbreiding droomden over een
verlaging van de census bij politieke verkiezingen en hun kerkbesturen
en predikanten juist pleitten voor een invoering van een census bij ker-
kelijke verkiezingen,werd indeTweedeKamer in 1869 gesprokenover
een nieuwe kieswet.Opmerkelijk genoeg stelden een paarKamerleden
voor om op basis van de ervaringen met de kerkelijke verkiezingen de
census voor politieke verkiezingen te verlagen.72 Zij vonden dat een
meer algemeen stemrecht maar beter kon worden ingevoerd, aange-
zien het toch niet buiten de deur te houden was. De kerkelijke verkie-
zingenhadden laten ziendat ditmogelijkwas zonderdathet tot onrust
enonlusten zoukomen.Zewaren immers ordelijk verlopen, erwas vol-
doende belangstelling bij de kiezers en er was geen census gehanteerd,
afgezien van de gulden die men in sommige plaatsenmoest betalen als
bijdrage in de onkosten.

Het voorstel werd niet serieus in overweging genomen. Tegenstan-
derswezen eropdat kerkelijke enpolitieke verkiezingennietmet elkaar
te vergelijken waren. Bovendien garandeerde een ordelijk verloop van
verkiezingen niet dat kiezers rationeel hun stem zouden bepalen. De
bekende hoogleraar staatsrecht Johannes Theodoor Buijs voegde hier
in De Gids nog aan toe dat ‘het nederlandsche volk […] zeker meer
kerksch dan politisch ontwikkeld’ was. Een oordeel vellen over het
bestuur in de kerk, dat kon nog wel, maar politiek was toch een wat
ingewikkelder aangelegenheid. Mensen mochten misschien in staat
zijn een keuze te maken tussen ‘de zoogenaamde moderne of ortho-
doxe richting’, maar dat zei niets over hun oordeelsvermogen inzake
het staatsbeleid en ‘de groote politieke kwestiën’. Voor politieke parti-
cipatie gold nog steeds: kwaliteit boven kwantiteit.73

Al met al maakten de kerkelijke verkiezingen heel wat los. Ker-
kelijke zaken waren verweven met de wereld eromheen, zo bleek uit
de geschiedenis van de invoering van het kerkelijke kiesrecht tussen
1846 en 1852 en de latere discussies over criteria voor het kiesrecht.
Deze discussies en de reacties op de uitslagen van de stemming en de
verkiezingen maakten bovendien duidelijk hoezeer de kerkelijke zaak
werd beschouwd als een publieke zaak. Voor de orthodoxie en de grote
groep politiek nog ‘onmondige’ lidmaten van de kerk had dit grote
implicaties. Participatie in de kerk betekende voor een deel al partici-
patie in de publieke sfeer in het algemeen.

Kiesrecht en verkiezingen brachten iets in de kerk wat men alleen
kende uit de politiek en dat daar aan een elite was voorbehouden. De
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kerk maakte kiesrecht en verkiezingen beschikbaar voor de helft van
de mannelijke Nederlandse bevolking. Het is dus niet vreemd dat de
kerk is bestempeld als oefenschool voor de democratie. Via de kerk
kwamen mensen in aanraking met de basisprincipes van representa-
tieve democratie, sommigen organiseerden zich zelfs in een vereniging
om gelijkgestemden te verzamelen. Dit betekende echter niet dat na
de kerkelijke verkiezingen politiek logischerwijs de volgende stap was,
ook al kwamdat in de gedachten van een enkelingwel op.De gevolgen
van de kerkelijke verkiezingen zouden sommige orthodoxe protestan-
ten juist huiverig maken om die stap te zetten.

orthodoxe polarisatie

Conform het bepaalde in het in 1867 van kracht geworden Synodaal
reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroe-
ping van predikanten legde de synode in 1871 alle hervormde gemeen-
ten opnieuw de vraag voor of in de gemeente een verkiezing door de
manslidmaten moest worden ingevoerd, dan wel gehandhaafd, dan
wel weer afgeschaft. Hoe na deze stemming de verhouding lag tussen
de gemeenten met kerkelijke verkiezingen en gemeenten die hun ker-
kenraad hadden gemachtigd, is moeilijk vast te stellen. De uitslagen
werden in kranten niet meer genoemd, zelfs niet in deKerkelijke Cou-
rant. Alleen De Heraut besteedde nog aandacht aan de stemmingen,
maar gaf lang niet van alle gemeenten de uitslagen.Wel is duidelijk dat
bij de kerkelijke verkiezingen in 1871 meer, voornamelijk orthodoxe
kerkelijke kiesverenigingen actief waren dan in 1867.74 De orthodoxie
ging zich sterker profileren. Maar daardoor kwamen ook steeds meer
onderlinge tegenstellingen aan het licht. Vanaf nu ondermijnde het
succes van de orthodoxie haar kracht.

In Kampen uitte zich de onderlinge verdeeldheid al direct bij het
opstellen vandekieslijst vandenieuweorthodoxekiesverenigingEvan-
gelie en Belijdenis. Predikant en voorzitter Johannes Abraham Gerth
van Wijk had bij haar oprichting niet al te veel stil willen staan bij de
naam van de vereniging, omdat dit alleen maar leerstellige discussies
zou opleveren, maar bij het opstellen van de kieslijst wreekte zich dit.
Ieder lid bleek een heel eigen opvatting te hebben van wat ‘orthodox’
was. Een deel van het bestuur vond sommige kandidaten veel te recht-
zinnig voor de kieslijst en stelde een eigen lijst op. Daardoor circuleer-
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den in Kampen twee orthodoxe kieslijsten: één met ‘ondubbelzinnig
rechtzinnige’ leden en één met de meest gematigde orthodoxe protes-
tanten.75

De tegenstelling tussen verschillende groepen orthodoxe protes-
tanten was echter nergens zo groot als in Amsterdam. Nadat het kies-
college in 1870 Abraham Kuyper als predikant beroepen had, teken-
den zich steeds duidelijker twee afzonderlijke groepen af, die bij ver-
kiezingen samenoptrokken tegendemodernen,maar inde kerkenraad
tegenover elkaar kwamen te staan. Het geruzie tussen beide groepen
was voor heel Nederland te volgen via De Heraut, waarvan Kuyper
in 1870 de redactie op zich had genomen, en de commentaren van
zijn Amsterdamse collega Jacob Cramer in Stemmen voor waarheid en
vrede, dat zich in de jaren zeventig onder redactie van AndriesWillem
Bronsveld zou ontwikkelen tot hét tijdschrift van de meer gematigde
tak van de orthodoxie.

JacobCramer was sinds 1866 predikant in Amsterdam. Al bij Kuy-
pers beroep naar de hoofdstad had Cramer zijn toekomstige collega
duidelijk gemaakt waar hij stond.Hij schreef Kuyper dat hij als lid van
het kiescollege op hem had gestemd en dat hij hoopte dat Kuyper het
beroep zou aannemen.Maar ook, dat hij het niet eenswasmetKuypers
ideeën over de inrichting van de kerk. ‘Uwe “vrijmaking der kerk”, en
al wat ge in deHeraut geschreven hebt, heb ikmet grote belangstelling
gelezen.Maar hoemeer ik erover denk, hoeminder ik er mij in vinden
kan.’76 Kuyper had in zijn brochure een striktere scheiding van kerk en
staat en de opheffing van het synodale kerkbestuur bepleit. Hij wilde
een kerk van gelijkgestemden, waar de belijdenis van de gereformeerde
kerk uit de zeventiende eeuw strikt zou worden gehandhaafd. Cra-
mer achtte deze plannen onuitvoerbaar, onwenselijk en waarschuwde
tegen overhaaste stappen: ‘Zoo licht komen de hartstochten in het
spel, en wordt de strijd niet een strijd voor de kerk, maar een strijd
voor de ééne of andere partij,’ schreef hij in een publiek commentaar.77
Zolang Cramer lid was van de Amsterdamse kerkenraad, zou hij dit
herhalen. Hij verzette zich tegen partijdenken en ontvouwde daar-
naast, geprikkeld door Kuypers stellige optreden, zijn eigen visie op
de kerk.
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kerkelijke partijen

Na de komst van Kuyper als predikant in Amsterdam en de tweede
daverende overwinning bij de kerkelijke verkiezingen van 1871 for-
ceerden de meest orthodoxe leden van de Amsterdamse kerkenraad
conflict na conflict. Ze stelden zich hard op tegenover de modernen
en huldigden onder leiding van Kuyper het motto: wie niet voor ons
is, is tegen ons.Met een predikant alsCramer konden deze rechtlijnige
orthodoxen niet erg uit de voeten. Cramer was het vaak wel eens met
hun standpunten, maar onthield zijn steun, omdat hij grote bezwa-
ren had tegen de middelen die Kuyper en de zijnen wilden inzetten.
Kuyper zette Cramer daarom buiten spel. Hij stelde Cramer en diens
geestverwanten voor als vertegenwoordigers van een andere groep, die
hij de ‘irenische [letterlijk: vredelievende] partij’ doopte.

De kracht van deze categorisering was sterk. Tegenover zijn eigen
‘gereformeerde partij’ sprak Kuyper steeds weer over de ‘irenische par-
tij’, diehij afschilderde als eengroepontrouwe ledenvandeorthodoxie.
In 1871 noemde hij Cramer een overloper die het ‘kritische leger’ had
verlaten voor het ‘irenische’ en zich niet wilde inzetten voor een her-
vorming van de kerk. Kuyper bood de stemgerechtigde lidmaten in
Amsterdam en de lezers van De Heraut zo een nieuwe indeling om
hun keuzes te maken. Een verschil van mening tussen twee predikan-
ten werd bij hem tot een tegenstelling tussen twee partijen. Alles werd
binnen dit partijdenken geplaatst.Het nieuwe perspectief was eenvou-
dig en leek een grotemate vanhelderheid te verschaffen indekerkelijke
verhoudingen: de ware gelovige stemde gereformeerd.

Kuyperoverschreeuwdemet zijn zwart-witdenkendemeer genuan-
ceerde boodschap van andere predikanten. Bronsveld vreesde dat hier-
door orthodoxe gelovigen van hun voorgangers zouden vervreemden:

Ach! De meesten begrijpen er niets van, maar moeten nu wel
meenen, dat die leeraars, zeer flaauw en ontrouw zijn, en dat
allen, die met hen stemmen, de eer niet verdienen van voor-
gangers der gemeente te wezen. En toch is hun eenige misdaad,
dat zij, in een kerkrechtelijke kwestie zich door Dr. K. niet laten
mêeslepen, en zichwel driemaal bedenkenwillen, voordat zij het
geheel kerkelijk verband op geweldige wijze willen uiteen doen
springen.78
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Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat Kuyper het verschil van
mening tussen verschillende orthodoxe protestanten zo op de spits
dreef. Hun gezamenlijke doel was immers het inperken van de macht
van de modernen en het herstel van de hervormde kerk. Maar in
Amsterdam leek de meeste energie te gaan naar de bestrijding van
elkáár. In feite was dit het directe gevolg van het succes van de ker-
kelijke verkiezingen voor de orthodoxie. Door de verkiezingen inte-
greerden orthodoxe protestanten in de kerkbesturen. Dat was natuur-
lijk verheugend,maar daarin school ook het gevaar dat hun eigen iden-
titeit zou ondersneeuwen.

Bovendien waren Kuyper en de zijnen niet zozeer gericht op het
meebesturen van de kerk als wel op overname van de macht. Daarom
was het noodzakelijk duidelijke scheidslijnen te trekken binnen de
orthodoxe gelederen. De opkomst van het partijdenken in de kerk en
het verlangen naar de absolute macht van de groep die zich ‘gerefor-
meerd’ noemde, gingen hand in hand.

Cramer liet zich niet zomaar wegzetten. Hij hield vol dat hij wel-
iswaar orthodox was, maar bij geen enkele partij hoorde. Volgens hem
was het criterium voor een partij dat deze ‘een leuze, een programma’
had. Die had hij niet. En aangezien er geen ‘irenisch programma’
bestond, bestond er ook geen ‘irenische partij’. ‘Het mag onze tak-
tiek niet zijn om den partijstrijd in de Kerk te voeden,’ schreef hij.
‘Wij mogen niet schromen om in onze tegenpartij goed te keuren wat
werkelijk goed is, en in onze eigen partij [lees: kerkelijke stroming] af
te keuren wat werkelijk afkeurenswaardig is. Vooral wachte men zich
voor noodeloze verbittering.’79

Cramers bezwaren tegen partijdenken kunnenworden samengevat
in drie punten. Ten eerste vreesde hij dat partijbelangen zwaarder
zouden gaan wegen dan de belangen van de kerk. Het grote gevaar
was ‘dat men eene partij, welke dan ook, gaat dienen, in plaats van
Christus en alzoo meer de belangen der partij gaat behartigen dan
de belangen der gemeente, meer naar de gunst der partij gaat vragen
dan naar de gunst van God’.80 Ten tweede dwong partijdenken tot
partijdiscipline, wat ten koste zou gaan van de zelfstandigheid van de
kerkenraadsleden. ‘Weet gij wat ik vrees?’ schreef hij in 1873. ‘Dat er
hoe langer hoe minder sprekers, en hoe langer hoe meer slapers in den
kerkeraad zullen zijn. Dat men zeer begeerig zal wezen om de zaken
af te doen en tot stemmen over te gaan. Dat men geen ooren meer zal
hebben voor argumenten, maar slechts voormooie speeches. Datmen
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de zelfstandigheid, die men nog heeft, geheel zal verliezen, en door
enkele invloedrijke mannen zich geheel zal laten leiden.’81

Aan het einde van de negentiende eeuw zou dit ook op politiek
gebied eenveelgehoordeklachtworden tegendeopkomst vanpartijen.
Het derde en laatste punt hing nauw samen met het eerste: wanneer
iedere partij er alleen op uit was het eigen programma uitgevoerd te
krijgen, dan was samenwerking met anderen vrijwel onmogelijk. En
volgens Cramer had de kerk juist samenwerking nodig. Zoals Kuyper
scherpe partijlijnen nodig had om zijn kerkideaal te bereiken, zo ver-
foeide Cramer partijdenken, omdat dat zíjn kerkideaal geheel onder-
mijnde.Wat Cramers kerkideaal inhield, bleef lang onuitgesproken.

volkskerk

In 1872 was de sfeer in de Amsterdamse kerkenraad explosief. Gere-
formeerde ouderlingen weigerden nog langer dienst te doen wanneer
moderne predikanten doop of avondmaal bedienden. Daarnaast pro-
beerden ze via een doorKuyper uitgedokterde constructie voor de ker-
kenraad de zeggenschap over de kerkelijke goederen in handen te krij-
gen. De gereformeerden keerden zich niet alleen tegen de modernen,
ze braken ook definitief met hun orthodoxe geestverwanten. Kuyper
hadde ‘broederschap’, het overleg van alle orthodoxe kerkenraadsleden
in Amsterdam, ontbonden en daarvoor in de plaats het exclusief gere-
formeerde ‘beraad’ in het leven geroepen. Amsterdam leek regelrecht
af te stevenen op een kerkscheuring.

Cramer had tot dan toe geweigerd een eigen programma te ontvou-
wen, maar nu riep hij zijn geestverwanten bij elkaar. Cramer, Brons-
veld, hun oudere collega Hasebroek, de in 1871 beroepen predikant
Nicolaas Hendrik de Graaf en twee aanzienlijke orthodoxe ouderlin-
gen – Gregory Pierson en De Marez Oyens, de laatste nog levende
leiders van het Amsterdamse Réveil – bogen zich over een oplossing
van de kerkelijke kwesties. ‘Waarheen nu?’ vroegen ze zich af. Cramer
verwerkte hun beraadslagingen in een brochuremet dezelfde titel. Net
als Kuyper in 1869 had gedaan, toonde Cramer in zijn brochure aan
dat het heil voor de kerk niet verwacht mocht worden van artikel 23:
het beginsel van vertegenwoordiging werkte niet door tot in de hogere
kerkbesturen.Cramers voorstel was daaromdat de synode zichzelf zou
opheffen. In plaats van de synode zou een grote kerkvergadering bij-
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eenkomen, ‘die zoo getrouw mogelijk onze Kerk vertegenwoordigde’
en die het laatste woord zou krijgen in alle lopende kwesties. Cramer
en de zijnen waren van mening dat vertegenwoordigers van alle rich-
tingen in de kerk door gezamenlijke beraadslaging wel tot oplossingen
zouden kunnen komen.Mocht dit uiteindelijk niet zo zijn, dan legden
ze zich neer bij het uiteenvallen van de kerk.82

De brochure riep van alle kanten reactie op. De moderne hoog-
leraar Johannes Jacobus Prins uit Leiden vond het een aardig plan,
anderemoderne theologennamende gelegenheid te baat omdeortho-
doxie te kijk te zetten.83 Orthodoxe predikanten reageerden heel ver-
schillend. Een aantal orthodoxe predikanten en ouderlingen in Am-
sterdam betuigde zijn onvoorwaardelijke steun aan het plan.Het anti-
revolutionaire Kamerlid baron Otto van Wassenaer van Catwijck
sprak zelfs in de Tweede Kamer zijn steun uit. De Vereeniging: Chris-
telijke Stemmen kon ook een eind met Cramer meegaan, maar Phi-
lippus Jacobus Hoedemaker, die in 1872 aan de redactie was toege-
voegd, was fel gekant tegen de kerkscheuring die Cramer volgens hem
bepleitte. Hij deed daarom een alternatief voorstel tot behoud van de
volkskerk.84 Kuyper ging niet inhoudelijk op het plan in. Volgens hem
was het een ‘Manifest’ van de ‘Irenische partij’ en daarmee een slag in
het gezicht van zijn eigen partij. De irenischen zouden hun plan heb-
ben opgeschreven, niet omde synode, niet omdemodernen,maar ‘om
de niet-Irenische broederen afbreuk te doen’.85 Hoewel Kuyper juist
Cramer en de zijnen aan de kant had geschoven, noemde hij ze verra-
ders op het moment dat zij wat meer lieten zien van hun eigen visie op
de kerk.86

Cramers voorstel vond niet veel steun en er kwam dan ook weinig
van terecht.Wel gaf Cramer in 1873 zijn verzet op om tot de irenische
partij gerekend teworden. Een vande belangrijkste programmapunten
van deze partij was dan wel dat ze niet in partijen dacht. Ze wilde ook
geen vrije kerk, zoals Kuyper, maar zette zich in om de Nederlandse
Hervormde Kerk te behouden als volkskerk. In de twintigste-eeuwse
kerkelijke historiografie is de term volkskerk gebruikt voor de gerefor-
meerde kerk in de zeventiende eeuw, maar ook voor de Nederlandse
Hervormde Kerk van rond 1816. Onderzoek naar de wortels van de
term doet echter vermoeden dat dit een anachronistisch gebruik is.
Hoewel de notie van volkskerk wellicht ouder is, duikt de term in pro-
testantse kringen pas op in de kerkelijke strijd van de jaren zestig en
begin jaren zeventig van de negentiende eeuw. De inhoud ervan bleef
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lang vaag en zou zelfs pas in de twintigste eeuw nader worden inge-
vuld.87 Cramerwas een van de eersten die de notie volkskerk gebruikte
om zijn kerkideaal uit te drukken. Voor hemwas deNederlandseHer-
vormde Kerk de kerk van het vaderland en daarmee van het Neder-
landse volk, een historisch gegroeide instelling en nauw verbonden
met de natie. Dit betekende niet dat alle inwoners van de natie tot
die kerk moesten behoren of dat ze staatskerk diende te zijn:

Op de historische lijn van de Nederlandsche Hervormde Kerk
ligt dat zijNederlandsch blijft, en dat zijHervormd blijft.Neder-
landsch is zij, niet wanneer alle Nederlanders tot haar behoo-
ren, want dan zou zij nooit bestaan hebben; niet wanneer zij de
eenige kerk is die door den Nederlandsche Staat wordt geduld
en bevoorrecht, want dan zou zij er reeds lang nietmeer zijn. Zij
is Nederlandsch wanneer zij met het leven van het Nederland-
sche volk is saamgegroeid, en voortdurend blijft samengroeien;
wanneer haar ontstaan niet alleen samenvalt met de opkomst
van het Nederlandsche volk, maar ook haar leven gelijke tred
houdt met ons volksleven.88

Wat de taak was van deze volkskerk, maakte Cramer vooral duidelijk
in reactie op Kuyper. Cramer benadrukte dat niet handhaving van de
leer, maar alleen gemeenteopbouw de kerk kon herstellen. ‘Van geen
leertucht mag verwacht worden, wat alleen prediking, evangelisatie,
onderwijs, zielzorg tot stand kunnen brengen.’89Met andere woorden:
omde volkskerk te laten bloeienwas inwendige zending noodzakelijk.

In de Stemmen voor Waarheid en Vrede ontwikkelden Cramer en
Bronsveld tussen 1870 en 1875 een ethisch-irenische visie op de kerk.
Zij traden daarmee in het voetspoor vanmannen als DaCosta enHel-
dring, die zich in de jaren veertig en vijftig kritisch hadden opgesteld
tegenover Réveilaanhangers die de kerk alleen via de juridische strijd
wilden herstellen. Zij hadden toen de maatschappelijke aanpak van
gemeenteopbouw en inwendige zending bepleit. De tegenstelling tus-
sen gereformeerden en ethisch-irenischen in de jaren zeventig was in
feite een verscherping van die oudere tegenstelling tussen voorstanders
van een juridische aanpak en die van een maatschappelijke aanpak.

Bij gereformeerden en ethischen speelde daarnaast partijdenken
een belangrijke rol. Gereformeerden zagen partijvorming als een mid-
del om via de juridische weg de macht in de kerk in handen te krij-
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gen. Ethisch-irenischen wilden die macht niet. Zij wilden eenheid in
de kerk, geen partijvorming. Zij wilden een volkskerk waarin in prin-
cipe ruimte was voor heel het (protestantse) volk en daarom ook voor
onderlinge tegenstellingen. De eenheid die zij bepleitten, hield niet in
dat meningsverschillen in de kerk uit de weg werden gegaan. Integen-
deel. Maar de oplossing ervan lag niet in juridische strijd en machts-
spelletjes, maar in de ‘bedaarde gedachtenwisseling’ van verstandige
en zelfstandige kerkbestuurders. Ook vertrouwden ze erop dat door
evangelisatie, armenzorg en onderwijs het modernisme vanzelf uit de
kerk zou verdwijnen; overigens meenden de modernen op hun beurt
dat met voldoende onderwijs de orthodoxie vanzelf haar achterhaalde
standpunten zou laten varen. De ethisch-irenischen wilden kortom
geen juridische strijd, partijvorming, verbittering of wrok en bovenal:
geen scheuring.

De plannen met de kerk en de opstelling van Kuyper en zijn geest-
verwanten maakten in de jaren zeventig de ethisch-irenischen tot een
duidelijker te onderscheiden groep en noopten hen tot articulatie van
eigen ideeën ten aanzien van de inrichting van de kerk. In zekere zin
was dit een overwinning voor Kuyper en een nederlaag voor Cramer
c.s. Het ideaal van een open gemeenschap kon niet worden vastgehou-
den, ermoesten noodgedwongen nauwere grenzenworden getrokken.
Bij de kerkelijke verkiezingen inAmsterdam in1875 tradende ethisch-
irenischen voor het eerst als een aparte tak van de orthodoxie naar
buiten. De aanleiding hiervoor was een koerswijziging van de kiesver-
eniging Evangelie en Belijdenis, waarin de orthodoxie tot dan toe nog
had samengewerkt. Het bestuur verlaagde de contributie, zodat meer
mensen lid konden worden. Daarnaast werden de tien Amsterdamse
kerkwijken verdeeld onder de leden, die drie maal per jaar op huisbe-
zoek gingen bij de gezinnen in hun buurt. De kiesvereniging ‘werd nu
niet alleen eene vereenigingomdekiezers voor te lichten,maar ook een
middel om stemmen te winnen en stemmen te leiden’, vond Cramer.
Bovendien bevatte de nieuwe kieslijst vooral namen van mannen uit
de lagere standen, wonend in de ‘mindere’ buurten van de stad, zoals
het beruchte eiland Kattenburg. Volgens Cramer ging dit ‘de vrede-
lievende Amsterdammers wat al te ver.Men wilde gaarne ookmannen
van den vierden stand in hetKiescollege zien,maar iets anders was het,
of men eene gemeente van 130000 zielen door hen wilde laten rege-
ren.’90 Uiteindelijk vonden zij de kwaliteit van bestuur belangijker, dan
een evenredige afspiegeling van de samenstelling van het kerkvolk.
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Gematigd orthodoxe kerkenraadsleden zegden dus hun lidmaat-
schap op en stelden een eigen kieslijst samen. Het resultaat mocht er
zijn: hoewel de gereformeerden nog 2100 stemmen haalden, kregen
de ethisch-irenischen er 1600. Cramer was enthousiast en riep zijn
geestverwanten zelfs op een eigen kiesvereniging op te richten. Wel
betreurde hij het dat de modernen dankzij de orthodoxe verdeeldheid
38 plaatsen behaalden in het kiescollege. Dat was volgens hem vooral
de schuld van de gereformeerden, die de voorgaande jaren de sfeer in
de kerkenraad zodanig hadden verziekt dat zij stemgerechtigden tegen
de orthodoxie in het harnas hadden gejaagd. Hij voorspelde dan ook
dat de gereformeerde partij veel kleiner zou worden naarmate zij meer
haar eigen weg zou gaan. De steun voor de gereformeerde kerkelijke
plannen zou afkalven naarmate de gereformeerden dichter bij de uit-
voering daarvan kwamen.

de nederlandse hervormde kerk na 1870

Door de overwinningen van de orthodoxie hadden de modernen het
na 1867 moeilijk gekregen in de kerk. In 1870 resulteerde dit in de
oprichting van de Nederlandsche Protestantenbond. Deze vrijzinnige
evangelisatievereniging was bedoeld als moderne tegenhanger van de
Confessionele Vereeniging om de ‘vrije ontwikkeling van het gods-
dienstig leven te bevorderen, zoo binnen de kring der kerkgenoot-
schappen als op ieder ander gebied’.91 Lokale afdelingen van de bond
richtten zondagsscholen op, ontplooiden activiteiten voor jongeren,
organiseerden volksvoorlezingen en debatavonden en haddenmeestal
ook een eigen volksbibliotheek. Net als de orthodoxie eerder had
gedaan, bundelden vrijzinnig gelovigen hun krachten en gingen ze op
zoek naar een achterban nu hun stem in de kerkbesturen verstomde.92

Het aantal afdelingen van de Protestantenbond groeide naarmate
de orthodoxie in de steden dominanter werd.93 Onder meer in Kam-
pen, Groningen enHoogeveen werd de plaatselijke afdeling opgericht
vanuit de vrijzinnige kerkelijke kiesvereniging. InGroningen scheidde
deze groep zich vervolgens af van de hervormde kerk. Onder leiding
van de moderne predikant Balduinus Cornelis Jacobus Mosselmans,
die in 1866 naar de stad beroepen was, richtten ruim vijfhonderd vrij-
zinnigen in 1878 de Remonstrantse Gemeente op.94 Iets dergelijks
gebeurde in Hoogeveen, Meppel, Doesburg, Arnhem en Lochem.95
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In andere plaatsen sloten de moderne hervormden zich aan bij de
bestaande Remonstrantse Kerk. Landelijk gezien verviervoudigde het
aantal remonstranten tussen 1850 en 1900. Waren er rond 1850 zo’n
vijfduizend remonstranten, in 1900 was dat ruim 21000.96

InAmsterdamgroeideniet alleende remonstrantse gemeente.Daar
richtten in 1877 de moderne predikanten Reinhard en Herman Hu-
genholtz De Vrije Gemeente op. De Vrije Gemeente was geen kerk-
genootschap, maar een vereniging met een bestuur in plaats van een
kerkenraad en een voorganger in plaats van een predikant. Doop en
avondmaal werden er afgeschaft. Groot werd de vereniging niet, maar
ze vond wel navolging in andere plaatsen.97

De synode was door alle twisten, onrust en de dreigende scheuring
inmiddels doordrongen van de noodzaak om het Algemeen Regle-
ment van 1852 aan te passen. In 1874 en 1875 kwam ze in buitenge-
wone zittingen bijeen en besloot onder andere dat de synode in het
vervolg niet voor één, maar voor drie jaren zou worden aangesteld.
Op die manier zou er meer continuïteit komen in het kerkelijk beleid.
Bovendien zouden de besluiten van de synode niet langer ter goedkeu-
ring worden voorgelegd aan de provinciale en classicale kerkbesturen
als colleges, maar aan de leden van die besturen. Over besluiten van de
synode zou dus vanaf 1875 hoofdelijk worden gestemd, zodat ook de
stem vanminderheden nog zou worden gehoord.98Wat betreft artikel
23 werd er weinig veranderd. Om de tien jaar, dus in 1881, 1891 enzo-
voort, werd per gemeente weer gestemd over de situatie. Voor zover
na te gaan rakelde dat in 1881 alleen in Amsterdam heftige discussies
op, omdat de predikanten in de hoofdstad, moe van alle partijstrijd en
gekonkel, de stemgerechtigde lidmaten opriepen het kiescollege weer
af te schaffen.99 In de synode kwamdeuitvoering van artikel 23 in 1888
weer serieus op de agenda, omdat een deel van de leden onder andere
pleitte voor afschaffing van de kiescolleges en invoering van een census
van een gulden, dan wel invoering van directe verkiezingen.100 In 1889
werden deze voorstellen verworpen.

Publieke aandacht kregen de kerkelijke verkiezingen ondertussen
nauwelijks meer, zeker niet op nationaal niveau. In vergelijkingmet de
situatie in 1867 en 1871 en de gevolgen van de verkiezingen in een stad
als Amsterdam is dit opmerkelijk. De kerkelijke verkiezingen waren
blijkbaar maar voor korte tijd interessant voor een breed publiek.
Wat dat betreft lijken ze een soortgelijk lot te hebben ondergaan
als de Aprilbeweging. Ook deze werd immers in de tijd zelf als een
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heftige gebeurtenis ervaren, maar kreeg geen plaats in het collectieve
protestantse bewustzijn, in ieder geval niet in die uitingen daarvan die
een historicus kan terugvinden. Bij de kerkelijke verkiezingen kan dit
komendoordat zowelmodernen als orthodoxendewerking van artikel
23 negatief evalueerden. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat
het ook verband houdt met het optreden van orthodoxe protestanten
op politiek gebied. Toen de orthodoxe protestanten, die zich via de
kerkelijke verkiezingen de macht in de kerk hadden toegeëigend, ook
op een meer georganiseerde manier de politieke strijd aanbondenmet
de moderne wereldbeschouwing, was de gang van zaken in de kerk
minder actueel geworden.De verhoudingen in de kerk leken definitief
veranderd, de strijd voor erkenning en medezeggenschap verschoof
naar een nieuwe arena en de publieke aandacht verschoof mee.

verkiezingen en partijen

Met de invoering van een nieuwe staatkundige grondwet in 1848werd
ook in de Nederlandse Hervormde Kerk een nieuwe ‘grondwet’ inge-
voerd, met daarin de bepaling dat de kerk zichzelf zou gaan besturen
op basis van het beginsel van vertegenwoordiging. Toen dit begin-
sel in 1867 in praktijk werd gebracht, mochten mannelijke lidmaten
naar de stembus om zich uit te spreken over de precieze uitvoering
ervan in hun gemeente. Hierna volgden in een kleine zeshonderd her-
vormde gemeenten kerkelijke verkiezingen. Middels de stemming en
de verkiezingen participeerde een aanzienlijk deel van de tot dan toe
in publieke zaken onmondige protestantse bevolking in (een onder-
deel van) het openbare leven. De mannen kwamen daarbij bovendien
in contact met de werking van representatieve democratie. De Neder-
landse Hervormde Kerk vormde op deze manier de plaats waar als het
ware een nieuwe groep burgers gestalte kreeg.

De kerkelijke verkiezingen brachten partijvorming in de kerk. Par-
tijvorming was echter geen direct gevolg van de verkiezingen. De ker-
kelijke verkiezingen stimuleerdenwel de oprichting van kiesverenigin-
gen, maar het denken in partijen had zijn wortels in iets heel anders.
Het was een gevolg van de confrontatie tussen fundamenteel verschil-
lende visies op de functie van verkiezingen, op goed bestuur en de
ideale kerkvorm. Partijdenken was het rechtstreekse gevolg van de
opkomst van de protestantse orthodoxie.
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Binnen de orthodoxie bestonden twee manieren van denken: de
gematigde en deftige groep redeneerde in termen van algemeen be-
lang, een ander deel van de orthodoxie woog (ook) het belang van de
eigen groep mee. De eerste groep streefde naar een volkskerk. Voor de
‘ethisch-irenischen’, zoals het grootste gedeelte van deze groep vanaf
de jaren zeventig werd aangeduid, was de volkskerk als ideaal nauw
verbondenmet de nationale samenleving, met het vaderland. Idealiter
vonden alle protestanten in Nederland onderdak in het instituut. Om
het beleid van deze brede kerk vast te stellen was het noodzakelijk
dat er op een redelijke manier met elkaar kon worden overlegd en dat
iedere bestuurder zelfstandige keuzes kon maken als het op stemmen
aankwam. Verkiezingen moesten dan ook mannen in het kerkbestuur
brengenvan een zekeremaatschappelijke status enontwikkeling, zodat
zij de kerk in alle redelijkheid konden besturen.

Dit lange tijd niet verwoorde ideaal botste met dat van de ortho-
doxe groep die als ‘gereformeerden’ bekend kwam te staan.De gerefor-
meerden streefden naar een kerk die de belijdenis strikt handhaafde.
Dit betekende dat in die kerk alleen plaats was voor degenen die daar-
mee konden instemmen. Voor moderne gelovigen en hun predikan-
ten was geen ruimte. Om dit ideaal te bereiken was het van belang dat
de orthodoxie in de kerkbesturen demeerderheid van stemmen kreeg,
zodat zij het beleid van de kerk kon vormgeven. Kerkelijke verkiezin-
genmoestendus leiden totmacht.Daarnaastmoest dehandhaving van
de belijdenis worden vervat in de kerkelijke wetgeving. Met het recht
aan hun zijde wilden deze orthodoxe gelovigen van de volkskerk weer
een gereformeerde kerk maken.

Door deze botsende visies werd in de kerk het denken in par-
tijen geïntroduceerd. Het was een nieuwe mal, waarin voornamelijk
gereformeerden de kerkelijke verhoudingen goten. Om het gerefor-
meerde programma te verwezenlijken was onvoorwaardelijke steun
nodig. ‘Partijdigheid’ was daarbij een vereiste. Groepsbelang was be-
langrijker dan algemeen belang.

De kerkelijke partijvorming was een gereformeerde uitvinding,
maar het is belangrijk te bedenken dat vormpas ontstaat bij weerstand.
De orthodoxie had zich tot een groep gevormd als reactie op de leer-
vrijheid in de kerk en het beleid van de (moderne) kerkbesturen. Een
‘programma’ werd pas geformuleerd toen de orthodoxie de mogelijk-
heid tot inspraak kreeg. Het waren vooral de gereformeerden die een
orthodox programma opstelden. Dit kreeg pas scherpte en helderheid
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naarmate er in de loop van de tijd meer verzet kwam vanuit de eigen
gelederen. En naarmate het gereformeerde programma scherper werd,
was ook het verzet gedwongen een eigen vorm te vinden.Alleen tegen-
spreken was niet genoeg, tegenover het gereformeerde geweld diende
iets anders te worden gesteld.

De idealen van volkskerk versus vrije kerk, algemeen belang ver-
sus groepsbelang en bestuur door onafhankelijke heren versus bestuur
door partijgangers ontstonden in de context van de kerk in wisselwer-
king met de heersende politieke mores. Tegelijkertijd zouden de ont-
wikkelingen in de kerk deNederlandse politiek vanaf de jaren zeventig
vergaand beïnvloeden, doordat het partijdenken door de gereformeer-
den werd overgebracht naar politiek terrein.
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hoofdstuk 6

RUMOERIGE POLITIEK EN STILLE ZENDING

De schoolkwestie en de relatie tussen
geloof en politiek (1848–1878)

In de politieke geschiedschrijving wordt de opkomst van orthodoxe
protestanten steevast gekoppeld aan hun strijd voor bijzonder lager
onderwijs. De schoolkwestie werkte als een verenigende kracht. De
strijd om christelijk onderwijs bracht orthodoxe protestanten bij el-
kaar en was vervolgens de motor achter een steeds verdergaande poli-
tieke organisatie onder leiding van Abraham Kuyper.1 Dat de poli-
tieke strijd voor bijzonder onderwijs binnen de orthodoxie ook als een
splijtzwam heeft gewerkt, komt doorgaans niet of nauwelijks aan de
orde. Ook is er weinig oog voor het feit dat slechts een relatief kleine
groeporthodoxeprotestanten zichuiteindelijk politiek verenigde. Een
grotere groep had aarzelingen over de inzet van politieke actie in
de schoolkwestie en wist ook niet goed hoe een burger als gelovige
met politiek zou moeten omgaan. Of beter gezegd: deze groep koos
nadrukkelijk voor maatschappelijke actie om het ideaal van christelijk
onderwijs in de praktijk vorm te geven. De invloed van deze groep en
haar aanpak is minstens zo belangrijk geweest voor de rol en de plaats
van godsdienst in het publieke leven in Nederland als het (politieke)
optreden van Kuyper en de zijnen.

Dit hoofdstuk beschouwt de schoolkwestie als een vorm van pu-
bliekemanifestatie van orthodoxe protestanten.Daarom schrijf ik hier
ook bewust over schoolkwestie en niet schoolstrijd – dit laatste is de
politieke vertaling van de schoolkwestie. Deze benadering maakt niet
alleen de bekende, strikt politieke strijd zichtbaar, maar ook de bre-
dere, religieus-sociale beweging die erachter lag. Het verhaal laat zien
hoeorthodox-protestantse voorstellingenvankerk engeloofhunvoor-
stelling van publieke betrokkenheid en politiek bepaalden. Vanaf de
bespreking van de schoolwet van 1857 gaf de schoolkwestie aanleiding
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tot discussies over de vraagwat politiekwas en of orthodoxe protestan-
ten wel actief politiek mochten bedrijven. Politiek werd letterlijk een
‘essentially contested concept’ in protestantse kring. De discussie ging
over de omvang vanhet publieke enhet politieke domein– inhoeverre
viel onderwijs daar nu binnen? – en tegelijkertijd over demorele status
van het politieke bedrijf.

Hierbij werden verschillende betekenissen van het woord politiek
door elkaar gebruikt.Terwijl voorde eenpolitiek beperkt bleef tot alles
wat gebeurde in het parlement, rekende een ander ook het afgeven
van een signaal aan gezagsdragers tot politieke actie. Voor een derde
kon politiek nog breder zijn: alles wat te maken hadmet beïnvloeding
van kwesties op de politieke agenda was een vorm van politiek. In de
wetenschappelijke bestudering van politiek worden dit soort verschil-
len wel onderscheiden als ‘domein’-definities van politiek en ‘aspect’-
definities.Domeindefinities beperkenpolitiek tot een vastomlijnd ter-
rein, in dit geval het parlement en staatsaangelegenheden, in aspect-
definities worden alle machtskwesties in een samenleving als politiek
beschouwd.2 In dit hoofdstukwordt zoveelmogelijk de tijdgenoot aan
het woord gelaten om te laten zien welke verschillende opvattingen
over politiek naast elkaar bestonden en vooral: waarom. Aan de con-
structie van dit verhaal ligt niet zozeer een uitgesproken eigen definitie
van politiek ten grondslag; het perspectief is breder en gericht op het
publieke domein, waarin politiek, kerk en godsdienst hun eigen plaats
en functie zochten. Juist door de opvattingen van historische actoren
tegenover elkaar te zetten, zonder deze al te veel te willen duiden naar
hedendaagse opvattingen, wordt duidelijk hoezeer kerk en geloof een
rol speelden in de plaatsbepaling van politiek in het publieke domein
in de tweede helft van de negentiende eeuw.

In dit verhaal over de schoolkwestie komen ‘niet-Kuyperianen’ na-
drukkelijk in beeld.Dat hun invloed grootwas, wordtwel duidelijk uit
depresentatie vanhet volkspetitionnement van1878.Deze episodeuit
de geschiedenis van de schoolkwestie, die in alle geschiedenisboeken
over politiek wordt aangehaald als betekenisvolle gebeurtenis, werd
in 1878 gepresenteerd als een volstrekt a-politieke beweging. Het was
volgens Kuyper ‘geen partijmachinatie, maar consciëntiekreet!’3 Het
petitionnement was geen politieke actie, maar stelde een morele, een
gewetenskwestie aan de orde. Deze voorstelling van zaken bleek een
cruciale voorwaarde voorbetrokkenheid vande grotemassa orthodoxe
protestanten bij de petitieactie. Het resultaat was de meest omvang-
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rijke handtekeningenverzameling uit de Nederlandse geschiedenis tot
dan toe.4 Al met al maakt dit (wederom) duidelijk dat in de negen-
tiende eeuw de betrokkenheid van de massa meer werd bepaald door
kerkelijk engagement dan door wat men toen zag als politieke (staat-
kundige) overtuigingen.

de ‘aprilbeweging’ van 1856

Het fenomeen van de bijzondere christelijke school, datwil zeggen een
christelijke school die door particulieren werd gefinancierd, was ont-
staan in de eerste helft van de negentiende eeuw. Afgescheidenen wen-
sten principieel geen gebruik te maken van het onderwijs dat door de
staat werd aangeboden. Zij vonden opvoeding en onderwijs een taak
van de kerk en richtten hun eigen scholen op. Ook Réveilaanhangers
ondersteunden al in de jaren veertig verschillende christelijke scholen.
De oprichting van deze scholenwas echtermeer uit nood geboren dan
uit principe. Officieel was sinds 1806 alle leerstellig onderwijs op de
openbare school verboden, maar in de praktijk werd de soep niet zo
heet gegeten als die werd opgediend. Alleen in plaatsen waar onder-
wijzers of schoolopzieners zich hielden aan de letter van de wet, werd
het strikte godsdienstonderwijs van de school verbannen. En alleen in
een aantal van déze plaatsen gingen aanhangers van het Réveil over tot
de stichting van een eigen school.

Toen in 1848 werd voorgesteld de vrijheid van onderwijs op te
nemen in de grondwet, spraken veel katholieken zich daarvoor uit.
Orthodoxe protestanten waren terughoudender.5 Zij behielden lie-
ver het christelijke karakter van de openbare school. Onderwijs werd
gezien als het voornaamste middel om de natie op te voeden en het
karakter van de natie te bevestigen. Nederland was een protestants
land en in de ogen van orthodoxe gelovigenmoest het publieke onder-
wijs dat protestantse karakter reproduceren.De vrijheid van onderwijs
was voornamelijk nodigwanneer het christelijke karakter van de open-
bare school te wensen overliet. Het hief de belemmeringen op voor de
oprichting van bijzondere scholen en schiep de mogelijkheid gemak-
kelijker toestemming te krijgen voor de stichting van nieuwe scholen.
Dat gaf ruimte.

Door de grondwetsherzieningwas een herziening van de bestaande
schoolwet uit 1806 noodzakelijk geworden. Net als bij de voorgeno-



[ 188 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 07_Hoofdstuk6. 15-12-2008:15.24, page 188.

men armenwet was buiten het parlement nauwelijks discussie over een
nieuwe regeling van het onderwijs, totdat er in 1855 in de Tweede
Kamer een ontwerpwet ter tafel kwam. In de tussentijd hadGroen van
Prinsterer het concept ‘gezindtescholen’ ontwikkeld. Volgens dit idee
zou de openbare school het karakter moeten kunnen aannemen van
de dominante godsdienst in de plaats waar ze gevestigd was. In katho-
lieke gebieden zoudaarmee ruimtekomenvoor katholiek godsdienstig
onderwijs, in plaatsen met een protestantse meerderheid kon op die
manier het protestantse karakter van het lager onderwijs gewaarborgd
worden. Het idee van Groen vond ruime bijval onder orthodoxe pre-
dikanten en Réveilaanhangers. Aanvankelijk leek het erop dat dit idee
ook zou worden opgenomen in de nieuwe wet op het lager onderwijs,
maar in 1855wees de Kamer het ontwerp af. In 1856werd een tweede
voorstel ingediend, waarin demogelijkheid om de openbare school op
te splitsen in gezindtescholen geheel was vervallen.

Nu stond het godsdienstige karakter van het openbaar lager onder-
wijs op de tocht. De discussie over hoe het verder moest met de invul-
ling van het lager onderwijs laaide op. Vooral orthodoxe predikanten
kwamen in actie en besteedden in hun tijdschriften veel aandacht aan
de ontwerpwet van 1856. Er ontstond publiekelijk verzet.6 Een aan-
tal bekende, gematigd orthodoxe predikanten van de vereniging Ernst
en Vrede schreef een petitie aan de Tweede Kamer waarin zij pleitten
voor ‘onbelemmerd gebruik des Bijbels’ op ‘onze volksschool.’ Ook
vroegen ze ‘getrouw verhaal van ’s lands historie, waardoor God tot
het nageslacht spreekt en het eigenaardige der nationaliteit inzonder-
heidwordt gekweekt’.7Volgens de predikantenmoest de staat rekening
houdenmet de wensen van de kerk, die de godsdienst van het volk uit-
drukte. In de geleerdewoorden vanChantepie de la Saussaye heette dit
het ‘publiek-regtelijk karakter der kerk’.8 De innige relatie van gods-
dienst, natie en de nationale geschiedenis moest niet alleen de kerk,
maar ook de staat uitdragen, dus ook, ja zelfs juist via het openbare
onderwijs. Volksschool impliceerde in feite hetzelfde als volkskerk:
beide instituten waren opvoedingscentra voor ‘het volk’ en zij dien-
den beide in lijn te zijn met het karakter van dat volk, zoals dat was
gevormd door religie en historie. De predikanten benadrukten overi-
gens dat ze ook het recht van joden en katholieken op eigen onderwijs
erkenden. Daarom pleitten ze voor openbare gezindtescholen.

De predikanten zonden hun petitie naar al hun collega’s van Ernst
en Vrede in Amsterdam, Utrecht, Leiden en Den Haag, die het adres
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dan konden laten ondertekenen door hun gemeenteleden. Verder
plaatsten ze de tekst van de petitie als advertentie in de Haarlemsche
Courant en andere kranten en tijdschriften. Vergeleken met de April-
beweging en de petitionnementen tegen de armenwet was de actie
bescheiden van opzet. De petitie werd alleen verstuurd naar beken-
den uit het netwerk van Ernst en Vrede en er was geen sprake van een
systematische, laat staan landelijke verspreiding. Sommige sympathi-
santen vonden dat jammer. Zo kon de petitie de ‘groote massa’ immers
nooit bereiken, aldus ondermeer uitgeverHermanKemink, ouderling
teUtrecht.Hij steldeGroenvanPrinsterer danookvoordat dekerken-
raad van een grote stad de beweging zou coördineren, net als in 1853.
Deze kerkenraad kon dan alle andere kerkenraden in Nederland aan-
schrijven, precies zoals dat drie jaar eerderwas gedaandoor deUtrecht-
se kerkenraad, die daarmee de Aprilbeweging in gang had gezet.9

Misschien kwam het omdat het lager onderwijs hun minder na
aan het hart lag dan de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie
of de armenzorg, of dat de kerkenraden petitie-moe waren, maar in
ieder geval hadden grote kerkenraden weinig trek in de coördinatie
van de nieuwe actie. Alleen de Utrechtse raad liet een grote oplage
drukken van het adres, dat, net als in 1853, was opgesteld door de
‘politieken en kerkelijken’ in zijn gemeente. De meeste predikanten
en professoren ondertekenden de petitie. De kiesvereniging Koning
enVaderland verspreidde de 1600 exemplaren van de tekst verder door
Nederland.Het leek alsofUtrecht opnieuween tweedeAprilbeweging
in gang wilde zetten.

Liberale kranten sloegen de ontwikkelingen sceptisch gade. Vol-
gens de Arnhemsche Courant werd het nieuwe ‘Aprilrumoer’ gestart
om de regering ten val te brengen:

Van alle kanten wordt de Tweede Kamer met adressen tegen
het wetsontwerp op het lager onderwijs bestormd. De Protes-
tantsche leeraars zijn opgeroepen, opgeklopt zouden we bijna
zeggen, en hebben het alarmgeschreeuw vernomen, dat de toe-
komst der kerk in gevaar is en de naam van Christus uit ons
Vaderland dreigt verdreven te worden.10

Op 23 april leek de beweging in kracht toegenomen. Volgens de libe-
rale redactie in Arnhem gaf de massa inmiddels gehoor aan de oproe-
pen van de schreeuwers:
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De stroom der petitien ter zake van het wets-ontwerp op het
lager onderwijs duurt nog altoos voort. Wij ontveinzen het
niet, met grooter vaart, dan wij hadden verwacht. […] En de
groote massa teekent, medegesleept door de vermaningen hun-
ner leeraren, door de aansporingen van eenige drijvers.11

In feite was de petitiebeweging tegen de schoolwet vele malen kleiner
dan de Aprilbeweging, waar de krant de nieuwe actie mee vergeleek.
De berichtgeving in de Arnhemsche Courant doet vermoeden dat de
schrik er bij liberalen desondanks goed in zat. Wellicht keken zij net
als in 1853 met verbazing naar de massa mensen die op basis van hun
geloof op de been kon worden gebracht. Maar een dergelijke portret-
tering was voor liberalen politiek gezien ook handig. De dramatische
voorstellingwas eenmethode ompolitieke tegenstanders in eenkwaad
daglicht te zetten. De Arnhemsche Courant karakteriseerde het peti-
tionnement als het product van ‘een politieke coterie’ van conservatie-
ven, die ze consequent aanduidde als ‘de Utrechtsche factie’. Volgens
de krant gebruikte deze groep net als in 1853 onfatsoenlijke metho-
des als het opzwepen van de onkundige massa om politieke druk uit
te oefenen. De conservatieven overtraden daarmee de regels van het
politieke spel, dat via het debat van de rede moest worden gespeeld.
Door de petitie van 1856 te karakteriseren als een tweede Aprilbewe-
ging brachten liberalen de conservatieven in diskrediet.

Hetmerendeel van de 13500 handtekeningen die uiteindelijk zou-
denworden opgehaald, was echter niet verzameld via de conservatieve
politieke netwerken van Koning en Vaderland, maar via het kerkelijke
netwerk van de predikanten van Ernst en Vrede. Deze predikanten en
hun aanhang zagen het petitionnement ook geenszins als een politieke
actie: ‘Het eenige dat wij als Christenen, niet als partij, of factie, maar
alleen als hoogst verdraagzame en te gelijker tijd trouwe Christenen
moeten enmogen verlangen […] dat eenige is eene wettige splitsing der
volksschool,’ stelde een anonieme schrijver inDe Vereeniging: Christe-
lijke Stemmen.12 ‘Het is hier inderdaad eene gewetenszaak, geene poli-
tieke, geene antirevolutionaire, geene partijkwestie,’ benadrukte ook
Aeneas Mackay, Réveilman, lid van de Tweede Kamer en in de jaren
1850–1856 redacteur vanDe Vereeniging: Christelijke Stemmen.13 Het
was niet uit politieke gronden dat de adressanten de voorgenomen
schoolwet afwezen, maar uit geloofsovertuiging. Het petitionnement
was een manier om gemoedsbezwaren te uiten en druk uit te oefenen
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op het parlement vóórdat dit een (politieke) beslissing had genomen.
De adressanten verwachtten van de staat dat hij de natie zou onder-
steunen in zijn wetgeving door rekening te houdenmet het geloof van
de natie. Dat was geen kwestie van politiek, het was een kwestie van
hogere moraal.

De discussie over en het verzet tegen de schoolwet in 1856 past
in een bredere discussie over de reikwijdte van de scheiding van kerk
en staat. Hoewel onuitgesproken was dit tevens een discussie over
de verhoudingen in het publieke domein en meer specifiek over de
aard en omvang van politiek. Binnen deze discussie kan de bewering
dat de petitiebeweging geen politieke actie was, vanuit het oogpunt
van de adressanten op twee manieren worden onderbouwd. Ten eer-
ste stemden de adressanten in met de algemeen heersende opvatting
dat politiek ging over zaken in het domein van de staat en alleen in
het parlement bedreven kon worden. Aangezien de adressanten geen
deel uitmaakten van dat parlement, maar slechts vanaf de zijlijn een
signaal afgaven, kon de actie als a-politiek worden bestempeld. Ten
tweede – en dit was veel belangrijker – betwistten de adressanten dat
het onderwijs een exclusieve aangelegenheid was van de staat en daar-
mee een politieke zaak. Ze betwistten daarmee bovendien dat de staat
een eigen, onafhankelijk gezag had om in te grijpen in zaken die ver-
band hielden met het geestelijk leven van mensen.

In de klassieke christelijke opvatting van de scheiding van kerk en
staat hadden kerk en staat beide een eigen domein, maar moesten ze
tevens samenwerken voor het heil van het mensdom.14 In deze opvat-
ting was er maar ruimte voor één kerk. Nu was die kerk in Nederland
geen staatskerk, maar de gereformeerde kerk en later de Nederlandse
HervormdeKerk hadden wel een bijzondere positie ingenomen. In de
eerste helft van de negentiende eeuw werkten staat en kerk nog expli-
ciet samen in hun streven de natie op te voeden. Met de aanname van
de liberale opvatting van de scheiding van kerk en staat en de vrij-
heid van godsdienst in 1848 verloor de hervormde kerk haar gepri-
vilegieerde positie. Alle godsdiensten werden voor de staat gelijk. Dit
betekende niet dat de staat daarmee zelf haar christelijke karakter ver-
loor,maar dit christendommoest volgensThorbecke een ‘christendom
boven geloofsverdeeldheid’ zijn.De staat reproduceerde nietmeer één
geloofsvisie, maar een geloof zonder dogma’s.

Tegelijkertijd trokken liberalen klassieke kerkelijke onderwerpen
als armenzorg en onderwijs naar het domein van de staat. Anders
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geformuleerd: liberalen breidden de reikwijdte van de staat uit naar
de maatschappij – een ontwikkeling die pas aan het begin van de een-
entwintigste eeuw tot stilstand is gekomen. Tegen deze eenzijdige uit-
breiding kwamen de predikanten in 1856 in opstand. Het onderwijs
was net als armenzorg typisch zo’n onderwerp dat kerk én staat aan-
ging. Het was een bij uitstek publieke zaak en zich uitspreken over
de kwestie was daarom niet exclusief voorbehouden aan de politiek.
Bovendien was voor de adressanten de kerk, in de zin van een gemeen-
schap van gelovigen, nog altijd ‘het gezag der wereld’.15 De visie vanuit
de kerk op het onderwijs was dan ook van een geheel ander niveau
dan de meningen van volksvertegenwoordigers in het parlement. De
kerk had de geestelijke autoriteit om zich over onderwijs uit te spre-
ken, de staat miste die autoriteit wanneer zij niet meer met de kerk
verbondenwas.Met de invoering van de scheiding tussen kerk en staat
ontstond een machtsstrijd tussen kerk en staat over wie het hoogste
gezag had om zich over bepaalde onderwerpen uit te spreken en daar-
mee de natie vertegenwoordigde. Het protest van predikanten tegen
de onderwijswet was in hun eigen beleving geen politiek, juist omdat
zij dat kerkelijke gezag verdedigden.

Schoolwet-Van der Brugghen

DeTweede Kamer deed niets met de 13500 ingediende handtekenin-
gen. Ondanks aandringen van Groen van Prinsterer ze te evalueren,
werden de petities ongelezen terzijde gelegd – het leek de synode wel.
Toch had de petitie wel politieke gevolgen. In 1856 ontsloeg koning
Willem iii het kabinet-VanHall en stelde een nieuwministerie samen
onder leiding van de Nijmeegse jurist Justinus Jacob Leonard van der
Brugghen. De koning had tegemoet willen komen aan ‘de gemoeds-
bezwaren van velen’ en daarom het kabinet vervangen. Als hij dat niet
had gedaan, was de schoolwet zeker aangenomen in de Kamer en dat
zou een breuk hebben betekend tussen deKamer en de koning, omdat
die de wet niet zou hebben ondertekend. Nu was zo’n breuk verijdeld.
Van der Brugghen kreeg de opdracht mee om de tegenstellingen die
desondanks waren ontstaan, weer te verzoenen.16

De organisatoren van het petitionnement zagen de vervanging van
het oude kabinet als uitkomst van hun protest. Ze waren blij met het
nieuweministerie. VolgensChantepiewas de verandering van regering
van grote betekenis voor ‘de hoogere belangen des Vaderlands en voor
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den bloei der vaderlandsche Kerk’.17 De uitkomst van de petitieactie
had laten zien wat er nog leefde ‘in het geweten der natie’, zoals de aan-
name dat er een ‘noodzakelijk en innig verband’ moest bestaan tussen
godsdienst en politiek. Het was niet de bedoeling dat ‘alle geestelijke
belangen der natie door den Staat zouden moeten worden prijsgege-
ven of worden vastgeknoopt en onderworpen aan den schijnbaar ver-
zoenende, maar inderdaad ontbindende begrippen van een deïstisch
of pantheïstisch ongeloof ’ om daarmee maar alle godsdienstige over-
tuigingen te eerbiedigen. De staat moest actief zorg dragen voor de
‘geestelijke belangen der natie’: geen christendom boven geloofsver-
deeldheid dus, maar gewoon de godsdienstige openbare school.

De hoop was nu gevestigd op minister Van der Brugghen, een
bekende Réveilman en voorstander van christelijk onderwijs. In zijn
woonplaats Nijmegen had Van der Brugghen zelfs een kweekschool
voor christelijke onderwijzers opgericht.Maar tot hun grote teleurstel-
ling kwamVan der Brugghen niet met de schoolwet waar de adressan-
ten voor hadden gepleit. De nieuwe wet die in 1857 door de Tweede
Kamer werd aangenomen, bepaalde weliswaar dat het onderwijs (nog
steeds) moest opleiden tot ‘christelijke en maatschappelijke deugden’,
maar daarbij zouden wel de verschillende geloofsovertuigingen van de
gebruikers moeten worden gerespecteerd.

Door de nieuwe onderwijswet zou niet alleen het karakter van het
lager onderwijs een gedaanteverandering ondergaan, het onderwijs
zou ook anders worden georganiseerd. Met deze reorganisatie van het
onderwijs benadrukte de wet nóg eens de scheiding van kerk en staat.
Tot dan toewaren demeeste schoolopzieners predikant geweest.Hoe-
wel in de jaren veertig al een aanvang werd gemaakt om dit terug te
dringen, zouden vanaf 1857 de predikanten definitief worden vervan-
gen door ambtenaren. Ook mochten predikanten niet langer lid zijn
van de plaatselijke schoolcommissies. De scheiding van kerk en staat
betekende verder dat onderwijzers, die hun schamele salaris vaak had-
den aangevuld met een functie als voorzanger, koster of organist, niet
langer ook in dienst mochten zijn van de kerk.18 In plaats van de ver-
schillende godsdiensten tot uitdrukking te laten komen in het onder-
wijs, zoals de orthodoxe protestanten hadden bepleit, behandelde de
staat alle godsdiensten gelijk door iedere rol van specifiekekerkgenoot-
schappen uit het onderwijs te bannen. De schoolwet scheidde kerk en
school definitief.
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vereeniging voor
christelijk nationaal schoolonderwijs

Het lager onderwijs stond na 1857 niet meer op de politieke agenda.
Er was eenwet aangenomen en diemoest nu lokaal in praktijk worden
gebracht. Vanuit orthodox-protestantse hoek werd ook geen moeite
gedaan om de kwestie weer op de kaart te zetten of de wet ongedaan
te maken. Het parlement had besloten, de tijd van protesteren en
petitioneren was voorbij.

De gevolgen van de nieuwe schoolwet waren niet dadelijk overal
zichtbaar. Op sommige openbare scholen veranderde helemaal niets,
maar in andere plaatsen verdwenen bijbel en psalmboek in de kast en
werd een vak als ‘BijbelscheGeschiedenis’ vervangen door ‘Beginselen
der Geschiedenis’. Voor alle partijen was het wennen: sommige onder-
wijzers wilden nog wel bidden aan het begin van de dag, maar hoe
moest dat eigenlijk, ‘neutraal’ bidden?19 Anderen kwamen in conflict
met de ouders van hun leerlingen die vonden dat de onderwijzer te
neutraalwas gewordenofmet gezagsdragers die vondendat het onder-
wijs juist nog te uitgesproken godsdienstig was.20 Naarmate het leer-
stellig onderwijsmeer opde openbare schoolwerd geweerd, groeide de
behoefte aan de oprichting van bijzondere christelijke scholen. Kleine
groepen orthodoxe protestanten trachtten in de jaren tussen 1857 en
1860 hiervoor hulpfondsen op te richten. Hun pogingen waren wei-
nig succesvol, totdat in1860deVereeniging voorChristelijkNationaal
Schoolonderwijs werd opgericht.

De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs vloei-
de voort uit de Vereeniging in het Belang van de Inwendige Zending,
opgericht in 1859 door leden van deRéveilkring uitAmsterdam.Deze
vereniging was bedoeld als een voortzetting van de vergaderingen van
Christelijke Vrienden en gericht op de ondersteuning en ontplooiing
van initiatieven op het gebied van de inwendige zending. Bij een van
de eerste bijeenkomsten stelde onderwijzerNicolaasMattheus Feringa
voor een ‘maatschappij’ op te richten om het christelijk onderwijs
te ondersteunen. De oorsprong van de Vereeniging voor Christelijke
Nationaal Schoolonderwijs maakt duidelijk wat de status werd van
christelijk onderwijs: het was een vorm van inwendige zending ge-
worden.

Het bestuur van de nieuwe vereniging bestond, met uitzondering
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van Groen van Prinsterer, uit heren uit de Amsterdamse Réveilkring.
Geen vanhenwas predikant.Maar omdeonderneming te doen slagen,
moest ook het kerkelijke netwerk worden ingeschakeld. De predikan-
ten van inmiddelswijlenErnst enVrede (opgeheven in 1858na interne
conflicten), die in 1856 de petitiebeweging hadden opgezet, ontvin-
gen een circulaire. Daarnaast kreeg ten minste één predikant in iedere
classis van deNederlandseHervormdeKerk bericht van de oprichting.
Verder werd de circulaire verspreid onder persoonlijke contacten van
de bestuursleden en de inwoners van Amsterdam.21

Niet alle bestuursleden stonden positief tegenover de poging pre-
dikanten bij hun vereniging te betrekken. Jan de Neufville, voorzitter
van de vereniging en zelf jurist, vond predikanten maar ‘loutere preek-
machines, zonder meer!’22 De dienaren Gods voerden wel het hoogste
woord, maar tot daden kwam het niet. Helemaal ongelijk had hij niet,
want in eerste instantie bleef de steun van predikanten uit. Vooral de
gematigde orthodoxen, mannen uit de kring van Ernst en Vrede, aar-
zelden over de noodzaak bijzondere christelijke scholen op te richten.
Ze wilden vasthouden aan de idee van de openbare christelijke volks-
school. Bovendien hadden deze gematigde predikanten nogal moeite
met de grondslag van de vereniging, waarin werd gesproken over de
‘onveranderlijke waarheden’ die op de te steunen christelijke scholen
centraal moesten staan. Dit was hun te rechtzinnig.

Ondanks deze aarzelingen slaagde het bestuur erin om na verloop
van tijd verschillende voorstanders van christelijk onderwijs te vereni-
gen. In 1862 werden ook de ethische predikant Chantepie de la Saus-
saye en zijn Utrechtse collega Nicolaas Beets lid van de vereniging –
weliswaar voor de minimale jaarlijkse bijdrage, maar toch. De Veree-
niging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs was zo een typisch
Réveilproduct geworden: ze was ontstaan in de sfeer van het Amster-
damse Réveil, ze verenigde via persoonlijke en kerkelijke netwerken
leken en predikanten van verschillende orthodoxe snit en ze had een
uitgesproken praktisch doel: het christelijk onderwijs bevorderen. In
de praktijk betekende dit dat de vereniging subsidies verleende aan
christelijke bijzondere scholen. Ook verstrekte ze beurzen aan jonge-
ren die onderwijzer wilden worden en vanaf 1872 zou ze startkapita-
len verschaffen voor de bouw van scholen of onderwijzerswoningen.23
De vereniging organiseerde inwendige zending op haar best: ze had
vertegenwoordigers in alle provincies, uiteindelijk vooral predikanten,
die geld inzamelden en de vereniging bekendmaakten.Daarnaast wer-
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den in verschillende steden hulpverenigingen opgericht en vanaf 1861
had de landelijke vereniging een eigen colporteur in dienst. Net als bij
de orthodoxe evangelisatieverenigingen ging de colporteur op huisbe-
zoek en organiseerde hij lokale bijeenkomsten ter promotie van de ver-
eniging.24

politieke ‘agitatie’

Groen van Prinsterer vond deze situatie niet ideaal. Als de staat het
christelijke karakter van de openbare scholen niet wilde waarborgen,
dan moesten de staatsscholen maar echt neutraal worden, vond hij.
Om dat te bereiken wilde Groen een verandering van de schoolwet.
De regeling van het openbaar lager onderwijs moest dus terug op de
politieke agenda.

Groen richtte zich in1864 en1866 in verkiezingstijd daaromrecht-
streeks tot de stemgerechtigden. In een twintigtal brochures presen-
teerde hij de schoolkwestie als de kern van het politieke ‘program-
ma’ van hemzelf en zijn geestverwanten, die zich antirevolutionairen
noemden. ‘Het onderwijs is ons shibboleth,’25 stelde Groen in 1864.
Dit betekende dat de schoolkwestie als een wachtwoord moest gaan
fungeren bij de stembus.26 Zo konden antirevolutionairen zich onder-
scheiden van andere politieke groepen, zoals de conservatieven.Mocht
er geen antirevolutionair zijn aan wie antirevolutionaire kiezers hun
stem konden geven, dan moesten deze alleen stemmen op die kandi-
daten die het met de antirevolutionairen eens waren betreffende de
schoolkwestie, de kandidatendusdiehet ‘shibboleth’ kondenzeggen.27

Groens methode was ongewoon voor die tijd, maar zijn geestver-
wanten leken daar nauwelijks problemen mee te hebben.28 Zijn poli-
tieke tegenstanders keurdenGroens aanpak echter heftig af. Deels was
de bestrijding van Groen van Prinsterer natuurlijk onderdeel van het
politieke spel. Voor een ander deel kwam de kritiek voort uit een fun-
damenteel andere visie opwat politiekmoest zijn enwat de functiewas
van volksvertegenwoordigers. Het is interessant om kennis te nemen
van de liberale oordelen, omdat na 1870 eenzelfde soort kritiek zou
komen uit orthodox-protestantse kring.

Liberale commentatoren vielen ten eerste over de manier waarop
Groen zich direct tot de kiezers richtte en de schoolkwestie tot de
kern van zijn programma maakte. Volgens de historicus Robert Fruin
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bood Groen op die manier de stemmen van kiezers te koop aan ieder
kandidaat-Kamerlid dat zou beloven zich in te zetten voor een ver-
andering van de schoolwet. Fruin vond dat een poging tot ‘corruptie
van volksvertegenwoordigers’. Het was in strijd met de grondwet en
de ‘politieke moraliteit’.29 Fruin vond bijval van de redacteuren vanDe
Gids, die nietmoewerden te hameren opwat op politiek gebied geoor-
loofd was. Een van de belangrijkste voorwaarden voor zuivere politiek
was volgens hen dat volksvertegenwoordigers onafhankelijkwaren. Ze
moesten altijd zélf hun standpunt kunnenbepalen zonder gebonden te
zijn aan beloften aan de kiezers.30 Groen leek dit met zijn ‘shibboleth’
met voeten te treden.

Ook vermengde Groen volgens zijn tegenstanders godsdienst en
kerk met staatkunde en politiek. In 1864 schreef Simon Vissering
dat Groen meer een kerkelijke partijman was, dan een burger van de
natie. Volgens Vissering was Groens voornaamste doel de bestrijding
van de moderne theologie. Daarmee maakte hij van de politieke een
kerkelijke strijd.31 Staatsrechtgeleerde en Gids-redacteur Buijs voegde
daar in 1866 aan toe dat het op die manier moeilijk te begrijpen was
wat Groen nu eigenlijk wilde: ‘Uw regeringsprogramma is onbekend
of onbegrepen, en ter verwezenlijking beroept gij u op hen voor wie
het staatsbelang niets of bijna niets, het kerkelijk belang alles is.’32 Het
Volksblad hooptemaar dat de denkbeelden van de antirevolutionairen
nietweer aanleiding zouden geven tot een ‘ministerieele quaestie,maar
dat zeer spoedig door eene volkomene afscheiding van kerk en staat de
mogelijkheid van volksagitatien als in 1853 en 1856 voor altijd moge
voorkomen worden’.33

De Aprilbeweging van 1853 en het schoolwetpetitionnement van
1856 waren wat Groens critici betreft de meest afschrikwekkende
voorbeelden van de vermenging van politiek en godsdienst. Alleen
zolang beide zaken gescheiden bleven, zou de politiek gevoerd kunnen
worden zoals liberalen dat het liefst zagen. Ze hekelden de vermenging
van godsdienst en politiek, omdat die iets ophet terrein vande politiek
bracht wat er na de scheiding van kerk en staat niet thuishoorde.
Godsdienst maakte de politiek onzuiver. Bovendien vonden ze het
ongrondwettig dat Groen tegelijkertijd een politieke kwestie buiten
het parlement bracht. Ze karakteriseerden zijn optreden van de jaren
zestig net als de bewegingen van 1853 en 1856 als ‘agitatie’, met andere
woorden: als lawaaischopperij.

Groen zelf achtte zijn acties allerminst inconstitutioneel. Al in
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1856 had hij geschreven dat voorlichting van het volk over bepaalde
politieke kwesties juist door de grondwet van 1848 mogelijk was ge-
maakt.34 In 1866 herhaalde hij dat nog eens. Als in het parlement nie-
mand op hem reageerde, dan moest een onderzoek naar de werking
van de schoolwet maar buiten de Tweede Kamer geprovoceerd wor-
den. In zijn opinie was deze buitenparlementaire actie het ‘gebruik van
het kiesregt, na bestudeering en populariseering van het vraagstuk en
met gestadige kennisneming van hetgeen in de volksvertegenwoordi-
ging plaats heeft’.35Het gebruik van openbaarheid en het kiesrecht had
niets te maken met het aanblazen van de hartstochten van het gepeu-
pel, maar was gebaseerd op grondrechten.

Het lukte Groen de schoolkwestie terug te brengen op de poli-
tieke agenda. In 1867 legde de conservatieve minister De Brauw aan-
passingen van de schoolwet van 1857 voor aan de Tweede Kamer.
Deze werden afgewezen,maar een jaar later kreeg de onderwijskwestie
een nieuwe impuls en een nieuwe dimensie. Volgens Vissering kwam
dat in de eerste plaats doordat de orthodoxie in de Nederlandse Her-
vormde Kerk macht verworven had. Door de overwinningen bij de
kerkelijke verkiezingen gaf de orthodoxie in de kerk ‘de hoogste toon’
aan. Het betekende dat ze haar krachten nu kon inzetten voor de
strijd om de christelijke school. Daarnaast steunde de katholieke gees-
telijkheid orthodoxe protestanten vanaf 1868 in hun standpunten. In
een mandement hadden de Nederlandse bisschoppen gewaarschuwd
tegen godsdienstloos en ongodsdienstig onderwijs. Ze adviseerden
katholieken zo weinig mogelijk gebruik te maken van de staatsscholen
en riepen hen op om kerkelijke scholen te stichten. Volgens Vissering
leidde dit alles ertoe dat

kerkelijke partijschap onze politieke toestanden [is] begonnen
te beheerschen en te verwringen. Alle andere groote kwestiën
van het staatsbeleid […] zijn door de kwestie van de verhouding
tusschen kerk en staat, vooral bij het onderwijs, verdrongen. […]
Eindeloos en onvruchtbaar twisten is de grondtoon geworden
van het politiek debat in de Tweede Kamer.36

De vermenging van politiek met godsdienst bracht het rumoer van de
vermenging van godsdienst en politiek nu ook in ’s lands vergaderzaal.

De scheiding van kerk en staat, het godsdienstig weinig gepronon-
ceerde karakter van het openbaar onderwijs én de groepsontwikkelin-
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gen van orthodoxe protestanten en katholieken hadden ertoe geleid
dat deze groepen zich steeds minder met het openbare onderwijs kon-
den verenigen. Orthodoxe protestanten en katholieken verhieven hun
stem en probeerden op de daartoe aangewezen momenten, namelijk
in verkiezingstijd, steun te vinden om via de politieke weg iets aan
de schoolkwestie te doen. Voor orthodox-protestantse voorstanders
van christelijk onderwijs had Groen van Prinsterer dat politieke pad
gebaand. Maar wel zo dat dit alleen op bepaalde momenten toegan-
kelijk werd, namelijk bij verkiezingen, en dat alleen stemgerechtigden
haar kondenbetreden.Depolitiekeweg vanGroenmoest tot eenwets-
verandering leiden en daarover konden alleen stemgerechtigden hun
oordeel vellen. Omdat een wetsverandering een heel andere bestem-
ming was dan het doel dat de Vereeniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs voor ogen stond, konden incidentele politieke en
structurele maatschappelijke actie prima gecombineerd worden. Toen
Groenmetmedewerking vannieuwpolitiek talent probeerde demaat-
schappelijke vereniging in te zetten voor politieke doeleinden, zou blij-
ken dat het voor veel orthodoxe protestanten nog maar de vraag was
in hoeverre de schoolkwestie als een politieke, dat wil zeggen staatkun-
dige strijd gestreden moest worden.

‘politicofobie’

De politieke kant van de schoolkwestie leefde weinig onder orthodoxe
protestanten. Groen stelde bedroefd vast dat van zijn geestverwanten
‘bijna niemand’ zich bekommerde om ‘de gewigtige vraag omtrent vrij-
heid van onderwijs, in verband met de scheiding van kerk en Staat;
omtrent wijziging der schoolwet’.37 Ook de Vereeniging voor Chris-
telijk Nationaal Schoolonderwijs ging onverstoorbaar voort met het
ondersteunen van christelijke scholen zonder ookmaarmet éénwoord
te reppen over politiek.

Vanaf 1867 kwamhier verandering in. Toen de regering voorstellen
deed om de schoolwet aan te passen, werden deze op de ledenverga-
dering van de vereniging besproken. De vergadering stemde in met de
hoofdgedachte van de voorstellen. Blijkbaar waren deze voorstanders
van christelijk onderwijs pas geneigd om over politiek te praten wan-
neer er nieuwe wetten gemaakt moesten worden. Dat was het geval in
1848, in 1856 en nu weer in 1867. Zij zagen hun optreden als een sig-
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naal aan gezagsdragers, van wie zij verwachtten dat die in hun besluit-
vorming het belang van de natie zoudenmeenemen. Het was een actie
vanuit de publieke rol van de kerk, gericht op volksvertegenwoordi-
gers.

Sommige leden vonden echter dat de onderwijsvereniging nog wel
een stapje verder kon gaan. In 1868 stelden de afdelingen Rotterdam
enAmsterdamvoorniet alleen een signaal af te geven,maar de regering
ook expliciet te laten weten wélke veranderingen in de schoolwet de
vereniging hetmeest wenselijk achtte. Dit voorstel werd niet aangeno-
men, maar zou op de ledenvergadering van 1869 worden verbreed tot
de vraag welke rol de vereniging zou kunnen spelen op politiek gebied.

Groen vanPrinsterer hadnade voor hem teleurstellende uitslag van
de verkiezingen van 1868 een nieuw antirevolutionair verkiezingspro-
gramma geschreven met de titel ‘Ons Schoolwetprogram’. Hij vond
dat dit programma moest uitgaan van de Vereeniging voor Chris-
telijk Nationaal Schoolonderwijs, om zo de eensgezindheid van wat
hij omschreef als de christelijk-historische richting tot uitdrukking te
brengen.38 Groen vond dat het openbaar onderwijs geheel neutraal
moest worden. Als het ging om de opvoeding van de jeugd op de
staatsschool, dan moest wat hem betreft het woord ‘christelijke’ in de
wettekst ‘opvoeding tot christelijke deugden’ worden geschrapt. Met
anderewoorden: als het onderwijs binnenhet domein vande staat niet
gevoedwerd door een uitgesproken godsdienstige overtuiging, kon de
daarin uitgedragen moraal nooit christelijk zijn.

Er is in de orthodox-protestantse historiografie heel wat geschreven
over de beruchte ledenvergadering van 1869 en het conflict dat daar-
uit voortvloeide.39 Samengevat komt het erop neer dat een deel van de
leden van de vereniging het programma van Groen omarmde en dat
een andere groep juist helemaal niets met een inmenging op politiek
gebied te maken wilde hebben. Bovendien verzetten de tegenstanders
van het voorstel zich hevig tegen het schrappen van het woordje ‘chris-
telijke’ in de schoolwet. Toch stemde de meerderheid van de vereni-
ging inmet Groens programma, waarop in het najaar van 1869 de pre-
dikanten Chantepie de la Saussaye en Beets hun lidmaatschap opzeg-
den.

Chantepie vond dat de vereniging zich door instemming met
Groens programma te veel op politiek terrein had begeven. Hij was
het bovendien met Beets eens dat het schrappen van het woord ‘chris-
telijke’ in de schoolwet ‘misdadig’ was. Het zou de ultieme scheiding
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van kerk en staat betekenen en het neutrale karakter van de staat bena-
drukken. En dat betekende dat ‘den laatsten vezel […] die de openbare
school en met haar de Nederlandsche staatsinstellingen nog aan het
Christendom verbindt’ zou worden doorgesneden.40 Dat ging Chan-
tepie te ver. Hij was nog steeds van mening dat de staatsinstellingen
het godsdienstige karakter van het volk moesten uitdrukken. Boven-
dien zag hij de school als een symbool van nationale eenheid, als een
instituut voor het hele volk en niet voor slechts een deel daarvan.

Groen van Prinsterer reageerde fel. Hij meende dat de reactie van
Beets enChantepie overtrokkenwas enhet gevolg van een zojuist door
hem ontdekte ziekte waaraan beide heren leden, te weten ‘politicofo-
bie’, de angst voor alles watmaar naar politieke actie zweemde. Volgens
Groen bestond de kwaal in twee vormen. De eerste was de gevaarlijk-
ste, want deze verzette zich tegen iedere vorm van ‘evangelische getui-
genis’ op politiek terrein. De tweede vorm bestond uit de vrees voor
die politiek die het ‘christelijk volksbelang aan kabinetformatie prijs-
geeft’.41 Chantepie en Beets leden natuurlijk aan de eerste variant.

In zijn polemiek met de ethische predikanten kreeg Groen steun
van Abraham Kuyper, die zijn eigen versie van politicofobie formu-
leerde. In zijn analyse verklaarde Kuyper de verstrengeling van gods-
dienst en politiek tot de kern van de Nederlandse, gereformeerde
identiteit. Dit betekende, dat degenen die aan Groens eerste vorm
van politicofobie leden volgens Kuyper in feite on-Nederlands en
niet-gereformeerdwaren.Dit warenRéveilaanhangers (het Réveil was
immers een uit het buitenland geïmporteerde beweging) en ethische
predikanten. Kuyper constateerde ook een vorm van politicofobie
bij de nazaten van de oude gereformeerden in Nederland, maar deze
vorm van de ziekte kon wel genezen worden – het middel daarvoor
lag besloten in de gereformeerdheid van deze politicofoben. Kortom,
het woord politicofobie betekende niet alleen angst voor politiek, wie
‘politicophoob’ genoemd werd, was in Kuypers overtuiging ook nog
eens niet-Nederlands en zeker niet gereformeerd.

Wat begon als een conflict tussen de wat oudere heren Groen,
Chantepie en Beets, ontwikkelde zich in de winter van 1869–1870 tot
een polemiek waarin ook de jongste generatie predikanten zich niet
onbetuigd liet. Kuyper voegde zich bij Groen, AndriesWillem Brons-
veld werd de ijverigste polemist onder de ethisch-irenische critici van
‘Ons Schoolwetprogram’.Kuyperwas vanmening dat de ongeneeslijke
variant van politicofobie inmiddels ‘epidemische vormen’ aannam.
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Daaromwas het goed dat er een breuk was ontstaan in de Vereeniging
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Volgens hem bestond er
een ‘zeer ernstig, principieel verschil’ binnen de vereniging en was een
scheuring onvermijdelijk. Bronsveld vond dat Kuyper de zaak op de
spits dreef. Bronsveld zag geen principieel verschil tussen de voorstan-
ders van christelijk onderwijs. Alle mannen waren toch gelovige pro-
testanten enwensten godsdienstig onderwijs op de lagere scholen. Vol-
gens Bronsveld lag het verschil in een methode. Groen en Kuyper wil-
den een politieke methode gebruiken om de onderwijskwestie op te
lossen. Hun tegenstanders, onder wie Bronsveld zelf, zagen een gro-
tere rol weggelegd voor het geloof en de kerk. In 1869 formuleerde
Bronsveld zijn motto voor het eerst:

Van kerkherstel moet elke poging tot herstel van school en
maatschappij uitgaan. […]Herstel de kerk; doordring huisgezin
en school weer van de beginselen des Evangelies en art. 194 valt
gelijk de muren van Jericho.42

De overtuiging dat kerkherstel de wegwas ‘tot eenig ander herstel’, was
leidend in de houding jegens politiek van predikanten als Chantepie,
Beets, Heldring en Bronsveld. Deze orthodoxe protestanten maakten
steeds een strikt onderscheid tussen de terreinen van godsdienst en
politiek. Wat hen betrof was de onderwijskwestie een maatschappe-
lijke kwestie. Niet de politiek, uitgedrukt in wetteksten, kon de maat-
schappij veranderen,maar alleenhet geloof, uitgedrukt in dehandelin-
gen vanmensen. Een oplossing voor de schoolkwestie lag dan ook niet
op politiek terrein, maar op dat van de inwendige zending. In 1870
smeekte Bronsveld het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs om ‘den stillen-zendingsweg te verkiezen
boven den woeligen weg van het schoolwetprogram’.43

Deze opstelling van ‘politicophoben’ sloot aan bij hun visie op de
gang van zaken in deNederlandseHervormdeKerk. Zoals in de kerke-
lijke strijd onderscheid is gemaakt tussen een juridische enmaatschap-
pelijke aanpak om de kerk te herstellen, zo gold dat ook voor de oplos-
sing van de schoolkwestie.Mannen als Groen enKuyper die in de kerk
de positie van het orthodoxe geloof trachtten te versterken door hand-
having en aanpassen van wetten, probeerden datzelfde met de posi-
tie van het geloof in het lager onderwijs. Hun gematigde tegenstan-
ders wezen juist op de noodzaak van gemeenteopbouw, dat wil zeggen
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de versterking van het orthodoxe geloof in het innerlijk van mensen.
Kerkhervorming énmaatschappijhervormingwas voor deze groep een
kwestie van innerlijke dwang (inwendige zending), niet van door een
van buitenaf opgelegde wet (politiek).44

Dit is de kern van de ‘politicofobie’, die dus niet zozeer angst was
voor politiek, maar een afwijzing van politiek als een middel voor
maatschappijhervorming. Een tweede kenmerk van de tegenstanders
van politieke actie was hun onvredemet de politiek als bedrijf. Iemand
als Bronsveld wilde de onderwijskwestie niet oplossen via de poli-
tiek, omdat een wijziging van de schoolwet alleen mogelijk was met
gebruikmaking van ‘verdachte hulp’.Antirevolutionairendie het open-
baar onderwijs neutraal wilden maken, zouden steun krijgen van libe-
ralen ‘en enkele radikalen’. Bronsveld was daar fel op tegen. Hij wilde
niet samenwerken met lieden ‘die op een bepaald punt iets dergelijks
willen als wij, maar het willen om geheel andere redenen. […] Dat
noem ik een politiek, die mij tegen is.’45 Politiek in de zin van kans-
berekening, coalities vormen en water bij de wijn doen werd afgewe-
zen. Het belangrijkste argument daarvoor was dat een dergelijke poli-
tiek het geloof bezoedelde. De zuiverheid van het geloof en de daaruit
voortvloeiende principes konden niet overeind blijven, wanneer gelo-
vigen politieke actie zouden inzetten om hun doelen te bereiken. Ter-
wijl liberalen de vermenging van geloof en politiek afwezen, omdat het
geloof de politiek onzuivermaakte, wezen orthodoxe ‘politicophoben’
diezelfde vermenging juist af, omdat de politiek het geloof bezoedelde.

Bronsveld droeg de hem door Groen en Kuyper toegekende titel
van ‘politicophoob’ naar eigen zeggen als een geuzennaam. Een poli-
ticofoob verkwanselde zijn geloof tenminste niet. Maar Bronsveld
erkendewel dat hij soms eigenlijk ook niet goedwist wat hij ermee aan
moest. Hij worstelde met de vraag of en hoe protestanten zich vanuit
een religieuze overtuiging ophet domein vande staat kondenbegeven:
‘Soms ben ikwel eens geneigd te denken dat het Evangelie ons verbiedt
een Staatsleer te hebben, en politieke theoriën te vormen. […]Maar ik
koester die anti-politieke gedachten niet altijd.’46 En hij meldde alvast
dat hij bij de verkiezingen van 1871 uiteraard weer zou stemmen op de
vertegenwoordigers van de christelijk-historische richting.

De instemming van een vereniging voor inwendige zending met
een politiek programma en de discussies die daarop volgden, hadden
onder orthodoxe protestanten nogal wat verwarring teweeggebracht.
Het wierp de vraag op hoe een christen met politiek moest omgaan.



[ 204 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 07_Hoofdstuk6. 15-12-2008:15.24, page 204.

Om een scheuring te voorkomen besloot het hoofdbestuur van de
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in 1870 geen
algemene ledenvergadering te houden. Het koerste af op een nauwere
samenwerking met de orthodoxe kerkenraden in den lande en koos
voor de ‘stille’ weg.

andrieswillem bronsveld

Bronsveld was een van de eersten die tegenover de politieke koers van
Groen en Kuyper een eigen motto plaatsten: ‘Kerkherstel is de weg
tot elk ander herstel.’47 Bronsveld zou in de jaren zeventig en tachtig
Kuypers grootste criticusworden.Dediscussie over de vermenging van
de onderwijskwestiemet politiek in 1869was hun eerste, nog beleefde,
botsing. Ze zouden nooit meer ophouden elkaar te bestrijden.

Andries Willem Bronsveld werd in 1839 geboren als oudste zoon
van een bakker in Harderwijk. Vanuit zijn jeugd, via zijn studie, zijn
vrouw en zijn positie als predikant bouwde hij een uitgebreid net-
werkopvan toonaangevendeorthodoxepredikanten en (toekomstige)
geestverwanten in de kerkelijke en politieke strijd van na 1870. Als
kind was hij bevriend met de latere Amsterdamse predikanten Hen-
dricus Vredenrijk Hogerzeil en Gerrit Jan Vos Azn., die bij zijn oom
in de bakkerij werkte.48 Alledrie gingen ze in Utrecht theologie stude-
ren. Bronsveld ging als eerste en was zeventien jaar toen hij in 1856
zijn studie begon. Bij aankomst in Utrecht maakte de zoon van de
Harderwijkse predikant Lamers hem wegwijs in de stad, regelde een
kamer en introduceerde hem bij zijn studievrienden.49 Deze Gijsbert
Hendrik zou, inmiddels hoogleraar inGroningen, in 1875 op het zen-
dingsfeest oproepen totmeer verdraagzaamheid in kerkelijke kwesties.
Tot de groep vrienden en bekenden van Bronsveld hoorden verder
nog Johannes Hermanus Gunning Jr. en Jacob Cramer. Uiteindelijk
zouden al deze jonge theologen tot dezelfde kerkelijke richting beho-
ren en ook bij hun nevenactiviteiten als predikant nog veel samenwer-
ken.

In de zomer van 1862 rondde Bronsveld zijn studie af met een pro-
motie en in september trouwdehijmetCatharinaCorneliaClarisse uit
Harderwijk, de oudste dochter van de rector van het gymnasium, die
overigens al in 1845 was overleden. In 1866 zou haar moeder hertrou-
wen met de Utrechtse hoogleraar theologie Doedes, Bronsvelds favo-
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riete docent. Het familienetwerk breidde zich verder uit toen Brons-
velds broer Marienus tien jaar later trouwde met de dochter van Buy-
tendijk.

In 1862 nam het echtpaar Bronsveld zijn intrek in de pastorie van
Ophemert in de Betuwe. Bronsveld was als predikant beroepen door
baron Aeneas Mackay. Deze bezat als aristocraat en grootgrondbezit-
ter het collatierecht, op basis waarvan hij geheel naar eigen inzicht de
predikant voor zijn gemeente mocht beroepen. Bijna iedere vrijdag-
avond dineerde Bronsveld met zijn vrouw in galakledij ten huize van
de baron, waar hij kennismaakte met geestverwanten van Mackay en
de orthodoxe discussies tussen ‘juridische-’ en ‘medische-confessione-
len.’50 Het hielp Bronsveld om zijn eigen standpunt verder te bepa-
len in het theologische en kerkelijke debat. Al snel kwam hij erachter
dat hij meer voelde voor demaatschappelijke aanpak voor kerkherstel,
zodat de kerk door evangelisatie en gemeenteopbouw weer ‘gezond’
zou worden, dan voor het eerste standpunt, dat door zijn werkgever
en Groen van Prinsterer werd uitgedragen in hun pleidooien voor het
herstel van de kerk via kerkelijke wetgeving.

In Ophemert werkte Bronsveld in dezelfde classis en behoorde
hij tot dezelfde predikantenring als de in 1863 in Beesd beroepen
Kuyper.51 In 1866 vertrok hij naar de Rotterdamse wijk Charlois, waar
hij de jongelingsvereniging Timotheus oprichtte.52 In 1868 nam hij
een beroep aan naar Haarlem, als eerste predikant die na de kerkelijke
verkiezingen werd beroepen door het orthodoxe kiescollege. In 1880
verruilde Bronsveld Haarlem voor Utrecht. Hier ging hij in 1914 met
emeritaat.

Bronsveld had literaire ambities. In 1862 publiceerde hij zijn eer-
ste bundel Rijmpjes met godsdienstige gedichten. Hiermee nam hij
voor het eerst publiekelijk stelling in de theologische debatten tus-
sen modernen, Groningers en orthodoxen. Zijn rechtzinnige rijme-
larij kon moderne critici niet bekoren: ‘De heer Bronsveld is niet op
de hoogte van de eischen der nederlandsche versifikatie, en zijne dich-
terlijke spraak is de taal van een plebejer,’ schreef Busken Huet. Maar
ook in eigen kring waren de critici niet erg onder de indruk. Collega-
predikant Lambertus Tinholt53 gaf Bronsveld vanaf 1864 ruimte in
Stemmen voor Waarheid en Vrede om zijn gedichten te publiceren,
maar bekende dat hij meer ingenomenwasmet Bronsvelds talent voor
polemiek. Zo kwam het dat Bronsveld in 1867 mederedacteur werd
voor Stemmen voor Waarheid en Vrede enmaandelijks in een ‘Kroniek’
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commentaar ging geven op alles wat hem interesseerde, voornamelijk
op kerkelijk en politiek gebied. Stemmen voor Waarheid en Vredewerd
vooral gelezen door predikanten, maar Bronsvelds ‘Kroniek’ verwierf
in de loop der jaren een eigen lezerspubliek. Zijn scherpe oordelen en
boude uitspraken zouden in veel landelijke periodieken geciteerdwor-
den, zowel in orthodox-protestantse als katholieke en liberale bladen.
Vooral de katholieke pers had de naam Bronsveld in een vast cliché
klaar kunnen leggen om gedrukt te worden, aldus De Maasbode in
1924, omdat de uitspraken van ‘deze oude erfvijand’ maandelijks uit-
lokten tot polemiek.54

Bronsveld was namelijk extreem antikatholiek. In de ‘Kroniek’
benadrukte hij keer op keer hoe bijgelovig en leugenachtig katholieken
waren en hoe idioot het was dat zij dansten naar het pijpen van de
paus. Opmerkelijk genoeg trouwden zijn beide zoons – hij kreeg vijf
dochters en twee zoons – een katholieke vrouw en heette de eerste
katholieke vrouw in de Tweede Kamer Bronsveld.55 Bronsveld kon
ook weinig sympathie opbrengen voor afgescheidenen en socialisten.
Hoewel hij tot de ethisch-irenische predikanten behoorde, was hij
in de ‘Kroniek’ maar weinig irenisch. Zijn oordeel was scherp en
hard. Zijn biograaf heeft hem omschreven als ‘te weinig plooibaar’,
‘een man die God vreesde en geen mens ontzag’.56 Bronsveld deed
geen concessies aan zijn beginselen en kwam altijd recht voor zijn
overtuigingen uit.

Dit doet het ergste vermoeden, maar als persoon schijnt Bronsveld
een vrolijke en in gezelschap soms zelfs geestige man te zijn geweest.
Hijwas lid van tal van verenigingen enhad eenuitgebreidnetwerk bin-
nen énbuitenorthodox-protestantse kring.Al bestreedhij demoderne
theologie, Bronsveld voelde zich wel thuis in liberale kring. De meest
liberale vereniging waarvan hij ooit lid was, was de debatingsociety
in Haarlem, die in de jaren vijftig was opgericht door onder anderen
Buijs en Busken Huet. In de jaren tachtig zou hij politieke aanslui-
ting zoeken bij liberalen.Naarmate zijn aversie tegen de politieke koers
van Kuyper groeide, ontdekte hij steeds meer overeenkomsten met
(oud-)liberalen. Hij zou in Utrecht zelfs een kiesvereniging oprichten
waarin orthodoxe protestanten met liberalen samenwerkten.

Zoals veel van zijn collega’s had Bronsveld in de jaren zestig en
zeventig ‘natuurlijk’ gestemd opmannen van de christelijk-historische
of antirevolutionaire richting. Als Groen van Prinsterer op politiek
gebied iets bewerkstelligd heeft, dan is het wel dat de voormannen
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van de orthodoxie in de Nederlandse Hervormde Kerk zich na 1850
steeds meer met deze politieke richting identificeerden. De scheids-
lijnen met de conservatieve richting waren misschien nog niet altijd
even helder, maar het gros van de orthodoxe predikanten en Réveil-
aanhangers eigende zich op politiek gebiedwel de typering ‘christelijk-
historisch’ toe. Dat bracht een gevoel van eenheid tot stand. Ook voor
Bronsveld stond het buiten kijf dat wie in kerkelijk opzicht orthodox
was, op staatkundig gebied de christelijk-historische beginselen moest
voorstaan.57

Dit bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wat waren chris-
telijk-historische beginselen precies? Demeningen erover bleken nog-
al uiteen te lopen. Vooral de vraag in hoeverre die beginselen het ker-
kelijke en politieke terrein met elkaar konden en mochten verbin-
den, zorgde voor felle discussies. Bronsveld pleitte voor scheiding.Het
geloof was zuiver, politiek was een discutabele activiteit. Het speet
Bronsveld nooit dat hij volgens Groen en Kuyper aan politicofobie
leed.

De politiek, in den gangbaren zin des woords, heeft nooit mijne
liefde gehad. ’t Wil mij voorkomen, dat de belangen, welke wij
als belijders van het evangelie voorstaan, groote schade er door
geleden hebben, dat men ze heeft getrokken in het worstelperk
der politieke kansrekeningen en combinatiën. Onze hoop op
politieke mannen en vooruitzichten gebouwd, is keer op keer
vervlogen. Onze bitterste droppelen zijn op het Binnenhof ons
toegediend. Voor geestelijke behoeften moet met geestelijke
wapenen gestreden worden.58

Christelijk onderwijs was en bleef zo’n geestelijke behoefte. Bronsveld
verzette zich daaromvanaf 1869 steeds opnieuw tegen de overheveling
van de onderwijskwestie van het kerkelijke naar het politieke terrein.

Na 1870 ergerde Bronsveld zich steeds vaker aan het kerkelijke
optreden van ‘de gereformeerden’.Mede daaromveroordeelde hij Kuy-
pers neiging om zichzelf te presenteren als woordvoerder van de héle
antirevolutionaire partij. Toen Kuyper en een aantal medestanders in
1880 ook nog een eigen universiteit oprichtten, was de verwijdering
compleet. Kuyper en alles waar hij voor stond, waren volgens Brons-
veld het slechtste dat orthodoxe protestanten had kunnen overko-
men:
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Het streven van Dr. Kuyper moet naar mijn innige overtuiging
uitloopen op den ondergang van onze historische Universitei-
ten; op de slooping van onze volkskerk; op de verbleeking van
onze protestantsche tradities; op de machtsverheffing van de
roomschen.59

Kuyper was een gevaar voor de innige band tussen kerk en volk, een
gevaar voor het protestantse vaderland. Vanaf 1884 zou Bronsveld
daarom politieke samenwerking met liberalen propageren. Toen dit
niet de gewenste resultaten opleverde, probeerde hij vervolgens ortho-
doxe hervormde protestanten politiek te verenigen. In 1897 zou dit
resulteren in de oprichting van de Christelijk-Historische Kiezers-
bond.

polarisering na 1870

In 1870 verscheen in Stemmen voor Waarheid en Vrede het artikel
‘Politiek en school’ van H.B. van Lummel.60 Deze onderwijzer vroeg
zich af welke houding een christen tegenover politiek kon aannemen.
Hij vatte daarin de heersende visies onder orthodoxe protestanten als
volgt samen:

Menigeen ziet toch niet in, dat politieke werkzaamheid of be-
langstelling een bewijs van naastenliefde kan zijn. En voor een
ander is ’t onduidelijk, hoe oprechte, christelijke liefde samen
kangaanmethet strevenomzich van alle inmenging inpolitieke
zaken te onthouden.61

Terwijl de een zich moeilijk kon voorstellen dat politieke actie een
geloofsdaadkon zijn,was voor een ander de aandacht voor politiek een
uitvloeisel van zijn geloofsovertuiging. Van Lummel onderscheidde
drie manieren waarop een christen politieke invloed kon uitoefenen:
gebruik van het stemrecht, het tekenen van petities en, heel opvallend,
de oprichting van bijzondere scholen. Dit laatste gebeurde buiten het
politieke terrein,maarVanLummel zag het als eenpolitieke daad: deze
vorm van inwendige zending gaf een duidelijk signaal aan de politiek.
Zijn boodschap was dan ook: wanneer christenen de politiek konden
beschouwen als een manier om voor hun geloof uit te komen en een



[ 209 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 07_Hoofdstuk6. 15-12-2008:15.24, page 209.

signaal af te geven aan gezagsdragers, dan mochten zij zich niet van
politiek afzijdig houden. Het was natuurlijk wel van belang dat een
christen steeds ‘de goedeHerder’ in het oog hield.Demotivatiemocht
niet zijn dat christenen ‘lust hebben in te gaan op de slinksche wegen
der veinzerij, of omdat een arbeidsveld voor onze scherpzinnigheid,
eene renbaan met hindernissen onze eerzucht tot een proefneming
prikkelt’.Met andere woorden: doet uw christelijke plicht, maar hoedt
u voor valkuilen van het ongure politieke bedrijf.

Hoezeer de meningen over het vraagstuk verdeeld waren, bleek bij
de verkiezingen van 1871. De opstelling van de inmiddels 69-jarige
Groen van Prinsterer maakte de discussie over de juiste christelijke
politieke houding er bovendien niet makkelijker op. Groen was ont-
stemd over het optreden van zijn geestverwanten in deTweedeKamer
en weigerde in 1871 een stemadvies te geven voor deze Kamerleden.
Slechts drie kandidaten wilde hij de antirevolutionaire kiezers aan-
bevelen: Abraham Kuyper, het voormalig Tweede-Kamerlid (1866–
1868) Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius en de onderwijzer
M.D. van Otterloo. Volgens Groen waren alleen zij in staat in het
parlement het antirevolutionaire schoolwetprogramma uit te dragen.
Groens actie kwamop een slechtmoment: hetwas nog geenweek voor
de verkiezingen. Menigeen plaatste dan ook kritische kanttekeningen
bij wat wel is omschreven als politieke zelfmoord.62

Volgens Bronsveld maakte Groen het voorstanders van christelijk
onderwijs onmogelijk om in zijn politieke lijn mee te gaan. De mees-
ten van hen waren immers tégen het ijveren voor een schoolwetsher-
ziening en wilden de kwestie buiten het domein van de politiek oplos-
sen. Dit betekende niet dat zij in politiek opzicht conservatief waren
of hun stem op een conservatief wilden uitbrengen:

Zij weten, dat zij principieel van de konservatieven zijn onder-
scheiden, doch geven ook geen mandaat om een politiek, een
bij uitsluiting politiek karakter te verleenen aan de strijd voor
’t onderwijs. Zij nemen zich voor bij de aanstaande verkiezing
bekwame mannen te stemmen, die voor Indië en moederland,
voor staat enmaatschappij heil en bloei wachten van de gehoor-
zaamheid aan het Evangelie.63

Bronsveld was zeer bereid te stemmen op volksvertegenwoordigers
die hun geloof als leidraad namen voor hun politiek handelen, maar
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maakte bezwaar tegen de totale overheveling van de schoolkwestie van
het kerkelijke naar het politieke terrein.

Laat het ditmaal sterk en scherp uitkomen, datwij in dezen door
den heer Groen ons niet laten lokken op het gebied der poli-
tiek. De onderwijs-kwestie moet niet derwaarts worden over-
gebracht. Zij moet zuiver en onvermengd blijven op het terrein
der evangelie-belijdenis, der inwendige zending. Zij is een ker-
kelijke, geen staatkundige zaak.64

Hieruit blijkt weer Bronsvelds ambivalente houding: hij wilde stem-
men op orthodox-protestantse volksvertegenwoordigers, maar wenste
tegelijkertijd een duidelijke grens tussen inwendige zending en poli-
tiek.

Zowel Groen als Kuyper sprak hem hier scherp op aan. Bronsveld
verklaarde zich nader. Hij gebruikte daarbij twee ‘politicofobe’ argu-
menten door elkaar: die van het discutabele karakter van het politieke
bedrijf en de scheiding van verschillende terreinen. In een ingezonden
brief in De Heraut schreef Bronsveld dat hij niet het ‘wezen der poli-
tiek’ –wat dat ookmocht zijn, hij liet zichdaar niet over uit –bestreed,
maar vooral de schaduwkanten ervan, de ‘van een voor eerlijkheid en
oprechtheid gevaarlijke atmosfeer’.65 Verder benadrukte hij nogmaals
dat de strijd voor het christelijk onderwijs niet moest worden gestre-
den op het parlementaire terrein, maar ‘op hetzelfde terrein, waar wij
kampen voor Evangelisatie, Zending, Kerkherstel, Bijbelverspreiding
en wat daarmee in verband staat’.

Gij [Kuyper] kuntdaarmetonsmedewerken,maarwij kunnenu
op den weg naar het Binnenhof niet volgen.Wij vreezen, dat gij
daar meer kwaad doet dan goed aan de zaak van het Christelijk
Onderwijs, dat juist gij te weinig geloof en te veel vleeschelijke
wapenen gebruikt.66

Het was prima dat de mannen van de politieke weg ook de stille zen-
dingsweg betraden, maar andersom werd volgens Bronsveld proble-
matisch. Hij zag dat als een vermenging van het geestelijke met het
stoffelijke. Zo’n vermenging was schadelijk. Het was zowel een bedrei-
ging voor de oprechte bedoelingen van kiezers en parlementariërs als
in dit geval voor de zuiverheid van de onderwijskwestie.
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Zijn oudere collega Van Toorenenbergen viel hem hierin bij. Van
Toorenenbergenvondbovendiendat er een ‘nauwlettendeonderschei-
ding’ moest zijn tussen wat hij ‘algemeen-christelijke plichtsbetrach-
ting’ noemde en ‘politieke werkzaamheid’.67 Een christen moest zijn
burgerplicht niet verzaken en altijd naar de stembus gaan. Maar hij
moest niet de gedragslijn aannemen van het politieke spel. Wat Van
Toorenenbergen betrof, moesten orthodoxe protestanten vooral prak-
tisch te werk gaan. Politiek kon dat praktische werk bederven. De
herziening van de schoolwet en de grondwet die Groen en Kuyper
bepleitten, had misschien wel zin vanuit het perspectief van antire-
volutionaire politiek en de verkiezingen, maar voor de praktijk van
inwendige zending waren ze geheel onbruikbaar. Van Toorenenber-
gens boodschapwas dan ook: natuurlijk wel stemmen,maar niet op de
mannen van Groen.

De twijfel die bij een deel van de orthodoxe protestanten was gere-
zen over de vermenging van geloof en politiek, werd in 1871 dus nog
versterkt door de poging van Groen van Prinsterer om de schoolkwes-
tie aan politiek te verbinden en daarmee orthodox-protestantse kie-
zers en Kamerleden te binden aan een programma. Dit had directe
gevolgen voor de verkiezingsuitslagen: de stemmen van orthodox-
protestantse kiezers raakten versnipperd en geen van de kandidaten
van Groens driemanschap werd gekozen. Groen was hevig teleurge-
steld,maar stelde vast dat er zichonder de 60000kiezers toch eenkeur-
bende van 2500 tot 3000 ‘zuiver’ antirevolutionaire kiezers bevond.
Vanaf 1871 zouden antirevolutionaire voormannen gaan proberen
deze groep te vergroten. Groen zelf had daar weinig aandeel meer in.
Hij was oud en voor de jongere generatie bleken zijn politieke princi-
pes te beperkt.68

het antischoolwetverbond

Zowel de discussie uit 1869–1870 als die rondom de verkiezingen van
1871had laten zien hoe verdeeld orthodoxe protestantenwaren als het
op hun politieke houding aankwam. De Vereeniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs koos er nu duidelijk voor politiek te laten
voorwat diewas.Wie tochdepolitieke strijd voor christelijk onderwijs
wilde voeren, moest dit volgens J.H. Gunning buiten de vereniging op
een ‘à-part gecreëerd terrein’ doen.DeRotterdamse verzekeringsmake-
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laar en commissionair in effecten Jacob Voorhoeve gaf daar invulling
aan door in 1872 het Antischoolwetverbond op te richten.

Jacob Voorhoeve (1811–1881) was een man van daden. In 1850
had hij een christelijke school opgericht, hij was actief geweest in de
Nederlandse antislavernijbeweging en in 1858 stichtte hij de Neder-
landsche Zendingsvereeniging. Als zakenmanwilde hij niet te veel tijd
kwijt zijn aan ‘delibereren’, zoals in zijn ogen te vaak gebeurdewanneer
het op de strijd voor christelijk onderwijs aankwam. ‘Dadelijk moet
dus voorop staan […] dan kunnen er dadelijk handen aan het werk
geslagen worden.’69 Voorhoeve wilde met een nieuwe organisatie druk
uitoefenen op het parlement om een wijziging van artikel 194 van de
grondwet tot stand te brengen. Hierdoor zou het vrije onderwijs regel
worden enhet openbaar onderwijs slechts aanvulling.HetAntischool-
wetverbondwas een vereniging, dus ‘met een speciaal doel’, eenpressie-
groep. De naam en organisatievorm waren geïnspireerd door Engelse
voorbeelden: de antislavernijbeweging, deAntiCornLawLeague, een
pressiegroep die de belasting op de invoer van graan wilde afschaffen,
en de beweging van 1872 om de Ballot Bill af te schaffen.70

Voorhoeve schreef regelmatig over zijn plannen aan Groen van
Prinsterer. Deze reageerde nogal sceptisch. Hij wees Voorhoeve erop
dat ‘wij hier niet in Engeland zijn’. Op de brief die hij op 22 mei 1872
uit Rotterdam ontving, schreef hij: ‘Hij draaft door.’71 Groen vond het
een slecht idee dat een vereniging als het Antischoolwetverbond zich
zou gaan bemoeien met een verandering van de grondwet. De grond-
wet aanpassen en nieuwe wetten maken was een taak van het parle-
ment, niet van een vereniging van kiezers enwie zich verder nog geroe-
pen zou voelen om lid te worden. Bovendien vond Groen het ‘binden
van den Wetgever een kapitale fout’. De wetgevers, de parlementari-
ers dus, moesten volgens hem onafhankelijk zijn.Hij verschilde daarin
niet van mening met liberalen. In een brief aan Van Otterloo sprak
Groen de vrees uit, dat de antirevolutionaire richting zich zou split-
sen in ‘een stille en een woelzieke fractie’.72 Ook Groen hield blijkbaar
niet van onrust: hij zag er niets in dat het verbond zowel in de eigen
gelederen als in de publieke ruimte drukte zou gaan maken.

Inderdaad leek het Antischoolwetverbond de onderlinge verdeeld-
heid te benadrukken. Mannen van de ‘stille fractie’ bekeken het optre-
den van het verbond met argusogen, terwijl voorstanders het land
in trokken om met openbare lezingen de doelstellingen van het ver-
bond toe te lichten. Ze legden daarbij ook uit waarom een christen
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het politieke terrein mocht betreden, zoals de bedoeling was van het
Antischoolwetverbond. Bij zijn lezingen in Leeuwarden en Gronin-
gen stelde de Kampense predikant Gerth vanWijk dat er een verschil
was tussen het imago van het politieke bedrijf en geoorloofde christe-
lijke plichtsbetrachting:

Vraagt iemand mij of ik van sluwe kansberekening heil ver-
wacht voor het Christelijk onderwijs, dan verklaar ik ronduit
dat ik van zulke politiek mij verontwaardigd afwend. –Maar de
leden der gemeente van Christus zijn op aarde ook leden van de
maatschappij en van den staat; en dat zij […] langs geoorloofde
wegen, invloed trachten te oefenen, wordt, naar ik meen, van
hen geëischt.73

Dat de politiek ook slechte kanten had, was geen reden om er niet aan
deel te nemen, meende Gerth vanWijk. Hij verschilde daarin dus van
mening met mannen als Bronsveld en Van Toorenenbergen. Volgens
Gerth vanWijkwas het de plicht van een christen om een actieve poli-
tieke houding aan te nemen; een stem uitbrengen in verkiezingstijd
was daarvoor nog niet genoeg. Als leden van de staat en demaatschap-
pij moesten christenen zich inzetten om invloed uit te oefenen op de
staat enwetgevers.Zij kondendaarvoormiddelen gebruikendie volde-
den ‘aan den maatstaf des Evangelies’. Het Antischoolwetverbond zou
dat doen door voortdurend de publieke opinie te bewerken en door
invloed uit te oefenen in verkiezingstijd. Daarnaast was het verbond
van plan een petitie te organiseren zodra het tienduizend leden had.
Gerth vanWijk riep gelovigen op om politiek actief te worden: ‘Laat
het terrein niet, uit vadzige of ziekelijke traagheid, aan den bestrijder
uwer beginselen over.’74

Het Antischoolwetverbond kan gezien worden als een brug tus-
sen de politieke agitatie van Groen en de publieke actie van de ortho-
doxe predikanten à la Bronsveld en hun aanhang. Het verbond wilde
methoden gebruiken uit elke hoek: voorlichting van de publieke opi-
nie – net als Groen had gedaan bij de verkiezingen van 1864, 1866,
1868 en 1869 – en de organisatie van een petitie, waartegen de meer
praktisch ingestelde voorstanders van het christelijk onderwijs gezien
de actie van 1856 wellicht geen bezwaar hadden. Maar het verbond
ging een stapje verder.

Hield Groen nog vast aan de heersende politieke mores, door ge-
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bruik te maken van de mogelijkheden die de grondwet bood en zich
uitsluitend op kiezers te richten, het Antischoolwetverbond richtte
zich ook op niet-stemgerechtigden en zelfs op vrouwen. Voorhoeve
had een massaorganisatie voor ogen en daarom kon iedereen die de
doelstellingen van het verbond onderschreef, er lid van worden. Het
lidmaatschap kostte slechts 50 cent per jaar. Het grote verschil van
het geplande petitionnement van het verbondmet eerdere petities uit
orthodox-protestantse hoek was de aanleiding voor een petitionne-
ment. In dit geval was dat niet een ophanden zijnde wetswijziging,
maar het getal mensen dat het verbond ondersteunde.75 Het signaal
dat het Antischoolwetverbond met een petitie wilde afgeven, kwam
daarmee niet voort uit actuele politieke omstandigheden, maar was
een vorm om als het ware zelf politiek te ‘maken’: de massa bemoeide
zich op basis van haar aantal en vanuit haar eigen principes en overtui-
gingen met de taak van de wetgever.

Voor veel orthodoxe hervormde voormannen en stemgerechtigden
waren dit belangrijke bezwaren tegen steun aan het verbond. Al in
1872 had Van Otterloo aan Groen van Prinsterer geschreven dat ‘de
notabiliteiten’ hun steun aan het Antischoolwetverbond onthielden.
‘Ik vrees, dat het Antischoolwetverbond een schitterende vuurpijl zal
zijn, die knetterend uiteenvliegt zonder eenig spoor na te laten.’76 Vol-
gens Van Otterloo waren er te weinig leden van kaliber die het ver-
bond tot een succes konden maken. Toonaangevende orthodoxe pro-
testanten als Pieter Jacob Elout van Soeterwoude en Marinus Bichon
van IJsselmondeweigerden hun steun.Het zittende antirevolutionaire
Kamerlid baronOtto vanWassenaer vanCatwijckwildewel zijn adhe-
sie betuigen, maar alleen wanneer hij niet gedwongen werd om zijn
optreden in de Tweede Kamer aan te passen. In 1873 zou ook de Gro-
ningse rechtsgeleerde Bernard JanGratama zijn steun aan het verbond
weigeren, omdat het district Appingedam lidmaatschap van het Anti-
schoolwetverbond als voorwaarde stelde voor zijn kandidaatstelling
voor de verkiezingen.77

Het stuitte deze heren tegen de borst dat de massa zich met poli-
tiek zou inlaten. Politiek was iets voor achtbare, bekwame heren – de
massa was onbekwaam. Een nog groter bezwaar vormde de gedachte
dat de doelstelling van het verbond als gedragslijn moest dienen voor
hun optreden in de volksvertegenwoordiging. De verbinding aan het
antischoolwetprogramma druiste in tegen hun opvatting dat Kamer-
leden onafhankelijk en zelfstandig dienden te zijn.
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Het politieke en massale karakter van het verbond én de geringe
steun van bekwame mannen vormden voor Bronsveld de belangrijk-
ste argumenten om zich fel tegen het verbond te keren. Hij vroeg zich
ook af of het verbond wel in staat was een alternatief te formuleren
voor het grondwetsartikel dat het zo graag gewijzigd zou zien: ‘Blijft
gij enkel negeeren, dan verklaar ik u voor onvermogend, om een bete-
ren toestand te helpen in ’t leven roepen, en acht ik een agitatie, waar-
mee gij zoo vele welmeenenden maar onbevoegden in opschudding
brengt, voor een den christen onwaardig bedrijf.’78 De leden van het
verbond waren misschien wel voorstanders van het christelijk onder-
wijs, maar ze waren op politiek gebied onbevoegd en daarmee onbe-
kwaam. Om deze groep tóch op de been te brengen zonder een duide-
lijk politiek doel te formuleren, vondBronsveld danookonfatsoenlijk.
Hoe verfoeilijk Bronsveld het verbond vond, blijkt wel uit een uit-
spraak waarin de antipapist in hem onderdeed voor de politicofoob:
‘Ik prijs bovenu zeer verre onze roomsch-katholieke landgenooten, die
ook hun bedenkingen en bezwaren hebben tegen de schoolwet, maar
die, inmiddels liever dan hun kracht in ijdele manifestaties te verspil-
len, overal scholen oprichten.’79

Verder had Bronsveld grote bedenkingen tegen de samenstelling
van het ledenbestand. Toen het ledenaantal van negenduizend bereikt
werd, schreef hij:

Indien gij meent, dat gij daaronder zoeken moet de keur van
vrienden van ons christelijk onderwijs, dan vrees ik, bedriegt gij
u. Betrekkelijk weinig Ned. hervormde predikanten aanvaard-
den het lidmaatschap en de vereeniging heeft haar rekruten
vooral op het platteland gevonden. Ik vermoed, dat men vooral
in de afgescheiden kringen, de juridische zijde van de onderwijs-
kwestie grondig heeft bestudeerd, en daarom van die zijde zoo
dapper ten strijde trekt tegen art. 194 der Grondwet, alinea 3.80

Volgens Bronsveld was het verbond een middel waarvan ‘onze afge-
scheidenBroeders zich bedienenwillen, neen niet alleen omde onder-
wijskwestie op te lossen, maar om zich, ter bereiking van hun plannen,
meester te maken van onze werkzaamheden op staatkundig gebied’.81
Zoals veel hervormden zag Bronsveld de afgescheidenen nog steeds als
‘scheurmakers’, die de nationale eenheid verraden en verbrokenhadden
door in 1834 de Nederlandse Hervormde Kerk de rug toe te keren. Er
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was dus maar één ding positief aan het Antischoolwetverbond: al het
politieke dat zich nog in de gelederen van de Vereeniging voor Chris-
telijk Nationaal Schoolonderwijs bevond, kon nu naar het verbond
worden overgebracht.Dat zou hemals ‘politicophoob’ ‘ten zeerste ver-
blijden.’82

Of het Antischoolwetverbond inderdaad zoveel leden telde uit
afgescheiden kring en weinig steun vond onder hervormde predikan-
ten, is onduidelijk. Rienk Janssens, die het verbond als eerste grondig
bestudeerd heeft, stelt dat door het optreden van het verbond oudere
Réveilfiguren afstand namen van antirevolutionaire politiek, terwijl
juist meer onderwijzers en predikanten bij politiek betrokken raak-
ten.83 Aangezien het verbond geen archief heeft nagelaten en er geen
ledenlijsten beschikbaar zijn, zijn beide stellingen moeilijk te verifi-
eren. Wel is duidelijk dat het Antischoolwetverbond ondanks de kri-
tieken en de geringe steun van deftige heren grote aanhang verwierf.
Het aantal afdelingen groeide explosief en binnen een jaar werd het
tienduizendste lid verwelkomd.84 Een petitionnement kwam er niet in
1873, wel ging het verbond de verkiezingen coördineren.

Via De Standaard en lokale kranten profileerde het Antischool-
wetverbond zich in 1873 als centraal organisatiepunt voor deTweede-
Kamerverkiezingen. Op lokaal niveau maakte het gebruik van verkie-
zingscoördinatoren. Zij leidden de kandidaatstelling in hun district
in goede banen en verspreidden allerlei verkiezingsmateriaal. Een van
de coördinatoren was Buytendijk, hervormd predikant en redacteur
van het kerkelijk-politieke Wageningsch Weekblad. Buytendijk maakte
een speciaal verkiezingsexemplaar van zijn blad en verspreidde dit
onder alle kiezers in Harderwijk en omgeving. Het hoofdbestuur en
de coördinatoren huurden verder reizende agenten in, die meestal
te voet rondtrokken en strooibiljetten verspreidden in de dorpen op
hun weg.85 Het Antischoolwetverbond maakte zo uitgebreid gebruik
van een eigen netwerk van afdelingen en tal van persoonlijke contac-
ten in den lande. Het droeg zijn schoolwetevangelie uit van huis tot
huis.

De inspanningen wierpen hun vruchten af: de antirevolutionaire
verkiezingskandidaten verzamelden in totaal 12000 stemmen, tegen
de nog maximaal 5000 in 1871. Het Antischoolwetverbond werkte
dus als een sterke samenbindende kracht. Door de verkiezingscoördi-
natie groeiden de contacten tussen antirevolutionaire geestverwanten
op lokaal en nationaal niveau. Volgens Janssens droeg dit bij aan ‘het
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ontstaan van een nationaal georganiseerde antirevolutionaire verkie-
zingscampagne’.86 Het verhoogde bovendien het zelfbewustzijn van
politiek actieve orthodoxe protestanten. Kuyper, die zitting had in het
hoofdbestuur van het Antischoolwetverbond, was dik tevreden. De
‘christelijk-historische richting’ kon zich ‘met ongeveinsde dankbaar-
heid […] verblijden’.87

Ondanks zijn afkeer van het Antischoolwetverbond juichte ook
Bronsveld over de verkiezingsuitslag. Hij vond het zelfs jammer dat
Kuyper niet gekozen was, omdat hij meende dat die in het parlement
op zijn plek zou zijn geweest. Wel waarschuwde Bronsveld ook voor
de gevaren van de macht: ‘Dat de christelijk-historische partij ooit de
meerderheid zal hebben, is niet waarschijnlijk en ook niet wensche-
lijk voor haar zelve. De orthodoxie moet niet heerschen. Dat is een
weelde, die zij minder dan eenige partij dragen kan.’88 Wat Bronsveld
hier precies mee bedoelde, legde hij verder niet uit. Maar dat macht
corrumpeert en het politieke bedrijf een gevaar vormt voor persoon-
lijke integriteit, stond voor hem vast. De maatschappij vanuit de kerk
hervormen, bleef Bronsvelds ideaal. Op politiek gebied zou de ortho-
doxie daarom niet het beleid moeten aangeven, maar tegenwicht bie-
den. Ze kon als het ware optreden als het geweten van de regering. ‘Als
minderheid kan zij een gezegenden invloed uitoefenen op ons geheele
staats-beleid. Moge zij steeds op de hoogte wezen van haar roeping!’89

Ondertussen werden binnen het Antischoolwetverbond heel andere
ideeën ontwikkeld. AbrahamKuyper nam daarbij het voortouw. Poli-
tiek wilde Kuyper al sinds 1870 twee dingen: hij wilde een achter-
ban vormen die groter was dan het getal antirevolutionaire kiezers
alleen en hij wilde meer eenheid in het politieke optreden van anti-
revolutionairen. Na het succes van de verkiezingen van 1873 stelde hij
daarom voor het Antischoolwetverbond om te vormen tot een alge-
mene kiezersbondmet een eigenpolitiek programma.Maar juist door-
dat Kuyper de eenheid zo versterken wilde, kwamen diverse spannin-
gen binnen het verbond aan het licht. Antirevolutionaire Kamerleden
zagen helemaal niets in Kuypers plan: ze wilden onafhankelijk blij-
ven en niet gebonden worden aan welk programma dan ook. Toen na
een hevige discussie toch werd besloten tot een conceptprogramma,
dreigde voorzitter De Geer van Jutphaas op te stappen en zegden ver-
schillende leden hun lidmaatschap op.Daarnaast bleek dat hervormde
leden bang waren dat de afgescheidenen zouden pleiten voor een alge-
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mene grondwetsherziening om een striktere scheiding tussen kerk en
staat te bewerkstelligen.De salarissen van predikanten en andere func-
tionarissen in de Nederlandse Hervormde Kerk zouden daardoor wel
eens in gevaar kunnen komen.90 Het heilige vuur ging als een nacht-
kaars uit.

In 1875 was er voor de buitenwereld nog maar weinig activiteit
waarneembaar van het Antischoolwetverbond. De nrc vroeg zich af
of het verbond ondergronds was gegaan.91 Volgens De Standaard was
dat niet het geval, maar de persstilte was een teken aan de wand. Het
verbondwas in een interne crisis terechtgekomen rondomprecies het-
zelfde thema dat in 1869 in de Vereeniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs een scheiding der geesten had gebracht: een politiek
programma. Er was wel een verschil met de discussie uit 1869. Binnen
de vereniging voor christelijk onderwijs was het nog de vraag in hoe-
verre een christen zichmet politiekmocht inlaten en de schoolkwestie
gepolitiseerdmochtworden, voor deAntischoolwetmannen stondhet
buiten kijf dat orthodoxe protestanten zich oppolitiek gebied dienden
temanifesteren.Nuwerdhet punt vanonenigheid echter de vraaghoe-
ver ze hierin zouden gaan: centraal geleidmet een eigen programma óf
losjes aaneengesloten zonder al te veel partijdiscipline.

Zo leefden in 1875 onder orthodoxe protestanten uiteenlopende
ideeën over de juiste verhouding tussen geloof, politiek en politieke
organisatie. De schoolkwestie kon dan af en toe wel als unificerende
kracht werken, zodra het woord ‘politiek programma’ werd uitgespro-
ken,washetmetdat effect gedaan.Hetwasduidelijkniet politiek, zelfs
niet specifiek de strijd om christelijk onderwijs, die orthodoxe protes-
tanten met elkaar verbond. De enige manier om de brede orthodox-
protestantse gemeenschap weer in beweging te krijgen, was om de
nadruk ergens anders op te leggen.

het volkspetitionnement

De Tweede-Kamerverkiezingen van 1877 draaiden als nooit tevoren
om de schoolkwestie. Het was niet alleen een thema van orthodoxe
protestanten, meer nog was het onderwijs het centrale thema gewor-
den van de liberalen. Ook onder hen was een nieuwe generatie aan-
getreden. Deze ‘jongliberalen’ of links-liberalen achtten de opvoeding
van het volk tot staatsburgers essentieel. De lagere school stond aan
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de basis van die noodzakelijke volksopvoeding en was in de ogen van
de jonge liberalen het uitgelezen middel om de nationale eenheid te
bevorderen en te bewaren.92

Toen de liberalen in 1877 de verkiezingenwonnen, presenteerde de
jongliberale kabinetsleider Johannes Kappeyne van de Coppello dan
ook al snel een nieuwe onderwijswet. Hierin werd bepaald dat al het
openbare onderwijs strikt neutraal moest worden. De openbare lagere
school zou nog wel ‘Christelijke deugden’ overbrengen op de jeugd,
maar onderwijs in de ‘kerkleer’ moest worden overgelaten aan predi-
kanten. Verder moest de wet de kwaliteit van onderwijzers en school-
gebouwen verbeteren. De kosten ervan zouden voor 30 procent wor-
den gedekt door een subsidie vanhet rijk.De overige 70 procentmoest
door gemeenten worden opgebracht of, in het geval van bijzondere
scholen, door de particuliere schoolbesturen. Voor de voorstanders
van bijzonder christelijk onderwijs was dat misschien wel het ergste:
alle kosten om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen kwamen voor
hun eigen rekening. Waar moesten ze in ’s hemelsnaam het geld van-
daan halen?

Direct na de bekendmaking van het wetsontwerp in maart 1878
zette Kuyper een opmerkelijke stap. Hij begon met de voorbereidin-
genvoor eenvolkspetitionnement.BinnenhetAntischoolwetverbond
was het er nooit van gekomen, maar de nieuwe wet was een goede aan-
leiding om protest aan te tekenen tegen het onderwijsbeleid. Zonder
de beraadslagingen in de Tweede Kamer af te wachten, stelde Kuyper
de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs voor een
smeekschrift aan de koning voor te bereiden. Zijn belangrijkste argu-
ment was dat er te weinig tijd zou zijn voor een goede voorbereiding,
wanneer de wet door de Kamer zou zijn aangenomen. Bovendien was
het sturen van petities aan de Kamer zinloos: de verhoudingen lagen
zo dat de aanname van de wet vrijwel zeker was.93

Met het verlopen van het Antischoolwetverbond was de Veree-
niging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs weer de groot-
ste organisatie geworden voor orthodox-protestantse activiteiten voor
christelijk onderwijs. Ondanks het vertrek van een aantal leden in
1870 werkten voor- en tegenstanders van politieke actie er nog steeds
in samen, de vereniging had nog steeds een brede basis. Daarom vond
Kuyper dat een petitionnement juist vanuit deze groep moest wor-
den geregeld. Maar het hoofdbestuur aarzelde over de haalbaarheid
van Kuypers plan. Het was bang dat de petitie een tegenactie zou
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uitlokken, ‘die tienduizenden voorstanders zal opwekken hun hand-
teekening […] te plaatsen, terwijl het petitionnement der Vereeniging
slechts enkele duizendenhandteekeningen zal verwerven’.94 De discus-
sies in de jaren zeventig over het onderwijs hadden de verhoudingen
in de samenleving inmiddels zo gepolariseerd dat ook de tegenstan-
ders van christelijk onderwijs in staat waren zich krachtig te organise-
ren.

Omde aarzelende orthodoxe protestanten over de streep te trekken
benadrukte Kuyper in de weken die volgden herhaaldelijk het belang
van een volkspetitionnement inDe Standaard. Volgens Kuyper moest
het protest tegen de schoolwet vooral ‘een klacht van het ouderhart’
zijn. Daarommoest de petitie ookworden gericht aan de koning. ‘Van
een “wet” hebben de eenvoudigen geen verstand. Maar een school met
den Bijbel, dat verstaan ze!’95 Volgens de heersende politieke mores
waren niet-kiezers niet gerechtigd om zich met de inhoud van wetge-
ving te bemoeien. Maar ze konden wél de koning smeken om de voor-
ziening van scholen ‘met den Bijbel’ mogelijk te maken.

Kuypers argumenten overtuigden. Op de jaarvergadering van de
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs van 2 mei 1878
werd met algemene stemmen besloten het volkspetitionnement op
te zetten. De vereniging stelde een brede commissie samen uit leden
vanverschillendeonderwijsverenigingen: de christelijk-gereformeerde
Vereeniging voorGereformeerdOnderwijs, deVereeniging vanChris-
telijke Onderwijzers en natuurlijk de Vereeniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen wer-
kenbestondde commissie voornamelijk uitmannendie inAmsterdam
woonden. Zij konden gemakkelijk bij elkaar komen en corresponden-
tie kon snel worden gelezen en afgehandeld.

Vanuit Amsterdam zette de commissie onder leiding van Kuyper
een goed geoliede organisatie op. De Aprilbeweging had al laten zien
dat een grote volksbeweging alleen ontketend kon worden wanneer
de kerkenraden actief bijdroegen aan de organisatie. De commissie
schreef daarom honderden kerkenraden aan. Niet alleen die van de
Nederlandse Hervormde Kerk, ook de afgescheiden gemeenten en
de kerkenraden van de evangelisch-luthersen (de orthodoxe tak van
de lutherse kerk in Nederland) kregen een brief. Daarnaast verzocht
de commissie alle redacties van protestantse kranten en tijdschrif-
ten om mee te werken en sprak ze tevens alle ‘evangeliseerende en
kerkelijke Vereenigingen’ aan. Alle landelijke en lokale evangelisatie-
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verenigingen, jongelingsverenigingen, besturen van orthodox-protes-
tantse weeshuizen en ook de kerkelijke kiesverenigingen werden inge-
schakeld.96

Wat voor Kuyper een strategie was, was voor veel van zijn geestver-
wanten een overtuiging. Om al het godsdienstige geschut in stelling
te kunnen brengen moest daarom iedere schijn van politiek verme-
den worden. ‘Geen partijmachinatie, maar consciëntiekreet!’ schreef
Kuyper dus.97 En: ‘Ons petitionnement blijve van elk politiek karak-
ter ontdaan en blijve een kreet van het nog belijdend deel der natie
om haar bijbel.’ Net als Aeneas Mackay had gedaan in 1856, presen-
teerde Kuyper het volkspetitionnement als een gewetenszaak. Aan de
ordewas geen politieke,maar eenmorele kwestie.Hetwas een zaak die
het stoffelijke aardse gekonkel oversteeg en appelleerde aan een hoger
goed: het geloof. Op die manier was het ook mogelijk dat het gewone
volk bij de petitieactie werd betrokken. De ‘eenvoudigen’ waren niet
bevoegd zich over politiek uit te spreken, maar als het ging om geloof
en geweten, was ieder mens bekwaam.

Voor zover Kuyper zelf ook geloofde dat het hier een gewetens-
kwestie betrof, zette hij die natuurlijk wel degelijk ‘politiek’ in. Kuy-
per haalde de schoolkwestie weer uit het politieke domein, zodat een
grote groep orthodoxe protestanten zich de kwestie kon toe-eigenen,
maar wilde haar tegelijkertijd via de politiek weer oplossen. Wat dat
betreft hield hij zich netjes aan de wetten van het door politicofo-
ben zo verfoeide politieke bedrijf. Om deze redenen zou iemand als
de invloedrijke Utrechtse aristocraat, voltijds christelijk filantroop en
kerkbestuurder Everardus vanWeede vanDijkveld geenmedewerking
verlenen aan de organisatie van het volkspetitionnement, noch zou
hij uiteindelijk zijn handtekening onder het smeekschrift zetten. Ook
Buytendijk constateerdeKuypersmerkwaardige vermenging van gods-
dienst en politiek.Maar hij vond het niet zo erg. Voor hemwas die ver-
menging op dat moment een noodzakelijk kwaad; hij zag geen andere
weg meer naar een oplossing van de schoolkwestie.98

Naast de politieke kant van de zaak waren er nog andere redenen
waarom sommigemensen aarzelden zichmet het petitionnement in te
laten.De redactie vandeNieuweGoescheCourant bijvoorbeeld vreesde
dat de petitie helemaal in de geest van de ‘onvoorwaardelijke volgers’
van Kuyper zou worden opgesteld. Pas toen bleek dat een ‘meer ruim
anti-revolutionair standpunt’ aan de actie ten grondslag lag, wierp ze
zich volop in de campagne.99
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Uiteindelijk wist Kuyper, die in voorgaande jaren zoveel mensen
tegen zich in het harnas had gejaagd, door de zorgvuldige opzet van
het petitionnement toch de eenheid te creëren die nodig was om te
slagen. De weerstand die zijn optreden bij geestverwanten op kerke-
lijk en politiek terrein had opgeroepen, werd overwonnen door de
brede grondslag van de beweging. De nadruk op het geweten was een
tweede voorwaarde voor de steun van orthodoxe protestanten uit ver-
schillende kerken en verschillende standen. Daarmee werd ook aan de
derde, beslissende voorwaarde voldaan: de inzet van honderden ker-
kenraden in Nederland. Tot slot was het tijdstip goed gekozen. De
petitie werd opgesteld op hetmoment dat er in het parlement over een
nieuwe schoolwet zou worden gestemd. Dit betekende dat de kwestie
niet eerst van buitenaf op de politieke agendamoest worden gezet, wat
wél werd gezien als een uitgesproken politieke daad. Door deze voor-
zieningen wist de commissie van het volkspetitionnement een onge-
kend aantal orthodoxe protestanten voor één en hetzelfde doel te ver-
enigen, enkele critici uit eigen kring daargelaten.Het volkspetitionne-
ment endeweg ernaartoewerden één grotemanifestatie vanorthodox-
protestantse gemeenschapszin.

Redacties van kranten en weekbladen waren voortdurend bezig
met de ‘warming-up’ voor de petitiebeweging, die in gang moest wor-
den gezet zodra de Tweede Kamer de nieuwe schoolwet zou aanne-
men. Lokale comités hingen posters op en organiseerden bijeenkom-
sten omhet publiek over de actie voor te lichten. InRotterdamwerden
23000 strooibiljetten verspreid, waarin op een overzichtelijke manier
het doel van het petitionnement werd uitgelegd. De grootste grief was
gecursiveerd:

Hieruit ontstaat nu deze ongelijkheid: dat duizenden burgers
het schoolgeld moeten mede betalen voor het onderwijs van de kin-
deren der andere burgers, een onderwijs waarvan zij voor hunne
kinderen geen gebruik kunnen maken. En daarenboven de kosten
dragen van het christelijk onderwijs hunner eigene kinderen. Ter-
wijl andere burgers, en daaronder dikwerf de meest gegoeden, het
onderwijs hunner kinderen geheel of bijna voor niet hebben.100

Het thema van onrecht, ongelijkheid en onderdrukking liep als een
rode draad door de campagne voor het volkspetitionnement. Het
gevoel van gedeeld lijden bevorderde onderlinge verbondenheid. Het
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kwam onder andere tot uiting in de bidstonden, die naar aanleiding
van de nieuwe schoolwet in honderden kerken werden gehouden. De
bidstondwas al een oud ritueel, dat in de zestiende eeuw in de gerefor-
meerde kerken werd gebruikt om te bidden voor bescherming. In de
zeventiende eeuw werd de ‘bedestond’ een jaarlijks terugkerend ritu-
eel dat werd georganiseerd om de eenheid van de Republiek der Vere-
nigde Nederlanden als staatkundige gemeenschap te benadrukken. In
de eerste helft van de negentiende eeuw gebruikte de overheid de bid-
en dankdagen nog als een instrument voor natievorming.101 Na 1848
was dat voorbij.

Zoals al eerder aan de orde kwam, zetten daarna vooral rechtzin-
nige protestanten de bidstond in bij zendings- en evangelisatieactivi-
teiten.102 Een landelijk georganiseerde bidstond buiten het kerkelijk
jaar om kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw niet meer
voor, totdat in 1877 de nieuwe liberale schoolwet zich als een donkere
onweerswolk samenpakte boven de hoofden van de orthodoxe protes-
tanten. Tot drie keer toe organiseerden verontruste protestanten nu
een landelijke bidstond om het onheil af te weren.

De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
schreef de eerste bidstond uit in de ‘bange dagen’ van maart 1877,
toen in de Tweede Kamer een eerdere versie van de nieuwe onder-
wijswet zouworden besproken. Een tweede nationale bidstond volgde
op 5 april 1878, toen de ontwerpwet van Kappeyne openbaar gewor-
den was, die nog een stapje verder ging dan de vorige ontwerpwet. De
laatste bidstond werd gehouden op 22 juli 1878, in de week van het
volkspetitionnement.Opdiemaandag, omachtuur ’s avonds, kwamen
de voorstanders van christelijk onderwijs in de kerken bij elkaar om
bescherming af te smeken. De bidstonden versterkten zo het gemeen-
schapsgevoel.

Het gevoel en de retoriek van onderdrukking werkten ook acti-
verend. De gelovigen gaven het signaal af dat de schoolkwestie hun
bittere ernst was. De bidstond was daarmee een vorm van protest. Ze
was een demonstratie van onvrede met de nieuwe schoolwet. Boven-
dien was de gedachte achter het volkspetitionnement om het onrecht
niet lijdzaam te ondergaan, maar om gezamenlijk, als één groep op te
komen voor het christelijk onderwijs: ‘Op dan en als eenig manNaar
den Koning!’103
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Verzameling, kritiek en de koning

Na weken van voorbereiding, bijeenkomsten, folders verspreiden en
het beproefde huis-aan-huisbezoekwas het dan zover. Op 12 juli 1878
stuurde de Amsterdamse commissie de definitieve petitie naar alle
lokale comités. De petitie was geschreven in naam van mannen, van
vaders die opkwamen voor hun kroost. De ondertekenaars bepleit-
ten bij de koning, als hoofd van de christelijke, protestantse natie, om
christelijk onderwijs bereikbaar temaken voor eenieder die er behoefte
aanhad. In eenuitgebreidememorie van toelichtingwerden allemoge-
lijkheden daartoe uiteengezet. In de tekst werd verder herinnerd aan
‘het gedenkwaardige jaar 1856’, toenWillem iii door een nieuw kabi-
net te vormen de schoolstrijders nieuwe moed had gegeven. De volks-
petitionarissen hoopten voor 1878 op eenzelfde uitkomst.104

Op 17 juli verscheen in alle orthodox-protestantse periodieken een
advertentie met de laatste aanwijzingen voor de organisatie van het
petitionnement. Op 18 juli stemde de Tweede Kamer over de school-
wet en nam deze aan met 52 stemmen voor en 30 (antirevolutionaire
en katholieke Kamerleden) tegen. Op zaterdag 20 juli ging het peti-
tionnement van start. In Rotterdam lag het smeekschrift op 52 plaat-
sen ter ondertekening. In Amsterdam konden de mensen in tien grote
kerken hun handtekening plaatsen. Voorstanders van politieke actie
hadden het initiatief genomen tot het volkspetitionnement, maar de
inzet van het kerkelijk netwerk maakte de organisatie succesvol. De
kerkenraden gaven de commissie toegang tot het kerkvolk en boden
dit een nationaal platform.Het kerkgebouw zelf namwederom letter-
lijk een centrale plaats in: overal inNederlandwerd opmaandagavond
22 juli in kerken de nationale bidstond gehouden en hier kon ook in
de meeste plaatsen nog de rest van de week de petitie worden onder-
tekend. De centrale rol van de kerken benadrukte het speciale karak-
ter van het volkspetitionnement: de beweging ging uit van geloof en
geweten.

Kerkenraden leverden niet alleen hun medewerking aan het volks-
petitionnement, ze stelden ook zelf nog een petitie aan de koning op.
In totaal stuurden ruim 300 kerkenraden van de Nederlandse Her-
vormde Kerk, 99 christelijk-gereformeerde kerkenraden, acht lutherse
en éénWaalse kerkenraad (die vanGroningen) een eigen petitie, waar-
van de tekst uiteraard verschilde van die van het volkspetitionnement.
De kerkenraden legden in hun adres de nadruk op de morele functie
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van de kerk in de samenleving en op de betekenis van de doopformule.
Toen zij hun kind lieten dopen, hadden ouders beloofd hun kroost
godsdienstig op te voeden. De nieuwe schoolwet maakte het volgens
de kerkenraden moeilijk die belofte na te komen. Daarom steunden
zij, vanuit de functie van de kerk in de maatschappij, de ouders in hun
strijd voor christelijk onderwijs.Dekerkenradenbenadruktenhiermee
de bijzondere band tussen ‘volk’ en ‘kerk’.

Aan het eind van de petitieweek hadden ruim 305000 mensen
een handtekening onder het volkspetitionnement gezet. In dezelfde
periode hadden ook katholieken een petitiebeweging georganiseerd,
die 164000 handtekeningen had opgeleverd. Daarmee had bijna een
half miljoen van de vier miljoen inwoners van Nederland tegen de
nieuwe schoolwet geprotesteerd. Uiteraard riep al dit verzet reacties
op bij tegenstanders van de petitionnementen. Vooral de orthodox-
protestantse voorstelling van onderdrukking werd door liberalen veel-
vuldig bespot. DeArnhemsche Courant plaatste een kritische noot:

De confessionelen klagen dat zij verdrukt worden. Regt voor
zich; meer vragen zij niet. Hebben zij in gewetenszaken het
regt ook erkend van anderen? Zijn niet in tal van gemeenten
de vrijzinnigen de kerk uitgedrongen?Men drage zorg, dat met
de scholen niet geschieddewatmet de kerken plaats had.Gunne
men hun de kerken, maar laat ons de scholen hebben.105

Over de bidstond van 22 juli merkteDe Spectator op:

transcendentale agitatie

De Standaard deelt mede dat er tegen de schoolwet een bid-
stond zal worden gehouden. Zoo gaan zij nu zelfs den hemel
‘agiteeren’.106

Het onderwijsblad De Wekker citeerde uit een spotvers uit de acht-
tiende eeuw dat ‘bedestonden, domme honden’ echt niet helpen kon-
den. De Rotterdamse predikant W. Francken was vooral verontwaar-
digd over het gebruik van de bidstond als middel in de strijd: ‘Het
is ontroerend op te merken, waartoe het heiligste dat God zijn men-
schenkinderen gegevenheeft, al gebruiktwordt. Een zucht, geenwoor-
den daarover!’107
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Doordeorganisatie vandekatholieke kerk zou ‘elke vrije beweging,
ook die der conscientien, in de omarming der organisatie worden
doodgedrukt’, schreef Kuyper over het katholieke petitionnement in
De Standaard. DeArnhemsche Courant schamperde:

De Standaard schijnt het petitionnement der orthodoxen eene
vrije beweging te achten! Maar als niet huis aan huis de ingeze-
tenen werden opgejaagd en het klavier der volksconscientie met
vuistslagen en de beide voeten op de pedaal werd bespeeld, er
zouden vrij wat naamteekeningen en hetgeen er voor doormoet
gaan onder de adressen gemist worden.108

Uiteindelijk zou dat het voornaamste punt van kritiek worden; net
zoals in 1853 en 1856 bekritiseerden liberalen demethoden om hand-
tekeningen te verzamelen en benadrukten ze de lage afkomst van de
tekenaars. De ‘onnozelen’ zouden worden ‘opgejaagd’, ‘den eenvoudi-
gen landbewoners’ zouden worden gedwongen hun handtekening te
zetten, handtekeningen zouden worden vervalst. Van juni tot en met
augustus schreven liberale krantenmet onverhuldeminachting over de
petitionarissen. Toen het katholieke dagblad De Tijd verontwaardigd
reageerde dat alle verhalen over dwang en vervalsing verzonnenwaren,
sprak de Arnhemsche Courant dit niet tegen. Maar het was volgens de
redactie nu eenmaal zo, dat ‘hoe beschaafder de gemeenten zijn, en dus
hoe meer prijs zij bleken te stellen op het onderwijs […]; te kleiner het
getal der petitionarissen was’. Het stond anders gezegd buiten kijf dat
de mensen die hun handtekening zetten, onbeschaafd en onontwik-
keld waren, anders zouden ze de petitie nooit getekend hebben.109

Desondanks lijken ook de liberalen onder de indruk te zijn geweest
vanhet succes vande volkspetitionnementen.Zewierpennamelijk een
nieuw argument in de strijd, dat de macht van het getal verder moest
ondermijnen:

Wanneer een tiende van dezen drom petitionnarissen zich ge-
adresseerd had, dan had de manifestatie voor ernstig gemeend
kunnen gehouden worden. Aan 10000, 20000, aan 30000
des noods, angstige en bezwaarde nederlandsche gemoederen
had men geloof kunnen slaan, maar toen de verzamelaars met
100000, met 200000, met 300000 dito gemoederen kwamen
aanloopen, was het met het effect gedaan.110
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Demacht van het getal bracht wel kwantiteit, maar geen kwaliteit. En
het was juist de kwaliteit die telde bij politieke aangelegenheden.

Ondertussen konden de organisatoren van het volkspetitionne-
ment nu daadwerkelijk naar de koning. Zorgvuldig werden de delega-
ties samengesteld die ZijneMajesteit de handtekeningen zouden over-
handigen en nogmaals de zaak bij hem zouden bepleiten. Er was een
commissie die de kerkenraden vertegenwoordigde, bestaande uit afge-
vaardigden van de Nederlandse Hervormde en de Christelijke Gere-
formeerde Kerk, en een commissie ‘uit onderscheidene provinciën en
instellingen van Christelijk Onderwijs’. Deze laatste bestond in totaal
uit 22 achtbaremannen.Demeesten vanhenkunnenwordengeassoci-
eerdmet het Réveil.Opvallend is dat zeker de helft van de afgevaardig-
den bestond uit vooraanstaande antirevolutionairen. Uit iedere pro-
vincie was daarvan bovendien één aristocraat en allemaal waren ze
bekend met de landelijke, dan wel de provinciale en lokale politiek.
Als geheel weerspiegelde de delegatie de protestantse orthodoxie in al
haar schakeringen en gaf de achtergrond van de afgevaardigden haar
een fatsoenlijk en (politiek) bekwaam cachet. Dit alles werd nog eens
benadrukt door de rol die de oude Elout van Soeterwoude op zich
nam. Als Réveilman, voormalig Kamerlid en enig overgebleven repre-
sentant vandeoudste generatie schoolstrijders tradhij op als voorzitter
en woordvoerder.

Op vrijdagavond 2 augustus vergaderden de delegaties in de Apel-
doornse pastorie van predikant Jorissen. De volgende dag gingen ze
gezamenlijk naar Willem iii. Volgens het verslag van Feringa wer-
den de delegaties allervriendelijkst door de koning ontvangen in de
‘blauwe kamer’ op paleis ’t Loo. Elout van Soeterwoude sprak de
koning vervolgens toe. Hij refereerde in zijn speech aan de wortels van
de Nederlandse protestantse natie, de Opstand, en bracht de koning
het jaar 1856 in herinnering, het jaar waarin hij had laten zien ‘open
oor en hart’ te hebben voor de behoeften van zijn volk.111 Willem
iii hoorde dit alles welwillend aan en nodigde de bejaarde Réveil-
man uit voor het diner die avond. Ondanks de hartelijke ontvangst
en zijn vriendelijke woorden tekende de koning twee weken later, op
17 augustus 1878, toch de schoolwet van Kappeyne.112

Dit was een zware slag voor de duizenden adressanten die tegen
de implicaties van de wet hadden geprotesteerd. Toch voelden ze zich
niet verraden, althans niet door de koning. Niemand namWillem iii
iets kwalijk. Volgens De Standaard was deze zich waarschijnlijk niet
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bewust van het onrecht dat de orthodoxe protestanten werd aange-
daan. Later schreef Kuyper dat de koning te goeder trouwwas geweest
en zich ‘op de eerlijkheid zijner raadgevers verlaten’ had.113 Die raad-
gevers bleken onbetrouwbaar. Het was een klassieke voorstelling van
zaken om de mythe van de goede koning te behouden. Net als in
1853 en 1856 werd de koning ook in 1878 gepresenteerd als de red-
der van het volk. Dat hij in tegenstelling tot bij die eerdere protestbe-
wegingen nu geen gehoor gaf aan het verzet, deed daar niets aan af.
Sterker nog, het verbond nu juist koning en volk met elkaar tegen-
over het parlement!114 De koning stond aan de kant van de proteste-
rende gelovigen, het waren zijn raadgevers die het verzet teniet hadden
gedaan.

Vooral Kappeyne van deCoppello werd afgeschilderd als de kwade
genius. Kappeyne had de petities van de koning ontvangen en schreef
als verantwoordelijke minister een advies wat ermee te doen. De toon
van Kappeynes rapport was gepeperd. De minister beschouwde het
volkspetitionnement als een gevaarlijke politieke beweging. Ze had
geprobeerd de koning in botsing te brengen met de wettelijke verte-
genwoordiging van de natie. Daardoor zou ‘het Vaderland roekeloos’
worden blootgesteld aan ‘een schok, waarvan de gevolgen onbereken-
baar zouden zijn’.115 Gevaarlijker nog was de strekking van de petitie.
De gedachte dat de staat zou moeten betalen voor christelijk onder-
wijs, wat inhield dat de belastingbetaler dat onderwijs zou financieren,
was ‘inbeginsel het grofste communisme’.116Dekoning zouniet anders
kunnen dan de schoolwet ondertekenen.

Opgelucht constateerden liberalen dat noch de koning, noch de
Staten-Generaal gevoelig waren geweest voor de ‘gemoederen-opruie-
rij’ van het volkspetitionnement, dat volgens hen tenslotte ook maar
een ‘storm in een bierglas’ was geweest.117 Voor de vermenging van
godsdienst en politiek, de inzet van de in hun ogen politiek onbe-
kwame massa en de oorverdovende slagen op het klavier der volks-
consciëntie bleek gelukkig (nog) geen ruimte. Orthodoxe protestan-
ten beschouwdenhet volkspetitionnement als iets heel anders: hetwas
geen politiek, maar geloofsovertuiging die hen dreef. Daarom telde
iedere handtekening. Ondanks het feit dat het directe doel van het
petitionnement niet bereikt was, had de actie een niet eerder ver-
toonde eensgezindheid zichtbaar gemaakt. Om dit gemeenschapsge-
voel levend te houden werd nog hetzelfde jaar een gedenkboek uit-
gegeven. Hierin werden de volkspetitionarissen gepresenteerd als één
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gelovig volk, dat met het petitionnement luid en duidelijk had laten
horen waar ze voor stond.

apotheose

In oudere literatuur over de Antirevolutionaire Partij is wel gesugge-
reerd dat het volkspetitionnement fungeerde als een katalysator voor
de vormgeving van antirevolutionaire politiek in vastere structuren. Er
zou een vrijwel directe lijn lopen van het Antischoolwetverbond via
het volkspetitionnement naar de vestiging van de arp. Rienk Janssens
heeft deze mythe ontkracht door te laten zien dat het volkspetition-
nement niet bewust werd ingezet om tot partijvorming te komen en
zelfs eerder als een vertragende factor heeft gewerkt. Het directe ver-
volg op het petitionnement was niet de vorming van een centrale anti-
revolutionaire kiezersbond, maar de oprichting van een nieuw samen-
werkingsverband: ‘De Unie: School met den Bijbel’.118

De Unie was een verband van alle lokale comités voor het volkspe-
titionnement, bedoeld om de eensgezindheid en de strijdbaarheid van
het petitionnement vast te houden. Deze konden worden ingezet om
geld in te zamelen voor het christelijk lager onderwijs inNederland, nu
dewet vanKappeynewas aangenomen.Kuyper omschreefDeUnie als
de belichaming van ‘dat groote denkbeeld, om buiten de strakke ban-
den van een Vereeniging, op den grondslag van volstrekt plaatselijk
zelfbestuur, voor de sociale belangen van ons Christenvolk een terrein
te scheppen, waarop desgevraagd allen als broeders kunnen samenwer-
ken’.119Niet alleen indeorganisatie vanhet volkspetitionnement,maar
ook in de opvolging daarvanwerd dus teruggegrepen op het ideaal van
een nationale orthodox-protestantse gemeenschap. Het was voor het
eerst dat die gemeenschap zich zo krachtig had georganiseerd. Boven-
dien had tot dan toe iedere poging tot een strakkere organisatie van
de protestantse orthodoxie geleid tot twisten en de oprichting van
verschillende verenigingen – niet alleen op het terrein van het lager
onderwijs, eerder al op dat van de kerkelijke kiesverenigingen, op het
gebied van de zending en op de terreinen van evangelisatie en filantro-
pie.DeUniewerd dus een losse organisatie en zo het enige verbanddat
de orthodox-protestantse volksbeweging in haar geheel kon omvatten.

Uit de discussies rondom de schoolkwestie wordt duidelijk dat via
de kwestie een bredere discussie werd gevoerd over de scheiding van
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kerk en staat én over de vraag naar de aard van de natie en door wie
zij vertegenwoordigd werd. Dit werd nauw verbonden met de manier
waarop onder meer orthodoxe protestanten het gezag van kerk en
geloofwaardeerden ten opzichte van het gezag van de staat en politiek.
Volgens de adressanten uit 1856 ontbeerde de staat de geestelijke auto-
riteit om zich het onderwijs als onderwerp toe te eigenen. Voor hen
was onderwijs een godsdienstige aangelegenheid, een morele kwestie
behorend tot het publieke domein, waarin de kerk de belangen van
de natie behartigde. Toen in de jaren zestig en zeventig in orthodox-
protestantse kringen verschil van mening ontstond of er al dan niet
op politiek terrein een oplossing voor de schoolkwestie kon worden
gezocht, speelde deze kwestie van gezag ook nog op een anderemanier
mee. Omdat zo’n belangrijke kwestie als het onderwijs viel onder het
gezag van de kerk, ontbrak het de staat aan gezag om daar geheel op
eigen houtje wetten voor uit te vaardigen. Politiek was voor orthodox-
protestantse ‘politicophoben’ dus ook niet het juiste middel om gods-
dienstige kwesties op te lossen – ze leidde wat hen betreft alleen maar
tot ‘rumoer.’

Niet alle orthodoxe protestanten dachten er zo over. Er was een
groep die in actieve deelname aan politiek wel degelijk een middel zag
om de schoolkwestie op te lossen. De staat hadmisschien niet de gees-
telijke autoriteit zich over onderwijs uit te mogen spreken, hij had wél
de macht om wetten uit te vaardigen en te handhaven. Mannen als
Groen van Prinsterer en Kuyper wilden daarvan gebruik maken. In de
jaren zeventig werd onderwijs meer en meer een onderwerp voor de
politieke agenda. Daarbij verscherpte de tegenstelling tussen politico-
foben en voorstanders van politieke actie. Vooral Kuyper droeg er het
zijne aan bij om de schoolkwestie inzet te maken van politieke actie
en om de verschillende visies van orthodoxe protestanten op politiek
op de spits te drijven. Tegelijkertijd was het uitgerekend Kuyper die
in 1878 meer steun voor een volkspetitionnement wist te organiseren
dan het expliciet politieke Antischoolwetverbond ooit had gekregen.
Kuyper haalde in 1878 de onderwijskwestie weer uit het domein van
de staat, zodat een brede groep orthodoxe protestanten zich over de
kwestie zou kunnen uitspreken.Het volkspetitionnement werd zo een
hoogtepunt, maar tevens het slotakkoord van het gezamenlijke optre-
den van orthodoxe protestanten.
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hoofdstuk 7

GETUIGEN VANGOD EN VADERLAND

Het hervormde alternatief voor
partijenpolitiek en verzuiling (1878–1911)

Het volkspetitionnement van1878was de apotheose vandeorthodox-
protestantse volksbeweging die na 1848was gegroeid uit verschillende
activiteiten op de gebieden van filantropie, evangelisatie, zending, de
strijd omerkenning in deNederlandseHervormdeKerk en inhet lager
onderwijs. Hoewel de groepsvorming van orthodoxe protestanten op
al die gebieden had geleid tot de oprichting van aparte verenigingen en
organisaties, was de drijfveer achter elke vereniging het verlangen naar
eenheid en eensgezindheid:

Jaren lang is er uitgezien naar een punt, waarop de meesten
zich ontmoeten. In de zending meende men het te vinden, de
evangelisatie bood het aan, de schoolquaestie riep het in het
leven, de kerkelijke organisatie en de invloed van artikel 23
bracht er iets van. Maar telkens vielen de deelen weer uiteen en
vormden zich afzonderlijke vereenigingen.1

Dit alles overziende sprak het Christelijk Volksblad in 1878 de hoop
uit dat een los verenigingsverband als ‘De Unie: School met den
Bijbel’ – product van het succesvolle volkspetitionnement – eindelijk
de eenheid zou brengen die steeds weer verloren was gegaan.

Hoe groter de organisatiegraad, hoe meer verbrokkeling. Die lijn
zette na 1878 door. Vooral Kuyper streefde naar een steeds strakkere
organisatie op zowel kerkelijk als politiek terrein. In 1879 leidde dit
tot een politieke partijorganisatie die de eerste was van zijn soort in de
Nederlandse politiek (de Antirevolutionaire Partij) en in 1886 tot een
kerkscheuring (deDoleantie). Kunnen de jaren 1848 tot 1878worden
beschreven als de opkomst van een brede orthodox-protestantse bewe-
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ging, de ontwikkelingen na 1878 laten een neergang zien. De scheids-
lijnen tussen de verschillende groepen werden zo scherp dat van één
beweging nauwelijks meer sprake was.

De ontwikkelingen uit het vierde kwart van de negentiende eeuw
hebben geleid tot het kerkelijke onderscheid tussen gereformeerden
en hervormden en het politieke onderscheid tussen antirevolutionai-
ren en christelijk-historischen. Daarbij hebben de gereformeerden –
samen met socialisten en katholieken – vervolgens de beeldvorming
van de Nederlandse samenleving in de twintigste eeuw bepaald. Deze
groepen brachten een vernieuwing in de samenleving door kerk, ge-
loof, politiek, onderwijs en sociale ontplooiing te verbinden in een
geheel van levensbeschouwelijke organisaties. Maar er waren ook an-
dere vormen van publieke activiteit. Orthodoxe hervormden organi-
seerden een succesvolle tegenbeweging, waarin negentiende-eeuwse
idealen over de rol van de kerk, maatschappelijke ordening en politiek
tot diep in de twintigste eeuw bewaard bleven.

Kuyper was er een meester in alles met alles in verband te brengen,
ging voortvarend tewerk enwist zijn aanhang goed te organiseren.Het
drongmaar langzaam tot zijn tegenstrevers doorwat daarvan de gevol-
gen waren. Ze verzetten zich tegen Kuypers dominantie en gingen op
zoek naar alternatieven voor Kuypers kerkvisie, voor Kuypers visie op
het hoger onderwijs, voor Kuypers politiek en bovenal voor de vast-
omlijnde, homogene en op macht gerichte gemeenschap die Kuyper
voor ogen stond.

gereformeerd: basis voor een ‘totaal’-identiteit

Na de overwinningen van de orthodoxe protestanten in de kerke-
lijke verkiezingen van 1867 en 1871 hadden de verschillende visies op
kerk en kerkbestuur gezorgd voor groeiende partijvorming binnen de
orthodoxie.Kuyper droeg de vrije-kerkgedachte uit, zijn tegenstanders
ontwikkelden als reactie een eigen visie op de volkskerk. Kuyper zocht
de macht in de kerk en wilde daarom zijn achterban duidelijk afba-
kenen en disciplineren. De term ‘gereformeerd’ vormde daarvoor een
uitstekend middel. Het gaf grenzen aan de groep door haar een eigen
identiteit te verschaffen. Kuypers tegenstanders bleven samenwerking
zoeken met andere groepen in de kerk, verzetten zich tegen partijdis-
cipline en bleven ook aanspraakmaken op de term ‘gereformeerd’. Uit-
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eindelijk zou Kuypers definitie het bekendst worden. Hij vestigde zijn
interpretatie van de term door haar niet exclusief binnen het kerke-
lijke terrein te gebruiken, maar te koppelen aan politieke idealen en
een nieuwe vorm van hoger onderwijs.

Al in de discussies over politicofobie in 1869 en 1870 had Kuy-
per zijn opvatting van ‘gereformeerd’ aan een breder terrein verbonden
dan dat van de kerk alleen. Hij had toen een geneeslijke en een onge-
neeslijke vorm van politicofobie onderscheidden.De geneeslijke vorm
kwam alleen voor bij nazaten van de ‘oude gereformeerden’, voor wie
gereformeerdheid het medicijn zou vormen voor de kwaal. Gerefor-
meerdheid en angst voor de vermenging van geloof en politiek kon-
den volgens Kuyper namelijk niet samengaan. De tweede vorm was
ongeneeslijk, omdat de ziekenófwel ethisch-irenischwaren, ofwel hun
geloofswortels hadden in het on-Nederlandse en on-gereformeerde
Réveil. Kuyper zei dus dat iemands houding tegenover politiek werd
bepaald door zijn religieuze overtuiging. Daarmee definieerde hij met
‘gereformeerd’ niet alleen een kerkelijke positie, maar ook een poli-
tieke.

In de jaren die volgden, vulde Kuyper zijn opvatting van ‘gerefor-
meerd’ verder in. Hij verbond de term uitdrukkelijk met democratie.
Deze bestuursvorm had volgens hem in zowel kerk als politiek de toe-
komst. Om dit betoog kracht bij te zetten zette Kuyper zich af tegen
het Réveil, dat tot dan toe een belangrijk stempel had gedrukt op de
maatschappelijke en politieke oriëntatie van orthodoxe protestanten.2
In de discussies over politicofobie had Kuyper het Réveil bestempeld
als een aristocratische beweging. In de jaren zeventig verscherpte hij de
tegenstelling tussen dit Réveil en de nazaten van de oude gereformeer-
den.VolgensKuyperwarende adellijke notabelen vanhetRéveil pater-
nalistisch ingesteld, terwijl het gewone volk met zijn gereformeerde
karakter – later bekend geworden als de ‘kleine luyden’ – behoefte had
aan democratie. Omdat de predikanten en aristocraten die behoefte
negeerden, was zowel in de kerk als in de politiek een kloof geslagen
tussen heren en volk.

Het was voor Kuyper van strategisch belang om het Réveil af te
doen als een ouderwetse, paternalistische beweging, want zo kon hij
de weg vrijmaken voor zijn eigen kerkelijke en politieke idealen.3 Hij
stond in zijn kritiek niet alleen, zo bleek wel toen in 1875 De Ver-
eeniging: Christelijke Stemmen werd opgeheven. Dit tijdschrift was
bijna dertig jaar lang het orgaan geweest van de Réveilbeweging en
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het samenbindende element tussen alle activiteiten op het gebied van
inwendige zending.

Volgens de Amsterdamse predikant Hoedemaker, die in 1872 aan
de redactie was toegevoegd omdat Heldring te oud werd om het alle-
maal nog alleen te doen, was het Réveil uit de tijd. De oude genera-
tie stierf letterlijk uit en de jonge generatie herkende zich niet in de
Réveiltraditie. De nieuwe tijd stelde nieuwe eisen en een tijdschrift als
De Vereeniging: Christelijke Stemmen paste daar niet bij.

Hoedemaker vond dat de protestantse orthodoxie een vuist moest
maken tegen het modernisme in de kerk en het liberalisme op politiek
gebied.HetRéveil had daarvoor de kracht niet: het gaf geen duidelijke
visie, was niet in staat om een grote achterban permanent te organise-
ren en had geen aansluiting bij het ‘Gereformeerde beginsel’ dat onder
het volk aanwezig was.4 Hoedemaker insinueerde daarbij zelfs dat de
kopstukken van het Réveil, de ‘geroepen leiders van ons Christenvolk’,
verraad pleegden.5 De mannen die tot dan toe leiding hadden gege-
ven aan de orthodox-protestantse volksbeweging, lieten haar in de kou
staan. Daarom moest het volk zijn eigen weg inslaan met het gerefor-
meerde beginsel als kompas. ZoalsHoedemaker het omschreef had dit
beginsel ‘recht [op] eene eigene ontwikkeling der theologie, een eigen
kerkvorm’. Hoedemaker verwachtte ook ‘dat het instaat is een univer-
sitair onderwijs en een staatsleven te scheppen’.6

In eennotendop verwoorddeHoedemaker hier de ambities die ook
Kuyper had: een veelomvattend programma voor de toekomst van de
protestantse orthodoxie, gebaseerd op en samengevat in die ene term:
‘gereformeerd’. Kuyper en Hoedemaker wilden een nieuwe theologie
ontwikkelen, een andere kerkorganisatie, een bijpassende universitaire
opleiding én eenuitgesprokenpolitiek programma.Hetwaren uitwer-
kingen vanwat zij zagen als het gereformeerde beginsel en bedoeld om
een brede identiteit te ontwikkelen voor wat in feite nog een beperkte
kerkelijke groep was. Deze identiteit zou volgens Kuyper en Hoede-
maker mogelijkheden scheppen om het gereformeerde karakter van
het Nederlandse volk ook buiten de kerk tot uitdrukking te brengen.
Vanuit een strakkeorganisatie op eigen terrein zoudengereformeerden
ook de maatschappij kunnen veroveren.
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Een gereformeerde universiteit

Dat de gereformeerden met de Nederlandse Hervormde Kerk zo hun
eigen plannen hadden, was na de kerkelijke verkiezingen van 1871
steeds duidelijker geworden. Aan een nieuwe theologie en een andere
kerkorganisatiewerd hard gewerkt. Rond1878werd ookduidelijkwat
Kuyper ende zijnenbedoeldenmet deuitspraakdat het gereformeerde
beginsel de basis kon vormen van universitair onderwijs.

In 1876was eennieuweWetophetHogerOnderwijs aangenomen,
die bepaalde dat de staat niet langer betrokken zou zijn bij de opleiding
van predikanten. Deze wet was een volgende maatregel in de vervol-
making van de scheiding van kerk en staat. De kerken moesten nu een
deel van de predikantenopleiding zelf invullen. De staat financierde
dit nog wel, door middel van een subsidie per kerk om een leerstoel
aan een van de theologische faculteiten te bekostigen, maar was niet
meer verantwoordelijk voor de inhoud.7

Vooraanstaande gereformeerden hadden weinig vertrouwen in het
orthodoxe gehalte van de nieuwe predikantenopleidingen aan de rijks-
universiteiten. Zij wilden het liefst hun eigen predikanten opleiden
en hoogleraren benoemen, zonder daarvoor een compromis te hoeven
sluiten. Daarom richtten in oktober 1878 enkele Amsterdamse pre-
dikanten en ouderlingen, onder wie Kuyper, Hoedemaker en de rijke
bierbrouwer Hovy, de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gere-
formeerden grondslag op. Vanuit deze vereniging zou in 1880 de Vrije
Universiteit in Amsterdam worden opgericht.

Demeeste orthodoxepredikanten indehervormdekerkwarenniet
erg gecharmeerd van het gereformeerde plan. De oprichting van een
gereformeerde universiteit betekende dat in het hoger onderwijs de
verbinding tussen kerk en staat zou worden opgeheven. Volgens veel
hervormde predikanten werd daarmee een historische lijn doorbro-
ken. Rijksuniversiteiten waren net als lagere scholen nationale institu-
ten. De universiteiten moesten daarom net als de lagere scholen met
kerk en staat beide verbonden blijven. Een groter punt van zorg was
dat een gereformeerde universiteit een regelrechte bedreiging vormde
voor de hervormde kerk. Het was namelijk maar de vraag of toekom-
stige theologen van de gereformeerde universiteit toegelaten zouden
worden tot het ambt van predikant in de hervormde kerk. Werden
ze toegelaten, dan betekende dat een overwinning van het gerefor-
meerde kamp, wat het karakter van de volkskerk zou schaden.Werden
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ze geweigerd, dan was dat aanleiding voor de gereformeerden ommet
het hervormde kerkverband te breken.

Veertigniet-gereformeerdeorthodoxepredikanten richtten een an-
dere vereniging op: de Vereeniging voor Hooger Godgeleerd onder-
wijs in overeenstemming met de belijdenis der Nederlandsch Her-
vormde Kerk. Deze organisatie stelde zich ten doel geld in te zame-
len voor privédocenten van orthodoxe snit bij rijksuniversiteiten waar
geen orthodoxe hoogleraar in dienst was. Oprichters en leden van
de hervormde vereniging, zoals Bronsveld, Van Toorenenbergen en
Gunning, staken hun bezwaren tegen het gereformeerde initiatief niet
onder stoelen of banken.

Maar dit was niets vergeleken met de felheid waarmee Kuyper
vervolgens de hervormde predikanten ging bestrijden. Met zijn ver-
eniging voor hoger onderwijs eigende Kuyper zich de benaming ‘ge-
reformeerd’ geheel toe. Hij trok de scherpst mogelijke scheidslijnen
met andersdenkenden, hoe dicht deze ook bij zijn eigen opvattingen
stonden. In zes opeenvolgende bijdragen in De Heraut, waarin hij de
predikantenopleidingen aan de rijksuniversiteiten bekritiseerde,8 om-
schreef Kuyper orthodoxe predikanten als VanToorenenbergen, Gun-
ning en Bronsveld als de ‘moderne orthodoxie’ en de ‘irenische Hee-
ren’.Daarbij interpreteerdehij hunuitlatingen en gedragingen zodanig
dat zij onmogelijk als ‘gereformeerd’ door het leven konden gaan.9

Wat Kuyper deed, kwam dicht bij indoctrinatie. Het kerkvolk dat
De Heraut onder ogen kreeg, las iedere week opnieuw over de ‘ireni-
scheHeeren’ enhun vermeende anti-gereformeerde geloof.Kuyper ge-
bruikte in zijn artikelen dezelfde tegenstelling die hij in zijn kritiek op
hetRéveil had ingezet: door de orthodoxe predikanten af te schilderen
als heren plaatste hij hen tegenover het gewone kerkvolk.De theologie
van zijn tegenstanders contrasteerde hij daarbij met de gereformeerd-
heid van dat volk: gereformeerd was goed, niet-gereformeerd fout.

De predikanten die door Kuyper op de korrel werden genomen,
verzetten zich tegenhetwoord ‘gereformeerd’ als de speciale benaming
voor een door Kuyper afgebakende groep. Bronsveld schreef:

een feit blijft het, dat die zoogenaamde vrije faculteit een ge-
wrocht zal zijn van een fractie in de kerk, en niet van de partij
der geloovigen in ’t algemeen. Door haar poort, die zeer nauw
zal zijn, mag niemand binnengaan, die niet het parool verstaat,
het tooverwoord: ‘gereformeerd.’10
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HendricusVredenrijkHogerzeil, net predikant inAmsterdam, rea-
geerdemet een ingezondenbrief inDeHeraut opKuypers voorstelling
van zaken:

Het is eene onware tegenstelling, gelijk die telkens in uw blad
voorkomt, tusschen uwe partij als de Gereformeerde en ons als
de ethische en waarbij het voordeel natuurlijk geheel en al aan
uwen kant valt. […] Den schoonen naam van Gereformeerd te
zijn, laat ik mij niet ontnemen. Uw recht op dien naam betwist
ik niet, maar ook het mijne zal ik handhaven.Men kan toch wel
Gereformeerd zijn, zonder zich aan uwe verschillende plannen
aan te sluiten. Gij moet de eerste zijn om dit te erkennen.11

Dit was wel het laatste wat Kuyper zou doen. Gereformeerd moest
de exclusieve benaming worden voor die gelovigen die instemden met
zijn kerkelijke en universitaire plannen. Deze gereformeerden konden
zelfs herkend worden aan hun woordgebruik. In een polemiek met
Bronsveld in 1880, die verder vooral ging over de oprichting van de
Vrije Universiteit, eiste Kuyper dat Bronsveld in zijn bijbelvertaling
het woord ‘Heer’ zou vervangen door ‘Heere’ met een stomme ‘e’. Dit
zou getuigen vanmeer eerbied en respect als het over God of Christus
ging. Bronsveld weigerde en daarmee werd ‘Heere’ een uitdrukking
voor de ware gereformeerde.12

Antirevolutionaire politiek

‘Gereformeerd’ hield voor Kuyper ook een positieve basishouding
jegens politiek in. Maar meer dan een basishouding was dat niet.
Voor de specifieke politieke opstelling van orthodoxe protestanten
gebruikteKuyper, in navolging vanGroen vanPrinsterer, de term ‘anti-
revolutionair’. Zoals hij in de kerk door het gebruik van het woord
‘gereformeerd’ een specifieke invulling gaf aan wat ‘orthodox’ bete-
kende, zo deed hij dat op politiek gebied door het woord ‘antirevo-
lutionair’ te verkiezen boven hetmeer algemene ‘christelijk-historisch’.

Al sinds hij in 1871 door Groen bij de antirevolutionaire politiek
betrokken werd, ijverde Kuyper voor een strakkere politieke organisa-
tie van orthodoxe protestanten. In 1871 had hij met redacteuren van
christelijke tijdschriften één programma uitgedragen, in 1873 coördi-
neerde het Antischoolwetverbond onder zijn leiding de verkiezingen.
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In 1879 lukte het Kuyper eindelijk een meer permanente organisa-
tie van de grond te krijgen: op 3 april sloten eenentwintig orthodox-
protestantse kiesverenigingen zich aan bij het Centraal Comité dat
door hem in het leven was geroepen. Volgens Ons Program vormden
deze kiesverenigingen en het Centraal Comité ‘de antirevolutionaire
ofChristelijk-historische richting’ inNederland.13 De latereAntirevo-
lutionaire Partij had dus ook de ‘Christelijk-historische Partij’ kunnen
heten.

De begrippen ‘antirevolutionair’ en ‘christelijk-historisch’ waren
rond 1850 door Groen van Prinsterer met elkaar in verband gebracht.
In zijn lezingenreeks Ongeloof en revolutie presenteerde Groen zich-
zelf als antirevolutionair op grond van christelijk-historische beginse-
len. Antirevolutionair was een politiek begrip en omschreef een strijd-
bare houding tegenover de consequenties van de Franse Revolutie en
het liberalisme dat daarop voortbouwde. Christelijk-historisch was
een cultureel-religieus begrip, veel breder dan het politieke ‘antirevo-
lutionair’. Christelijk-historisch in deze betekenis omsluit de visie dat
God de geschiedenis leidt en dat in de geschiedenis dus ook ‘de hand
van God’ terug te vinden is. Volgens Groen was de geschiedenis van
de wereld in feite het verhaal van de verhouding tussen God en de
mensen.14 Vanuit deze visie bestempelde Groen het politieke mense-
lijk handelen dat eigenhandig de loop van de geschiedenis verstoorde
als revolutionair en daarmee als niet christelijk en niet historisch.

Het concept antirevolutionair gebruikte Groen om een politieke
houding aan te duiden, al paste hij het ook toe op de staat van de
Nederlandse Hervormde Kerk.15 Christelijk-historisch was een veel
breder begrip, toch werden beide begrippen tot ongeveer 1880 vaak
als synoniemen gebruikt. Daarna veranderde dit snel. In de eerste vijf
jaren van de jonge partij ontstond een steekspel over het gebruik van
de termen, net zoals dat in de kerk was gebeurd rondom het gebruik
van ‘gereformeerd’. Kuyper legde de nadruk op ‘antirevolutionair’, zijn
tegenstrevers namen het ‘christelijk-historisch’ onder hun hoede.

Kuyper had al in Ons Program zijn voorkeur uitgesproken voor
de term ‘antirevolutionair’. De term was volgens hem ‘naar ons aller
onmiddellijk besef, veerkrachtiger en klemmender’. Als iemand zei
antirevolutionair te zijn, wist iedereen waar hij het over had, ‘terwijl
ge bij “Christelijk-historisch” nog altijd een vraag op de lippen ove-
rig houdt’.16 ‘Christelijk-historisch’ was volgens Kuyper te vaag en te
voorzichtig. Je ‘antirevolutionair’ noemen was daarentegen een teken
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van moed. Het betekende dat je ‘met kloeken zin, welbewust en zon-
der schromen de lijnen van uw “Christelijk” en uw “historisch” ook op
politiek en sociaal gebied’ had doorgetrokken. Antirevolutionair was
wat hem betreft dus de specifiek politieke uitwerking van het begrip
‘christelijk-historisch’.

Dat ‘antirevolutionair’ nauwelijks uitleg nodig had en een stand-
punt vertegenwoordigde op een afgebakend terrein, vond Kuyper dus
een groot voordeel. Maar voor iemand als Bronsveld was de term veel
te beperkt. Hij zag meer in de openheid van het minder uitgespro-
ken ‘christelijk-historisch’. Hoewel Bronsveld in de jaren zeventig een
‘politicofoob’ standpunt had ingenomen, was hij niet tegen een nau-
were aansluiting van orthodoxe protestanten op politiek gebied. Hij
had in 1877 zijn steun betuigd aan het programma dat de basis legde
voor het program van de antirevolutionaire partijorganisatie. Maar in
1883 schreef hij:

Inde tweeofdrie laatste jaren ismenmeer vanantirevolutionaire
dan van christelijk-historische beginselen gaan spreken. Dat spijt
mij, en ik geef aan het laatste epitheton even als ‘het Program’
den voorkeur. Het is ruim genoeg en toch duidelijk.17

Wie christelijk-historisch was, bestreek een breder terrein dan dat van
de politiek alleen. Juist daarom kon het ‘christelijk-historisch’ veel
meer mensen verenigen dan de term ‘antirevolutionair’. In feite ging
de discussie weer over het belang dat orthodoxe protestanten aan
politiek dienden te hechten. Voor Kuyper was politiek een zelfstandig
terrein, waarop orthodoxe protestanten zich actiefmoesten profileren.
Voor Bronsveld was politiek een onderdeel van een bredere publieke
manifestatie. Het hoorde er wel bij, maar was geen kernactiviteit.

Volgens Bronsveld leerde Kuyper de lezers vanDe Standaard de les
dat ‘ons volk moet leeren gelooven, dat wie christen wil zijn, “gerefor-
meerd” en “antirevolutionair” moet wezen en worden’.18 Hoe Kuyper
beide oriëntatiesmet elkaar verbond, had hij al geïllustreerd bij de ope-
ning van de Vrije Universiteit in 1880, toen hij daarvoor de leden van
het Centraal Comité van de antirevolutionaire kiesverenigingen had
uitgenodigd. Buytendijk, destijds lid van het Centraal Comité, maar
ook lid van de hervormde vereniging voor hoger onderwijs, vond dit
net als Bronsveld totaalmisplaatst.De gereformeerde groep in de kerk,
verbonden aandeVrijeUniversiteit, hadwathenbetreftniets temaken



[ 240 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 08_Hoofdstuk7. 15-12-2008:15.24, page 240.

met de antirevolutionaire partij. Buytendijk ging dus niet naar de ope-
ning van de Vrije Universiteit. Aan het eind van dat jaar concludeerde
hij dat, geziende verhouding tussen gereformeerd en antirevolutionair,
een scheuring tussen gereformeerden en niet-gereformeerden op ker-
kelijk gebiedwelmóest leiden tot eenzelfde breuk op politiek gebied.19

van doleantie naar hervormd réveil

Kuyper ontwikkelde in de jaren zeventig en de eerste helft van de
jaren tachtig zijn definities van ‘gereformeerd’ en ‘antirevolutionair’.
Het waren middelen om een achterban af te grenzen van de bredere
orthodox-protestantse gemeenschap. Maar hoe de oprichting van de
Vrije Universiteit en de antirevolutionaire partijorganisatie daar ook
aan bijdroegen, de ultieme afbakening gebeurde op kerkelijk vlak. Tus-
sen 1885 en 1887 braken ongeveer 180000 orthodoxe protestanten in
enkele tientallen gemeenten met de Nederlandse Hervormde Kerk.20
Deze scheuring, die de geschiedenis is ingegaan als de Doleantie, ves-
tigde Kuypers invulling van ‘gereformeerd’. De brede orthodoxe bewe-
ging in deNederlandseHervormdeKerk viel definitief uiteen in ‘gere-
formeerden’ en ‘hervormden’.

DeDoleantiewas al jaren in voorbereiding geweest. Vooral de gere-
formeerden in de Amsterdamse kerkenraad zochten keer op keer de
confrontatie om de gang van zaken in de kerk te kunnen veranderen.
In 1882 was Kuyper gekozen als ouderling in Amsterdam en vanaf dat
moment werd de spanning binnen de Amsterdamse gemeente opge-
voerd. Kuyper beëindigde het gezamenlijke overleg van alle orthodoxe
leden van de kerkenraad en riep een nieuw overleg in het leven, dat
alleen toegang bood aan gereformeerde ouderlingen. Deze Broeder-
kring trachtte alle handelingen van het Amsterdamse kerkbestuur te
bepalen. In 1883 organiseerde de groep een conferentie over de toe-
komst van de Nederlandse Hervormde Kerk, waarvoor alle gerefor-
meerden uitNederlandwerden uitgenodigd.Hierna publiceerdeKuy-
per Tractaat van de Reformatie der Kerken, aan de zonen der Reforma-
tie hier te lande op Luther’s vierde eeuwfeest aangeboden, dat in feite een
oproep was om op nationaal niveau met de hervormde kerk te bre-
ken. De breuk zelf volgde in 1885, toen de gemeente Kootwijk op de
Veluwe een beroep uitbracht op een pas afgestudeerde theoloog van de
Vrije Universiteit.
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De synode van de hervormde kerk had bepaald dat theologen van
de Vrije Universiteit niet werden toegelaten tot het ambt van predi-
kant. De gemeente Kootwijk maakte hier bezwaar tegen – zij ‘doleer-
de’ – en nam tóch een student van de vu aan als haar nieuwe predi-
kant. Daarmee legde ze het gezag van de synode naast zich neer, wat
neerkwam op een breuk met het hervormde kerkverband. Na Koot-
wijk volgden gereformeerden in andere gemeenten die bezwaar maak-
ten tegen het gezag van de synode in de hervormde kerk. In sommige
plaatsen onttrok de hele gemeente zich aan de kerk, in andere gemeen-
ten doleerde alleen een deel van de orthodox-protestantse predikan-
ten, kerkenraads- en gemeenteleden.

Dit laatste was ook het geval in Amsterdam, waar de Doleantie de
kerkelijke gemoederen meer dan een jaar in haar greep hield. Negen-
enzeventig kerkenraadsleden hadden eind 1885 de reglementen op
het beheer van de kerkelijke goederen aangepast tegen de rechtsregels
van de Nederlandse Hervormde Kerk in. Hierop stelde het classicaal
bestuur van Amsterdam een onderzoek in en schorste de opstandige
kerkenraadsleden gedurende het onderzoek. Vervolgens ontstond een
strijd tussen de gereformeerde en niet-gereformeerde kerkenraadsle-
den om de sympathie van het kerkvolk en over de zeggenschap in de
gemeente. Dolerende predikanten en ouderlingen startten een offen-
sief met bijbellezingen en toespraken in evangelisatielokalen overal in
de stad.

Symbolisch vertaalde het conflict zich in de bekende paneelzagerij
in de Nieuwe Kerk. Een aantal geschorste ouderlingen wilde in func-
tie als kerkvoogd gebruik maken van de kerkenraadkamer, maar de
gekwetste niet-dolerenden weigerden dit en lieten stalen panelen aan-
brengen op de deuren van de kamer. De kerkvoogden, van wie maar
enkele geschorst waren, sommeerden vervolgens het openen van de
deuren, waarop de niet-dolerenden de politie inschakelden. Deze wist
met de situatie geen raad. Hierna trommelden de kerkvoogden advo-
caten op en werden de panelen door een smid verwijderd.21 Uiteinde-
lijk werden Kuyper en zijnmedestanders op 1 december 1886 officieel
door de synode uit hun ambten ontzet.

Hoewel lang niet zoveel kerkvolk achter de scheuring stond als wel
was verwacht of gehoopt, was de Doleantie voor beide partijen hef-
tig en pijnlijk. In de beleving van de meeste niet-dolerenden was de
scheuring een revolutie die een einde maakte aan de hervormde kerk
als volkskerk. De kerkscheuring druiste geheel in tegen de christelijk-
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historische wereldbeschouwing, waarin historisch gevormde structu-
ren vrijwel onaantastbaar waren. Daarom gingen ook lang niet alle
orthodoxe protestanten die zichzelf als gereformeerd beschouwden,
mee in de Doleantie. Voor velen ging de breuk in de kerk, die in hun
visie immers door God zelf in de natie was geplant, te ver. Hoedema-
ker veroordeelde de breuk en legde zijn functie als hoogleraar aan de
Vrije Universiteit neer. Ook andere hoogleraren en geldschieters ver-
lieten de gereformeerde universiteit om die reden. Zo bleef een deel
van de voormalige gereformeerde partij in deNederlandseHervormde
Kerk en stichtten dolerenden uiteindelijk eigen gemeenten. In 1892
vormden deze laatsten samen met een deel van de afgescheidenen de
Gereformeerde Kerken in Nederland. In dit kerkverband was iedere
gemeente zelfstandig en bestond er officieel nauwelijks een nationale
hiërarchie.

De Doleantie had directe gevolgen voor het publieke optreden
van orthodoxe protestanten in de hervormde kerk. Ze ondermijnde
de positie van de kerk en orthodoxe hervormden moesten zich als
het ware hergroeperen. Tegenover de gereformeerden die een eigen
identiteit ontwikkelden en daar rondom 1886 de consequenties uit
hadden getrokken, was het belangrijk dat ook orthodoxe hervormden
nu duidelijk maakten waar ze voor stonden. Om de dreiging van de
gereformeerden af te wenden gingen hervormden zich duidelijker van
hen onderscheiden.

Opvallend genoeg gebeurde dit eerst op politiek gebied. In 1887
werden namelijk verkiezingen gehouden ter voorbereiding van een
herziening van de grondwet. Deze herziening zou onder meer een
uitbreiding van het mannenkiesrecht met zich meebrengen en een
opening bieden tot een oplossing van de schoolkwestie. De grond-
wetswijziging zou enorme gevolgen hebben voor de maatschappe-
lijke verhoudingen. Tientallen orthodoxe protestanten die konden
worden geassocieerd met de vroegere Réveilbeweging, richtten zich
daarom in een manifest tot hun ‘Geachte medeleden der Nederland-
scheHervormdeKerk!’Deondertekenaarswarenouderlingen enoud-
ouderlingen uitDenHaag, Amsterdam,Rotterdam,Utrecht,Gronin-
gen, Zwolle, Middelburg, Den Bosch en Maastricht. Het waren alle-
maal ‘mannen, achtbaar door hun maatschappelijken stand, vroom-
heid en ernst, in hun kring en daarbuiten met eere bekend’, zoals
Bronsveld vermeldde. Buytendijk omschreef hen als mannen ‘van rij-
pen leeftijd, uitstekende maatschappelijke positie en bekende vroom-
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heid, wien het zonder eenige zelfzuchtige bijbedoeling alleenlijk om
de eere Gods en de bloei van ’t Godsrijk te doen is, en die derhalve
geheel ons vertrouwen verdienen’.22 De heren kwamen bijna allemaal
uit aanzienlijke families, die al generaties publieke functies vervulden.
Ook zijzelf combineerden hun kerkelijke functie met allerlei neven-
activiteiten, zoals het bestuur van verenigingen voor inwendige zen-
ding. Ze waren bijvoorbeeld prostitutiebestrijder, zoals D.J.R. Jordens
uit Zwolle (tevens gemeenteraadslid in deze plaats), J.M.A. Bicker
Maarten uit Rotterdam,M. Crommelin en E.Weede vanDijkveld uit
Utrecht en E.F. Kruijf uit Groningen.23 In hervormde kringen legde
dit soort mannen gewicht in de schaal. Hun gezag werd alom erkend.
Dat zij zich collectief en publiekelijk richtten tot hun medegelovigen
in de hervormde kerk, was een teken dat er iets op het spel stond.

De ondertekenaars van het manifest spraken zich uit om de positie
van de Nederlandse Hervormde Kerk in Nederland veilig te stellen.
Voor hen was deze nog altijd de ‘Volkskerk, waarin onze Natie voor
een goed deel opgevoed en tot hare beschaving opgewassen is’. In de
woorden van de oude Haagse Réveilman Beijnen was de hervormde
kerk ‘de Nationale Kerk, de voortzetting van de Kerk der Vaderen, de
ware historische Nederlandsche Kerk’. En de hervormden zelf waren
‘eigenlijk de kern, de kracht, ’t hart van ons volk’.24 In deze visie werd de
kerkscheuring van de gereformeerden opgevat als een scheuring van de
historische natie. Voor de hervormden lag vooral hierin de pijn van de
Doleantie. Door menselijk handelen was een door God gegeven orde
geschonden. DeNederlandseHervormde Kerk was veel meer dan een
genootschap; ze was geen particuliere organisatie, maar (nog steeds)
verbonden met de natie en de publieke orde. Ze had haar wortels in
de Reformatie, die ook de Nederlandse natie had doen ontstaan. De
hervormdekerk brekenwas brekenmet alleswaar de protestantse natie
voor stond.

De Réveilmannen verwoordden hier een ideaal dat bijna niet meer
vol te houdenwas.Tochwas dit hun visie: de kerkwas een volkskerk en
belichaamde in feite het wezen van Nederland. Heel bewust maakten
zij daarmee het contrast duidelijk met de gereformeerden. De onder-
tekenaars riepen hun medegelovigen op zich niet te laten meeslepen
door de gereformeerden, die zich presenteerden als de ware gelovigen.
Zij hoopten dat de hervormden van hun kerkelijk stemrecht gebruik
zouden maken om de overgebleven gereformeerde partij in de kerk de
wind uit de zeilen te nemen. Bovendien was het noodzakelijk dat de
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leden vandekerkook ‘als staatsburgers’ vanhun rechten gebruikmaak-
ten en dat ze ook bij de politieke stembus de verkiezing van ‘man-
nen, die aan onze vaderlandsche kerk een goed hart toedragen’ zou-
den bevorderen.25 Alleen op die manier konden kerk en natie worden
beschermd en de gereformeerde dreiging worden afgewend.

Voor orthodoxe hervormden moesten de banden tussen kerk en
staat behouden worden. Juist de verbintenis van kerk en staat maakte
de Nederlandse Hervormde Kerk tot nationale volkskerk. De (staat-
kundige) verbintenis beëindigen zou net zo’n revolutie betekenen als
de Doleantie was geweest. De Réveilmannen bevolen niet expliciet
bepaalde kandidaten aan, maar benadrukten alleen dat de kiezers zich
ook in de politiekmoesten laten leiden door hun betrokkenheid bij de
kerk. De kerk was de inhoud waar het om draaide. Politiek was hoog-
stens een middel om de positie van de kerk te behouden om op die
manier de protestantse natie te behouden en optimaal te blijven vorm-
geven.

Niet alleen afzonderlijke aanhangers van het vroegere Réveil, die
dus blijkbaar toch nog niet uitgestorvenwaren, noch hun invloed had-
den verloren, traden in de jaren na deDoleantie weer op de voorgrond.
In hervormde kring groeide ook de waardering voor de Réveilbewe-
ging als geheel. In feite was het Réveil als inspiratiebron maar korte
tijd buiten spel gezet. Vanaf 1874 organiseerde de Bond van Vereeni-
gingen ter Verbreiding der Waarheid om de twee jaar een groot con-
gres over de inwendige zending, waar bestuurders – mannen en vrou-
wen – van allerlei vanuit het Réveil ontstane verenigingen bij elkaar
blevenkomen.26 In1882kwamer voordeze groep eennieuw tijdschrift
als opvolger van het in 1875 opgedoekte lijfblad van de Réveilbewe-
ging. Dit tijdschrift voor inwendige zending stond onder redactie van
Louis Heldring en kreeg de naam Bouwsteenen. De aandacht voor het
gedachtegoed van het Réveil nam na de Doleantie verder toe. In 1886
werd het boek Christendom en Staatkunde van oud-minister Van der
Brugghen (van de onderwijswet van 1857) opnieuw uitgegeven en in
1887 en 1888 werd hij bij verschillende gelegenheden herdacht als de
ware antirevolutionair.27 In dezelfde periode publiceerde de Amster-
damse predikantG.J. Vos een studie over het leven en de betekenis van
Groen van Prinsterer, waarin hij alle kerkelijke en politieke ontwikke-
lingen van 1830 tot aan Groens dood in 1876 besprak onder de grote
kop ‘Het Réveil’. Wanneer Kuyper in beeld kwam, sprak Vos veelzeg-
gend over ‘demisleiding van deChristelijk-historische partij’.Hiermee
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begon een strijd tussen de orthodoxe hervormden en gereformeerden,
dan wel antirevolutionairen, om de erfenis van Groen van Prinsterer.
Uiteindelijk leidde dit alles in 1895 tot de adoptie van het Réveil en de
inwendige zending door de Nederlandse Hervormde Kerk.28

getuigen en redden

Met hun heroriëntatie op het Réveil en de ontwikkelingen op het
gebied van de inwendige zending vormden orthodoxe hervormden
alternatieven voor wat gereformeerd en antirevolutionair was. Het
begrip ‘getuigen’ stond hierbij centraal. Het werd in de eerste plaats
gebruikt om een nieuwe vorm van inwendige zending te karakterise-
ren, later zou het ook worden toegepast op de politieke houding van
orthodoxe hervormden.

Voororthodoxehervormdenwasde inwendige zending eenbelang-
rijke publieke activiteit gebleven. In de klassieke benadering was ze
gericht op de individuelemens. Alleenwanneer het innerlijk vanmen-
sen veranderde, kon hun leven veranderen en daarmee de maatschap-
pij. In de jaren zeventig werd het begrip breder gebruikt. In Bouw-
steenen steldeLouisHeldring dat het ookde taakwas vande inwendige
zending te wijzen op de oorzaken die aan sociale noden ten grond-
slag lagen. Die oorzaken lagen niet alleen in de innerlijke staat van het
individu, maar deels ook in de maatschappij. Dit was een nieuw uit-
gangspunt. De inwendige zending richtte zich op de maatschappij als
geheel. Actief zijn op het gebied van de inwendige zending betekende
vanaf nu dat de zendeling ook een statement maakte in de publieke
sfeer. ‘Getuigenop grondvan reddende liefde’ noemdeLouisHeldring
dat. Als voorbeeld gaf hij de drankbestrijding die door haar werk ‘een
getuigenis’ aflegde tegen ‘maatschappelijke oorzaken die deze zonde
met alle kracht bevorderen’.29

Hendrik Pierson, sinds 1877 directeur van de Heldringgestichten
in Zetten, omschreef dezelfde ontwikkeling als de toenemende aan-
dacht voor de ‘massa’. Hijzelf liep daarbij voorop met een nieuwe aan-
pak. Individuen konden weliswaar worden gered door een persoon-
lijke benadering, maar een deel van de oplossing voor sociale nood lag
in de collectieve afschaffing van ondeugden. ‘Dronkenschap, onthei-
liging van de zondag of ook wetten, zooals die op het onderwijs, op
de prostitutie: deze behooren, waar zij een verderfelijke invloed uit-
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oefenen, afgeschaft te worden,’ stelde Pierson.30 Maar dit lag buiten de
directe invloedssfeer van inwendige zendelingen: hiermoest het open-
baar bestuur een rol spelen.Daar lag demacht om regels enwetten vast
te stellen of – in het geval van het lager onderwijs –weer af te schaffen.
De beïnvloeding van bestuurders door hen te wijzen op sociale noden
werd voor Pierson een onderdeel van het inwendige zendingswerk.

InAngelsaksische literatuur is de koppeling van inwendige zending
aan activiteiten om wetgeving te veranderen aangemerkt als de politi-
sering van filantropie.31 Die ontwikkeling was niet helemaal nieuw.De
antislavernijbeweging bijvoorbeeld en de drankbestrijdingwaren in de
jaren vijftig gericht geweest op het redden van slaven en de zielen van
dronkaards én het afschaffen van wetten die beide zonden mogelijk
maakten.32 Toch verschilde de ontwikkeling van na 1875 van deze eer-
dere vormen van politisering van filantropie. Ten eerste had de politi-
sering in Nederland voornamelijk betrekking op een nieuw gebied: de
prostitutiebestrijding. Bovendien ontwikkelde zich na 1875 een echte
beweging, met meer verenigingen en breder gedragen en omvangrij-
ker, dan die van de slavenvrienden inNederland ooit was geweest. Het
motto daarbij was ‘getuigen en redden’.33

De aanzet voor een prostitutiebeweging kwam van Hendrik Pier-
son, zoon van de vooraanstaande Amsterdamse Réveilaanhangers J.L.
Gregory Pierson en Ida Oyens. Toen Pierson in 1877 Heldring op-
volgde in Zetten, was het zijn bedoeling om de door Heldring inge-
zette lijn te volgen. Dat was het voorkomen van prostitutie door soci-
aal kwetsbare meisjes op te vangen en het redden van prostituees door
hun een veilig huis, het geloof en een opleiding te bieden. Prostitu-
tie werd kortom bestreden door via evangelisatie het hoerenaanbod te
reduceren. Maar op het eerste internationale congres tegen prostitu-
tie in 1877 in Genève veranderde Piersons houding. Hij woonde er
een lezing bij van Josephine Butler, die in Engeland strijd voerde voor
afschaffing van dewetten die prostitutie reguleerden. Zij was het boeg-
beeld van de Engelse antiprostitutiebeweging en verwierf ook interna-
tionaal brede steun. Pierson raakte zo van haar onder de indruk dat
hij zich bekeerde tot het abolitionisme en bij thuiskomst de Neder-
landsche Vereeniging tegen Prostitutie oprichtte.34 Om de publieke
opinie te beïnvloeden gaf de vereniging maandelijks het blad Getui-
gen en Redden uit. Openbare bijeenkomsten en de uitgave van bro-
chures moesten haar doeleinden verder verspreiden. De leden van het
hoofdbestuur richtten zich direct tot politiek verantwoordelijken en
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beleidsmakers om de regelgeving rondom prostitutie te beïnvloeden.
Dat ging niet, zoals slavenvrienden of drankbestrijders hadden gedaan,
via het verzenden van petities, maar door propaganda van haar begin-
selen rechtstreeks bij gemeenteraden, burgemeesters en wethouders,
politiemannen en leden van de Tweede Kamer. Ten slotte gaf de vere-
niging stemadviezen uit bij verkiezingen.35

De Nederlandsche Vereeniging tegen Prostitutie zou geen grote
vereniging worden. Het maximale ledenaantal bedroeg 597 in 1884.
Dit kwam onder meer doordat de vereniging zich tegen een trend in
bewoog. Terwijl er juist steeds meer verenigingen werden opgericht
op basis van een levensbeschouwelijke identiteit en met een homo-
gene achterban, richtte de antiprostitutievereniging zich nadrukkelijk
op een brede groep. Ze verwelkomde iedereen die instemde met de
afschaffing van prostitutie. Zo konden ook een liberaal als Guillaume
Jacques DanielMounier, de socialist FerdinandDomelaNieuwenhuis
en het antirevolutionaire Kamerlid Keuchenius lid worden.

De Nederlandsche Vereeniging tegen Prostitutie was misschien
klein, invloed had zij wel. De leden hadden een uitgebreid maatschap-
pelijk en politiek netwerk. Bovendien sprak het motto van de vere-
niging duizenden aan. Een minpunt was dan wel weer dat deze geen
lid mochten worden. Het waren namelijk vrouwen. Voor deze groep
richttendeHaagse zussenMarianne,Anna enWilhelmina vanHogen-
dorp in 1884 de Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van
het Zedelijk Bewustzijn op. Tot dan toe waren de jonkvrouwen actief
geweest in de plaatselijke Vereeniging terOpbeuring vanBoetvaardige
Gevallen Vrouwen, een klassieke Réveilvereniging die zich op lokaal
niveau bezighield met praktisch reddingswerk. Maar volgens de zus-
sen was het tijd voor de ‘christelijke liefde die werkzaam was in de eer-
ste periode van het Réveil’ om ‘niet alleen nieuwe middelen te vinden,
maar ook nieuwe wegen in te slaan’.36 De bond wilde niet zozeer ‘iets
doen, maar iets zijn, een protest tegen alle onzedelijkheid, een protest
in onze hedendaagsche maatschappij van wege [door] de vrouw’. Zon-
der zich te hoeven begeven op de ‘mannelijke’ terreinen vanwetgeving
enwetenschap, was een vrouw in staat te signaleren hoe bestaandewet-
ten, verordeningen en wetenschappelijke overtuigingen uitwerkten in
de praktijk. Daarvan kon ze getuigen, het liefst in groten getale, want
‘zóó alleen zal ons getuigenis een macht ten goede kunnen worden’.37

De vrouwenbond had anders dan Piersons vereniging een exclusief
orthodox-protestants uitgangspunt en groeide gestaag. In tal vanplaat-
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senwerden afdelingen opgericht en het ledental groeide van 700 leden
in 60 plaatsen in 1885 tot 5500 leden in 300 plaatsen in 1903.Het uit-
gangspunt van de bond om te getuigenwerd door de vrouwen vertaald
in de organisatie van een grootschalige petitieactie. In navolging vande
Engelse vereniging van Josephine Butler stelden de Nederlandse vrou-
wen in de zomer van 1885 een adres op tegen de internationale handel
in vrouwen. De 15539 verzamelde handtekeningen werden aangebo-
den aan de Tweede Kamer. Vijf jaar later, in 1890, belastte de Vrou-
wenbond zich met de organisatie van een algemene, landelijke petitie
tegen prostitutie. Deze petitie werd mede gedragen door de Neder-
landscheVereeniging tegenProstitutie en leverde 38396handtekenin-
gen op, niet alleen van vrouwen, maar van minstens zoveel echtgeno-
ten.

In de Tweede Kamer maakte dit alles echter weinig indruk. Tot
afschaffing van de regulering van prostitutie kwam het niet. Toch ont-
wikkelde het getuigen van de prostitutiebestrijders zich tot een alter-
natief voor de opkomende partijenpolitiek. Ten eerste omdat het ope-
reerde vanuit particulier initiatief. Door te getuigen van sociale noden
kon vanaf dat terrein een signaal worden gegeven aan de wetgevers.
Incidenteel kon dat gepaard gaan met een vorm van politieke actie,
zoals misschien het opstellen van een petitie gezien kan worden, maar
zelfs dit was vooral getuigenis. Ten tweede overschreed het getui-
gen tegen prostitutie maatschappelijke en politieke grenzen. Getui-
gen verschafte iedere inwoner van Nederland – man, vrouw, arm, rijk,
orthodox-protestants of niet – demogelijkheid zijn of haar betrokken-
heid te tonen en invloeduit te oefenenophet openbaar bestuur.Vooral
na 1888, het jaar waarin de partijendemocratie in Nederland haar
absolute doorbraak beleefde, zou de notie van getuigen de publieke
rol van orthodoxe hervormden gaan bepalen.

het breukjaar 1888

De Doleantie had een einde gemaakt aan de ‘groote orthodoxe partij’
in de kerk en vervolgens ook in de politiek. De kerkscheuring zorgde
er zelfs voor dat orthodoxe hervormden zich in eerste instantie geheel
van politieke partijvorming afkeerden. Maar lang kon dat niet duren.
De politieke ontwikkelingen gingen snel. Bij de grondwetsherziening
van1887was het zetelaantal vandeTweedeKamer uitgebreidnaar een
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vast aantal van honderd zetels en het verschil moest nu gevuld worden
met nieuwe volksvertegenwoordigers. In 1888werden daaromnieuwe
verkiezingen gehouden. Door de verruiming van het kiesrecht moch-
ten hierbij twee keer zoveel kiezers als voorheen hun stem uitbrengen:
het electoraat steeg van 122000 naar 292000. In zekere zin leek deze
situatie op die in deNederlandseHervormdeKerk twintig jaar eerder;
wie al deze nieuwe kiezers aan zich wist te binden, was verzekerd van
macht. De politieke ontwikkelingen waren te belangrijk om er niet
op in te spelen. Om niet achter te blijven werd het voor orthodoxe
hervormden noodzakelijk ten minste een eigen visie te formuleren op
politiek optreden en zelfs de oprichting vanorthodox-hervormdepoli-
tieke verenigingen te heroverwegen.

In de kerk hadden de orthodoxe protestanten zich in 1867 in één
groep verzameld, maar op politiek gebied was dit in 1888 door alle
ontwikkelingen niet langer mogelijk. De opstelling van de antirevo-
lutionairen versterkte dit nog eens. Zij gingen bij de verkiezingen van
1888 officieel samenwerkenmet de katholieken. De verkiezingen wer-
den op die manier meer dan voorheen een strijd tussen liberalen en
de gezamenlijke confessionelen, door hun tegenstanders ‘de clericalen’
gedoopt.Daarmeewasdeberoemde ‘antithese’ indeNederlandse poli-
tiek geboren. In Kuypers zwart-witredenatie was politiek niet meer
een strijd tussen liberalen en conservatieven, maar tussen ‘gelovigen’
en ‘ongelovigen’.

De redactie van het Friese christelijk-historische tijdschrift De Ba-
nier wees de handelingen van de antirevolutionairen volstrekt af:

Neen!Met alle beslistheid:Neen!Wij zullenkiezers in ’t vervolg
niet aanraden te stemmen op de politieke geestverwanten van
de Heeren Keuchenius en Mackay, dat wil zeggen, op de man-
nen van de zoogenaamd antirevolutionaire partij.Wij behooren
niet tot de partij, die staatkunde en Christendom op zulk eene
wijze vermengt, dat de godsdienst misbruikt wordt tot berei-
king van politieke doeleinden. Wij behooren niet tot de par-
tij, die Dr. Kuijper tot haar hoofd en afgod, en de Standaard,
het blad der leugenen, tot haar lijforgaan heeft. Wij behooren
niet tot de partij, die met Rome boeleert en tot welke ook een
Dr. Schaepman, die volgens de Standaard anti-revolutionair is,
behoort.Wij behoorenniet tot eenepartij, aanwier ledenDom-
ela Nieuwenhuis, de man der revolutie, zijn kamerzetel dankt,
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en die aanOkma de hand boven het hoofd houdt. En omdat wij
tot die partij niet behooren, kunnen wij ook mannen, die zich
bij haar aansluiten, niet als onze geestverwanten aanbevelen.38

De Banier stelde hiermee in feite een antiprogramma op: christelijk-
historischen dienden geloof en politiek niet te vermengen, partijdisci-
pline af te wijzen en antikatholiek en antisocialistisch te zijn.Maar een
organisatie om deze denkbeelden uit te dragen was er niet.

In de eerste jaren van de antirevolutionaire partijorganisatie had de
redactie vanDe Banier, bestaande uit de predikanten Lambertus Tin-
holt en FrédericMoquette,39 zich samenmet de redacteuren van Stem-
men voor Waarheid en Vrede en het Wageningsch Weekblad, Bronsveld
en Buytendijk, opgeworpen als hoeders van de christelijk-historische
beginselen. Ze verzetten zich tegen Kuypers alleenheerschappij bin-
nen de politieke vereniging en betoogden dat ook binnen een partij
ruimte moest blijven voor onafhankelijkheid van de leden en de vrij-
heid om zelfstandig tot besluiten te komen. Daarbij benadrukten ze
dat volksvertegenwoordigers bekwame mannen moesten zijn. Deze
opvattingen komen overeen met de kritiek van onder anderen Jacob
Cramer op partijvorming in de kerk en zijn visie op wat goed kerk-
bestuur was. Tien jaar eerder al had Cramer de vrees uitgesproken
dat de leden van het Amsterdamse kiescollege en de kerkenraad hun
zelfstandigheid zouden verliezen en zich geheel zouden schikken naar
hun gereformeerde partijleiders. Op politiek gebied leidde de partij-
vorming nu tot dezelfde vrees.

Maar de kritiek haalde niets uit. Buytendijk gaf het in 1883 op en
stapte uit het Centraal Comité.40 In 1884 werden de predikanten het
erover eens dat Kuypers dictatuur niet langer toelaatbaar was. Buy-
tendijk vond daarom dat Kuyper de leiding van de partij ontnomen
moest worden. Bronsveld meende dat het beter was als de christelijk-
historischen zich afscheidden,41 niet om een nieuwe partij te stichten
en niet door de partij als geheel hun steun te ontzeggen, maar om het
vaandel te redden dat Kuyper had bezoedeld:

Niet eene nieuwe partij-formatie,maar de redding van het vaan-
del is de eisch van het oogenblik.Onze standaard is in verkeerde
handen. God geve, dat alle mannen, die van goede wille zijn, en
zich door vertoon van macht niet laten afschrikken, zich veree-
nigen kunnen, om langs christelijken en historischen weg, ons
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dierbaar erfdeel te bewaren. Al is hun aantal klein – nochtans
hebben zij groote kracht.42

Tot 1888 kwam hier niets van terecht, maar door de situatie gedwon-
gen ontstonden in dat jaar twee alternatieve kiesverenigingen voor or-
thodoxe protestanten: de Utrechtse kiesvereniging Eendracht maakt
Macht, een lokale samenwerking van liberalen en orthodoxe hervorm-
den, en deNationaleKiesvereeniging, die voortborduurde op de denk-
beelden van de Réveilmannen die in 1887 hadden gewaarschuwd te-
gen de gereformeerden en antirevolutionairen die de Nederlandse
Hervormde Kerk niet gunstig gezind waren. Beide verenigingen zou-
den mislukken, maar waren wel van belang voor de gedachtevorming
over politiek in hervormde kringen.

Eendracht maakt Macht

De kiesvereniging Eendracht maakt Macht werd eind december 1887
opgericht in het grote huis van jonkheer Everardus van Weede van
Dijkveld aan de Maliebaan in Utrecht.43 De oprichters vormden een
bont gezelschap. Van Weede zelf was orthodox-protestant, maar had
al lange tijd met enige scepsis de ontwikkelingen in de antirevolu-
tionaire partij aanschouwd. Hij neigde meer naar conservatisme. De
jonge hoogleraar handelsrecht Willem Molengraaff was liberaal, net
als hoogleraar staatsrecht Jan de Louter. Kerkelijk hoogleraar Everhar-
dus Henricus van Leeuwen was een geestverwant van Bronsveld, die
zelf ook bij de oprichting betrokken was. Van Leeuwen was een nieuw
gezicht in politieke kring: deDoleantie had hemde zet gegeven om als
predikant politiek actief te worden. Bronsveld en Van Leeuwen hul-
digden het standpunt dat orthodoxe protestanten geen apart politiek
programma nodig hadden zolang zij hun christelijk-historische begin-
selen maar niet verloochenden en zolang ze maar bleven getuigen van
hun geloof.44

De vraag is waarom de orthodoxe hervormden VanWeede, Brons-
veld en Van Leeuwen zich niet gewoon aansloten bij een bestaande
(liberale) kiesvereniging. Bronsveld had al vanaf 1884 expliciete stem-
adviezen gegeven voor liberalen. Toch was het blijkbaar nodig een
aparte kiesvereniging op te richten. Ten eerste omdat de liberalen in
orthodoxe kring veel te verdacht waren geworden. Zeker de jonglibe-
ralen voeren een koers die door orthodoxe protestanten niet kon wor-
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den nagevolgd – de jongliberale visie op het lager onderwijs druiste
in tegen alles waar de orthodoxie voor stond. Ten tweede wilde Een-
dracht maakt Macht een tegenwicht vormen tegen de antithese. De
tegenstelling tussen gelovigen (de gezamenlijke confessionelen) en het
ongeloof (de liberalen en socialisten) was volgens de leden een onware
voorstelling van zaken. Eendracht maakt Macht wilde dit tonen door
politieke samenwerking tussen orthodoxe hervormden en liberalen,
die net zo goed hervormd waren, alleen niet zo orthodox. ‘Practische
politiek boven geloofsverdeeldheid’ noemde Molengraaff dit, zich
daarmee afzettend tegen Thorbeckes ‘christendom boven geloofsver-
deeldheid’.45

De principes achter Eendracht maakt Macht, haar concrete stand-
punten en de uitwerking daarvan in de praktijk waren niet erg congru-
ent. Voor hun kandidaten huldigden de heren de inmiddels traditio-
nele principes van stand en zelfstandigheid. Een vertegenwoordiger
moest ontwikkeld zijn, het liefst een heer van stand, die onafhanke-
lijk zijn oordeel kon vormen. Opvallend is dat de kiesvereniging des-
ondanks een heel concreet programmapunt had waar kandidaten op
werden getoetst: ze wilde de vrijheid van onderwijs voor bijzondere
scholen eerbiedigen,maar streefde vooral naar behoud van het christe-
lijke karakter van de openbare school. In feite koesterde ze de ooit door
GroenvanPrinsterer ontworpengedachte vande gezindteschool. Een-
maal in de Kamer zouden de gekozen kandidaten dit dan ook moeten
uitdragen. Een andere tegenstelling tussen theorie en praktijk was dat
de vereniging op papier een eigenweg insloeg door ruimte te geven aan
een samenwerking van orthodoxe protestanten en liberalen,maar al bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 1888 de lijn volgde van de liberale
kiesvereniging in Utrecht.

Het was dan ook geen wonder dat Kuyper inDe Standaard schreef
dat Bronsveld en ‘zijn vrienden’ waren overgegaan naar het ‘liberale
kamp’. Deze ‘overgeloopen Antirevolutionairen’ hadden de school-
strijd opgegeven in ruil voor steun aan de Nederlandse Hervormde
Kerk. En de liberalen, de ‘loochenaars des Heeren’, hadden op hun
beurt afstand gedaan van de scheiding van kerk en staat in ruil voor
steun aan de openbare school. Bronsveld, die altijd had geroepen dat
een predikant niet aan politiek mocht doen, had nu volgens Kuyper
‘dorst naarmacht’ en was aldus een ‘ijverig politicus’ geworden.46
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Nationale Kiesvereeniging

OokBuytendijk was teleurgesteld in Bronsvelds optreden.Hij stemde
wel in met het verzet van Eendracht maakt Macht tegen de ‘valsche
voorstelling’ van Kuyper dat iedereen die niet instemde met de anti-
revolutionairen, een slechte vaderlander en een ontrouw christen was.
En Buytendijk meende net als de Utrechtenaren dat het de hoogste
tijd was om het antirevolutionaire partijjuk af te schudden. Hij wilde
een landelijke bond en samenwerking met liberalen wees hij pertinent
af. Dat warenmannen die ‘nooit tot onze partij gerekend werden en er
eigenlijk ook niet toe behooren’.47 Hij vond bovendien de antipathie
van Bronsveld en Van Weede van Dijkveld schromelijk overdreven:
‘Zemogen nochKuyper noch Rome luchten of zien, en dit maakt hen
blind voor de gevarendie van tegenovergestelden kant dreigen,’ schreef
hij in 1886.48 Buytendijk vond dat de orthodoxe hervormden zich zo
snel mogelijk landelijk moesten organiseren, geheel op basis van hun
religieuze achtergrond.

Op zaterdag 26 januari 1888 belegde Buytendijk een vergadering
in Utrecht voor de oprichting van een soort ‘Centraal Comité’ voor
orthodoxe hervormden. Ongeveer honderd bekende predikanten, be-
stuurders uit de kring van inwendige zending en voorzitters van lokale
kiesverenigingen woonden de bijeenkomst bij. Onder hen waren ook
Bronsveld en Van Weede van Dijkveld. Tijdens de bijeenkomst werd
voortdurend benadrukt dat samenwerking met antirevolutionairen
niet langermogelijk was. Ook bleek het verschil met Eendrachtmaakt
Macht. Terwijl de heren van Eendracht maakt Macht zich verenig-
den rondom praktische politieke standpunten, ging Buytendijks ver-
eniging uit van mannen met dezelfde geloofsovertuiging. Zij lieten
elkaar – idealiter – juist vrij in hun politieke standpunten.49

In de historiografie is de vereniging als ‘de Nationale Partij’ ge-
boekstaafd. Zoals met wel meer zaken hebben verschillende genera-
ties historici zich hier laten leiden door Kuypers oordeel.50 De bena-
ming ‘Nationale Partij’ was spottend bedoeld doorKuyper. Bovendien
kwam hem deze naam goed uit, omdat er in Den Haag een conserva-
tieve clubwasopgerichtdie een soortgelijkenaamhad.51Maar een ‘par-
tij’ in de zin van een moderne politieke organisatie wilde Buytendijk
niet. Zijn vereniging moest alleen kandidaten stellen bij verkiezingen.
Buiten verkiezingstijd was de organisatie niet actief. De juiste naam
van de vereniging was dan ook Nationale Kiesvereeniging, afgekort
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‘de Nationale’.52 De keuze voor het bijvoeglijk naamwoord was enigs-
zins uit nood geboren. ‘Christelijk-historisch’ was een betere optie,
maar Buytendijk vreesde dat het verwarring zou veroorzaken, omdat
de antirevolutionaire partij dat epitheton officieel nog steeds voerde.
Andere mogelijkheden waren de ‘Protestantsch Nationale Kiesveree-
niging’, ‘Van der Brugghen’, ‘Oud-Hollandsche Kiesvereeniging’ en
‘Nationaal-monarchale Kiesvereeniging’. Uiteindelijk dekte voor Buy-
tendijk ‘nationaal’ ook de hele lading: het betekende voor hem het-
zelfde als christelijk en protestants, termen die beide in het verleden
geworteld waren.53

Buytendijk wilde geen politieke standpunten innemen. Voor hem
ging het alleen om geloof. Hij vond dat elke man zelfstandig zijn oor-
deel moest kunnen vormen en handelen naar wat zijn eigen geweten
hem ingaf. Dit was niet zozeer een politiek principe als wel een religi-
eus uitgangspunt: uiteindelijk moest iedere gelovige immers aan God
verantwoording afleggen. De Nationale Kiesvereeniging had daarom
geen politiek programma, maar alleen een beginsel. Buytendijk wilde
slechts getuigen, in de zin van zich krachtig uitspreken tegen ‘alles wat
links en rechts het heil van Staat en Godsrijk’ belaagde. Hij was zich
ervan bewust dat hij met dit vage beginsel niet veel kiezers zou trek-
ken. Bovendien wist hij hoeveel tijd het hem zelf had gekost zich los
te maken van de antirevolutionaire partij. Hij verwachtte dat dit bij
anderen niet veel sneller zou gaan.

Derhalve klein bij den weg; geen kasteelen in Spanje gebouwd,
maar getuigd, getuigd door uw optreden, los van de partijban-
den die u zoolang omkneld hielden; getuigd door uw woord
[…], getuigd eindelijk door uw stem bij de stembus, al hebbe
die stem dan ook veel eens roependen in een woestijn. God ziet
op ons hart.54

Op lokaal niveau had de kiesvereniging succes. InWijk bij Duurstede,
Gouda,Hontenisse, Ommen, Amsterdam, Bodegraven, Haarlemmer-
meer en Doetinchem werden kiesverenigingen opgericht onder de
oude christelijk-historische en antirevolutionaire leuze ‘Vreest God,
eert den Koning!’ Aaneensluiting van hervormden op nationaal ni-
veau bleek een stuk lastiger. Hoewel Buytendijk steunbetuigingen
kreeg van veel lezers van zijn Wageningsch Weekblad (vanaf 1888 De
Wageninger getiteld), lukte het hem niet een partijbestuur te vormen
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van geestverwanten. Hij ging uiteindelijk maar in zee met een aantal
conservatieven als baronCarelTheodorus vanBoetzelaer vanDubbel-
dam en de jurist F. Canneman.55 Daarbij was het erg lastig christelijk-
historische beginselen te onderscheiden van conservatieve politieke
standpunten. In een circulaire stelde het bestuur bijvoorbeeld dat het
wel vooruitgang wilde, maar dat ook tradities in het oog gehouden
moesten worden. Derhalve waren veranderingen alleen toelaatbaar
wanneer ‘de nationale instellingen in historische richting worden ont-
wikkeld overeenkomstig de eigenaardige behoeften van het Neder-
landsche volk’.56

Het was vooral onduidelijk hoe de Nationale Kiesvereeniging zich
de relatie tussen godsdienst en politiek voorstelde. De bestuursleden
wilden elke geïnteresseerde verwelkomen die in politieke standpunten
met hen overeenstemde. Maar voor Buytendijk waren geloofsovertui-
ging en de positie van de Nederlandse Hervormde Kerk belangrijk.
Zijn stemadvies bij de verkiezingen was dan ook:

Kiezers, thans staat bij de stembus ook uwKerk, uw vrijheid om
God naar zijn Woord en de getuigenis van uw geweten te kun-
nen dienen, op ’t spel. De overwinning van de vereenigde Anti-
revolutionairen en Roomschen is de ondergang van de groote
protestantsche Volkskerk, de kwijning en verachtering van alle
kerkgenootschappen, die niet in de calvinistische ideaal-kerk
willen opgaan. […] Met God voor Nederland en Oranje, voor de
eere des Heeren en de vrijheid des gewetens!57

Zijn bestuur konhier nietmee leven en stapte na tweemaanden alweer
op.

EendrachtmaaktMacht endeNationaleKiesvereenigingwaren kleine
groepen, maar kregen nogal wat aandacht in de pers. In hun afwijzing
van de antithese lieten zij namelijk een opvallend verkiezingsgeluid
horen. Kuyper sprak over de nieuwe verenigingen als het ‘partijtje-
Bronsveld’ en het ‘partijtje-Buytendijk’. Hij legde de vinger op de zere
plek door te wijzen op de verschillen tussen beide initiatieven. Brons-
veld had een duidelijke keuze gemaakt voor samenwerking met libe-
ralen, Buytendijk wilde mensen verenigen rondom een godsdienstig
beginsel,maar kondaar geen politieke vertaling voor vinden.Hij wilde
in feite een politieke kiesvereniging oprichten zonder enig politiek
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standpunt.58 Beide mannen hadden op deze manier weinig kans van
slagen om hun medegelovigen en -kiezers te verenigen. Toch bestreed
Kuyper Bronsveld en Buytendijk met meer dan zijn gebruikelijk fel-
heid. Hij ging in 1888 zelfs zover zijn vroegere geestverwanten in
de Deputatenvergadering (de vergadering van afgevaardigden van alle
antirevolutionaire kiesverenigingen) officieel als afvallige broeders te
laten veroordelen. Hij deed hen in de ban.59

Bij de verkiezingen bleek echter hoe weinig de antirevolutionai-
ren te duchten hadden van de nieuwe kiesverenigingen. Beide had-
den nauwelijks kiezers getrokken. De kracht van de antirevolutio-
naire partij bleek te zitten in de combinatie van eenheid in religi-
euze achtergrond met een aantal concrete politieke programmapun-
ten. Eendracht maakt Macht noch de Nationale Kiesvereeniging kon
hier tegenwicht aan bieden. Eendracht maakt Macht miste de onder-
linge verbinding op basis van het geloof, die voor de meeste orthodox-
protestantse kiezers inmiddels de basis was van waaruit zij de politiek
tegemoet traden. De Nationale Kiesvereeniging bood die vereniging
op geloofsovertuiging wel, maar hier was de vrijheid van geweten zo
belangrijk dat Buytendijk eigenlijk geen politieke implicaties wilde
verbinden aan de gezamenlijke grondslag van het geloof.

Het was dus niet gelukt christelijk-historische of orthodox-her-
vormde beginselen te vertalen in politieke invloed. Twee decennia eer-
der was dat misschien nog anders gelopen en hadden de verenigingen
nog een succesje kunnen boeken als zij een stemadvies hadden gege-
ven voor aansprekende kandidaten. Tussen 1870 en 1880 was het bij
verkiezingen echter steeds belangrijker geworden om je als kiezer ach-
ter een vaandel op te stellen.60 Groepsloyaliteit en daarmee ook het
groepsprofiel werden doorslaggevend. De verkiezingen van 1888 lie-
ten zienwat dit betekende voor politieke verenigingen.Met de duizen-
den nieuwe kiezers die voor het eerst hun stem mochten uitbrengen,
draaiden de verkiezingen van dat jaarminder om individuele volksver-
tegenwoordigers dan om de gunst van de kiezer.

christelijk-historisch als verzamelnaam

Teleurgesteld over het fiasco met de Nationale Kiesvereeniging legde
Buytendijk in januari 1889 het redacteurschap van De Wageninger
neer.61 Met zijn vertrek verloren orthodoxe hervormden hun belang-
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rijkste kerkelijke en politieke tijdschrift. De nieuwe redactie wilde De
Wageninger namelijk weer antirevolutionair maken. Daarom richtten
Bronsveld en Van Leeuwen een nieuw weekblad op, van hetzelfde for-
maat en lettertype als het vroegere Wageningsch Weekblad en tevens
uitgegeven door Bronsvelds broer in Wageningen. Ze noemden het
De Vaderlander. Voor het welzijn en de vrijheid des volkes. Het doel van
De Vaderlander was ‘evangeliebelijders’, vooral orthodoxe hervorm-
den, nader tot elkaar te brengen en een einde te maken aan ‘de verwar-
ring, waarin thans de gemoederen gebracht zijn’.62 Vanuit deze basis,
meende Bronsveld, zou dan vervolgens geleidelijk een ‘partij’ kunnen
groeien.

De Vaderlander was een uitgesproken anti-antirevolutionair en
anti-gereformeerd blad. De krant herhaalde telkens weer dat de anti-
revolutionaire partij ‘vanmannenmarionetten’ maakte en benadrukte
daartegenoverhaar eigen ideaal vandeonafhankelijke, bekwamevolks-
vertegenwoordiger. Ze waarschuwde voortdurend tegen de ‘revolu-
tionaire gereformeerden’ en sprak zich uit voor iedereen die de her-
vormde kerk en het protestantse karakter van de natie verdedigde.
De Vaderlander probeerde op deze manier actief alle leden van de
Nederlandse Hervormde Kerk politiek aan zich te binden. Ook pro-
beerde ze de rechtervleugel van de antirevolutionaire partijorganisa-
tie los te weken. De veelal deftige antirevolutionaire Kamerledenmor-
den immers al jarenlang onder Kuypers leiderschap en keurden diens
strenge partijdiscipline af. Toch hielden zij behoedzaam afstand tot
de De Vaderlander. Voor Bronsveld en Van Leeuwen betekende res-
pect voor het protestantse karakter van de natie namelijk hetzelfde als
de totale afwijzing van het katholicisme. En een dergelijk protestants
nationalisme ging menig Kamerlid te ver.

Ondertussen hadden de antirevolutionaire Kamerleden van de
oude stempel wel steeds meer moeite met de koers en de politieke
mores van de antirevolutionaire politieke vereniging. In 1891 ont-
stond een eerste verwijdering, toenKuyper zijn achterbanbeloofdedat
het mannenkiesrecht in de toekomst verder zou worden uitgebreid.
Dit schoot de zittende Kamerleden in het verkeerde keelgat. In 1894
kwam het tot een breuk. Tien antirevolutionaire Kamerleden onder
leiding van Alexander Frederik de Savornin Lohman stemden tegen
het radicale kieswetsontwerp van de liberaal Tak van Poortvliet. Dit
was tegen de officiële partijlijn, die door deDeputatenvergadering was
vastgesteld, en de deftige Kamerleden verlieten de partij.
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De Vaderlander wilde graag samenwerken met de ‘uitgeworpen
antirevolutionairen’, maar voor De Savornin Lohman en zijn mede-
standers was dat een te grote stap. Net als Bronsveld en Buytendijk
hadden ook zij tijd nodig om te wennen aan het feit dat antirevolutio-
naire partij de Antirevolutionaire Partij geworden was, een institutie
met eigen politieke regels. In eerste instantie probeerden de Kamerle-
den daarom nog hun eigen, lokale antirevolutionaire kiesverenigingen
op een ander spoor te krijgen. Pas toen dat niet lukte werden nieuwe
verenigingen opgericht, zoals inDenHaag onder de oude leus ‘Neder-
land enOranje’ en inGoes, waar de nieuwe vereniging zich tooidemet
het ‘christelijk-historisch’. De groep als geheel werd bekend onder de
naam ‘vrij-antirevolutionairen’.

In dezelfde periode ontstonden echter nog meer verenigingen die
‘christelijk-historisch’ in hun naam verwerkten. Geestverwanten van
Bronsveld en Van Leeuwen richtten in Amsterdam de Christelijk-
historische kiesvereeniging ‘Steunende op de Bijbel, verdedigen wij de
vrijheid’ op. Ook in Groningen kwam een dergelijke kiesvereniging
tot stand. In Friesland waren tussen 1888 en 1894 al meer christelijk-
historische kiesverenigingen ontstaan. De term ‘christelijk-historisch’
werd zo een verzamelnaam voor verschillende orthodox-protestantse
groepen die een politiek alternatief boden voor de antirevolutionaire
partij.

vormen van getuigen

Dit alternatief had in vergelijking met de antirevolutionaire kiesvere-
nigingen geen groot bereik.Orthodoxe hervormdenwarenoppolitiek
gebied niet op nationaal niveau verenigd. Op kerkelijk gebied was dat
anders. Vrijwel iedereen was nog steeds deel van de orthodoxie in de
Nederlandse Hervormde Kerk. Vanuit deze gezamenlijke basis wer-
den andere alternatieven ontwikkeld om tegenwicht te bieden aan de
partijenpolitiek van de gereformeerde antirevolutionairen. Deze lie-
pen veel beter dan de politieke activiteiten van orthodoxe hervorm-
den. Ze ontwikkelden zich namelijk, net zoals de prostitutiebestrij-
ding, vanuit de publieke kernactiviteiten van orthodoxe hervormden,
vanaf het terrein van de inwendige zending.

Onder meer in Groningen en Amsterdam namen hervormde pre-
dikantenhet initiatief tot de uitgave van eenVolksblad, dat de belangen
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behartigde vandeNederlandseHervormdeKerk. InGroningen vorm-
den de predikanten Montijn en Sietze Douwes van Veen de redac-
tie. De laatste had tussen 1881 en 1884 al in de redactie gezeten van
De Banier en tussen 1886 en 1889 had hij een vaste rubriek in het
Wageningsch Weekblad, waarin hij tal van kerkelijke en politieke ont-
wikkelingen becommentarieerde. In Amsterdam was de redactie van
het Volksblad in handen van Gerrit Jan Vos, Johannes Theodoor de
Visser en Lodewijk Christiaan van Schuller tot Peursum. De volksbla-
den schreven vooral over kerkelijke zaken en inwendige zending, maar
in verkiezingstijd gaven ze ook stemadviezen. De redacties wezen hun
lezers vanuit de kerkelijke context de weg in de maatschappij en naar
de politiek.63

Een ander initiatief was de oprichting van christelijke werklieden-
verenigingen (voorlopers van vakbonden) voor leden van de Neder-
landse Hervormde Kerk. De eerste werd opgericht in 1892 door de
predikant De Visser in Amsterdam. Opmerkelijk is dat alle Amster-
damse hervormde predikanten erelid werden van de vereniging. Ook
in Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Middelburg zetten predikan-
ten de stap tot de oprichting van werkliedenverenigingen. Eind 1894
vormden de plaatselijke clubs onder leiding van De Visser de Christe-
lijk NationaleWerkmansbond.64 De hervormde bond was bedoeld als
tegenhanger voor Patrimonium, dat in de ogen van de hervormde pre-
dikanten een te duidelijk gereformeerd en antirevolutionair stempel
droeg.

De volksbladen en de werkliedenverenigingen plaatsten een oude
overtuiging in een nieuw kader. ‘Kerkherstel is de weg tot eenig ander
herstel’ was het adagium steeds geweest. Eind negentiende eeuw was
niet meer kerkherstel, maar de kerk zelf het middel tot maatschappij-
hervorming geworden. De kerk werd de uitvalsbasis voor al het maat-
schappelijk handelen van haar leden. Het Réveil en de inwendige zen-
ding hadden tot dan toe officieel buiten het instituut van de Neder-
landseHervormdeKerk gestaan.Activiteiten vanuit de kerk vielenwel
onder het paraplubegrip inwendige zending en individueel waren pre-
dikanten, kerkenraadsleden en andere lidmaten ook actief op dat ter-
rein, maar de kerk als instituut had zich niet als zodanig verbonden
aan bijvoorbeeld de drankbestrijding of de strijd voor afschaffing van
de prostitutie. Dit veranderde in 1895, toen op 1 november een eerste
Kerkelijk Congres voor Hervormden werd georganiseerd.
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Getuigen als kerkelijke activiteit

Het kerkelijk congres werd net als de laatste drie Algemeen Samen-
komsten voor Inwendige Zending (1882, 1885 en 1890) gehouden in
Maison Stroucken (vanaf 1911 Feestgebouw Bellevue) in Amsterdam
en kwam ook qua programmering grotendeels overeen. De associatie
van de inwendige zending met de Nederlandse Hervormde Kerk was
een manier om de positie van de kerk in de samenleving te herijken.
In de jaren zeventig en tachtig hadden groepen moderne gelovigen
onder druk van de orthodoxie de Nederlandse Hervormde Kerk ver-
ruild voor remonstrantse en andere vrijzinnige gemeenten.Vanaf 1885
hadden ook gereformeerden de kerk verlaten en in 1892 waren hun
Gereformeerde Kerken in Nederland tot stand gekomen. De Neder-
landseHervormdeKerkwas dus homogener van samenstelling gewor-
den, terwijl de concurrentie van andere kerken navenant was toegeno-
men. De hervormde kerk, hoewel nog steeds de grootste protestantse
kerk, kon niet langer pretenderen de nationale volkskerk te zijn die
haar predikanten zo graag in haar zagen.

De herwaardering van het Réveil en de inwendige zending gaven
hervormden handvatten voor een nieuwe invulling van de volkskerk-
gedachte. Volgens predikant Vos, de organisator van het kerkelijk con-
gres, was het Réveil voor hervormden synoniem geworden aan ‘niet
zoals de politieke leider, c.q. volksmenner Kuyper’ en ‘onverdeelde
toewijding aan het veelomvattende werk der Inwendige Zending’.65
Tegenover de politiek van gereformeerden stelde Vos het (hervormde)
terrein van de inwendige zending. Dit sloot aan bij de gedachte dat
maatschappelijke hervorming alleen door het geloof tot stand kon
worden gebracht. Op deze manier kon de nationalistische visie op de
volkskerk als de ‘vaderlandsche kerk’ worden aangevuld met een meer
functionele visie op de kerk. De kerk werdminder de belichaming van
de protestantse natie en meer een instituut dat ten dienste stond van
het hele Nederlandse volk. De hervormde kerk had in de loop van de
negentiende eeuw duizenden leden verloren. De kerk was niet meer
volkskerk op basis van haar wortels of de samenstelling van haar leden,
maar op basis van haar functie in de maatschappij en wat zij voor de
maatschappij betekenen kon.66

Op het kerkelijk congres spraken de ruim tweehonderdvijftig aan-
wezigen – mannen, vrouwen, bestuurders van verenigingen voor in-
wendige zending, predikanten, Eerste- en Tweede-Kamerleden – over
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de thema’s kerk, evangelisatie, onderwijs, armenzorg, christelijke zie-
kenverpleging, de strijd tegen prostitutie, de strijd tegen drankmis-
bruik en arbeidersbelangen. Het congres droeg uit dat inwendige zen-
ding de uitgelezen manier was om de roeping van de kerk in staat en
maatschappij publiekelijk vorm te geven. De getuigenis die hervorm-
den aflegden door hun activiteiten op alle genoemde gebieden,was hét
middel om de juiste koers aan te geven.

Een van de gebieden waarop hervormden moesten getuigen, was
politiek. Het onderwerp werd tijdens het congres behandeld op het
bordes van de Groote Zaal, dat te klein was om alle belangstellenden
een plekje te kunnen geven. Anders dan misschien te verwachten was,
viel het onderwerp ‘politiek’ binnen het thema ‘kerk’ en niet binnen
de afschaffersthema’s drank of prostitutie. Volgens Sietze van Veen,
die het thema behandelde, was dit niet meer dan logisch. De manier
waarop de staat geregeerd werd, was immers van direct belang voor
de kerk. Bovendien waren de kerkelijke lidmaten ‘geroepen’ om zich
als staatsburgers met politiek te bemoeien. Maar zij moesten hun bur-
gerplicht wel in overeenstemming brengenmet de hervormde geloofs-
overtuiging: ‘Het is onze roeping, ook bij de stembus te getuigen en
door de stembus invloed uit te oefenen op de wijze, waarop ons land
zal worden geregeerd.’67

Volgens Van Veen bracht de overtuiging dat kerkelijke betrokken-
heid de leidraad moest zijn in politiek echter een groot probleemmet
zich mee. Er was namelijk geen politieke groep waarop hervormden
konden stemmen.De partijen van liberalen, socialisten en katholieken
waren in het geheel geen optie en de vrij-antirevolutionairen vormden
een te klein en onbeduidend groepje om serieus op in te gaan. Volgens
Van Veens analyse restte dan alleen nog de Antirevolutionaire Partij.
Maar ook die partij was een onmogelijke keus: ‘Het staat bij mij vast,
dat wie nog vasthoudt aan de plechtige belofte, bij het afleggen zijner
geloofsbelijdenis gedaan, vanmede te zullen werken aan den bloei der
NederlandschHervormde Kerk, niet medemag werkenmet eene par-
tij, die blijkbaar ingaat tegen die Kerk.’68 Van Veen riep de hervorm-
den op om zélf kiesverenigingen op te richten, zoals in Groningen,
Amsterdam en delen van Friesland al was gedaan. Dat betekende dat
het ‘antirevolutionair’ helemaal los moest worden gelaten. Christelijk-
historisch moest het worden onder het devies ‘steunende op de Bijbel,
verdedigen wij de vrijheid’.

In Van Veens analyse van wat hervormde kiesverenigingen zou-
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den moeten uitdragen, kwamen de christelijk-historische wereldbe-
schouwing, traditionele politieke principes van stand en zelfstandig-
heid en verzet tegen partijenpolitiek bij elkaar. Christelijk-historische
kiesverenigingen hadden geen programma, maar getuigden van een
beginsel. Ze namen aan dat alle macht van God kwam. Niet het volk,
maar God was soeverein. Die gedachte moest in de nationale wetge-
ving tot uitdrukking worden gebracht. Hetzelfde gold voor het ‘Pro-
testantsch karakter’ van de natie. Voor Van Veen betekende dit con-
creet dat christelijk-historischen zich uitspraken tegen de invoering
van het algemeen kiesrecht, omdat dat in tegenspraak was met de
soevereiniteit van God en tegen het ultramontanisme (katholicisme),
dat het protestantse karakter van de natie bedreigde, doch voor het
koningshuis en voor de christelijke school, die beide juist uitdrukkin-
gen waren van het protestantse natiebesef. Volksvertegenwoordigers
hoefden voor christelijk-historischen geen rekening te houden met de
gunst van de kiezer of met partijdiscipline. Zij dienden vrij en onaf-
hankelijk te zijn om te kunnen stemmennaarwat volgens hun geweten
goed was.

Voor Van Veen, die zijn rede onder instemmend gejuich beëindig-
de, was politieke activiteit dus een vorm van getuigen. Het was een
actieve, persoonsgebondenopstelling die oppolitiek gebiedwerd afge-
zet tegen het klakkeloos overnemen van een partijprogramma en zich
(passief ) voegen naar de partijdiscipline die daarvoor was vereist. ‘Een
program kan men gemakkelijk onderschrijven. Een man van beginsel
zijn endat door daden toonen, dat gaatmoeilijker.’69Deoplossing voor
dit probleem werd in hervormde kringen gevonden door getuigen tot
de absolute kern te maken van maatschappelijk handelen.

Getuigen of strijden

Maar wat betekende dat concreet? Om duidelijk te maken hoe getui-
gen de houding en samenleving van hervormden bepaalde, kan ‘getui-
gen’ worden afgezet tegen het ‘strijden’ of de ‘strijdbaarheid’, die meer
de houding van gereformeerden en antirevolutionairen kenmerkte.De
ambities van gereformeerden en antirevolutionairen waren gericht op
zoveel mogelijk invloed, of plat gezegd opmacht, om de belangen van
de eigen groep veilig te stellen. Deze ambities hadden grote conse-
quenties voor de manier waarop gereformeerden en antirevolutionai-
ren zich organiseerden. Voormacht is immers eenmeerderheid nodig.
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Een meerderheid kan alleen worden behaald door te winnen en om
te winnen moet gestreden worden. Niet door een unie van indivi-
duen, maar door een gedisciplineerd leger, een duidelijk afgebakende
en gehoorzamende groep. Om bij verlies opnieuw de strijd aan te gaan
of om de overwinning te bestendigen is het noodzakelijk om het leger
goed getraind en de moreel hoog te houden. De organisatie van zo’n
leger heeft dus voortdurend aandacht nodig. Gereformeerden en anti-
revolutionairen hadden zich strak en permanent georganiseerd in ver-
enigingen op elk terrein waar zij hun invloed wilden doen gelden:
kerk, politiek, onderwijs, het sociale leven. Samen vormden die een
slagorde waarmee een eigen plaats in de publieke ruimte werd bevoch-
ten.

Als strijden gaat om winnen, dan gaat getuigen om delen. Her-
vormden richtten zich op samenwerking. Zij haddenminder dan gere-
formeerden een specifiek groepsbelang voor ogen. Ze wilden zich
inzetten voor ‘het’ algemeen belang: goed bestuur en welzijn in de
Nederlandse samenleving. Getuigen was meer dan strijden een per-
soonsgebonden activiteit. Het was in theorie pas mogelijk vanuit een
persoonlijk doorleefd geloof. Getuigen zonder duidelijke eigen over-
tuiging zou niet werken, omdat het onoprecht was. Getuigen deed een
beroep op ieders individuele geweten. Daarom verzetten hervormden
zich zo tegen partijdiscipline en tegen het streven naar macht. Strij-
den gaat over het eigen gelijk, getuigen gaat meer om een mening te
geven. Een kleine groep kon dus niet bepalen wat anderen moesten
denken of doen, want dat was uiteindelijk de verantwoordelijkheid
van ieder mens afzonderlijk. Voor de hervormde kerkelijke organisa-
tie betekende dit alles dat hierin idealiter ruimte bleef voor verschil-
lende stromingen. Het lidmaatschap van de Nederlandse Hervormde
Kerk impliceerde wel dat haar lidmaten zich betrokken toonden bij
de maatschappij. De activiteiten op het gebied van de inwendige zen-
dingwaren een uiting van de hervormde geloofsovertuiging gericht op
samenwerking en op de belangen van het vaderland.

Een ander gevolg van het verschil tussen strijden en getuigen was
dat hervormden minder de behoefte zouden voelen op ieder maat-
schappelijk terrein hun eigen organisaties op te richten. De optelsom
van hervormde organisaties was geen falanx en bood geen totaalpak-
ket: hervormden stuurden hun kinderen niet per se naar een christe-
lijke school, op politiek gebied waren ze vrij om te stemmen op de
kandidaat (niet de partij) van hun voorkeur. Hervormden brachten
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bovendien een duidelijke verdeling aan tussen de momenten waarop
van hen een getuigenis werd verlangd. Zij legden permanent een getui-
genis af van hun geloof door hun werkzaamheden op het gebied van
de inwendige zending. Slechts eens in de paar jaar werd dit ook van
hen verwacht op politiek gebied, namelijk bij verkiezingen. Anders
dan antirevolutionairen en socialisten zoudenorthodoxehervormden,
of in deze context beter gezegd christelijk-historischen (de één-op-
éénrelatie ligt natuurlijk genuanceerder), nooit een politieke organi-
satie oprichten die permanent actief was; zij kwamen alleen in actie
bij verkiezingen. Tussen de verkiezingen door was politiek voor hen
vooral goed bestuur, dat aan bestuurders werd overgelaten. De maat-
schappelijke betrokkenheid die hiervoor de basis was, werd niet door
een politieke partij georganiseerd, maar vanuit de kerk.

Getuigen als dagelijkse publieke activiteit

Dit verschil leidde ertoe dat orthodoxe hervormden op politiek ge-
bied programmaloos waren, in tegenstelling tot hun andere maat-
schappelijke activiteiten. Op het terrein van de inwendige zending
waren talloze verenigingen actief, allemaal met een duidelijk doel of
programma, gericht op maatschappijhervorming. Ook bestonden er
meerdere verenigingen binnen hetzelfde thema. Op het gebied van
prostitutiebestrijding waren naast alle oude lokale verenigingen ‘ter
opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen’, Hendrik Piersons lan-
delijke Nederlandsche Vereeniging tegen Prostitutie, de Nederland-
sche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn en
vanaf 1888 de Middernachtzending actief. Deze laatste bestond uit
groepen mannen die zich ’s nachts in de rosse buurten begaven om
hun seksegenoten van het slechte pad af te brengen.70 Door de variatie
aan verenigingen kon getuigen binnen de antiprostitutiebeweging op
verschillende manieren: het varieerde van lokaal praktisch reddings-
werk tot petitioneren en het direct aanspreken van politici. De bewe-
ging boekte na 1885 steeds meer successen. Op lokaal niveau, door
gemeenteraden, werd de reglementering van prostitutie afgeschaft. Na
1897 ontstond er een stroomversnelling en ging de ene na de andere
gemeente over tot opheffing van de wetgeving die prostitutie moge-
lijk maakte. In 1911 leidde het morele offensief van de afschaffers tot
de aanname van de wet tot bestrijding van zedeloosheid, waarin onder
meer het bordeelverbod werd opgenomen.
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De antiprostitutiebeweging kan symbool staan voor het alternatief
dat inwendige zending bood voor (partijen)politiek. Ze formuleerde
een antwoord op demoeizame debatten over de scheiding van kerk en
staat en de rol van de kerk in de maatschappij. Moraal kon misschien
losstaan van geloof, maar geloof stond – zeker in het geval van de pros-
titutiebestrijding –niet los vanmoraal. Sterker nog, de antiprostitutie-
beweging verenigde juist een brede groep in de samenleving achter een
morele kwestie. Ze had de prostitutiebestrijding vanuit een religieuze
stroming onderwerp gemaakt van publiek debat en van daaruit mid-
dels eennieuwe aanpakopdepolitieke agenda geplaatst.De inwendige
zending gaf inhoud aan de functie van de kerk in de maatschappij en
betrok bovendien alle lagen van de bevolking. De inwendige zending
vormde een brug tussen kerk en staat, geloof en politiek en oefende een
wezenlijke invloed uit op de inrichting van de maatschappij.

Incidenteel getuigen

Terwijl het werk van de inwendige zending een constante bezigheid
was, boden politieke verkiezingen om de zoveel jaar ook een moge-
lijkheid om te getuigen. Op politiek gebied vonden hervormden een
thuis in verschillende partijen. Nicolaas Gerard Pierson werd bijvoor-
beeld minister voor de Liberale Unie. Orthodoxe hervormden ver-
enigden zich uiteindelijk grotendeels in de Christelijk-Historische
Unie. De Unie was een verbond van lokale kiesverenigingen en lang-
zaam gegroeid uit verschillende initiatieven die aan het einde van de
negentiende eeuw onder druk van nieuwe politieke ontwikkelingen
waren genomen. In 1896 had de Tweede Kamer de kieswet aangeno-
men van de liberaal Samuel van Houten, waardoor meer dan de helft
van de Nederlandse mannen het kiesrecht verwierf. De aanvaarding
van de wet en mede de houding van de liberalen, die vóór hadden
gestemd, was een reden voor Bronsveld, Van Leeuwen en Van Veen
te proberen de her en daar bestaande christelijk-historische krachten
te bundelen. Aan het eind van het jaar richtten ze de Christelijk-
Historische Kiezersbond op. Ze benadrukten dat de bond een over-
koepelende organisatie was en vooral géén partij:

Van alle politieke ambities wetenwij ons vrij. Ons is het om vrij-
heid en recht, niet ommacht als zoodanig te doen. […] Van onze
kleine krachten zijn wij ons bewust. Wij hebben geen dagblad,
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geen leiders, die in regeeringskringen verkeerden, geen organi-
satie, – wij zijn nog slechts een groep getuigen en belijders.71

Wat het getuigen, zeker in zijn betekenis als tegenwicht voor partijen-
politiek, steeds al impliceerde, stelde de Christelijk Historische Kie-
zersbond expliciet voorop: niet politieke macht was belangrijk, maar
het volgen van je eigen geweten. Niet de gunst van de kiezer was
interessant, noch de partijdiscipline als basis voor de uitoefening van
macht; getuigen van het geloof en christelijk-historische idealenwaren
wat dat betreft voldoende.

DeChristelijk-HistorischeKiezersbond groeide snel. VolgensCor-
nelis Elias van Koetsveld (kleinzoon van de beroemde dominee-
dichter) schoten plaatselijke kiesverenigingen als ‘wonderbomen van
Jona’ uit de grond.72 In april 1897 waren 29 van de honderd Neder-
landse kiesdistricten in de bond vertegenwoordigd. Het ledenaantal
werd geschat op 10000. In mei kreeg de bond ook een eigen orgaan:
het Nederlandsch Dagblad. In juni volgde het eerste politieke succes:
predikant J.Th. de Visser behaalde in Rotterdam de meerderheid van
de stemmen in zijn district en nam zitting in de Tweede Kamer.

Met de oprichting van de Christelijk-Historische Kiezersbond was
het landschap van politieke verenigingen er niet overzichtelijker op
geworden. Sommige christelijk-historische kiesverenigingen die oor-
spronkelijk door vrij-antirevolutionairen waren opgericht, sloten zich
bij de bond aan. De meeste vrij-antirevolutionairen wilden er ech-
ter niets mee te maken hebben en richtten in 1898 de Christelijk-
Historische of Vrij-Antirevolutionaire Partij op. In Friesland vormden
de christelijk-historische kiesverenigingen in datzelfde jaar hun eigen
provinciale bond en ook in Zuid-Holland was er een provinciale over-
koepelende organisatie: de Christelijk Nationale Bond van Kiesver-
enigingen.73

Over de laatste organisatie is nauwelijks iets bekend, over de eerste
drie veelmeer. De grootste verschillen tussen die drie lagen in het anti-
katholicisme van de Christelijk-Historische Kiezersbond, de sympa-
thie voor de scheiding van kerk en staat van de vrij-antirevolutionairen
en de neiging naar theocratie van de Friezen. Maar allemaal legden
ze de nadruk op getuigen. Dit was de basis waarop na de eeuwwis-
seling een fusie kon worden gebouwd. In 1903 gingen de Christelijk-
HistorischeKiezersbond en deVrij-Antirevolutionaire Partij samen in
deChristelijk-Historische Partij. In 1908 voegden de Friezen zich erbij
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en werd de naam veranderd in Christelijk-Historische Unie (chu). In
1912 sloot ten slotte nog een deel van de leden van de in dat jaar opge-
heven conservatieve Nationaal Historische Partij zich bij de unie aan.

De chu zou nooit een partij worden in de klassieke zin van het
woord. In feite schiep ze een soort tussenvorm tussen parlementarisme
en partijendemocratie. Ze wilde niet terug naar de tijd van het parle-
mentarisme, maar de partijendemocratie ging haar weer veel te ver.74
Terwijl klassieke partijen hun achterban permanent organiseerden in
een centrale organisatie, was de chu een verbond van lokale kiesvere-
nigingen. Haar activiteiten richtten zich voornamelijk op het plaatse-
lijke en regionale niveau.Wat dat betreftwas ze vergelijkbaarmet de in
1878 opgerichte De Unie: School met den Bijbel. Ook dit was een zo
los mogelijke organisatie om zoveel mogelijk orthodoxe protestanten
te kunnen verenigen. Als geheel kwam de chu alleen in verkiezings-
tijd in actie. Daarbuiten konden de Kamerleden, veelal van adellijken
bloede, relatief onafhankelijk opereren en waren zelfs vrij om zelf te
besluiten of zij aan de regering wilden deelnemen.

Wel was de chu, evenals klassieke partijen, een politieke organisa-
tie op grond van levensbeschouwing.De basis voor het politieke optre-
den van christelijk-historischen was hun geloofsovertuiging. Maar ze
maakten er geen politiek stelsel van, zoals Kuyper deed.Uitgaande van
de politieke kwesties ging ieder voor zich na welk standpunt te rijmen
viel met zijn persoonlijk geloof en zijn visie op kerk en natie. Een voor
iedereen geldend programma was er niet, het beginsel vormde de lei-
draad.Zoals zehet zelf omschreven,wasdeUniedaarmee eenbeginsel-
partij en geen confessionele partij. InprincipewasdeUnieniet verbon-
den met een kerk. chu’ers getuigden van het geloof, niet van de orga-
nisatorische inbedding daarvan.75 In de praktijk was het overigens wel
zo dat de chu voornamelijk een ‘partij’ was voor hervormden, waar de
arp dat was voor gereformeerden.76

In de loop van de twintigste eeuw veranderde er niet veel aan de
structuur van de chu. Alleen in 1918 en in 1967 werd de organisatie
aangepast aan nieuwe tijden. Bij het afscheid van dechu in 1980, toen
zij met arp en de Katholieke Volkspartij fuseerde tot het Christen
DemocratischAppèl, noemde baron vanVerschuer pluriformiteit nog
steeds het belangrijkste kenmerk van de Unie. Ze was geen partij,
maar een ‘vriendenkring van redelijke relativerende mede-lotgenoten’,
waarin verschillende groepen de ruimte kregen.77
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heel het volk

In een bespreking van de meest recente historiografie over de Antire-
volutionaire Partij constateerde Doeko Bosscher dat het zo moeilijk is
een overtuigende uitleg te geven voor de ‘werkelijke noodzaak tot het
stichten van eenchunaast de arp.’Hij vroeg zich af of een deel van de
verklaring niet gezocht moet worden in demogelijkheid dat ‘sommige
historische ontwikkelingen zozeer van willekeur en toevalligheid aan
elkaar hangen, dat er aan een relaas dat overtuigt, in die zin dat de lezer
begint te begrijpen dat het zo heeft moeten gaan, eenvoudigweg niet
te beginnen valt’.78 De verklaring ligt ergens anders.

De oprichting van de chu was een besluit van zeker vier al be-
staande politieke verenigingen van voornamelijk orthodoxe hervorm-
den. Na de oprichting mochten onderlinge verschillen blijven bestaan
en bleven ze ook herkenbaar. Niet de vraag waarom in 1908 de chu
zonodig moest worden opgericht is dus interessant, maar de vraag
waarom er na 1880 minstens vier verschillende orthodox-protestantse
politieke organisaties ontstonden naast de arp. De verklaringen daar-
voor hebben te maken met politiek, maar ook met kerk en geloof. De
onvrede met de koers van arp had te maken met een fundamenteel
andere visie op politiek, maar werd ook sterk gevoed door een andere
visie op de rol van deNederlandseHervormdeKerk in de samenleving
en de roeping van de kerk ten aanzien van de staat. Om de motieven
van de christelijk-historischen te begrijpen is het noodzakelijk omhun
optreden te plaatsen in een bredere, religieuze context.

Christelijk-historisch is geen politiek begrip, maar een religieus-
culturele term, die uiteindelijk op politiek gebied de aanduiding is
geworden voor een diverse groep orthodoxe protestanten.De kern van
het publieke optreden van gelovigen met een christelijk-historische
wereldbeschouwing was getuigen. Het was een notie die al decennia-
lang hun optreden bepaalde, maar die tegen het einde van de negen-
tiende eeuw steeds duidelijker werd benoemd en uitgedragen. Getui-
genwas een geloofsdaad enbedoeld omdemaatschappij vanhet geloof
te doordringen. Het kreeg in de eerste plaats vorm in de talloze vere-
nigingen voor inwendige zending, het geheel van (orthodox-)protes-
tantse activiteiten voor maatschappijhervorming. Getuigen kon in
verschillende vormen: van praktisch werk tot de beïnvloeding van
bestuurders om misstanden in de maatschappij via wetgeving af te
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schaffen. Getuigen was onderdeel van iemands roeping als gelovige
en een dagelijkse bezigheid. Dat was anders met getuigen op poli-
tiek gebied: dat kon voor de meesten maar een paar keer in de vier
jaar bij de stembus. Politiek was in feite maar één vorm van getui-
gen en niet de kern ervan. Pogingen om tot politieke organisatie te
komen waren dan ook lange tijd niet succesvol. Politiek in de vorm
van getuigen was daarbij als dagelijkse bezigheid slechts voorbehou-
den aan een kleine groep volksvertegenwoordigers. Een permanente
organisatie was daarom ook overbodig.

Juist omdat politiek een onderdeel was van getuigen en gericht was
op het op koers houden van de staat in lijn met het geloof, wezen
christelijk-historischen partijvorming en partijdiscipline af. Niet het
groepsbelang, maar het algemeen belang stond in hun handelen voor-
op. Politiek in het parlement of de gemeenteraad betekende goed
bestuur,waarvoor samenwerking vereistwas. Politiekemachtwasdaar-
bij niet erg belangrijk. Volgens christelijk-historischen werden maat-
schappelijke veranderingen bewerkstelligd door hun getuigen in de
vorm van kerkelijke, maatschappelijke actie. Daarbij kon politiek uit-
eindelijk een handje helpen.

Dit was een duidelijk verschil in visie met veel antirevolutionairen
of, in de bredere, religieuze context, gereformeerden. Dit verschil was
ontstaan en had zich geopenbaard in de kerk. Gereformeerden had-
den zich in deNederlandseHervormdeKerk gericht op een juridische
aanpak om de kerkelijke leer via wetten te vestigen en op die manier
andersdenkenden in het gareel te brengen. Zij kozendus voormacht in
de kerkelijke politiek. Latere hervormden benadrukten daartegenover
het belang van maatschappelijke actie en inwendige zending. Eerst in
de kerk, om via gemeenteopbouw het orthodoxe geloof te versterken,
later in de maatschappij om misstanden uit de weg te ruimen. Veel
christelijk-historischen koesterden de Nederlandse Hervormde Kerk
als volkskerk. Die kerk had een roeping in de staat en de maatschappij
en die roeping bepaalde het handelen van haar lidmaten. De volkskerk
was er voor het hele volk, niet slechts voor een deel ervan. Daarom
hadden christelijk-historischen ook in de kerk al partijvorming afge-
wezen en huldigden zij ook daar de principes van persoonlijke vrijheid
en samenwerking.

De oprichting van de chuwas geen direct gevolg van de kerkelijke
ontwikkelingen in het vierde kwart van de negentiende eeuw, maar
staat erwel nauwmee in verband.Vanaf het begin van de jaren zeventig



[ 270 ]

2008112. Houkes. Handelseditie. Proef 3. 08_Hoofdstuk7. 15-12-2008:15.24, page 270.

hadden gereformeerden zich in de kerk onderscheiden als aparte groep
binnen de orthodoxie. Abraham Kuyper kreeg de ruimte om daarbij
steeds meer de richting van de groep te bepalen en de inhoud van
de term ‘gereformeerd’ vorm te geven. Hij verbond de gereformeerde
identiteit met actief optreden op politiek gebied en bestempelde deze
oriëntatie als antirevolutionair. Met dit begrip en zijn invulling ervan
vestigdeKuyper eenpolitieke vereniging voor orthodoxeprotestanten,
later bekend als de arp. Ook was hij het brein achter de Vrije Univer-
siteit, waarvan hij de eerste rector werd. Het bestaan van de gerefor-
meerde universiteit en de afwijzing van haar diploma’s aan theologie-
studenten door het hoogste bestuur van de Nederlandse Hervormde
Kerk, was een van de aanleidingen voor gereformeerden om met de
hervormde kerk te breken en hun eigen kerken te stichten. Voor de
achterblijvers was dit onvergeeflijk. Voor hen was de kerk innig ver-
bonden met de natie, historisch gegroeid en door God gegeven. Met
hun optreden ontkenden gereformeerden deze positie en roeping van
de kerk en haar lidmaten. Hervormden gingen deze daarom aan het
einde van de negentiende eeuw dus steeds meer benadrukken.

Hun kerkelijke en national(istisch)e idealen bepaalden de plaats
van orthodoxe hervormden in de Nederlandse samenleving. Anders
dan de gereformeerden diemet hun kerken, scholen, deVrijeUniversi-
teit, hun talloze sociale verenigingen en de arp een gesloten zuil vorm-
den in de samenleving, plaatsten hervormden zich buiten die ‘verzui-
ling’. En hoewel ze hierdoor minder zichtbaar zijn gebleven, vormden
zewel degelijk een vaste, constante groep, wier kracht zat in haarmaat-
schappelijke positie en optreden. Hervormden hielden na 1900 nog
de negentiende-eeuwse idealen van politiek enmaatschappelijke orde-
ning in stand. Maar zij verbonden dit met een nieuwe functie voor
de kerk en het geloof in de vorm van hun volkskerkideaal en activitei-
ten op het gebied van inwendige zending. Politiek was hiervan slechts
een onderdeel dat eenieder naar eigen inzicht kon invullen. Hervorm-
den kwamen dus in verschillende partijen terecht, waarbij de chu de
grootste was, maar op zichzelf weer een agglomeraat van verschillende
groepen. Dit alles staat haaks op het primaat van politiek en de partij-
endemocratie van de twintigste eeuw en negeert de scheidslijnen die
voor een geheel verzuilde samenleving zouden moeten bestaan.
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BESLUIT

De orthodoxe protestanten die in dit boek zijn beschreven, manifes-
teerden zich na 1848 als aparte groep in kerk, staat en maatschappij.
Zij vormden hun eigen burgerschapsideaal, dat ze contrasteerden met
de liberale perceptie en inrichting van de natie. Orthodoxe protestan-
ten benadrukten voortdurend de rol van hun geloof in hun optreden
als burgers, zowel in de culturele als staatsrechterlijke zin. Ze vervin-
gen de liberale morele en deugdzame burger door het beeld van de
diepgelovige vaderlander. Ze eigenden zich daarbij het woord ‘chris-
telijk’ toe om aan te geven dat zij een eigen visie hadden op geloof,
kerk, natie, staat en goed bestuur en eigen manieren om invloed uit te
oefenen op het openbare leven. Geloof en kerk waren de motor ach-
ter publieke manifestaties van orthodox-protestantisme en bepaalden
ook in bredere zin de inhoud en omvang van de publieke betrokken-
heid van negentiende-eeuwers.

kerk en geloof

De Nederlandse Hervormde Kerk gold de gehele negentiende eeuw
als de ‘volkskerk’ vanNederland. Zewerd gezien als de opvolger van de
publieke kerk uit de tijd van de Republiek. Dit werd organisatorisch
gestalte gegeven in 1816 en bleef als ideaal tot diep in de twintigste
eeuw bestaan. Maar de inhoud van het begrip volkskerk veranderde.
Kon de kerk ook voor 1848 nog wel gezien worden als de publieke
kerk – door haar nauwe banden en gedeelde belangen met de staat –
na de grondwetswijziging van 1848 werden die banden formeel los
gemaakt en vervulde de kerk geen officiële publieke functie meer.
Desondanks bleven veel predikanten en bestuurders uitdragen dat de
Nederlandse Hervormde Kerk opvoedster en hoedster van de natie
was. Er ontstond een spanningsveld tussen de formele positie van de
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kerk en de idealen van haar vertegenwoordigers.
De zoektocht naar een nieuwe rol voor de kerk duurde zeker veertig

jaar. Een van de ontwikkelingen hierin was een verschuiving van de
positie van de kerk ten opzichte van de staat. De kerk ontwikkelde
zich van rechterhand in het project van natievorming tot kritische
toezichthoudster op het staatsbeleid. De kerk als hoedster van de natie
zag het als haar taak het staatsbeleid in overeenstemming te brengen
met het christelijke karakter van die natie.

De Aprilbeweging van 1853 markeerde een belangrijk moment in
deze ontwikkeling. Een grote groep protestanten verzette zich in dat
jaar tegen de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie in de katho-
lieke kerk in Nederland. De grondwet van 1848 had alle kerkgenoot-
schappen aan elkaar gelijk gesteld, maar de betekenis daarvan werd
voor de betrokkenen pas werkelijk duidelijk op het moment dat de
katholieke kerk haar officiële kerkorde kon invoeren. De hervormde
kerk bleek voor de staat opeens geen hogere waarde meer te verte-
genwoordigen dan de katholieke. Achteraf gezien bood dit protestan-
ten in de Nederlandse Hervormde Kerk de gelegenheid de plaats van
hun kerk in de openbaarheid opnieuw te bepalen.Met de petitiebewe-
ging tegen de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie betoogden
de organiserende kerkenraden dat protestantse kerken en de protes-
tantse natie onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. De Neder-
landse Hervormde Kerk was misschien geen publieke kerk meer, ze
kon zich wel ten volle laten gelden als nationaal instituut. Ten eerste
had ze geografisch en sociaal een vrijwel nationaal bereik. Ten tweede
bood ze, door gebruik te maken van de petitie als pressiemiddel, toe-
gang tot de openbare ruimte op bovenlokaal niveau. Via de kerk werd
het nationale niveau bereikbaar voor iedereen die geen mogelijkheid
had om op een andere wijze invloed uit te oefenen op het staats-
beleid.

In de Aprilbeweging nam niet de Nederlandse Hervormde Kerk
als geheel positie in. Het hoogste bestuursorgaan distantieerde zich
er zelfs van. Lokale kerkenraden en predikanten hadden de bewe-
ging gedragen. Dit laat iets zien van de spanning tussen de positie
van de kerk als publiek instituut en dat wat het woord ‘kerkgenoot-
schap’ impliceert. De Nederlandse Hervormde Kerk was rond 1850
een verzameling van overtuigingen en geloofsrichtingen. De oriënta-
tie van een kerkenraad kon per plaats verschillen en het geloof van
de afzonderlijke lidmaten kon sterk uiteenlopen.Was de Nederlandse
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Hervormde Kerk rond 1850 een vereniging geweest, zoals het woord
‘kerkgenootschap’ suggereert, dan zou iemand (theoretisch gezien) pas
lid worden als de vereniging iets bood wat aansloot bij zijn behoeften.
Maar de Nederlandse Hervormde Kerk positioneerde zich niet in de
eerste plaats als een genootschap. Zewas als opvolgster van de publieke
kerk ingericht in lijn met staatkundige principes, idealen over de natie
en de publieke functie van de kerk. Bestuursambten in de kerk wer-
den nog steeds beschouwd als publieke functies. Op die manier weer-
spiegelden de bestuurlijke verhoudingen in de kerk de krachtsverhou-
dingen in de negentiende-eeuwse standensamenleving.Opdit snijvlak
tussen openbaarheid en genootschappelijkheid probeerden orthodoxe
protestanten een eigen plaats te veroveren en invloed uit te oefenen.

geloof enmaatschappij

De orthodoxe richting in de Nederlandse Hervormde Kerk kreeg in
het tweede kwart van de negentiende eeuw een impuls door onder
meer de opkomst van een nieuwe opwekkingsbeweging. Aanhangers
van dit Réveil legden de nadruk op de oude gereformeerde belijde-
nis uit de tijd van de Republiek en op een rechtstreekse rol van een
persoonlijk doorleefd geloof in het dagelijks leven. Zij stoorden zich
aan de invloed van vrijzinnige stromingen als die van de Groninger
en moderne theologie in de Nederlandse Hervormde Kerk en vonden
de orthodoxe geloofsrichting te weinig vertegenwoordigd in het kerk-
bestuur. De meeste hervormde Réveilaanhangers gingen in 1834 niet
mee in deAfscheiding,maar onderscheidden zich van andere stromin-
gen door zich in hun maatschappelijk optreden te beroepen op hun
orthodoxe overtuiging en zich publiekelijk als een aparte groep te pre-
senteren.

Niet alleen de Nederlandse Hervormde Kerk als instituut, ook het
protestantse geloof was in het midden van de negentiende eeuw nauw
verbonden met publieke idealen. Geloof stond aan de basis van het
moreel-culturele burgerschapsideaal dat sinds het eind van de acht-
tiende eeuw het maatschappelijk handelen van ontwikkelde burgers
kenmerkte. Een goede burgerwas vanzelfsprekend godsdienstig, al was
dat uiteindelijk niet zo belangrijk voor zijn handelen. Een goede bur-
ger was vooral iemand die zijn maatschappelijke verantwoordelijkhe-
den serieus nam en zich inzette voor de vooruitgang en ontwikkeling
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van de samenleving. Réveilaanhangers verwierpen dit opvoedingside-
aal en namenniet langer demaatschappij,maar het geloof als uitgangs-
punt. Vanaf de jaren veertig verenigden zij zich voor de uitoefening van
hun eigen liefdadigheid, die zij expliciet baseerden op hun orthodoxe
religieuze overtuiging.Niet burgerschap,maar geloofwas de basis voor
hun maatschappelijk optreden.

Om dit te benadrukken bestempelden Réveilaanhangers hun lief-
dadigheid als christelijke filantropie. Het woord ‘christelijk’ wees op
de centrale plaats van het orthodoxe geloof in hun activiteiten. Vóór
opvoeding kwambekering en christelijke filantropiewas daaromdoor-
regen van evangelisatie. Christelijke filantropen zetten zich in voor de
opvang vanprostituees enkwetsbare jongeren, richtten scholenop, zie-
kenhuizen en verenigingen voor armbezoek. Met al deze organisaties
bouwden ze een (inter)nationaal netwerk van orthodoxe protestan-
ten en een infrastructuur voor het orthodox-protestantse project van
inwendige zending in Nederland. Inwendige zending is de verzamel-
naam voor alle activiteiten die gericht waren op de versterking van het
(orthodoxe) geloof en de inzet van dit geloof voor sociale doeleinden.
Onder inwendige zending viel ook de expliciete evangelisatie van spe-
ciaal daarvoor opgerichte orthodox-protestantse verenigingen, waar-
van de meeste na 1850 het licht zagen.

De aanleiding voor orthodox-protestantse evangelisatie was voor
sommigen het tekortschieten van deNederlandseHervormdeKerk in
haar sociale taken. Andere orthodoxe protestanten richtten een evan-
gelisatievereniging op als protest tegen de dominantie van de Gronin-
ger en moderne theologie in de kerk en wilden vooral de orthodoxe
richting versterken. De orthodoxe evangelisatieverenigingen, met na-
men als de Vrienden der Waarheid en de Confessionele Vereeniging,
zonden evangelisten uit in heelNederland.De evangelistenwerden ter
beschikking gesteld van lokale groepen orthodoxe protestanten, dan
wel op weg gestuurd om rechtzinnigen op lokaal niveau met elkaar
te verbinden. Waar evangelisatie succesvol was, ontstonden nieuwe
gemeenschappen, vaak georganiseerd in uiteenlopende godsdienstige
verenigingen.

Of de evangelisatie nu werd ingezet om de kerk te vervangen waar
zij tekortschoot of omorthodoxe groepen te versterken, in beide geval-
len beperkte zij zich niet tot een alternatief voor de kerk alleen. Evan-
gelisatie boodmogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en bete-
kende een brede orthodox-protestantse godsdienstige opvoeding. Dit
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was misschien wel het duidelijkst in de jongelingsverenigingen die na
1850 opkwamen en rond 1900 in vrijwel elke protestantse gemeente
aanwezig waren. Orthodox-protestantse jongens leerden er de waar-
den van het orthodoxe geloof, maar ook vaardigheden waarmee ze dit
geloof als toekomstige burgers konden uitdragen in de maatschappij.
Christelijke filantropie en evangelisatie combineerden dat wat tot dan
toe werd gezien als de taken van goede burgers en taken van de kerk.
Ze definieerden daarmee een nieuwe, of in ieder geval meer expliciete,
rol van geloof in demaatschappij, uitgedragen door orthodoxe protes-
tanten.

identiteit en natie

Het ‘redden’ van de medemens, armen, dronkaards, prostituees en
niet-(orthodoxe) gelovigen, was nauw verweven met de orthodox-
protestantse spiritualiteit enbepaaldedeoriëntatie vanorthodoxepro-
testanten op de buitenwereld. Naast filantropie en evangelisatie ver-
taalden orthodoxe protestanten deze houding in activiteiten voor de
zending. Vanaf het einde van de achttiende eeuw was zending voor-
namelijk een zaak geweest van ontwikkelde burgers. In de jaren vijf-
tig van de negentiende eeuw populariseerden orthodoxe protestanten
de aandacht voor het onderwerp. Ze richtten eigen verenigingen op
en zochten middelen om een veel bredere achterban bij de zending
te betrekken. Een van die middelen waren zendingsfeesten, die vanaf
1863 landelijk werden georganiseerd.

Activiteiten op het gebied van filantropie en evangelisatie schie-
pen en versterkten orthodox-protestantse gemeenschappen op lokaal
niveau. Zendingsfeesten deden dit op nationale schaal. Deelnemers
aan de feesten maakten kennis met orthodoxe protestanten uit alle
hoeken van het land en met alle onderwerpen die de predikanten en
bestuurders wilden delen met hun achterban. De zendingsfeesten ver-
woordden en bevestigden een orthodox-protestantse identiteit. Die
identiteit kenmerkte zich naast het orthodoxe geloof door bepaalde
eisen die aan het gedrag van orthodoxe protestanten werden gesteld,
zoals een afkeer van ‘werelds’ vermaak bijvoorbeeld en het streven soci-
aal kwetsbaren en ‘ongelovigen’ te redden. Met andere woorden: hun
identiteit was de basis waarop orthodoxe protestanten gingen deelne-
men aan het publieke leven. Zoals christelijke filantropie de basis voor
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liefdadigheid herdefinieerde en evangelisatie meer bood dan een alter-
natief voor de kerk alleen, gaven zendingsfeesten op die manier invul-
ling aan de publieke betrokkenheid van orthodoxe protestanten.

De interpretatie van een orthodox-protestantse identiteit met het
daarbijbehorende gedrag was nauw verbonden met specifieke ideeën
over deNederlandsenatie.Voordemeeste orthodoxeprotestantenwas
de natie in de eerste plaats een religieuze, protestantse gemeenschap,
gevormd inde tijd vande reformatie.De aard vandezenatiemoest dui-
delijk blijken uit de activiteiten van haar leden. Voor orthodoxe pro-
testanten was dat maar op één manier mogelijk: door de maatschappij
te doordringen van het (orthodox-)protestantse geloof. Zij bepaalden
hiermee een eigenpositie binnende samenleving. Zij richtten zich niet
in de eerste plaats op de staat of op politiek (wetgeving) om invloed uit
te oefenen, maar op hun religieuze overtuiging en de kerk.

goed bestuur en politieke macht

De visies op de manier waarop het orthodoxe geloof zijn invloed
moest doen gelden, verschilden echter. Dit was al duidelijk geworden
doordat orthodoxe protestantenmeerdere verenigingen voor dezelfde
onderwerpen hadden opgericht. De ene vereniging had een maat-
schappelijke aanpak, de andere probeerde ook via (kerk)juridische
wegen invloed uit te oefenen. Zolang de organisaties elkaar hierin aan-
vulden, was er weinig aan de hand. De verschillen leidden echter tot
groeiende onderlinge controverses, naarmate orthodoxen in deNeder-
landse Hervormde Kerk meer zeggenschap kregen.

Tot 1867 hadden lidmaten van de kerk die zich niet vertegenwoor-
digd voelden in de kerkbesturen, weinigmogelijkheden gehad om zich
uit te spreken. Het sturen van petities om de situatie in de kerk te ver-
anderen, zoals orthodoxen vanaf de jaren veertig steeds vaker hadden
gedaan, bleek in de praktijk weinig effectief. Stemverheffing werkte
nauwelijks. Wie zijn ongenoegen duidelijk wilde maken, moest een
andere plaats zoeken of een andere manier vinden om zijn geloof met
anderen te delen – bijvoorbeeld in een evangelisatielokaal. In 1867
kwam echter de mogelijkheid van medezeggenschap binnen bereik.
De synode voerde in de kerk algemeen stemrecht in en mannelijke
lidmaten kregen zo de kans hun eigen kerkenraad samen te stellen
en predikanten te beroepen. In veel grote steden en tientallen andere
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gemeenten leidde dit, na een actieve verkiezingsstrijd, tot de vertegen-
woordiging van orthodoxe protestanten in de kerkbesturen.

De invoering van het algemeen stemrecht in de kerk en van de
kerkelijke verkiezingen was een gevolg van de grondwetsherziening
van 1848 in de staat. Nu hebben kerk en staat in de moderne bele-
ving weinig invloed op elkaar, ze versterken elkaar niet. In de negen-
tiende eeuw was die wederzijdse versterking juist vanzelfsprekend,
zoals ondermeer deze relatie tussende grondwet van1848 ende invoe-
ring van algemeen stemrecht in de kerk duidelijkmaakt.Met de invoe-
ring vandit stemrecht liep de kerk overigens voor opde staat.Hierdoor
was de kerk voor veel orthodoxe lidmaten de eerste plaats waar zij in
aanraking kwamen met verkiezingen, partijvorming en bestuur. Door
haar centrale positie vormdedekerkhet voorportaal totmassapolitiek.

De invloed van orthodoxe protestanten op het bestuur van de
Nederlandse Hervormde Kerk had grote gevolgen voor de kerk als
genootschap. Groepen vrijzinnigen, vaak inclusief voorheen toonaan-
gevende kerkbestuurders, sloten zich aan bij andere protestantse ge-
meenten of richtten zelf een alternatief op. Daarnaast ontstonden
onder orthodoxe protestanten discussies over de inrichting van de
kerk. Gereformeerden legden in zekere zin de nadruk op het genoot-
schappelijke karakter van de kerk. Zij hadden als ideaal de ‘vrije kerk’,
dat wil zeggen vrij van de staat en met een homogeen samengestelde
groep lidmaten. Niet-gereformeerde orthodoxe protestanten hanteer-
den het ideaal van de volkskerk, de kerk als nationaal instituut dat
onderdak bood aan een brede groep. Zij hielden daarmee vast aan de
idee van de kerk als hoedster en opvoedster van de burgers van het
protestantse vaderland.WaarKuyper het accent legde op het kerkvolk,
wilden hervormden de volkskerk versterken.

Gereformeerden legden de nadruk op groepsbelangen en wilden
hun invloed uitoefenen door macht. Niet-gereformeerden legden de
nadruk op goed bestuur, dat het algemeen belang diende. Zij wilden
daaraan bijdragen door samen te werken en in debat te blijven met
anderen.Deze verschuiving in de kerkelijke bestuurlijke verhoudingen
was een voorbode van nieuwe politieke verhoudingen. Orthodoxe
protestanten vertaalden hun verschillende visies op (belangen)ver-
tegenwoordiging, goed bestuur en de functie van de kerk naar hun
politiek optreden vanaf de jaren zeventig en beïnvloedden daarmee
direct de politieke verhoudingen in Nederland.
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staat en politiek

Abraham Kuyper domineert het beeld dat vervolgens van orthodoxe
protestanten is ontstaan. Kuyper vatte gereformeerde godsdienstige,
maatschappelijke en politieke overtuigingen samen in één systeem.
Hij trok de gereformeerde geloofsovertuiging door naar alle terreinen
van het leven en bouwde daarop eigen organisaties: de Gereformeerde
kerken in Nederland, de Vrije Universiteit, de Antirevolutionaire Par-
tij. De krant De Standaard comprimeerde dit geheel naar een hand-
zaam formaat, dat dagelijks bij vele gereformeerden in de huiskamer
lag, met daarnaast op het dressoir het collectebusje voor hun univer-
siteit. Privé en publiek liepen naadloos in elkaar over. Gereformeerd
zijn en blijven was het product van een sterk socialisatieproces, dat
een leven lang duurde. Met hun strijdbare activisme ontwikkelden de
gereformeerden zich tot een hecht georganiseerde groep in de samen-
leving.

Politiek kreeg in dit systeem een andere plaats en functie dan ze tot
dan toe had gehad. Voor gereformeerden betekende actieve deelname
aan de politiek vertegenwoordiging van de groep en het groepsbelang
in het openbaar bestuur. Anders dan in het derde kwart van de negen-
tiende eeuw gebruikelijkwas, was de arp daarbij een permanente poli-
tieke organisatie.De ontwikkeling van partijendemocratiewas op deze
manier een onderdeel van de kolonisatie van het private en publieke
leven van een aantal groepen in de samenleving langs de lijnen van hun
levensbeschouwing en ideologie. Het is niet verwonderlijk dat de ‘stil-
lere’, minder permanent georganiseerde enmeer gematigde orthodoxe
protestanten in deze beeldvorming zijn verbleekt, ook al was de groep
getalsmatig een stuk groter.

Natuurlijk hadden ook hervormden wel eigen organisaties, maar
deze waren niet per se onderdeel van een vastomlijnd totaalpakket.
Hervormden hadden een andere basishouding tegenover deelname
aan het maatschappelijke leven. Waar gereformeerden de nadruk leg-
den op strijd, legden hervormden de nadruk op getuigen, op het laten
doorwerken van hun persoonlijke geloofsovertuiging in al hun maat-
schappelijk handelen. De invloed van het orthodoxe geloof kon wor-
den vergroot door het streven naar een verbreiding van dit geloof
onder zoveel mogelijk mensen, maar ook door de effecten van op
geloof geïnspireerd sociaal werk of de beïnvloeding van de publieke
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opinie. Door het geloof op die manier te delen droeg getuigen bij aan
de hervorming van de maatschappij als geheel.

Voor hervormden was deelname aan politiek één vorm van getui-
gen. Het doel van politieke participatie was niet groepsbelangen veilig
te stellen, maar was het beleid van de staat in lijn te brengen met de
belangen van de natie. De staat was er om de natie met haar wetten te
faciliteren. Politiek ging met andere woorden niet om vertegenwoor-
diging in de staat als juridische entiteit, maar om de vertolking van
nationale belangen inhet openbaar bestuur.Machtwas daarbij niet het
belangrijkste; hetwas voldoende dat hervormdenhunmening konden
geven. Dit kwam tot uitdrukking in de manier waarop hervormden
zich politiek organiseerden. Hun belangrijkste politieke ‘partij’ was de
Christelijk-Historische Unie. De naam geeft al aan dat het een ver-
bond was, in dit geval van kiesverenigingen en individuen, die naar
eigen inzicht en geweten hun politieke koers bepaalden. De Unie was
alleen actief in verkiezingstijd en haar volksvertegenwoordigers waren
amper onderworpen aan fractiediscipline. Of zoals politiek journalist
Henri Faas dit later samenvatte: ‘De chu is meer een levenshouding,
dan een politieke keuze.’1

kerk en staat, geloof en politiek

Voor sommigen is het bijna onvoorstelbaar hoe na de verzuiling gods-
dienst nog steeds een rol kan spelen in het publieke debat in Neder-
land. Op een of andere wijze wordt daar vaak de scheiding van kerk
en staat bij aangehaald, die zou moeten impliceren dat ook geloof
en politiek gescheiden zijn. In beide veronderstellingen is de aan-
dacht wat te veel gericht op het niveau van de staat. Dit boek heeft
twee dingen laten zien. Ten eerste toont de ontwikkelingsgang van
een groep die bijna de helft van de Nederlandse bevolking represen-
teerde, hoezeer kerk en geloof in de tweede helft van de negentiende
eeuw de betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke kwesties en
het publieke debat daarover hebben georganiseerd en aangewakkerd.
Staat en politiek speelden daarbij vooral een rol op het moment dat
zij appelleerden aan de religieuze identiteit van burgers. Ten tweede
blijkt dat de publieke rol van godsdienst – ook tijdens de verzuiling –
op heel verschillende manieren kon worden verbonden met staat en
politiek.
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Aan het einde van de negentiende eeuw hadden gereformeerden de
scheiding van kerk en staat omarmd, maar trad bij deze groep juist een
sterke verstrengeling op tussen geloof en politiek. Dit is het klassieke
beeld van het samengaan van religieuze en politieke identiteit op het
niveau van de staat.Hervormdenwezen de scheiding van kerk en staat,
maar ook de vermenging van geloof en politiek af. Zij benadrukten
juist dewerking van geloof indemaatschappij.Godsdienstwas de basis
voormaatschappelijk handelen, zonder dat dit leidde tot een opdeling
van de gehele maatschappij langs de lijnen van religieuze identiteit of
een specifieke vertaling daarvan op het niveau van de staat. Tijdens de
verzuiling bleven hervormden deze idealen in praktijk brengen.

Maar of godsdienst nu de functie vervulde van organiserend prin-
cipe,waarbij politiek eenmiddelwas omreligieuze belangen inde staat
te vertegenwoordigen, of dat vanuit religieuze overtuigingmaatschap-
pelijke misstanden aan de kaak werden gesteld en morele kwesties op
de publieke agenda werden gezet, op beide manieren had godsdienst
een duidelijke publieke rol. Hij gaf vorm aan de identiteit van bur-
gers en was daarom de basis voor actieve participatie van burgers in
het openbare leven. Vanuit die publieke rol is het te verklaren waarom
met een revival van godsdienst in de samenleving (zoals de groei van
orthodox christendom of met de vestiging van andere godsdiensten
in Nederland), godsdienst een rol zal blijven spelen in het publieke
debat. Wanneer religieuze identiteit in het publieke debat wordt ont-
kend, kan dat de deelname en integratie van gelovige burgers in het
publieke leven dus ook danig in de weg staan.
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De basis voor dit proefschrift werd – in zekere zin – gelegd in 1999
toen ik bij Henk te Velde en Margit Wilke een derdejaars kernvak
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oprechte geluk van SimonHendrikBuytendijk over de gemeenschaps-
zin onder de zendingsfeestgangers en het inzicht, dat de zendingsfees-
ten me toegang gaven tot een brede, invloedrijke beweging die in de
historiografie nauwelijks terug te vinden is. Nog voordat de scriptie af
was, solliciteerde iknaar een aio-plaats inhetnwo-pionierprogramma
‘Parlementair en partijdig’. En nu, ruim acht jaar na dato, is er dan (ein-
delijk) het proefschrift.

Op deze plaats wil ik allereerst Henk te Velde bedanken voor de
kans die hij me heeft gegeven. Hij had al vertrouwen in mijn kunnen,
voordat ik dat zelf had. Hij zag het boek al voor zich, terwijl ik nog
liep te zoeken naar de juiste rode draad. Dat was soms lastig, maar gaf
ook moed om door te zoeken. Daarnaast hebben zijn commentaar en
adviezen in grote mate bijgedragen aan het boek dat er nu ligt.

Joris van Eijnatten dank ik voor het meedenken en meelezen in
de laatste fase van het onderzoek, evenals Jasper Vree, die de eerste
vijf hoofdstukken van zijn commentaar voorzag. Naast Van Eijnatten
dank ik Ernestine van derWall en Klaas van Berkel voor hun positieve
oordeel over het proefschrift.

Mijn directe collega’s uit de onderzoeksgroep, Jaap, Jouke,Maartje,
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Dennis, Hanneke, Ilja en Flip, dank ik voor de samenwerking en de
bijzondere herinneringen die deze me heeft gegeven. En voor zover
het werken aan een promotieonderzoek ‘gezellig’ kan zijn, met Jaap en
Mariken als vaste bakens en lunchpartners op de Harmonie komt het
een heel eind in de richting! Dank jullie wel voor je vriendschap.

De sfeer op mijn huidige werk heeft de afronding van het proef-
schrift positief beïnvloed. Van de Technische Universiteit Delft en
Delft TopTech wil ik met name Paul Althuis en Marja van den Bergh
bedanken. Paul voor de vrijheid, het vertrouwen en de onvoorwaar-
delijke steun die ik dagelijks ervaar, Marja voor haar begeleiding en
kundige adviezen dieme deden inzien dat ik het proefschriftwél wilde
afronden en me handvaten gaven voor hoe ik dat kon doen.

Verder past hier nog een speciaal dankwoord aan Florentine van
Lookeren Campagne. In de tijd dat ik buiten Groningen aan het boek
werkte, las zij menig hoofdstuk, soms twee keer, en stond altijd klaar
met tips, concrete aanwijzingen en onvervangbare peptalk.

Een mooie afwisseling met mijn eigenlijke werk als promovendus
was het Groninger AiO Overleg. Het bood mij naast een inkijkje in
deuniversitaire organisatie gezellige vergaderingen, ruimeuitwisseling
van aio-vreugd’en leed, een Kolonistenclubmet spelletjesverslaving en
niet te vergeten blijvende vriendschap. Ook oud-bestuursleden (met
aanhang) en lief naamgenootje, dank jullie wel.

Ik wil hier eveneens de mensen bedanken die met me hebbenmee-
geleefd in de ruim zeven, bij tijd en wijle onstuimige jaren, waarin dit
proefschrift tot stand gekomen is. Zoals de mensen van de voorberei-
dingsgroep van de Taizédiensten, het Taizékoor en mijn zanglerares
Lea Schepel, die me begeleidde in het vertolken van alles wat ik niet
in woorden vatten kan en meer bood dan alleen een muzikaal luiste-
rendoor.MetMarikenenMargriet naastme tijdensde verdediging van
het proefschrift, voel ik me sterk. Net als door de warmte van Anna,
Ingeborg, Sandra, Martijje, Josien, Philine, het thuis-gevoel bij Peter
en Marloes, de vriendschap van Martine, Willemijn, de aandacht van
mijn schoonouders en familie. Mijn opa’s en oma’s hebben mij met
liefde omringd, zolang ik mij kan herinneren. Ik ben blij, dat ik met
opa en oma Feiken nog steeds heel veel kan delen. Zij zijn bij de pro-
motie mijn eregasten.

Het begin en het einde van het proefschrift vallen vrijwel samen
met het begin en het einde van de gestage afbraak van de lever vanmijn
broerWybe.Eenheftige, spannende en somsangstigeperiode in zijn en
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ons leven. Wybes ziekte en alle andere, ook prachtige, gebeurtenissen
van de afgelopen jaren hebben de banden in ons gezin versterkt. Ik ben
enorm trots op Wybe. Zijn vrouw Wilma behoort tot de dapperste
mensen die ik ken. En hoewel ik niet zo bijbelvast ben als sommige
van mijn onderzoeksobjecten, heb ik alle reden om mij met overgave
tehoudenaanhet vijfde gebod (voorkatholiekenhet vierde).Metmijn
vader deel ik het verlangen de wereld om ons heen te analyseren en te
begrijpen – net als hij met een flinke portie passie en betrokkenheid,
dus hij kon jarenlang mijn beste coach zijn. Van mijn moeder heb ik
geleerd oog te hebben voor details, voor kleine dingen die het leven
mooi maken, voor traditie en geschiedenis en de verbondenheid met
mensen die voor ons leefden. Ik bewonder de manier waarop mijn
ouders in het leven staan en ben dankbaar dat ze er altijd voor me zijn.

Maar zondermijn lief zou allesminder stralend zijn. VoorRoeland.
Elke dag, elk jaar weer zestig jaar erbij.
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Drewes was geboren in 1823, Renou in 1822.

54 Th. van Tijn,Twintig jaren Amsterdam: de maatschappelijke ontwikkeling van de
hoofdstad, van de jaren ’50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam 1965) 116.

55 Archief Verbreiding. Jaarverslag 1851.
56 Overzicht van de zendingsverenigingen door Looman op het eerste zendings-

feest in 1863.Het eerste Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest, den 6den
augustus 1863 te Wolfhezen gehouden, herdacht (Rotterdam 1863) 19–30, aldaar
21.

57 In 1859 richtte ook deVereeniging ter Verbreiding derWaarheid inHaarlem een
eigen zendingsvereniging op: de Haarlemsche Zendings-Vereeniging. Ook deze
verenigingwas bedoeld om steun te zoeken voor de zending onder de lagere stan-
den. De vereniging zamelde geld in voor deNederlandscheGereformeerde Zen-
dingsvereeniging en bood financiële ondersteuning aan jongelieden uitHaarlem
die de ambitie hadden om zendeling te worden. Zie Loomans overzicht in Het
eerste Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest, 25.

58 Overzicht van evangelisatieposten inMink,Op het tweede plan, 262–266.

hoofdstuk 3 – evangelisatie

1 J.L. Heldring, Inwendige Zending en gemeente (Leiden 1877) 54.
2 David Bos, In dienst van het koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde
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predikanten in negentiende-eeuws Nederland (Amsterdam 1999) 80–83. Soms
sprongen verenigingen de kerkenraad bij, zoals in Amsterdam in 1844, waar het
Bijbel- en Zendelinggenootschap het mogelijk maakte om meer catechisaties
te verzorgen dan de tien die de kerkenraad bekostigde. Evenhuis, Ook dat was
Amsterdam, 143.

3 Provinciale Drentsche en Asser Courant, 7 april 1853.
4 Bos, In dienst van het koninkrijk, 138.
5 Ibidem, 285–296.
6 E.W.J. Posthumus Meijes, Hervormd ’s-Gravenhage in de negentiende eeuw

(’s-Gravenhage 1935) 144.
7 PosthumusMeijes,Hervormd ’s-Gravenhage, 149–150.
8 C.J. Toebes, Dominees-drama. (Dr. J.C. Zaalberg Pz. 1828–1885) (Den Haag

1983) 82–89.
9 Toebes,Dominees-drama, 91–94.
10 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en

theologie in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen 1974) 162. Niet alleen
in Amsterdam, ook in andere gemeenten liep het kerkbezoek onder vrijzinnige
predikanten terug.Opdezemanier daalden de inkomsten vande kerk: erwerden
minder zitplaatsen gehuurd en de opbrengst van collecten liep terug. InMeppel
kwamen de kerkvoogden zo ver dat ze in 1871 de kerkenraad verzochten een
rechtzinnige predikant te beroepen: ‘Overwegend dat in de laatste jaren het
aantal onverhuurde zitplaatsen gaandeweg grooter is geworden en de opbrengst
der Collecten in de Kerk minder, zoodat bij hoogst zuinig beheer jaarlijks
aanzienlijke te korten zijn en die dreigen meer te worden, wanneer een beroep
door den Kerkeraad wordt uitgebragt tegen den zin en wil van de meerderheid
der Gemeente.’ Drents Archief. Archief Hervormde gemeente Meppel. Inv.nr.
30. Brief van de kerkvoogden, 25 september 1871. Zie over kerk en geld ook Bos,
In dienst van het koninkrijk, 338–340.

11 Toebes,Dominees-drama, 95.
12 Brieven van J.A. Wormser, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer (Amster-

dam 1876), 31 oktober 1854.
13 J.P. Verhave, Afgescheiden en wedergekeerd. Het leven van J.A. Wormser en zijn

gezin (Heerenveen 2000) 141–142.
14 J.A. Wormser, Protest tegen de Handelingen van den Algemeenen Kerkeraad

der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam; het Klassikaal Bestuur
van Amsterdam; het Provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland; de Algemeen
Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk; en Dr. L.S.P. Meyboom,
beroepen predikant te Amsterdam (Amsterdam 1854) 9.

15 Over zijn achtergrond is weinig bekend. Duidelijk is dat hij zonder academische
opleiding zich jarenlang wijdde aan de studie van oude gereformeerde predikan-
ten en dat deze zeer gereformeerde gelovige in Den Haag de spil vormde in de
kerkelijke strijd van de orthodoxie. PosthumusMeijes,Hervormd ’s-Gravenhage,
144–148.

16 J.W. Oudendag, Provinciale Friesche Vereniging van Vrienden der Waarheid,
1854–1890: een réveil-beweging in Friesland (Leeuwarden 1976) 10.

17 Wolffram, Bezwaarden en verlichten, 36, 38; het protest van de kerkenraad van
Nijkerk tegen de nieuwe bijbelvertaling werd gepubliceerd in vcs (1854) 687–
688.
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18 D.F. Strauss,Das leben Jesu. Kritisch bearbeitet (Tübingen 1835).
19 Remieg Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijd-

schrift DeGids (Amsterdam 1997) 247.
20 W.Balke, ‘Allard Pierson in de klem tussen geloof enwetenschap’,De negentiende

eeuw (1997) 51–81.
21 Toebes,Dominees-drama, 158.
22 Geciteerd in ibidem, 163.
23 C.M. Luteijn, Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864–1964 (Wageningen

1964) 10–14.
24 Kluit,Het protestantse Réveil, 455–458.
25 Auke vanderWoud,Eennieuwewereld.Het ontstaan vanhetmoderneNederland

(Amsterdam 2006).
26 Jouke Turpijn, Mannen van gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer 1848–

1888 (Amsterdam 2007) 123–152;Maartje Janse,De afschaffers. Publieke opinie,
organisatie en politiek in Nederland 1840–1880 (Amsterdam 2006).

27 De nepv neigde ook veel meer naar filantropische activiteiten dan naar stelling-
name in de richtingenstrijd in de kerk. Twee van haar evangelisten ontwikkel-
den zich ook van evangelist tot (bekend) filantroop. In 1863 stichtte Jacques van
’t Lindenhout de weesinrichtingNeerbosch bij Nijmegen. Een andere evangelist
richtte in 1883 de Martha-stichting op in Alphen aan den Rijn, een instelling
voor ernstig verwaarloosde kinderen. Zijn werk als evangelist in Amsterdam en
de ellende die hij daar zag, was hiervoor de directe aanleiding. Dubois, Aan de
minste van Mijn broeders, 26.

28 Mink,Op het tweede plan, 84–85.
29 Ibidem, 72.
30 C. Korenhof, De Vrienden der Waarheid. Van 1854 tot 1890 (ongepubliceerde

doctoraalscriptie Vrije Universiteit, Amsterdam 1978) 29; Mink, Op het tweede
plan, 163 en 230–231.

31 Mink,Op het tweede plan, 80.
32 Ibidem, 86.
33 Oudendag, Friese Provinciale Vereniging, 16.
34 Kerkelijk Maandblad, 15 december 1859.
35 Voorbeelden van verenigingen voor christelijke belangen waren te vinden in

Zwolle en Leiden. De Leidse vereniging organiseerde bijbellezingen en spreek-
beurtenopgodsdienstig gebiedom ‘kennis en leven’ te bevorderen.Verschillende
orthodox-protestantse genootschappen maakten van de lokalen van de vereni-
ging gebruik: een hulpzendelinggenootschap, de Vereeniging van Vrienden Isra-
els, deChristelijkeVereeniging (eenbroederkring), deVereenigingBroederliefde
(oorspronkelijk een leesgezelschap, nu een bibliotheekvoorziening voor min-
vermogenden), de Kiezersvereeniging Nederland en Oranje, de Leidsche Jon-
gelingsvereeniging onder alle standen en eenKinderhulpzendelinggenootschap.
Ook gaf de bekende predikant Daniël Chantepie de la Saussaye er zondags-
school. Een dergelijke organisatie was dus het middelpunt van een plaatselijke
kring van rechtzinnig protestanten. Eerste jaarvergadering van de Vereeniging
voor Christelijke Belangen in Leijden,Kerkelijk Maandblad (3 februari 1859).

36 Mink,Op het tweede plan, 158–162.
37 Archief Vrienden. Inv.nr. 4, verslagen van algemene vergaderingen, 1864, 18.
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38 Ibidem, diverse jaren. Voor namen en levensloop van evangelisten zie Mink, Op
het tweede plan, 220, 230–260.

39 ArchiefVrienden. Inv.nr. 4, verslagenvan algemenevergaderingen,1868 en1869.
40 De evangelisten verdienden niet veel. Evangelist F. van Kooij van de nepv

ontving in 1864 acht gulden per week, wat neerkomt op ruim vierhonderd
gulden per jaar,Nicolaas Bakker verdiende bij deVrienden 52 gulden permaand,
HendrikHeijnes vandeConfessioneleVereeniging kreeg zeshonderd guldenper
jaar. Mink,Op het tweede plan, 141, 163 en 179.

41 hua. Archief Confessionele Vereniging. Verslagen van de evangelisten. Brieven
van Nauta januari en oktober 1871.

42 Ibidem, 12 september 1870; Archief Vrienden, verslagen van algemene vergade-
ringen, 1864. In IJsselstein fungeerde een hoepelmakerij als evangelisatielokaal,
in Ameide een timmerwinkel.

43 W. de Jong, ‘Heb ik u niet bevolen?’ Herinneringen uit mijn arbeid als evangelist
der Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid tot handhaving van de
Leer en de Rechten der Gereformeerde Kerk (z.pl. 1903) 7.

44 Geciteerd inMink,Op het tweede plan, 155.
45 ArchiefVrienden, verslagen van algemene vergaderingen;ArchiefConfessionele

Vereeniging, verslagen van evangelisten; Nederlandsche Evangelisch-Protestant-
sche Vereeniging. Gedenkschrift vijftig jarig jubileum (z.pl. 1903).

46 Volksmagazijn voor burger en boer (1853) 2.
47 De Jong, ‘Heb ik u niet bevolen?’, 34; Archief Confessionele Vereeniging. Versla-

gen der evangelisten. Brief J. van ’t Land, 18 januari 1870.
48 Brieven van 20mei 1869 tot en met 11 januari 1871.
49 Niet alle jongelingsverenigingen werden door een evangelist opgericht, wel wa-

ren bijna alle evangelisten betrokken bij de oprichting van jongelingsverenigin-
gen. Zie onder andereDe Jongelingsbode (1863–1874).

50 Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging, 49–50.
51 Archief Confessionele Vereeniging. Inv.nr. 111. Verslagen van de vergaderingen

(1867).
52 Archief Confessionele Vereeniging. Verslagen van evangelisten. Brief Nauta

oktober 1871.
53 De Jong, ‘Heb ik u niet bevolen?’, 8; Archief Confessionele Vrienden. Verslagen

der evangelisten. Brief J. van ’t Land, 28 oktober 1870, brief Heijnis december
1870; Archief Vrienden derWaarheid. Verslagen van de afdelingen, 1872.

54 BriefVan ’t Land, 30 juni 1870,Heijnis over het dorpWarmerhuizen, 25 februari
1872.

55 Luteijn,Honderd jaar Confessionele Vereniging, 31–37.
56 Brief Nauta, oktober 1871.
57 Ibidem.
58 Kerkelijk Maandblad, 16 april 1863. Hetzelfde gebeurde in de omstreken van

Emmen: de dichtstbijzijnde rechtzinnige predikant stond inHardenberg: negen
uur reizen verderop. Toen in Nieuw-Amsterdam een afgescheiden gemeente
werd opgericht, zegden veel orthodoxe gelovigen onder wie Nauta werkte hun
lidmaatschap van de Nederlandse Hervormde Kerk op en gingen in het vervolg
ter kerke in Nieuw-Amsterdam. Brief Nauta, oktober 1871.

59 Mink,Op het tweede plan, 119–124.
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60 Jaarverslagen van Vrienden derWaarheid, 1871.
61 In Friesland en Zeeland waren provinciale verenigingen actief: de Friese Vrien-

den endeEvangelischeVereenigingZeeland.Dit verklaart de langzame groei van
het aantal afdelingen van de Confessionele Vereeniging. Inventarissen van de ar-
chieven van de Vereeniging van Vrienden der Waarheid (1854) 1863–1934, de Con-
fessionele Vereniging 1864–1986 en de Gereformeerde Bond 1906–1951 (Utrecht
1985).

62 G.G. van As e.a. (red.), Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond
1853–1903 (Amsterdam 1903) 6–9; S.H. Serné, De christelijke Jongelings-ver-
eenigingen; hare geschiedenis, werkzaamheid en vruchten, vooral met betrekking
tot Nederland (Zwolle 1867).

63 De Jongelingsbode (1863–1875); E.J.M. Faber,Honderd jaar c.m.j.v., 1853–1953
(Amsterdam 1953) 64. Opvallend is dat de verenigingen uit Friesland en Zee-
land zich in 1868 en 1872 terugtrokken om zich op provinciaal niveau te organi-
seren. Net als de evangelisatie werd in deze provincies ook het verenigingsleven
voor orthodoxe jongeren ten hoogste op provinciaal niveau georganiseerd. Dit
was het bestuur een doorn in het oog en tijdens de jaarvergadering van 1875
ontstond discussie over de vraag of alle jongelingsverenigingen zich verplicht
moesten aansluiten om als christelijke jongelingsvereniging erkend te worden.
Zo zou het njv een hechtere organisatie kunnen worden. De Jongelingsbode
(1875).

64 J. Helsloot, Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867–1896 (Amster-
dam 1995) 197–198.

65 Archief Nederlands Jongelingsverbond (njv). Inv.nr. 8 Verslagen van Jaarfees-
ten, 1863;De Jongelingsbode (1866).

66 De Jongelingsbode (1863).
67 De Jongelingsbode (1864).
68 De Jongelingsbode (1863).
69 In 1865 ontstond een scheuring in deMiddelburgse jongelingsvereniging, waar

zelfs de politie aan te pas moest komen, omdat de leden met elkaar op de
vuist gingen. Volgens een aantal leden gebruikte de voorzitter de vereniging om
leden te werven voor de zendingsgemeente in de Zeeuwse hoofdstad, waar hij
evangelist was.De Jongelingsbode (1865).

70 Willem van Oosterwijk Bruijn, Christelijke Jongelings-Vereenigingen (Amster-
dam 1872) 5.

71 De Jongelingsbode (1865). Overigens bestonden er ook uitzonderingen, getuige
de Leidsche jongelingsvereeniging onder alle standen.

72 Van As,Gedenkboek, 12.
73 DeNederlandscheVereeniging voor Israëlwas in 1846 gesticht door de bekeerde

joden Da Costa, Capadose en Carl Schwartz. Gedenkboek uitgegeven bij de
herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël
(z.pl. 1912).

74 Serné,De christelijke jongelings-vereenigingen, 50.
75 Herinnering aan de feestviering van het vijf en twintig jarig bestaan der jv onder

den Handwerkstand te Amsterdam op 16, 17 en 18 juli te Amsterdam (Amsterdam
1867).De Jongelingsbode (1867) vermeldt dat Heldring via de jongelingsvereni-
gingen zendelingen rekruteerde. Zie ook Faber,Honderd jaar c.m.j.v., 65.
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hoofdstuk 4 – nationale zendingsfeesten

1 G. van Eckeren, Ida Westerman (Amsterdam 1908) 29–30. Het verhaal speelt
zich af in een typisch orthodox-protestantsmilieu. VaderWesterman bedient als
kruidenier ‘nagenoeg de gansche orthodoxie van ’t kleine stadje, gereformeerde
en luthersen inbegrepen’ en is als gelovige nauw betrokken bij de kerk (‘Ja, ja,
de volkskerk, dat was haar vaders heiligdommetje’). Moeder en dochter leiden
de vrouwenbreikrans voor de zending in een achterkamer van de zaak. Ida geeft
zondagsschool, broerWimgaat voor onderwijzer studeren.Dekleinste kinderen
bezoeken de christelijke school.

2 Pseudoniem vanMaurits Esser (1876–1951), zoon van Isaäc Esser (1845–1920)
en Cornelia Wilhelmina Hovy (1848–1928). Zijn grootvader van vaders kant
was de in Réveilkringen bekende evangelist en straatprediker Isaäc Esser (1818–
1885). Zijn moeder was de zus van de Amsterdamse bierbrouwerWillemHovy
(1840–1915), voorman van de orthodoxe protestanten in de stad. In 1907
trouwde Hovy met Machteld Esser, een nicht van zijn zwager Isaäc. De auteur
groeide dus op temidden van orthodox-protestantse voormannen van het eerste
uur, die ook een aantal keer het woord voerden tijdens de nationale zendings-
feesten. Grootvader Esser trad op in 1864, 1871, 1872, 1877 en 1879, Willem
Hovy sprak in 1879 en was lid van de Vereeniging Christelijk Nationaal Zen-
dingsfeest van 1878 tot 1883. ‘Lijst der sprekers, die in deze 40 jaren volgens de
programma’s zijn opgetreden’, in: S.H. Buytendijk, Het veertig jarig bestaan van
het Christelijk Nationaal Zendingsfeest 1863–1903 (Arnhem 1903), 45–48. Voor
de relatie tussen de Essers en Hovy’s zie D.Th. Kuiper, ‘Esser’ in: P. van Beek e.a.
(red.),De dolerenden van 1886 en hun nageslacht (Kampen 1990) 200–215.

3 Met uitzondering van 1866 toen er een cholera-epidemie heerste in Nederland.
Het Noordelijk Zendingsfeest ontwikkelde zich na de oorlog tot een pinkster-
feest, dat tot op de dag van vandaag wordt gehouden in het Veenkloosterbos in
Friesland. Zie hierover S.J. Seinen,Zendingsfeesten en Veenkloosterbos 1877–1987
(Zuidhorn 1987) en op internet http://www.zendingsfeest.nl.

4 Reenders,Alternatieve zending, 356–361;Th. van den End, ‘Transformatie door
informatie? De bijdrage van deNederlandse zending aan de opinievorming over
het koloniale bestel’, Tijdschrift voor Geschiedenis 105 (1992) 429–445, aldaar
431; Martin Bossenbroek, Holland op zijn breedst. Indië en Zuid-Afrika in de
Nederlandse cultuur omstreeks 1900 (Amsterdam 1996) 242–243.

5 Helsloot,Vermaak tussen beschaving en kerstening, 146–151, 185–193; Jan Sme-
lik, Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen
1866 en 1938 (z.pl. 1997) 197–242; voor beschrijvingen van feesten zie ook Sei-
nen,Zendingsfeesten en Veenkloosterbos; Hans Krol, ‘Zendingsfeesten op buiten-
plaatsen in Zuid-Kennemerland’,Oud-Heemstede-Bennebroek 81 (1994) 76–88.
Reacties op het tweede feest zijn beschreven in B.A. Venemans, ‘HetWolfhezer
zendingsfeest in de letterkunde’, dnk 32 (1990) 2–10.

6 Vrij naar het in inmiddels klassieke model van Bruce Tuckman uit 1965, die
vier fasen onderscheidt in het groepsproces: de oriëntatiefase, de machtsfase, de
affectiefase en de fase van de autonome groep. Een in het Engels nogal lelijk
klinkend rijtje: forming, storming, norming, performing.
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7 J. vandenBerg,Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie.De scheuring inhetNeder-
lands Zendelinggenootschap rond het midden van de negentiende eeuw (Zoeter-
meer 1997) 12.

8 Van den Berg, Kerkelijke strijd, 18. Wellicht gold dat ook voor andere genoot-
schappen met een godsdienstige doelstelling, zoals het Nederlands Bijbelge-
nootschap en het Godsdienstig Traktaatgenootschap, maar daarover is weinig
bekend. Zoals Peter Rooden al eerder signaleerde, zijn de genootschappen met
een godsdienstige doelstelling nauwelijks door historici onderzocht. Van Roo-
den,Religieuze regimes, 130.Het nog te verschijnen proefschrift vanAnnemieke
Kolle is dan ook een zeer welkome aanvulling op de bestaande genootschapsli-
teratuur.

9 Th. van den End, ‘Groen van Prinsterer en het nzg’ in: idem, Kom over en
help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de negentiende eeuw
(’s-Gravenhage 1981) 67–88, aldaar 82–83.

10 A.Th. Boone, Bekering en beschaving. De agogische activiteiten van het Neder-
landsch Zendelinggenootschap in Oost-Java (1840–1865) (Zoetermeer 1997) 20–
21.

11 Van Rooden, Religieuze regimes, 139.
12 Zie ookHoukes, ‘Réveil van het volk’.
13 Reenders,Alternatieve zending, 357.
14 Geïllustreerd blad voor het huisgezin. Orgaan van het Java-comité.
15 Zie verder over bidstonden hoofdstuk 6.
16 O.G. Heldring, ‘Hermannsburg’, vcs (1856) 102–106, 164–168, 241–245,

287–292 en 372–375, aldaar 375.
17 Volgens J.C. Rullmann,De Nederlander, 5 juli 1933.
18 Dat heeft ook met de aard van die historiografie te maken, zoals ik in mijn

inleiding al stelde. Iemand die wel aandacht schenkt aan Buytendijk, is Rienk
Janssens, De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850–1888 (Hilversum
2001) 245–248.

19 Uitgebreid besproken in P. Spigt,Het ontstaan van de autobiografie in Nederland
(Amsterdam 1985) 196–214, 224–225.

20 S.H. Buytendijk, Bladen uit mijn levensboek (Nijkerk 1905) 17–18.
21 Buytendijk, Bladen, 18.
22 Driestar ‘IJsselstein en Utrecht’, De Standaard, 3 februari 1888. Driestarren

waren losse opmerkingen in de krant, gescheiden door drie sterretjes. In de Kuy-
perverering in het interbellumwerd een deel van de driestarren uitDe Standaard
als ‘starrenflonkering’ in boekvorm uitgebracht. Deze stukjes waren ‘het trom-
petgeschal, het hoefgetrappel, het stormsignaal, en het overwinningslied zelf ’,
die orthodoxe protestanten opwekten tot de strijd. Inleiding van Colijn in Star-
renflonkering (Amsterdam 1932) x.

23 Spigt, Het ontstaan, 211.
24 Cohen, The symbolic construction, 12; C. Taylor, ‘De politiek van erkenning’

in: Amy Gutmann (red.), Multiculturalisme. De politiek van erkenning nader
onderzocht (Amsterdam 1995) 43–95.

25 Het tweede Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest, donderdag 14 Julij
1864 te Wolfhezen gehouden herdacht. Verslag vanwege de commissie door een harer
leden opgesteld; benevens de gehoudene toespraken (Amsterdam 1864) 15.
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26 Bos, Indienst vanhet koninkrijk, 292–294.Uit de gemeentenLeiden,Dordrecht,
Haarlem, Arnhem en Groningen kwamen geen predikanten die lid waren van
de Vereeniging Christelijk Nationaal Zendingsfeest.Wel kwamen ze spreken op
diverse centrale feesten.

27 Jonkheer J.L. de Jonge, jhr.mr. J.J. Pompe van der Meerdervoort, jhr. Everard
van Weede van, H. graaf van Hogendorp en O.J.H. graaf van Limburg Stirum.
De Jonge was een christelijk-gereformeerde reder uit Goes en zou als eerste
uit christelijk-gereformeerde kring in 1875 voor de antirevolutionairen in de
Tweede Kamer zitting nemen. Pompe van der Meerdervoort was redacteur
van de conservatief-antirevolutionaire Nieuwe Goesche Courant en had grote
invloed binnen de lokale antirevolutionaire kiesvereniging. Janssens,De opbouw,
52, 53,58, 59, 101. Van Weede van Dijkveld was ambteloos burger te Utrecht,
jarenlang kerkvoogd en ouderling en zat in diverse kerkelijke commissie en
in het bestuur van diaconiescholen. Daarnaast was hij bestuurslid van tal van
christelijk-filantropische verenigingen. Aan het eind van zijn leven werd hij lid
van de Utrechtse gemeenteraad en later nog van de Provinciale Staten. A.W.
Bronsveld, Jhr. E. van Weede van Dijkvelt (Utrecht 1894).Graaf vanHogendorp
was ouderling in Den Haag en voorzitter van de Nederlandsche Bond van
Christelijke Zangvereenigingen.Martien Paats, ‘DeMuze derMuziek heeft haar
intocht gedaan…’,Vocaal 3 (2003).

28 Het tweede etc., 25.
29 De eerste die dat deed was mr. J. Messchert van Vollenhoven, samen met de

familie Van Lennep eigenaar van het landgoed Boekenrode bij Haarlem waar
het zendingsfeestmaar liefst vijf keerwerd gevierd. VanVollenhovenwas bekend
in de Amsterdamse Réveilkring en financierde in 1856 het doorgangshuis voor
jongens in Hoenderloo, dat een onderdeel werd van de Heldringgestichten. Hij
was eigenaar van bierbrouwerij De Gekroonde Valk in Amsterdam, die later
zou overgaan op zijn neef Willem Hovy. Verder was Van Vollenhoven een tijd
wethouder van Amsterdam, Eerste- en Tweede-Kamerlid en later burgemeester
van Amsterdam.

30 Zie hierover ook Annemarie Houkes, ‘Een gemeenschap op de rails’ in D.Th.
Kuiper en J. Vree (red.), Het liep op rolletjes. De eenwording van protestants-
christelijk Nederland per rail 1839–1939 (Zoetermeer 2007) 67–80.

31 Volgens geschiedschrijvers is de lijn Groningen-Meppel pas in 1870 in gebruik
genomen. A.J. Veenendaal,De ijzeren weg in een land vol water: beknopte geschie-
denis van de spoorwegen in Nederland 1834–1958 (Amsterdam 1998). Misschien
lag het dan aan Buytendijks geheugen dat hij meende dat in 1869 reizigers uit
Groningen rechtstreeks naar het zendingsfeest konden sporen.Citaten: Buyten-
dijk,Het veertig jarig bestaan, 19.

32 Algemeen Handelsblad, 11 augustus 1871.
33 Dit werd wel meer gedaan, zoals in 1861 en 1862 naar het Zeister feest. Vanaf

1858 zette de Rhijnspoorweg op zondag pleziertreinen in: voor een goedkoper
tarief kon men naar buiten en genieten van natuur en vrije tijd. Hierop kwamen
heftige reacties van gelovigen. Zie voor de discussie Evenhuis, Ook dat was
Amsterdam, 209–211.

34 Programmaboekje 1869.
35 Het verschil tussen het meest oostelijke punt in Nederland en het meest wes-
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telijke bedraagt ongeveer een kwartier. http://www.phys.uu.nl/~strous/aa/nl/
antwoorden/tijd.html.

36 Knippenberg,De eenwording, 80.
37 Een minder positief gevolg van het succes van de spoorwegen ondervonden de

feestgangers aan het einde van de eeuw. Vanaf 1899 moesten ze vroeger opstaan
om op tijd op het zendingsfeest te komen, want het begon vanaf toen een
uur eerder. ‘Het aantal dagelijksche treinen is zoodanig vermeerderd, dat er bij
geen mogelijkheid feesttreinen konden loopen op een meer gevorderd uur van
den dag,’ verontschuldigde de hoofdcommissie zich in het programmaboekje.
In 1902 stapte commissie zelfs af van de gewoonte om de feesten in juli of
augustus te organiseren, omdat het vakantieverkeer – vakantie was inmiddels
een meer gangbaar fenomeen – zo was toegenomen dat ook bij een vroegere
start onvoldoende treinen konden worden ingezet. Programmaboekjes 1899 en
1902.

38 Utrechtse Courant, 10 augustus 1871.
39 Buytendijk,Het veertig jarig bestaan, 8.
40 ‘Hetgeen andere landen, zooals Engeland, Schotland, enAmerika, reeds zoo lang

bezaten, de gelegenheid om elkander te ontmoeten en zijne gedachten mede te
deelen; de gelegenheid omelkander op tewekken en door onderlinge bespreking
in een groote gedachte te sterken, miste Nederland tot dusverre, maar gaf de
Heere ons in dezen weg.’ ‘Drie stemmen overWolfhezen’, vcs (1864) 150–167,
aldaar 157.

41 Edith L. Blumhofer en Randall Balmer (red.), Modern Christian Revivals (Ur-
bana en Chicago 1993) xii; John B. Boles, ‘Revivalism, renewal and social medi-
ation in the Old South’ in ibidem, 60–83.

42 Wat verder onderzoek naar ‘cultural’ of ‘political transfer’ ook nog zal opleveren,
zeker in de negentiende eeuw was transferring ook transforming.

43 M. Cohen Stuart, ‘Wolfhezen’, Stemmen voor Waarheid en Vrede (hierna swv)
(1864) 722–728, aldaar 724; Buytendijk, Het veertig jarig bestaan, 16; Herinne-
ringen aan Middachten. Toespraken gehouden op het zendingsfeest van 29 juli 1868
door de heren Cohen Stuart, Esser, Fauré en Huet (Arnhem 1868) 30.

44 De Heraut, 23 juni 1870;Het tweede etc., 16.
45 De Heraut, 11 augustus 1871.
46 OpeningstoespraakH.V. Hogerzeil 1874.De Standaard, 5 juli 1874.
47 Zie voor de collectieve beleving van feesten Jos Perry, Wij herdenken dus wij

bestaan: over jubilea,monumenten ende collectieve herinnering (Nijmegen1999).
48 Het Vaderland, 9 juli, 1875.
49 Gerard Keller, ‘Wolfhezen op 14 Julij 1864’,De Geldersche Volksalmanak (1865)

138–156, aldaar 156.
50 Herinnering aan Middachten, 2; De Heraut, 11 augustus 1871; ibidem, 7 juli

1872.
51 Dit is een van de centrale thema’s in AdrianHastings’The construction of Nation-

hood. Volgens Hastings zouden naties en nationalisme zoals ze nu in de geschie-
denis hebben vorm gekregen, niet hebben bestaan zonder de christelijke inter-
pretatie en implementatie van ‘the original model of the nation’ dat door de bij-
bel is aangeleverd. Adrian Hastings, The construction of Nationhood. Ethnicity,
religion and nationalism (Cambridge 1996) 4.
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52 De vergelijkingen met Israël werden al gemaakt in de zeventiende en achttiende
eeuw. Er is wel betoogd dat deze vergelijkingen gezien kunnen worden als een
bewijs voor een vroeg nationaal bewustzijn onder gereformeerden. Dat lijkt een
wat anachronistische opvatting en het is volgens mij ook niet wat de vergelijkin-
gen op de zendingsfeesten uitdrukten. Hier was het meer een theologisch con-
cept, dat als functie hadomeigenwaarde, vertrouwen enhoopuit te drukken.Zie
C.Huisman,Neerlands Israël.Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de
achttiende eeuw (Dordrecht 1983); R. Bisschop, Sions vorst en volk. Het tweede-
Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen
ca. 1650 en ca. 1750 (Veenendaal 1993); J. van Eijnatten, ‘Orthodoxie, ketterij en
consensus, 1670–1850. Drie historische vertogen over religie en openbaarheid.’,
bmgn 4 (2004) 468–490, aldaar 479.

53 Toespraak van Beets verslagen in De Heraut, 23 juni 1870; toespraak Heldring
in Het eerste etc., 14–17; openingsrede J.I. Doedes, opgenomen in De Heraut, 7
juli 1872.

54 L.J. van Rhijn, ‘Een goed koning gevende zijn volk een goed feest’, Magdalena.
Evangelisch jaarboekje (1869) 104–117, aldaar 109.

55 Al in 1864 stelde de hoofdcommissie dat op de feesten de ‘kern der natie door
alle standen vertegenwoordigd’ was. Het tweede etc., 12; Voor de ambivalente
betekenissen van het concept ‘natie’, ‘vaderland’ en ‘volk’ in Nederland in de
tweede helft van de negentiende eeuw zie Remieg Aerts en Henk te Velde, ‘De
taal van het nationaal besef 1848–1940’ inN.C.F. van Sas (red.),Vaderland. Een
geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam1999) 391–454, aldaar
399–419.

56 De Heraut, 13 augustus 1871.
57 Het eerste etc., 14–17. Zie ook de rede van H.J. van Lummel ‘Het Heidendom

onzer vaderen’,De Heraut, 18 juli 1875.
58 J. Voorhoeve sprak dit nog eens uit in een zendingsrede.Wanneer de zending aan

demeest beschaafde volken alleen zouworden gepredikt, hieldmen zo ongeveer
‘niets’ over. Het tweede etc., 71.

59 W. Zegers in:Het eerste etc., 37.
60 I. Esser in 1864,Het tweede etc., 55.
61 H.C. Voorhoeve, ibidem, 70.
62 In zendingstijdschriften kwam de legitimatie van het recht van overheersing

al veel vroeger naar voren. Zie F.C. Kamma, ‘Dit wonderlijke werk’. Het pro-
bleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het
zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya) 1855–1972. Een socio-missiologische
benadering i (Oegstgeest 1977) 141.

63 Janny de Jong,Van batig slot naar ereschuld. De discussie over de financiële verhou-
ding tussen Nederland en Indië en de hervorming van de Nederlandse koloniale
politiek, 1860–1900 (z.pl. 1989) 183–195; zie ook E.B. Locher-Scholten, Ethiek
in fragmenten: vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de
Indonesische archipel, 1877–1942 (Utrecht 1981).

64 Van Rhijn, ‘Een goed koning’, 110.
65 Het waren namelijk vooral liberale elites die op lokaal niveau de kermis en

andere volksfeesten trachtten te bestrijden door alternatieven te organiseren,
orthodoxe protestanten hadden daar slechts een klein aandeel in. Hun stiel
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was meer om zich in verenigingsvorm van ‘de wereld’ afzijdig te houden of
om in deze wereld bekeringsactiviteiten te ontplooien, zoals in het geval van
evangelisatie- en jongelingsverenigingen. Helsloot, Vermaak, 137–164; Jan van
Miert, ‘Verdeeldheid enbinding.Over lokale, verzuilde ennationale loyaliteiten’,
bmgn 107 (1992) 670–689, aldaar 680–681.

66 Toespraken: C.S. Adama van Scheltema onder andere in 1863, 1864 en 1872;
J.H. Gunning 1875. De Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den
sterken drank ‘verchristelijkte’ door de inbreng van deze orthodoxe gelovigen.
Zie Janse,De afschaffers, 154–156.

67 Waling Dykstra, Reis naar het zendingsfeest in het Oranjewoud op den 9den Julij
1873 (Leeuwarden 1873) 30.

68 G.H. Lamers en A.W. Bronsveld op het Noordelijk Zendingsfeest 1873, P.J.
Hoedemaker 1874,W. vanOosterwijkBruijn 1875,C. van Schuller tot Peursum
1880, Van Gheel Gildemeester 1881.

69 Een liberale verslaggever vroeg zich af waarom op de feesten niet met geld, maar
met bonnen moest worden betaald. Vertrouwde de organisatie de jongelingen
niet die achter de bar stonden?Of was het bonsysteem bedoeld om tijd te bespa-
ren? Het was uiteraard dat laatste. Verslag uit het tijdschrift Europa, overgeno-
men in ‘Het “Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest” te Maarsbergen’,
De Katholiek (1865) 113–121, aldaar 114.

70 De Heraut, 6 juli 1875; 9 juli 1876.
71 Tegen het socialisme in 1871, 1880, 1884 en 1890, citaten uit de bijdrage van

WillemHovy in 1879.De Heraut, 6 juli 1879.
72 Henry Jephson,ThePlatform i (Londen1892) 2. Jephson legde vooral de nadruk

op de politieke kant van het platform en beschreef de ruimte als ‘this great
institution’ waartoe iedere politieke rede in de openbaarheid, afgezien van die
in het parlement, de kerk en de rechtbank, behoorde. Hij erkende dat ook alle
niet-politieke uitingen van de publieke opinie zich op het platform bevonden,
maar achtte deze niet relevant, omdat het platform daar volgens hem niet zijn
invloed aan dankte.

73 Wolfhezen op 14 Julij 1864. Schetsen en indrukken door een ooggetuige (Kampen
1864) 19–20.

74 Wolfhezen, 20.
75 Jephson,The Platform, 5–7.
76 Geciteerd inH. Algra, ‘Deweg naar het volk. Enige opmerkingen over het Anti-

schoolwetverbond van 1872’, Antirevolutionaire staatkunde 23 (1953) 65–77,
aldaar 65–66.

77 J.C. Rullmann,Abraham Kuyper. Een levensschets (Kampen 1928) 65–66.
78 Kuyper geciteerd inHenk te Velde, ‘Kappeyne tegen Kuyper of de principes van

het politieke spel’ in idem,De eenheid en de delen, 121–133, aldaar 129.
79 Benedict Anderson, Verbeelde gemeenschappen. Bespiegelingen over de oorsprong

en de verspreiding van het nationalisme (Amsterdam 1991).
80 1875, 1882, 1894 en 1889; in titels verder nog in 1884 en 1886.
81 ‘Strijd’ in de titel van toespraken: 1864, 1879, 1881, 1882, 1887, 1888, 1891,

1893, 1894. Daarnaast werd het beeld bijna standaard gebruikt in onderwerpen
over de zending, als strijd tussen christendom en heidendom.

82 Smelik, Eén in lied en leven, 237.
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83 Zie voor dit laatste de slotrede van P. Huet inHerinnering aan Middachten, 31.
84 Beelden over zendingsgebieden werden ook in deze termen verwoord. Kamma

noemt het ‘retorische groepsbeelden’, die weinig met de werkelijkheid te maken
hadden. ‘Dit wonderlijke werk’, 139.

85 Enklaar,Kom over en help ons!, 5–13.
86 Lied uit de feestcantate van het zendingsfeest van 1903. Tekst: P.J. Hasebroek.

Programmaboekje 1903.
87 Herinneringen aan Middachten, vii.
88 Huet, ‘Slotrede’, 27.
89 Ibidem.
90 De Heraut, 11 augustus 1871.
91 A.W. Bronsveld, swv (1873) 891–892.
92 VanDeursen,Geleefd geloven, 71.
93 M.J. Aalders, ‘Het ambtsgewaad ter discussie in de kring der afgescheidenen’ in:

D.Th. Kuiper (red.), Predikant in Nederland (1800 tot heden). Jaarboek voor de
geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 v (Kampen 1997) 152–
182, aldaar 152.

94 Vanaf 1873 waren ook op de zendingsfeesten echter geen driekante steken meer
te zien, zelfs niet bij afgescheiden predikanten, aldus Fidelio (pseudoniem van
Bronsveld). Ibidem, 155.

95 J.J. Cremer, ‘Te Wolfhezen. Herinnering aan mijn ontslapen vriend, den kunst-
schilder P.L.L. Oerder gewijd’ in idem, De lelie van ’s-Gravenhage (Leiden z.j.)
160–173, aldaar 171.

96 Arnhemsche Courant, 31 juli 1868.
97 Johannes vanVloten, ‘OpBoekenrode. 5 en 30 juli 1875’,DeNederlandsche Spec-

tator 32 (7 augustus 1875) 251–252; E.J. Potgieter, ‘Heugenis vanWolfhezen. 6
augustus 1863’ in: idem, Verzamelde werken ix (Haarlem 1899) 161–166; zie
voor een verdere bespreking van de bijdragen van Keller, Cremer en Potgieter
Venemans, ‘HetWolfhezer zendingsfeest in de letterkunde’.

98 I. Esser geciteerd door Dykstra, Reis naar het zendingsfeest, 15.
99 Ibidem, 25.
100 Giambattista Basile, een Italiaans dichter uit de zestiende eeuw.
101 Algemeen Handelsblad, 9 juli 1875.
102 Margry,Teedere quaesties, 390.
103 De Tijd, 13 augustus 1871.
104 Ibidem, 12 en 13 juli 1872.
105 G.H. Lamers, ‘Toespraak ter opening van het twaalfde Christelijk Nationaal

Zendingsfeest gehouden te Boekenrode, den 7den Juli 1875’, swv (1875) 757–
775, aldaar 766–767.

106 Lamers, ‘Toespraak’, 773.
107 Buytendijk reageerde hierop inDe Wageninger, 14 juli 1888.
108 Notulen, 5 november 1902.
109 BuytendijkHet veertig jarig bestaan, 30.
110 Bossenbroek,Holland op zijn breedst, 353.
111 Anderson,Verbeelde gemeenschappen, 57.
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hoofdstuk 5 – strijd om de volkskerk

1 Peter van Rooden, ‘De sociale positie van de predikant in de tijd van Haver-
schmidt’,De negentiende eeuw 18 (1994) 39–52.

2 Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 372–436; daarnaast in kort bestek onder
meer Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, 310–316; Laarse, Bevoogding en be-
vinding, 144–148;Groot,Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters, 62–72;H.K.
deWilde en J.W.Beerekamp,Bij de tijd: ter nagedachtenis aan dr. J.W. Beerekamp
predikant te Hoogeveen van 1954–1959 (Hoogeveen 1974) 64–89; J. Erdtsieck en
W. Faber, Een aanzienlijke gemeente met een eerlijke verdraagzaamheid. Verken-
ning in de Zwolse Hervormde Gemeente gedurende de jaren 1830–1940 (Zwolle
1989) 46–80; J. Vree, ‘Abraham Kuyper te Beesd. Een vingeroefening in kerk-
reformatie’ in: S.E.M. van Doormalen (red.), Geloven tussen de rivieren: verken-
ningen in de Gelderse kerkgeschiedenis (Delft 1999) 215–248.

3 Groot, Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters, 72; Van Miert, ‘Verdeeldheid
en binding’, 675; Jasper Vree, ‘De herziening van het hervormde Algemeen
Reglement (1846–1852)’ in: G.J. Schutte en idem (red.), Om de toekomst van
het protestantse Nederland: de gevolgen van de grondwetsherziening van 1848 voor
kerk, staat en maatschappij (Zoetermeer 1998) 22–63, aldaar 59. Het artikel van
Vree vormde een zeer gedegen basis voor dit hoofdstuk. Het gaat gedetailleerd
in op de discussies over de opname van het principe van vertegenwoordiging in
het Algemeen Reglement van de Nederlandse Hervormde Kerk.

4 Het werd een belangrijk argument om de Afscheiding van 1834 te legitimeren,
zowel in de tijd zelf als later door historici. H. Bouma, ‘De “Acte van Afschei-
ding” historisch belicht’ inD.Deddens en J. Kamphuis,Afscheiding – Wederkeer.
Opstellen over de Afscheiding van 1834 (Haarlem 1984) 9–35. Gereformeerde
kerkhistorici gebruikten het beeld van het Algemeen Reglement als een van
boven opgelegde structuur die de oorzaak was voor onvrede en kerkelijke split-
singen als legitimatie voor de Afscheiding en Doleantie. Hervormde onderzoe-
kers zouden het later hebben benadrukt om een nieuwe impuls te geven aan het
kerkelijke leven na de herziening van het reglement van 1951. Peter van Rooden,
‘Studies naar lokale verzuiling als toegang tot de geschiedenis van de reconstruc-
tie van religieuze verschillen in Nederland’, Theoretische Geschiedenis 20 (1993)
439–454, aldaar 445–446.

5 J.A.M. Mensinga, Over vertegenwoordiging en verkiezingen in de Nederlandsch
Hervormde Kerk. Een woord ter gelegenheid van de grondwetsherziening gelijktij-
dig in die kerk en in den staat (Amsterdam 1848) 4.

6 J.I. Doedes, ‘De vertegenwoordiging der Nederlandsche Hervormde Kerk door
de synode in verband met die der afzonderlijke gemeenten door de kerkera-
den, vergeleken met de wijze waarop de leden der kerkelijke besturen bij de her-
vormden in Nederland worden gekozen en benoemd. Brief aan den heer pred.
J.A.M.Mensinga’,De Gids (1848) 137–181, aldaar 140.

7 Onder meer G.W. Vreede, De regtstreeksche verkiezingen tot de nationale ver-
tegenwoordiging bestreden (Amsterdam 1848); idem, De noodzakelijkheid der
indirecte verkiezing tot de nationale vertegenwoordiging nader betoogd (Amster-
dam 1848); zie ook G. de Clercq, ‘Twee nieuwe bijdragen tot het vóór en tegen
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de regtstreeksche verkiezingen’, De Gids (1848) 764–778.
8 A.S. vanNierop geciteerd in ‘De vlugschriften vandendag’,DeGids (1848) 630–

648, aldaar 647.
9 Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk van het Koninkrijk der Nederlan-

den. Vastgesteld door de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk,
den 9 september 1851, en bekrachtigd bij Z.M. besluit van 23 maart 1852, no. 3
(’s-Gravenhage 1852).

10 Het kiesregt in de Nederlandsche Hervormde Kerk of de synode van 1858 en art. 23
van het Algemeen Reglement (Utrecht 1859). Voor een overzicht van voorstellen
en de verwerping daarvan zie A. van Thiel, De uitvoering van artikel 23 van het
Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
(’s-Gravenhage 1866).

11 Verslag aan de Hervormde Gemeente van de bijeenkomst te Amsterdam op 18
augustus 1848 (Amsterdam 1848).

12 O.G. Heldring, ‘Het regt der gemeente’, vcs (1858) 729–731, 807–810, aldaar
731.

13 ‘Adres aan de Synode’, vcs (1858), 732–737, aldaar 737; auteurs onbekend. Zie
ook ‘De verkiezing der kerkeraadsleden’, ibidem, 805–806.

14 Nationaal Archief. Archief van de Hervormde Synode. Inv.nr. 27. Handelingen
van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1858 (’s Gra-
venhage 1858).

15 Ibidem. Inv.nr. 30. Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche
Hervormde Kerk ten jare 1861 (’s-Gravenhage 1861) Bijlage b, 240.

16 Synodaal reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping
van predikanten (Leeuwarden 1867).

17 Zie voor de ontwikkeling van het politieke kiesstelsel Jasper Loots,Voor het volk,
vanhet volk.Vandistrictenstelsel naar evenredige vertegenwoordiging (Amsterdam
2004).

18 P.Hofstede deGroot,Aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Groningen:
rekenschap ter zake van de benoeming van het Kiescollegie (Groningen 1867).

19 J.I. Doedes, Aan de stemgeregtigde leden der Nederlandsche Hervormde Gemeen-
ten: een woord over de nieuwe wijze, waarop predikanten, ouderlingen en diake-
nen, beroepen of benoemd zullen worden, met 1 Maart 1867 te beginnen. (Utrecht
1867) 5.

20 Doedes,Aan de stemgerechtigde leden, 26.
21 J. Cramer, Het recht der gemeente: leerrede over 1 Johannes ii;20 gehouden naar

aanleiding van de uitvoering van art. xxiii van het algemeen reglement voor de
Ned.Herv.Kerk in de Nieuwezijds-Kapel te Amsterdam, den 3den Maart 1867
(Amsterdam 1867) 20, 23.

22 J.J. van Toorenenbergen, Aan Dr. J.I. Doedes, hoogleeraar te Utrecht, bij de uit-
voering van artikel xxiii van het Algemeen Reglement voor de Nederlandsche
Hervormde Kerk (Utrecht 1867); J.H. Gunning Jr, Zestien stellingen betrekkelijk
het stemrecht der gemeente, aan de gemeente ter overweging gegeven (Amsterdam
1867); P.J. Elout van Soeterwoude, Iets over Ds Gunning’s Zestien stellingen, be-
trekkelijk het stemregt der gemeente (’s-Gravenhage 1867); A. Capadose, De con-
sequente confessioneele of art. 23 in verband met den toestand van het Nederlandsch
Hervormd Kerkgenootschap: tweede woord aan leeraren en gemeenten. Mede-
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deelingen aan de Hervormde Gemeente te ’s Gravenhage (’s-Gravenhage 1867).
23 Overigens beoogde de politieke census wel om onontwikkelde burgers te schei-

den van de ontwikkelden.
24 D. Chantepie de la Saussaye, ‘Boekaankondiging’, vcs (1867) 654–656.
25 Deze bekering wordt in de studie van Jeroen Koch gepresenteerd als rode draad

in Kuypers leven. Jeroen Koch, Abraham Kuyper. Een biografie (Amsterdam
2006).

26 A. Kuyper, Wat moeten wij doen, het stemrecht aan ons zelven houden of den ker-
keraad machtigen? Vraag bij de uitvoering van Art. 23 (Culemborg 1867).

27 Kuyper,Wat moeten wij doen?, 2–3.
28 Ibidem, 19.
29 Ibidem, 32.
30 Al vanaf 1869 bepleitte Kuyper de afschaffing van het districtenstelsel. In plaats

daarvan zou een stelsel van evenredige vertegenwoordiging moeten worden
ingevoerd dat ruimte gaf aan minderheden die zich op beginselen verenigden.
Kortom aan een vertegenwoordiging van verschillende partijen in de samenle-
ving. Loots, Voor het volk, 50–53.

31 Deze visie op de kerk is tevens een verklaring waarom bij Kuyper uiteindelijk
een kerk en een politieke partij zo nauw met elkaar verbonden konden worden.
J. Vree, ‘Organisme en instituut. De ontwikkeling van Kuypers spreken over
kerk-zijn (1867–1901)’ in: C. Augustijn en J. Vree, Abraham Kuyper: vast en
veranderlijk.De ontwikkeling van zijn denken (Zoetermeer 1998) 86–108, aldaar
104–105.

32 Eenuitgebreide beschrijving vande procedure is opgetekenddoor ondermeer de
Leidse kerkenraad. Gemeentearchief Leiden. Archief Hervormde Kerkenraad.
Notulen, 1 maart 1867.

33 Verslag van L.J.van Rhijn in vcs (1867) 739–741.
34 Archief Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid. Notulen 20 februari en 27

april 1867.
35 Een officiële einduitslag is niet gepubliceerd. De uitslagen van de lokale stem-

mingen werden gepubliceerd in de Kerkelijke Courant. De Waalse, Engelse en
Schotse kerken heb ik niet in de telling meegenomen. Van de 1325 Nederlands
Hervormde gemeenten heb ik er 1178 geteld. Dat is 89% van het totaal aantal
gemeenten. Van de 1178 waren 576 gemeenten voor behoud van de bestaande
situatie en 611 voor verandering. Van de getelde gemeentenwas dus 48,9% tegen
en 51,1% voor de invoering van artikel 23. Kerkelijke Courant, 16 maart–17
augustus 1867.

36 Kerkelijke Courant, 17 augustus 1867.
37 Ook de vaders die hun kinderen op een diaconieschool of armenschool hadden,

maar zelf niet werden bedeeld, kregen nu stem- en kiesrecht.
38 VanRhijn noemde de afdelingenWassenaar, Voorschoten, Katwijk, Katwijk aan

Zee en Noordwijk. L.J. van Rhijn. ‘Nog een woord over artikel 23, met het oog
opde daarover uitgekomen geschriften en reeds volbragte stemming’,vcs (1867)
737–742, aldaar 739. Ook de afdeling Delfshaven coördineerde de kerkelijke
verkiezingen in die plaats. hua. Archief van de Confessionele Vereeniging.
Inv.nr 171. Verslagen van de afdelingen. Delfshaven 1868.

39 Van Tijn,Twintig jaren, 374; Janssens,De opbouw, 38, 63.
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40 Provinciale Groninger Courant, 13 oktober–18 december 1867.
41 GemeentearchiefDenHaag. Archief van deKiesvereeniging onder de zinspreuk

‘De Bijbel’, 1871–1878.
42 In DenHaag ligt een archief van een kiesvereniging, maar daarnaast is er teleur-

stellend weinig terug te vinden in kranten, die onontbeerlijk zijn om iets meer
over het verloop van de verkiezingen te kunnen zeggen. In Leiden waren diverse
kerkelijke kiesverenigingen,maar die hebben geen archievennagelaten.Ookhier
ondersteunt verslaggeving in kranten niet het summiere en bijna standaard ver-
haal over het verloop van de verkiezingen dat uit de notulen van de kerken-
raad naar voren komt.Onderzoek naar Evangelie en Belijdenis in Kampenwaar-
over in De Heraut van 1871 werd bericht, leverde wat betreft de organisatie van
latere verkiezingen geen extra informatie op, noch in het archief, noch in de
Kamper Courant. Gemeentearchief Kampen. Archief Nederlands Hervormde
Gemeente. Inv.nr 27.Notulen van deAlgemeeneKerkeraad, 10 april–20 decem-
ber 1867.Kamper Courant, 1867–1875.

43 Bij de oprichting van Het Evangelie zou een advertentie zijn geplaatst in de
Provinciale Groninger Courant. Ik heb deze niet kunnen achterhalen. Bekend
is dat de predikanten Hofstede de Groot, Reitsma en A. van Toorenenbergen
de vereniging steunden. Hofstede de Groot, Aan de Nederduitsche Hervormde
Gemeente.

44 In 1838 had Hofstede de Groot een vrouwenvereniging opgericht voor armen-
verzorging in de stad. Het doel van de vereniging was om zoveel mogelijk arme
gezinnen te helpen door thuis bij hen op bezoek te gaan. De bezoekindeling was
gebaseerd op de indeling van de stad in tien kerkwijken. In 1858 was de vereni-
ging op haar hoogtepunt, daarna daalden het aantal werkende leden en de col-
lecteopbrengsten gestaag. Toch werden in 1863 nog 273 gezinnen bezocht, wat
neerkwamop941 personen.Vree, ‘P.Hofstede deGroot en de armenverzorging’,
226.

45 Provinciale Groninger Courant, 24 november 1867.
46 Groninger Archieven. Archief van deNederlandseHervormde Kerk te Gronin-

gen. Inv.nr. 14. Notulen van de kerkenraad 1867–1891.
47 Ibidem, 30 november 1867.
48 W.L.F. Rengers, E.J. Thom. A.Thuessink van der Hoop en J.J.P. Valeton, Evan-

gelizatie. Berigt over de werkzaamheid van den evangelist J.P. Grimm, in de stad
en provincie Groningen (Groningen 1850).

49 ‘Groningse afdeling van de Vereeniging ter Verbreiding derWaarheid opgericht
in december 1855’, vcs (1856) 346–347; ‘Eerste verslag van de vereeniging ter
verbreidingderwaarheid, gevestigd teGroningen, 1855–1856’,vcs (1857) 492–
497; De Goede Belijdenis, 15 mei 1868; Valeton en De Mol Moncourt hadden
eerder nog samengewerkt bij de oprichting van de eerste christelijke lagere school
in Groningen in 1851. Janssens, De opbouw, 33–35. Daarnaast was Valeton
betrokken bij het Christelijk Kluftverbond in de tweede kluft tot Onthouding
van alle Bedwelmende Dranken, de voorloper van de Groningse geheelonthou-
dersvereniging. Deze vereniging was actief in de tweede van de tien Groningse
kerkwijken en deed daar onder meer huis-aan-huisbezoek. Groninger Archie-
ven. Archief van de afdeling Groningen van de Nationale Christen Geheelont-
houders Vereniging (1822) 1894–1968, inventaris.
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50 Anoniem, Groningen op weg naar Dordt? Drie vragen over de aanstaande kerke-
lijke verkiezing (Groningen 1867) 6.

51 Anoniem,Groningen op weg naar Dordt?, 16.
52 Archief Nederlandse Hervormde Kerk Groningen. Inv.nr. 14. Notulen van de

kerkenraad, 20 december 1867.
53 Zie ookHoukes, ‘Réveil van het volk’, 83–84.
54 Archief Verbreiding. Notulen 15 april, 27 april en 11 mei 1867.
55 Ibidem, 31 augustus 1867.
56 Korenhof,Vrienden, 32–34 en bijlage 8.
57 Archief Verbreiding. Notulen, 14 september 1867.
58 Van Tijn,Twintig jaren, 375.
59 Ibidem, 375–377.
60 De orthodoxie won ondermeer nog inHaarlem,Dordrecht, Breda en Sneek.De

Goede Belijdenis, 15 mei 1868.
61 A. Kuyper,De werking van artikel 23 (Amsterdam 1869) 8.
62 Archief Synode, inv.nr. 37Handelingen van de algemeene synode der Nederland-

sche Hervormde Kerk ten jare 1868, 141.
63 Geciteerd inDe Goede Belijdenis, 12 juni 1868.
64 Archief Synode, Inv.nr. 148. Bijlagec. ‘Overzigt vanden staat derNederlandsche

Hervormde Kerk’, 5–6.
65 H.Oort, ‘Een vreemdsoortig ideaal’,De Tijdspiegel (1869) 412–417, aldaar 415.
66 D. Chantepie de la Saussaye, De Crisis. Kerkelijke tijdvragen (Rotterdam 1868)

10–11.
67 De Goede Belijdenis, 10 juli 1868.
68 De Goede Belijdenis, 2 oktober 1868.
69 Zie ook J.H. Gunning, ‘Laat ons één zijn met elkander! Een woord aan Dr.

A. Kuyper na het lezen van “de Werking van Artikel 23” ’, vcs (1869) 659–
668; idem, Waarschuwingen tegen verkeerde geestelijke bewegingen onzes tijds
(Amsterdam 1869).

70 Kuyper,De werking van artikel 23, 5.
71 Archief Verbreiding. Notulen 1 februari 1868.Hoewel eenmeerderheid van het

bestuur voor het voorstel was, ging het plan niet door. Voorzitter Looman en
bestuurslidHöveker, beiden gerespecteerde leden van de Réveilkring in Amster-
dam, waren van mening dat men voor dergelijke zaken maar contact moest zoe-
kenmet de kiesverenigingenVaderland enOranje of Burgerpligt. Een strijd voor
de uitbreiding van het politieke stemrecht was niet de taak van een evangelisa-
tievereniging.

72 Welke parlementariërs voor een censusverlaging waren, wordt niet vermeld.
Bijlage bij de Handelingen der Staten-Generaal 1868–1869, 1032.

73 J.T. Buijs, ‘Onze Kieswet’, De Gids (1869) 345–371, aldaar 354–355.
74 Onder andere in Nijmegen, Kampen, Zwolle, Dordrecht, Den Haag, Leiden

en Woerden werden nu verenigingen opgericht. In plaatsen als Hoogeveen en
Makkum waren ze ergens tussen 1867 en 1871 ontstaan. De Heraut, 31 maart
1871–5 januari 1872;Archief vandeKiesvereeniging onder de zinspreukDeBij-
bel, 1871–1878;Van der Laarse,Bevoogding en bevinding, 145;Gemeentearchief
Leiden.ArchiefKerkeraadNederlandsHervormdeGemeente Leiden Inv.nr. 21:
notulen, 29 september 1871.De orthodoxe vereniging Evangelie enBelijdenis in
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Hoogeveen volgde opde oprichting van de vrijzinnige Licht enVrijheid.H.Gras
en F. Nijstad e.a. (red.), Geschiedenis van Hoogeveen 1815–1975 (Amsterdam en
Meppel 1995) 358; Reglement voor de kiesvereeniging Broederschap in de Her-
vormde gemeente van Makkum en Cornwerd (Workum 1870).

75 Kamper Courant, 19 november 1871.
76 Geciteerd in Van Tijn,Twintig jaren, 385.
77 J.Cramer, ‘VrijmakingderKerk.Waardoor?Enwanneer?’, swv (1870) 392–410,

aldaar 393.
78 A.W. Bronsveld, ‘Kroniek’, swv (1871) 285.
79 J. Cramer, ‘De Amsterdamsche kerkeraad en de doopquaestie’, swv (1870)

1199–1210, aldaar 1209–1210.
80 Idem, De evangeliedienaar, van allen vrij, en toch allen dienstbaar: rede [naar

aanleiding van 1Cor. 9: 19a], ter bevestiging van Ds. N.H. de Graaf, als herder en
leeraar in de Nred. Herv. gemeente te Amsterdam, gehouden in de Nieuwe kerk
aldaar, 15 October 1871 (Amsterdam 1871) 9.

81 Idem, ‘Amsterdamsche Brieven’ vi, swv (1873) 40–49, aldaar 47–48.
82 Idem, Waarheen nu?: eene vraag aan allen die recht en waarheid liefhebben in de

Nederlandsche Hervormde Kerk (Amsterdam 1872) 40.
83 J.J. Prins,Een geneesmiddel erger dande kwaal (Amsterdam1873).DeGroningse

predikant J. van Waning Bolt schreef een brochure in uiterst heftige toon. Wel
had hij aardig in de gaten hoe de verhoudingen lagen binnen de orthodoxie:
‘Daar is verdeeldheid in ’t orthodoxe legerkamp.Mocht het aan Z.H. paus Abra-
ham i in den zin komen om een Gereformeerde Concilie samen te roepen ten
einde Sint-Bogermans te canoniseeren, de belijdenisschriften, waaraan hij en de
orthodoxen zelve zich niet houden, voor onfeilbaar te doen verklaren, en zichzel-
ven met een, – zoo schijnt het te duchten dat de eenstemmigheid evenmin vol-
komen zou zijn als te Rome in 1870.Dr.Cramer schijnt juist niet zoo’n heel leer-
zaam en gedwee volgeling en ja-en-amen-zegger te zijn op alles wat de dappere
strijder, die “den Standaard” omhoog houdt gelieft te zeggen, te verrichten en te
decreteeren. De “vriend en broeder” P. Huët veroorlooft zich ook het “enfant
terrible” van de partij te spelen. Dr. Bronsveld, en meerdere medearbeiders aan
deStemmen voorWaarheid enVrede, verheffenhunne stemmenook soms anders-
luidende en luider dan wel aan Z.H. aangenaam kan zijn. Dát koninkrijk is dus
in zichzelve verdeeld. En dat is eene geruststelling.’ J. vanWaningBolt,Daarheen
niet! (Tiel 1873) vi.

84 Predikanten: R. Posthumus Meyjes, C.S. Adama van Scheltema, J.J.L. ten Kate,
B.J. Adriani, en J. Posthumus Meyjes. Ouderlingen: Smissaert, Koenen, Van der
Linden, Scholten en Groenewegen. De Standaard, 5 januari 1873; Van Wasse-
naer genoemd door Prins, Een geneesmiddel, 1; G.H. Lamers, ‘De reorganisatie
van het bestuur in de Nederlandsche Hervormde Kerk’, swv (1873) 633–658.

85 J. Cramer, ‘Amsterdamsche Brieven’ vii, swv (1873) 168–183, aldaar 169.
86 Koch heeft treffend geschetst hoe Kuyper zichzelf telkens weer in de slachtoffer-

rol konmanoeuvrerennadat die eerst zelf olie ophet vuur gegooidhadofmensen
zo tot op het bot beledigd, dat een reactie niet kon uitblijven.

87 Voor een overzicht van visies op het volkskerkbegrip zie J.D.Th. Wassenaar,
Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader (Zoetermeer
1999) 251–272.
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88 J. Cramer, Wij gaan vooruit: een woord van bemoediging in den kerkelijken strijd
(Amsterdam 1873) 49.

89 Idem, ‘Amsterdamsche Brieven’ ix, swv (1875) 1068–1077, aldaar 1075. Zie
ook idem,Waarheen nu?, 11.

90 Idem, ‘Amsterdamsche Brieven’ xii, swv (1875) 1155–1167, aldaar 1160.
91 A.A.H.Hoytink, 1870–1970. 100 jaarNederlandsche Protestantenbond (z.pl. z.j.)

9.
92 Zie hiervoor Buitenwerf,God van vooruitgang.
93 In 1874 had de bond 3200 leden, zes jaar later waren dat er 10500 in 91 afde-

lingen.Verslag van de Vijfde Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Protes-
tantenbond (Rotterdam 1875) en Verslag van de Tiende Algemeene Vergadering
van het Nederlandsch Protestantenbond (Rotterdam 1880).

94 Er werd eerst een vrijzinnige vereniging opgericht met 529 leden en 329 begun-
stigers. Vervolgens gingmen over tot de stichting van de remonstrantse gemeen-
te. E.H. Cossee, ‘ “Wij hebben iets anders en beters te doen.” Ds. B.J.C. Mossel-
mans en de stichting der Remonstrantse gemeente te Groningen’ in: Van Hal-
sema,Geloven in Groningen, 261–266, aldaar 263.

95 Cossee, “Wij hebben iets anders”, 266, noot 8. Knippenberg,De religieuze kaart,
122; zie ook: http://www.remonstranten.org/.

96 Knippenberg,De religieuze kaart, 120–125.
97 E.H. Cossee, ‘De stichting van De Vrije Gemeente, haar voorgeschiedenis en

uitwerking’ in: J.D. Snel e.a. (red.), En God bleef toch in Mokum: Amsterdamse
kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw (Delft 2000) 99–116, aldaar
109–111.

98 H.M.C. van Oosterzee, ‘De aangenomen reorganisatie-artikelen’, swv (1875)
274–296.

99 P.S. van Ronkel e.a.,Eenige leden der gemeente, vernomen hebbende… te stemmen
voor opheffing van het kiescollege (Amsterdam 1881).

100 Archief van de Hervormde Synode. Inv.nr. 61. Handelingen van de algemeene
synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1888 (’s Gravenhage 1888)
285–289.

hoofdstuk 6 – rumoerige politiek en stille zending

1 Klassiek is H. Algra, ‘De weg naar het volk. Enige opmerkingen over het Anti-
schoolwetverbond van 1872’,Anti-Revolutionaire Staatkunde 23 (1953) 65–77;
zie verder onder meer Th. van Tijn, Schoolstrijd en partijvorming in Nederland
(Amsterdam 1966); Kossmann,De lage landen, 288, maakt daarbij wel de kant-
tekening dat de schoolkwestie, hoe succesvol voor partijvorming ook, er maar
één reden voor was; I. Lipschits, Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse poli-
tieke partijen. De protestants-christelijke stroming tot 1940 (Deventer 1977) 24
en 26; Remieg Aerts e.a. Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van
Nederland 1780–1990 (Nijmegen 1999) 122.

2 Zie voor een heldere bespreking van definities van politiek het eerste hoofdstuk
van Bart Tromp,De wetenschap der politiek. Verkenningen (Leiden 1993).

3 De Standaard, 16 mei 1878.
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4 Noch de Belgen in de jaren twintig, noch de voorstanders van algemeen kies-
recht in 1911 evenaarden het volkspetitionnement van 1878. Pas in 1923 werd
het ‘record’ verbroken met de petitie tegen de vlootwet, die 1,1 miljoen handte-
keningen opleverde.

5 Ido de Haan, ‘Het onderwijs in de grondwet. Van staatszorg tot vrijheidsrecht’
in:De eeuw van de grondwet, 182–217, aldaar 197–199.

6 Diverse artikelen in Ernst en Vrede 3 (1856) en De Vereeniging: Christelijke
Stemmen 8 en 9 (1855 en 1856).

7 Petitie Ernst en Vrede in ‘Correspondentiën en berigten’, vcs (1856) 567–572,
aldaar 569; andere petities ibidem, 575–577.

8 D. Chantepie de la Saussaye, Gedachten over het wezen en de behoefte der kerk,
bepaaldelijk der Nederl. Hervormde (Leiden 1855) 48.

9 H.H. Kemink aan Groen, 11 januari 1856 in A. Goslinga (red.), Schriftelijke
nalatenschap iv (’s Gravenhage 1949) 215.

10 Arnhemsche Courant, 13 maart 1856.
11 Ibidem, 23 april 1856.
12 ‘Het wetsontwerp voor het lager onderwijs’, vcs (1856) 512–523, aldaar 522–

523.
13 A.Mackay, ‘Politieke beschouwingen’, vcs (1856) 626–639, aldaar 631.
14 Deze klassieke christelijke opvatting is helder beschreven door Andreas Kinne-

ging, ‘De verhouding tussen kerk en staat. Een ideeënhistorisch overzicht’ in:
Marcel ten Hooven enTheo de Wit (red.), Geen ongewenste goden. De publieke
rol van religie in Nederland (Amsterdam 2006) 69–89, aldaar 70–80.

15 Dit gegeven is de basis voor het ‘publiek-regtelijk karakter der kerk’. Zie Chan-
tepie de la Saussaye,Gedachten, 48.

16 ‘Politieke beschouwingen’, vcs (1857) 83–97, aldaar 83.
17 D. Chantepie de la Saussaye, ‘De optreding van het nieuwe ministerie’, Ernst en

Vrede 3 (1856) 299–309, aldaar 299.
18 D. Langedijk,De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857 (Kampen 1937)

52–53.
19 De Schoolbode. Bijblad (1876).
20 Voor voorbeelden zie F. Kalsbeek, J. Lens en J.B. Meijnen, Van strijd en zegen:

gedenkboek van het christelijk onderwijs (Leiden 1904) 173–177, 179–188, 472–
473.

21 Berigten. Vereeniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs ii (’s-Gravenhage
1861) bijlage.

22 J.A. Bennekom e.a. (red.), Honderd jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
1860–1960 (Wageningen 1960) 28.

23 A.Goslinga e.a. (red.),De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
1860–1935 (Wageningen 1935) 18–19.

24 Berigten (1861–1864).
25 Ditwoordwordt in de historiografie veel gebruikt,maar bijna nergens uitgelegd.

Shibboleth, of ‘schibbolet’ in de Statenvertaling, betekent letterlijk ‘krachtige
stroom’ en fungeert in het Oude Testament (Richteren 12:6) als wachtwoord in
de strijd tussen twee groepen Israëlieten: de Gileadieten en de Efraïmieten. De
Efraïmieten konden de [sj]-klank niet uitspreken, de Gileadieten wel. Wanneer
er nu vluchtelingen aankwamen bij de rivier die door de Gileadieten was bezet,
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dan controleerden de Gileadieten of de vluchtelingen tot de vijandige groep
behoorden door hen het woord ‘sjibbolet’ te laten uitspreken. Konden ze dat,
dan werden ze doorgelaten, zeiden ze daarentegen ‘sibbolet’, dan werden de
vluchtelingen gedood.

26 S. Vissering, ‘ “Een dubbelzinnige triomf ” Mr. G. Groen van Prinsterer, Aan de
Kiezers i–vii. Dr. R. Fruin, Politiekemoraliteit. Open brief etc.’,De Gids (1864)
246–265, aldaar 249.

27 Aan de kiezers iv–vi (1864).
28 De Vereeniging: Christelijke Stemmen besteedde er in het geheel geen aandacht

aan. In Stemmen voor Waarheid en Vrede verscheen wel een artikel tegen de
methode-Groen, waar de redactie het niet mee eens was en die bovendien uit-
mondde in een discussie over de kerkelijke tegenstelling tussen de ‘evangelisch-
confessioneelen’ en de ‘juridisch-confessioneelen’. Het had niets meer te maken
met de manier waarop Groen in 1864 de kiezers benaderde. ‘Kerk en Staat’, swv
(1864) 485–501; L. Tinholt, ‘Oorlog? (Polemiek en repliek)’, swv (1864) 561–
588.

29 R. Fruin,Politieke moraliteit. Open brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer (1864).
30 Vissering, ‘Een dubbelzinnige triomf ’; zie ook Remieg Aerts, De letterheren.

198–200.
31 Vissering, ‘Een dubbelzinnige triomf ’, 264.
32 J.T. Buijs, ‘Misverstand.G.Groen van Prinsterer, Aan deKiezers i–xix’,De Gids

i (1866) 84–111, aldaar 95 en 110.
33 Volksblad, geciteerd inAan de Kiezers xx (’s-Gravenhage 1865).
34 G. Groen van Prinsterer,De tweede kamer en de verzoekschriften of de beraadsla-

ging van 28 april 1856 met bijlagen en aantekeningen (Utrecht 1856) 12.
35 Groen,Aan de Kiezers xx, 2 en 8.
36 Boekbespreking C.W. Opzoomer, ‘De vrije volksschool. Redevoering n.a.v. het

mandement der Bisschoppen’ (Amsterdam 1868) door prof. S. Visschering, De
Gids (1869) 143–155, aldaar 151.

37 Kalsbeek, Van strijd en zegen, 166–167.
38 G. Groen van Prinsterer,Nederlandsche Gedachten 1 (1869) 37.
39 Voor een opsomming zie A. Goslinga, ‘Het conflict Groen-Beets’ in: De Veree-

niging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 155–241, aldaar 155.
40 Goslinga, ‘Het conflict’, 231–232.
41 G. Groen van Prinsterer,Nederlandsche Gedachten (1870) 382.
42 Bronsveld, ‘Kroniek’, swv (1869), 619.
43 Bronsveld, ‘Kroniek’, swv (1870) 520.
44 Vergelijk het standpunt van Van der Brugghen die op basis van dit argument

het optreden van de antirevolutionairen (lees: Groen van Prinsterer) als ‘staat-
kundige partij’ in het parlement afkeurde. J.A. Singendonck, ‘Waarom was Mr.
J.J.L. van der Brugghen tegen eene christelijke staatkundige partij?’, swv (1887)
798–815, aldaar 804–806, 810–814.

45 Bronsveld, ‘Kroniek’, swv (1870) 169.
46 Ibidem.
47 Voor het eerst zo geformuleerd in A.W. Bronsveld, ‘Kerk en school’, swv (1871)

832–844, aldaar 844.
48 H.C. Diferee, ‘Levensbericht van Dr. Gerrit Jan Vos Adriaansz.’, Jaarboek van de
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Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (z.pl. 1917) 174–193.
49 L.C. Suttorp,Dr. A.W. Bronsveld: zijn visie op een halve eeuw (Assen 1966) 3–4.
50 A.W. Bronsveld, Souvenirs (Amsterdam 1918) 17–40.
51 J. Vree, ‘Een vingeroefening’, 218.
52 L. Blok e.a. (red.), Tim op Charlois: een greep uit de geschiedenis van de cjmv
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