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Woord vooraf
Iedereen die een boek schrijft, doet intellectuele schulden op. Het is een genoegen
een deel daarvan te kunnen erkennen. Mijn belangstelling voor de moderne
Nederlandse kerkgeschiedenis werd gewekt tijdens mijn verblijf bij de vakgroep
Kerkgeschiedenis en Kerkrecht van de Theologische Faculteit van de Vrije
Universiteit. Ik was daar een vreemdeling en bijwoner, maar werd er vriendelijk
ontvangen. Het hoge niveau waarop de kerkgeschiedenis binnen de vakgroep beoefend
werd, heeft blijvende indruk op me gemaakt.
Aan de onderzoeksgroep Godsdienst en Maatschappij van de Faculteit der Politieke
en Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam dank ik
niet alleen het inzicht dat het moderne onderzoek naar nationalisme het mogelijk
maakt de positie van godsdienst in de moderne tijd beter te begrijpen. Vrijwel alle
hoofdstukken van dit boek zijn besproken op de informele seminars van de staf van
de onderzoeksgroep. Zonder de vriendschap en intellectuele stimulering van mijn
collega's Gerd Baumann, Patricia Spyer en Peter van der Veer zou dit werk niet tot
stand zijn gekomen.
Mijn grootste intellectuele verplichting is aan Joke Spaans. Iedere gedachte in dit
boek is tijdens gesprekken met haar ontstaan. Aan haar boek over de religieuze
geschiedenis van Haarlem in de halve eeuw na de Reformatie dank ik mijn
belangrijkste uitgangspunt - dat godsdienst in Nederland alleen zinvol bestudeerd
kan worden op het niveau van een politieke eenheid, omdat daar bepaald wordt wat
de betekenis is van de voorstellingen en handelingen van de verschillende religieuze
groepen.
Eerdere versies van delen van dit boek zijn bij verschillende wetenschappelijke
gelegenheden gepresenteerd. Het eerste hoofdstuk berust op een lezing voor een
conferentie over secularisering die het
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Max-Planck-Institut für Geschichte in januari 1994 in Göttingen organiseerde, en
op een bijdrage aan een conferentie over confessionele culturen in Europa, die
georganiseerd werd door de Ernst-Troeltsch-Gesellschaft in september 1994 in
Augsburg. Een eerdere versie van het tweede hoofdstuk is verschenen in het Tijdschrift
voor Sociale Geschiedenis 17 (1991), 361-393. Het stuk is slechts licht bewerkt. Het
derde hoofdstuk is geschreven als bijdrage voor de door Niek van Sas bijeengeroepen
en geleide begripshistorische werkgroep ‘Vaderland’. Versies ervan zijn als lezing
gepresenteerd tijdens het congres over de Revolutie van de Werkgroep XVIIIe Eeuw
in september 1995 in Leuven, en tijdens een studiedag van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen in december 1995. Het vierde hoofdstuk berust op
een lezing voor de conferentie over bekering van de onderzoeksgroep Godsdienst
en Maatschappij in juni 1994 in Amsterdam. Een Engelse versie is verschenen in
Peter van der Veer (ed.), Conversion to Modernities: The Globalization of Christianity,
Routledge 1996, 65-87. Versies van het vijfde hoofdstuk zijn in juni en november
1995 als lezing gehouden in Norwich en in Amsterdam, op respectievelijk de
zomerconferentie van de Ecclesiastical History Society, en op een gezamenlijk door
het Max-Planck-Institut für Geschichte en de onderzoeksgroep Godsdienst en
Maatschappij georganiseerde conferentie over godsdienst en nationalisme in Europa
en Azië. Het zesde hoofdstuk berust op een lezing bij de vergadering van de
Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée, in Luik in september
1994. Ik heb mijn voordeel gedaan met de vragen en opmerkingen die bij deze
verschillende gelegenheden naar voren werden gebracht.
Edwina Hagen, Martijn de Rijk, Marieke van Oostrom en Marjan van Hout lazen
het hele manuscript en hebben mij behoed voor inhoudelijke blunders en stilistische
fouten. Voor alles wat nog steeds onjuist is, ben ik uiteraard als enige
verantwoordelijk.
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Inleiding
Godsdienst heeft een merkwaardige plaats in het gangbare beeld van de Nederlandse
geschiedenis. Aan de ene kant maken pogingen om Nederland en de Nederlanders
te karakteriseren vrijwel altijd gebruik van religieus verschil. Het eigene van
Nederland wordt gevonden in het conflict tussen dominee en koopman, het christelijk
onbehagen over economische overvloed, of de tegenstelling tussen calvinisten,
katholieken en liberalen.
Aan de andere kant wordt in beschrijvingen van de Nederlandse geschiedenis
nauwelijks verband gelegd tussen godsdienst en maatschappij. De kloof tussen beide
wordt bovendien dieper en breder naarmate men dichter bij het heden komt. Al kort
na de Opstand van de zestiende eeuw begint godsdienst uit historische werken te
verdwijnen. In beschrijvingen van de achttiende eeuw is religie zo goed als weg. Als
een soort spiegelbeeld van dit verschijnsel komen in kerkhistorische overzichten
verwijzingen naar de politieke en maatschappelijke werkelijkheid minder vaak voor
naarmate men het heden dichter nadert.
In de nieuwste Algemene Geschiedenis der Nederlanden zijn zes delen aan de
moderne tijd gewijd, dat zijn de jaren sinds 1770. Slechts in één van deze zes delen
zijn enkele bladzijden zonder meer aan godsdienstige ontwikkelingen gewijd. Het
betreft de periode voor 1840. Voor de jaren daarna moet de lezer het stellen met
korte paragraafjes met titels als ‘Het uiteengaan van kerk en school’ en ‘Het
uiteengaan van kerk en sociale voorzieningen’. De laatste twee delen, die de twintigste
eeuw behandelen, besteden zelfs in het geheel geen aandacht aan godsdienst in
Nederland.1 De nadruk op de sociaal-economische geschiedenis die de nieuwe
Algemene Geschiedenis der Nederlanden kenmerkt, biedt geen afdoende verklaring
voor deze verwaarlozing. Men
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treft haar ook aan in andere overzichtswerken. Niemand zal Kossmann van een
overmatige belangstelling voor economische ontwikkelingen verdenken. Toch worden
in zijn De Lage Landen 1780-1980 kerkelijke en godsdienstige ontwikkelingen in
het moderne Nederland buiten beschouwing gelaten, afgezien van enkele fraaie
zinnen over het negentiende-eeuwse modernisme en wat ironische opmerkingen over
de katholieken van de jaren zestig.2 Kossmann schrijft, met andere woorden, alleen
over godsdienst wanneer pogingen het christendom aan de moderne tijd aan te passen
falen. Omgekeerd zoekt men in de Nederlandse Kerkgeschiedenis van Otto de Jong
tevergeefs naar het begrip ‘verzuiling’. Ook de zaak zelf wordt niet besproken.3 Dit
zijn geen uitwassen. Kossmann en De Jong worden terecht als goede historici
beschouwd. De Algemene Geschiedenis der Nederlanden vat het historische kunnen
van de Nederlandse geschiedschrijvers van de jaren zeventig samen.
De gedachte dat godsdienst in de moderne tijd een eigen plaats heeft, los van de
wereld van de politiek en de economie, wordt vrijwel algemeen gedeeld.4 Die plaats
is dan in de marge. Godsdienst wordt voor de echte wereld niet van belang geacht.
Dit is heel merkwaardig. Over deze vergaande diagnose bestaat vrijwel volledige
overeenstemming. Toch berust ze niet op serieus onderzoek of nuchtere reflectie.
Men kan met goede redenen verdedigen dat godsdienst tussen ongeveer 1880 en
1970 in de Nederlandse samenleving van groter maatschappelijk en politiek belang
was dan ooit eerder het geval was geweest. De gedachte dat het belang van godsdienst
afneemt, ontleent haar vanzelfsprekendheid niet aan haar overeenstemming met de
feiten, maar aan haar verwevenheid met allerlei voorstellingen over het karakter van
de moderne wereld. De rationele, moderne eigen aard van het Westen wordt al zo'n
twee eeuwen geconstrueerd door hem te contrasteren met het veronderstelde bijgeloof
van andere culturen elders en het als godsdienstig voorgestelde eigen verleden. Over
moderniteit wordt altijd gesproken door haar tegenover godsdienst te stellen.
***
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Deze voorstelling is diep verankerd in allerlei algemeen aanvaarde noties, manieren
van spreken en zinswendingen. Ze wordt niet als theorie naar voren gebracht, maar
als gemeenplaats. Daaraan ontleent ze ook haar kracht. Zodra men probeert feitelijk
aan te tonen dat godsdienst in de moderne tijd minder belangrijk wordt, of tracht
theoretisch begrijpelijk te maken waarom dat zou gebeuren, blijkt dat de notie niet
op zeer goede gronden berust. Een voorbeeld daarvan is te vinden in een recent werk,
waarin de godsdienstsociologen Bruce en Wallis de secularisatietheorie uiteenzetten
en haar laten bediscussiëren door historici.5 De secularisatiethese stelt een diagnose
en biedt een verklaring. De diagnose luidt dat onder invloed van de modernisering
het maatschappelijk belang van godsdienst afneemt. De verklaring berust op het
onderscheiden van drie aspecten aan het moderniseringsproces. Maatschappelijke
differentiatie leidt tot het ontstaan van verschillende levenssferen - van economie tot
onderwijs of kunst - met eigen specialisten en wetmatigheden, die zich onttrekken
aan godsdienstige beïnvloeding. De groei van bovenlokale verbanden leidt tot een
toename van onpersoonlijke contacten en bureaucratische vormen van heerschappij,
waardoor het belang van op religieuze normen berustend gedrag afneemt. De toename
van een rationeel inzicht in de aard van de werkelijkheid leidt tot een afnemende
plaats voor het beroep op een bovennatuurlijk ingrijpen. Tot slot noemen Bruce en
Wallis nog twee situaties waarin modernisering niet hoeft te leiden tot een afname
van het belang van godsdienst. Wanneer godsdienst verbonden raakt met de
verdediging van een cultuur, zoals bijvoorbeeld in de band tussen het
rooms-katholicisme en het Pools nationalisme, of wanneer godsdienst steun biedt
bij plotselinge culturele overgangen, zoals immigranten die meemaken, kan zijn
belang tijdelijk zelfs toenemen.
Er kan veel tegen de secularisatiethese worden ingebracht. Het is de vraag of een
theorie die zulke grote mogelijkheden biedt om tegenvoorbeelden te neutraliseren
nog wel enige inhoud bezit. Wanneer is er geen sprake van culturele verdediging of
culturele overgang?6 De tegenvoorbeelden die de historici in het werk van Bruce
aandragen en waaruit zonder uitzondering blijkt dat het wel meevalt met de
veronderstelde afname van het belang van godsdienst in de moderne tijd,
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worden door de sociologen in het nawoord wegverklaard. Empirisch gezien is de
theorie aantoonbaar onjuist. Nergens is sociale en economische modernisering zo
innig omhelsd en zo fanatiek nagestreefd als in de Verenigde Staten. Toch bloeit
daar het christendom.7 De geopperde verklaringen zijn theoretisch incoherent.
Maatschappelijke differentiatie leidt ook tot het ontstaan van een eigen religieuze
sfeer, waarin men de vruchten van rationalisering en specialisering net zo goed kan
plukken als elders.8 Alle grote wereldgodsdiensten ontlenen hun macht - het is bijna
een kwestie van definitie - aan hun bovenlokale organisatie, niet aan hun
geworteldheid in plaatselijke gemeenschappen. Het is, tenslotte, moeilijk vol te
houden dat de rationalisering een wereld heeft geschapen waarin de mens niet meer
onderworpen is aan het lot of aan krachten die zich aan zijn invloed onttrekken.9
Ik wil met dit korte overzicht niet het steriele debat over secularisatie heropenen.
Twee zaken zijn van belang om naar voren gehaald te worden. Ten eerste geldt ook
voor de secularisatietheorie het hierboven gemaakte punt dat voorstellingen over
godsdienst in de moderne tijd nauw verbonden zijn met een zelfbeeld van het Westen.
Het is niet moeilijk om in de drie aspecten die aan het moderniseringsproces
onderscheiden worden vulgarisaties te herkennen van de grote sociologische theorieën
van Durkheim, Tönnies en Weber. Deze aartsvaders van de sociologie was het vooral
om een bepaling van de eigen aard van de moderne tijd te doen. Zij gebruikten
daarvoor gedachten over de ontwikkeling van de plaats van godsdienst.
Het tweede punt betreft de manier waarop in de geopperde verklaringen het proces
van modernisering verbonden wordt met de achteruitgang van godsdienst. Bruce en
Wallis beklemtonen zorgvuldig dat de secularisatiethese de afname wil verklaren
van het maatschappelijk belang van godsdienst, en zich niet wil uitlaten over de
empirisch nauwelijks vast te stellen ontwikkelingen in de aard en intensiteit van het
persoonlijk geloof. Maar zij betrekken fundamentele maatschappelijke ontwikkelingen
op godsdienst door aannemelijk te maken dat ze leiden tot het ongeloofwaardiger
worden van religieuze voorstellingen. Volgens Bruce en Wallis leiden alle drie de
aspecten van het moderniseringsproces ertoe dat religieuze voorstellingen minder
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plausibel worden. Godsdienst als maatschappelijk verschijnsel berust op individuele
overtuiging. Modernisering leidt ertoe dat deze overtuigingen minder geloofwaardig
worden. Daardoor neemt de steun voor godsdienst en daarmee zijn maatschappelijk
belang af. Zij nemen dus aan dat modernisering door haar werking op de
voorstellingen van het religieuze individu de godsdienst als maatschappelijk
verschijnsel beïnvloedt.
De fout in dergelijke redeneringen schuilt in de veronderstelling dat godsdienst
zijn plaats in vroegere maatschappijen dankte aan de inzet en betrokkenheid van de
gelovigen. Dat was niet het geval. Godsdienstige organisatie en de zichtbare
aanwezigheid van godsdienst berustte vroeger niet op vrijwilligheid. Godsdienst als
maatschappelijk verschijnsel was deel van de openbare sfeer. Hij berustte op macht
en niet op vrijwillige organisatie. De tegenwerping dat dit nu precies omschrijft wat
secularisatie is, een proces waarbij godsdienst verandert van een deel van de publieke
orde in iets dat op persoonlijke keuze berust, snijdt geen hout. Ten eerste verliezen
de aangevoerde verklaringen, die zich richten op de manieren waarop godsdienst
voor het individu minder aannemelijk wordt, dan hun verklarend karakter. Ten tweede
ligt het meer voor de hand deze verandering precies te beschrijven, dan ze op voorhand
als een afname van het maatschappelijk belang van godsdienst te karakteriseren.
***
In plaats van gebruik te maken van de secularisatietheorie, met haar dubieuze
oorsprong in speculaties over her unieke karakter van het moderne Westen, haar
theoretische incoherentie en ongevoeligheid voor empirische tegenvoorbeelden, is
het beter om als historicus aan godsdienst twee aspecten te onderscheiden. Het eerste
aspect is dat godsdienst mensen iets doet. Godsdienst is empowering, zoals de
Canadese filosoof Charles Taylor dat begrip gebruikt voor ethische theorieën.10 Het
geeft mensen kracht. Wat godsdienst mensen precies doet, en of dat een tijdelijke of
blijvende morele invloed is, is een kwestie van de bijzondere historische
omstandigheden. Maar iedere godsdienst kan zo'n morele invloed op individuen
uitoefenen en hun

Peter van Rooden, Religieuze regimes

14
kracht verlenen. Het tweede aspect van godsdienst dat voor de historicus van belang
is, betreft de plaats waar een samenleving godsdienst lokaliseert. Die plaats blijkt
uit de praktijken die binnen de samenleving plaatsvinden om godsdienst te bevorderen,
op te roepen of in stand te houden. Waar godsdienst precies gelokaliseerd wordt - in
rituelen, in dingen, in de orde van de samenleving, in het innerlijk zelf van morele
individuen - hangt van historische omstandigheden af.
Beide aspecten van godsdienst zijn uiteraard nauw verbonden. Er zal altijd een
bepaald verband bestaan tussen de lokalisering van godsdienst binnen een samenleving
en wat die godsdienst mensen precies doet. Dat verband zal overigens zelden
rechtlijnig en ondubbelzinnig zijn. Maar waar het mij hier om gaat is dat de vraag
waar godsdienst binnen een samenleving gelokaliseerd wordt, een andere vraag is
dan die naar wat godsdienst mensen in die samenleving doet.
Zelfs in een samenleving die godsdienst in het innerlijk van morele subjecten
lokaliseert, zoals dat in Nederland sinds het laatste kwart van de achttiende eeuw
gebeurde, hangt die maatschappelijke plaats niet af van de mate waarin het streven
naar het vormen van zulke religieuze innerlijkheden succes heeft. De nieuwe
lokalisering krijgt gestalte in nieuwe praktijken op het gebied van onderwijs, een
nieuwe plaats voor de kerken in de samenleving, een nieuwe rol voor de leer. Op
wat voor manieren zo'n nieuwe maatschappelijke lokalisering van godsdienst ook
veranderingen met zich meebrengt in wat godsdienst mensen doet, kan alleen bepaald
worden door concreet historisch onderzoek.
Het maken van dit onderscheid tussen de maatschappelijke lokalisatie van
godsdienst en wat godsdienst mensen doet heeft voor de historicus grote voordelen.
De lokalisatie van godsdienst betreft de inrichting van de maatschappij. Het begrip
maakt het mogelijk godsdienst en politieke geschiedenis, en godsdienst en
maatschappijgeschiedenis nauw met elkaar te verbinden. De voorstelling dat
godsdienst het individu vooral kracht verleent maakt het mogelijk te ontkomen aan
het intellectualisme dat de meeste godsdienstsociologie en een slecht soort
mentaliteitsgeschiedenis kenmerkt en dat aanneemt dat mensen handelen op basis
van de voorstelling die zij zich maken van de bovennatuurlijke en natuurlijke
werkelijkheid.11
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***
Wat hier volgt is geschiedenis, en in geschiedenis gaat het niet om de juistheid van
theorieën. Het gaat wel om begrippen. Wie iets wil beschrijven, heeft begrippen
nodig, omdat hij anders niets ziet.12 De historicus die denkt geen begrippen nodig te
hebben volgt simpelweg de gemeenplaatsen van zijn eigen tijd of milieu, en daar
kan iets banaals en onjuists toe behoren zoals de secularisatiethese. In de hier volgende
artikelen over de geschiedenis van godsdienst in Nederland probeer ik twee dingen
te doen. Ik wil ten eerste laten zien dat het mogelijk is religieuze geschiedenis te
integreren in de gewone geschiedenis. Deze ambitie berust op een verwerping van
de secularisatiethese. Het is de vanzelfsprekendheid van de voorstelling dat godsdienst
in de moderne tijd minder belangrijk wordt, die het historici mogelijk maakt zo
weinig aan godsdienst te doen. In dit boek wordt daarentegen verdedigd dat godsdienst
ook in de moderne tijd van groot maatschappelijk belang is geweest. Dat wil aan de
andere kant niet zeggen dat godsdienst een vast element in de Nederlandse
geschiedenis is geweest, met een eigen ontwikkeling die los van de maatschappij
beschreven zou kunnen worden. Integendeel. Mijn tweede ambitie is om aannemelijk
te maken dat de plaats van godsdienst in de Nederlandse samenleving verschillende
malen radicaal is verschoven en dat daarmee ook telkens zijn betekenis veranderde.
Het eerste hoofdstuk biedt een essayistisch overzicht van de Nederlandse religieuze
geschiedenis vanaf het ontstaan van de Republiek tot op heden. Het probeert te laten
zien dat in die geschiedenis drie verschillende perioden onderscheiden kunnen worden,
elk met een eigen karakter. Het tweede en het derde hoofdstuk beschrijven aspecten
van de grootste religieuze omslag in de Nederlandse geschiedenis. Onder de Republiek
was godsdienst gelokaliseerd in de zichtbare politiek-religieuze orde van de
samenleving. Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw werd godsdienst
gelokaliseerd in het innerlijk van de leden van de morele gemeenschap van het
vaderland. Die omslag wordt aan de hand van twee ontwikkelingen beschreven: de
verandering in de aard van het predikantschap en de omslag in de religieuze
verbeelding van de politieke gemeenschap. Voor wat in deze
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twee hoofdstukken gebeurt, bestaat geen voorwerk. Ze zijn dan ook tamelijk technisch
en gedetailleerd. Het vierde en vijfde hoofdstuk gaan in op de opkomst van de zending
en het ontstaan van de Nederlandse kerkgeschiedschrijving. Beide activiteiten
berustten op de nieuwe lokalisering van godsdienst in het innerlijk van de burgers
van het vaderland. Het zesde hoofdstuk gaat in op de tweede grote omslag in de
lokalisering van godsdienst in de Nederlandse samenleving: de opkomst, in de tweede
helft van de negentiende eeuw, van religieuze groepen die zich tegen de morele
eenheid van de natie keerden. Het hoofdstuk probeert te laten zien dat de gangbare
interpretatie van de orthodox-protestantse verzuiling als de politieke en
maatschappelijke organisatie van een al bestaande religieuze groep onjuist is. Het
orthodox-protestantse volksdeel ontstond door de kerkelijke en politieke mobilisaties
van de tweede helft van de negentiende eeuw.
Wat hier gebeurt is iets nieuws. In de hoofdstukken worden verschillende
historische methoden toegepast, van begripsgeschiedenis en kwantitatieve
sociaal-historische analyses tot traditionele ideeëngeschiedenis. Dat is bedoeld om
te laten zien dat het hier gekozen perspectief vruchtbaar is en op veel verschillende
gebieden vragen kan opwerpen. Deze bundel heeft een sterke thematische eenheid,
maar is geen overzichtswerk over de geschiedenis van godsdienst in Nederland. Hij
probeert wel een samenhangende interpretatie te bieden van de plaatsen die godsdienst
in de loop van de Nederlandse geschiedenis heeft ingenomen.
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1 Publieke kerk, protestants vaderland, verzuilde samenleving
Secularisatie en ontkerstening in Nederland
Het is nuttig om gelijk bij het begin kort uiteen te zetten hoe hier over de Nederlandse
ervaring van secularisatie en ontkerstening gesproken wordt. Dit wordt geen verhaal
over een geleidelijke ontwikkeling. Radicale verschuivingen in de verhouding tussen
godsdienst, maatschappij en politiek zijn kenmerkend voor de religieuze geschiedenis
van Nederland. Ik kies een recent voorbeeld. Aan het begin van de jaren zestig was
Nederland waarschijnlijk het meest kerkelijke land in Europa. Meer dan tachtig
procent van de bevolking beschouwde zich als lid van een kerk, en van hen woonde
bijna driekwart iedere maand zeker één kerkdienst bij. De rooms-katholieken en de
gereformeerden, samen goed voor de helft van de Nederlandse bevolking, zaten bijna
allemaal zeker één, maar doorgaans drie of vier zondagen per maand in de kerk.
Christelijke politieke partijen haalden bij landelijke verkiezingen moeiteloos meer
dan de helft van de stemmen, zoals ze dat sinds de invoering van het algemeen
mannenkiesrecht in 1918 steeds gedaan hadden.1
In de jaren negentig is Nederland de meest ontkerstende natie van Europa. Meer
dan de helft van de bevolking zegt niet tot een kerk te behoren. Gedurende de
afgelopen dertig jaar heeft één van iedere vier, misschien zelfs één van iedere drie
Nederlanders de kerk van zijn of haar ouders verlaten, niet om lid te worden van een
andere religieuze gemeenschap, maar om voortaan tot geen enkele kerk te behoren.2
Het einde van deze vrije val van het ledental van de kerken is voorlopig nog niet in
zicht. Als de huidige percentages van mensen
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die kerken verlaten en er lid van worden gelijk blijven, eindigt de daling over een
jaar of twintig. Dan zal nog zo'n 20 tot 30 procent van de Nederlanders lid van een
kerk zijn.3
Niet alleen het ledental van de kerken daalt spectaculair. Ook de betrokkenheid
van de Nederlanders die zich nog wel tot een kerk rekenen neemt snel af. In 1980
woonde nog een kwart van alle katholieken de mis bij op een willekeurig gekozen
zondag in maart. In 1993 was dat gehalveerd.4 Het aantal gereformeerden dat
desgevraagd opgeeft zelden of nooit een kerk te bezoeken verdubbelde tussen 1985
en 1990 bijna, van één op de zeven tot één op vier.5 Bij de algemene verkiezingen
van 1994 leden de christelijke politieke partijen, die sinds de jaren zestig hun aanhang
al geleidelijk hadden zien dalen, de grootste nederlaag uit de Nederlandse
parlementaire geschiedenis. Als gevolg van deze verkiezingen werd, voor het eerst
in meer dan vijfenzeventig jaar, een kabinet gevormd waarvan christelijke partijen
geen deel uitmaakten.
De afgelopen dertig jaar heeft zich een massale ontkerstening in Nederland
voorgedaan. Deze ontwikkeling is voornamelijk bestudeerd en bijgehouden door
sociologen. Zij lieten opinieonderzoeken uitvoeren en onderwierpen de uitkomsten
daarvan aan subtiele statistische analyses. Hun verklaringen zijn minder subtiel. Ze
doen een beroep op de theorie dat secularisatie, de achteruitgang van godsdienst, het
resultaat is van een al eeuwenlang voortschrijdend proces van maatschappelijke
modernisering en rationalisering.6 Het is niet verstandig om plotselinge omslagen te
verklaren met behulp van eeuwenoude ontwikkelingen. Het buitengewoon hoge
niveau van kerkelijke betrokkenheid in de jaren 1960 was het resultaat van succesvolle
religieuze massabewegingen die waren opgekomen in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Die bewegingen ontplooiden zich in dezelfde periode waarin de
cultureel en economisch stagnerende Nederlandse maatschappij veranderde in een
moderne, industriële natie. Van ongeveer 1870 tot 1970 leidde de modernisering van
de Nederlandse economie en maatschappij niet tot een vermindering van de invloed
van het christendom op de Nederlandse samenleving.7
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Secularisatie
Aan secularisatie als maatschappelijke ontwikkeling worden doorgaans drie aspecten
onderscheiden. Ten eerste heeft het verschijnsel van doen met een vermindering van
het belang van godsdienst voor de individuele gelovigen. In de loop van de tijd gaat
godsdienst minder betekenen voor minder mensen. In de tweede plaats leidt
secularisatie tot een vermindering van het belang van godsdienst en de kerken voor
de maatschappij en het publieke leven. Op den duur wordt politiek bedreven, geld
verdiend, onderwijs gegeven, kunst geschapen en medische zorg aangeboden alsof
er geen God bestaat. En in de derde plaats wordt secularisatie wel geacht de godsdienst
zelf aan te tasten en hem ertoe te brengen zijn aanspraak op het bezit van een
exclusieve waarheid op te geven. Uiteindelijk gaat godsdienst op in een algemeen
gedeelde moraal.8
Ik wil deze definities niet gebruiken als beschrijvingen of verklaringen, maar als
analytische hulpmiddelen om de sociale geschiedenis van godsdienst in Nederland
gedurende de afgelopen vier eeuwen te periodiseren. Ik zal betogen dat daarin drie
verschillende tijdperken onderscheiden kunnen worden, elk met een eigen verhouding
en ontwikkeling van de volgende aspecten van godsdienst: individuele betrokkenheid,
publieke rol, intern karakter. Enig voorbehoud lijkt op zijn plaats. Het volgende
overzicht wil geen verhaal vertellen maar begrijpelijk maken welke plaats godsdienst
in de Nederlandse samenleving in verschillende perioden innam. Het gebruik van
begrippen leidt automatisch tot het zien van verschillen en het maken van onderscheid.
Een tweede punt is belangrijker. Het is goed mogelijk dat de verbijsterende religieuze
omslag van de afgelopen jaren de hier voorgestelde blik op het verleden beïnvloed
heeft. Ik zie verschillende perioden van geleidelijke ontwikkeling, van elkaar
gescheiden door plotselinge verschuivingen, vergelijkbaar met de radicale omslag
in de plaats van godsdienst die nu plaatsvindt. Zo'n periodisering is niet te vinden in
de bestaande kerkhistorische literatuur. Ik denk dat dat het gevolg is van een gebrek
aan analytische scherpte, maar het kan geen kwaad om hier te benadrukken dat veel
van wat volgt een hypothetisch karakter draagt.
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De periode van de publieke kerk
De Republiek was het onbedoelde resultaat van een opstand. Rond 1580 hadden
politieke en militaire lotgevallen geleid tot het ontstaan van een nieuwe en
onafhankelijke politieke gemeenschap in het noorden van de Habsburgse Nederlanden.
De nieuwe staat voerde de Reformatie in. De gereformeerde kerk, die in de jaren
1550 een effectieve organisatie had opgezet en een ondergronds bestaan had geleid,
werd de nieuwe publieke kerk.9 De Opstand beïnvloedde de plaats die godsdienst in
de nieuwe staat kreeg op twee cruciale punten.
Zijn oorsprong in een opstand tegen een centraliserend bestuur leidde er allereerst
toe dat de nieuwe staat een uitgesproken anti-absolutistisch karakter droeg. De vraag
waar de formele soevereiniteit berustte werd nooit tot algemene tevredenheid
beantwoord. In feite was de macht in handen van lokale elites, dat wil zeggen, de
stedelijke oligarchieën in het sterk geürbaniseerde westen en adellijke of anderszins
machtige families elders. Als gevolg daarvan verschilde de stijl van de
machtsuitoefening binnen de Republiek van wat elders in Europa gebruikelijk was.
Alle politieke beslissingen in de Republiek vereisten uitgebreid overleg. Er was geen
bureaucratisch centrum dat streefde naar de onderwerping van lokale instanties.
Godsdienst en kerk werden niet ingezet om de macht van zo'n centrum te vieren.
Ten tweede weigerden zowel de burgerlijke als de kerkelijke autoriteiten om alle
onderdanen van de Republiek lid te maken van één staatskerk. Een belangrijk motief
van de Opstand was het verzet tegen de Inquisitie en haar vervolging van ketters
geweest. De politieke elites van de nieuwe Republiek deelden de overtuiging dat
niemand vervolgd mocht worden vanwege zijn of haar religieuze mening. Ook de
nieuwe publieke kerk weigerde de positie van een staatskerk, waarvan iedere
onderdaan van de Republiek automatisch lid zou zijn.10 In de jaren voor de Opstand
waren de gereformeerden, sociologisch gezien, een sekte geweest zoals de
doopsgezinden. Anders dan de doopsgezinden zagen de gereformeerden hun bestaan
als sekte niet als ideaal. Zij meenden dat hun nieuwe positie als publieke kerk hun
rechtens toekwam. Maar ze wilden ook een gemeenschap van ware
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gelovigen zijn en niet automatisch iedereen als lid erkennen.
Deze twee aspecten maakten de Republiek tot een uitzondering in het
vroeg-moderne Europa. Overal elders speelde het opleggen van een confessionele
orde aan de hele bevolking een belangrijke rol in het proces van staatsvorming. Het
ontbreken van zo'n politiek binnen de Republiek betekende overigens niet dat macht
daar geen invloed had op het ontstaan van religieuze identiteit. Integendeel. Het is
duidelijk dat politieke en militaire factoren doorslaggevend waren voor het ontstaan
van een tot op heden stabiel geografisch patroon van religieuze verdeeldheid. Tijdens
de eerste helft van de zeventiende eeuw ontstonden binnen de Republiek drie
onderscheiden gebieden, elk met een eigen religieus-politieke orde.11 Een eerste
gebied werd gevormd door de strook achter het front van de jaren 1600-1620. Hier,
in een band die dwars door het huidige Nederland loopt, van het zuidwesten naar het
noordoosten, kwam een orde tot stand die nog het meest leek op de regelingen die
gebruikelijk waren in de protestantse gebieden van het Duitse Rijk. Pogingen tot
katholieke reorganisatie werden, vanwege de nabijheid van het front, niet getolereerd.
De gereformeerde kerk was in deze gebieden zeer nauw met de politieke autoriteiten
verbonden. Ze bezat nauwelijks mogelijkheden tot zelfstandig handelen. De gehele
bevolking werd geacht tot haar te behoren en op den duur werden deze gebieden
vrijwel homogeen protestants. Ze zijn dat tot op de dag van vandaag gebleven.
Na 1626 veroverde het leger van de Republiek omvangrijke gebieden ten zuiden
en ten oosten van deze protestantenband. De katholieke identiteit van de bevolking
van de veroverde gebieden was gedurende twee generaties door het programma van
de Contrareformatie versterkt. De Republiek was niet in staat om katholieke
organisatie in deze gebieden volledig te onderdrukken. Tot op heden zijn ze vrijwel
homogeen katholiek gebleven. Aan de veroverde gebieden werd een religieus-politiek
regime opgelegd, dat lijkt op het bewind van het anglicaanse Engeland over het
vroeg-moderne Ierland. Het werd de veroverde gebieden niet toegestaan een
soevereine provincie en daarmee een volwaardig deel van de Republiek te worden.
Een kleine groep gereformeerde beambten, meest immigranten uit het Noorden,
bestuurde het gebied in naam van de Staten-Generaal. De katholieke

Peter van Rooden, Religieuze regimes

22
meerderheid werd uitgesloten van de politiek en het bestuur.
Een werkelijk originele religieuze orde ontstond alleen in het derde gebied, ten
noorden en westen van de protestantenband. Dit gebied, Holland, Utrecht, het
westelijk gedeelte van Friesland, vormde het hart van de Republiek. Hier stonden
de autoriteiten al heel vroeg vormen van katholieke reorganisatie toe. Hier vonden
de doopsgezinden, de vreedzame resten van de revolutionaire anabaptisten van de
jaren 1530, hun aanhang. Hier genoot de gereformeerde kerk ook relatief de grootste
vrijheid. Hier ontwikkelde ze een eigen identiteit in een aantal conflicten over haar
belijdenis en publieke status. Theologisch kunnen deze conflicten geïnterpreteerd
worden als een proces waarin het strikte calvinisme van Genève voorstellingen
verdrong die afkomstig waren uit andere centra van het gereformeerd protestantisme,
zoals Heidelberg en Zürich.12 De conflicten bereikten een hoogtepunt in een twist
over het leerstuk van de predestinatie tussen twee Leidse hoogleraren in de theologie,
Arminius en Gomarus. In de jaren 1610, tijdens het Twaalfjarig Bestand in de oorlog
met Spanje, raakten bijna alle politieke conflicten in de jonge Republiek vermengd
met dit theologisch debat. De Republiek kwam dicht bij een burgeroorlog. In 1618
en 1619 bevestigden de volgelingen van Gomarus op de synode van Dordrecht de
overwinning van hun politieke bondgenoten. Zo'n honderdveertig predikanten, bijna
allemaal uit Holland en Utrecht, werden uit de kerk gezet. Aan het eind van de jaren
1620 organiseerden sommigen van deze predikanten hun aanhang in deze provincies
in een nieuwe kerk, de Remonstrantse Broederschap.
De meest vruchtbare manier om de vroege religieuze geschiedenis van de kern
van de Republiek te beschouwen is, zoals Joke Spaans betoogd heeft, de situatie te
interpreteren als een nieuw begin. Alle religieuze groepen moesten binnen de nieuwe
orde hun plaats vinden, een nieuwe organisatie opzetten en leden winnen.13 In de
steden van Holland en Utrecht concurreerden de gereformeerden, katholieken en
doopsgezinden om aanhang. Alleen Haarlem, een van de drie of vier belangrijkste
Hollandse steden, is grondig onderzocht. Daar behoorde in 1620, twee generaties na
de invoering van de Reformatie, naar schatting ongeveer de helft van de bevolking
tot een kerk. Dat
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betekent niet dat de andere helft bestond uit mensen die zichzelf niet als christen
beschouwden, maar dat ze niet behoorden tot de gereformeerde, lutherse, katholieke
of doopsgezinde gemeenschappen. De geestelijkheid van al deze groepen ontkende
de mogelijkheid een christelijk leven te leiden buiten de eigen gemeenschap.
De religieuze geschiedenis van Nederland tussen 1620 en 1815 is niet systematisch
bestudeerd. Aan het eind van de achttiende eeuw werd iedereen geacht tot een kerk
te behoren. De succesvolle confessionalisering die tijdens deze periode plaatsvond,
lijkt het resultaat geweest te zijn van twee verschillende ontwikkelingen. Aan de ene
kant werd het lidmaatschap van een kerk deel van de levensstijl van een respectabel
burger. Vanaf het ontstaan van de Republiek tot het laatste kwart van de zeventiende
eeuw, ongeveer van Coornhert tot Spinoza, werden geregeld ‘spiritualistische’
opvattingen van het christendom naar voren gebracht. Deze opvattingen
rechtvaardigden een individuele betrokkenheid bij het christendom die zich niet
vertaalde in het behoren tot een bijzondere godsdienstige groep. De verdedigers van
zulke noties betreurden de verdeling van de maatschappij tussen verschillende
concurrerende religieuze groepen en veroordeelden hun geruzie als onchristelijk.14
De aantrekkelijkheid van zulke individualistische opvattingen van het geloof nam
af in het laatste kwart van de zeventiende eeuw. In zijn Tractatus Theologico-Politicus
definieert Spinoza de fundamentele geloofsartikelen die de kern vormen van alle
echte religieuze overtuigingen. Hij formuleert hier geen nieuw ideaal, maar biedt
een radicale rechtvaardiging van een religieus vertoog dat in de Republiek al aan het
verdwijnen was. Spinoza biedt een manier aan waarop het ideaal van één politieke
en religieuze gemeenschap verwerkelijkt kan worden, ook al hebben individuen
schijnbaar verschillende overtuigingen. In de achttiende eeuw zou de maatschappij
doorgaans voorgesteld worden als een gemeenschap die bestond uit verschillende
religieuze groepen.
De achteruitgang van individualistische opvattingen van het geloof had vooral
invloed op de sociaal hogere groepen. Een tweede proces was kwantitatief
belangrijker. Lokale overheden ontwikkelden een beleid dat erop gericht was de
verschillende kerken de zorg voor hun eigen armen op zich te laten nemen.
Administratieve maatregelen om
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de religieuze identiteit van de ontvangers van armenzorg te bepalen waren altijd
onderdeel van zo'n beleid. Het is belangrijk om in te zien dat zulke maatregelen op
zich niet bedoeld waren om de armen te protestantiseren. De overheden probeerden
alle religieuze groepen ertoe te brengen voor hun eigen leden te zorgen. Zij die geen
lid van andere religieuze groepen waren werden beschouwd als gereformeerd.15
De maatregelen betreffende armenzorg waren deel van een wijdere bemoeienis
van de politiek met godsdienst, waardoor in de loop van de tijd de religieuze orde
van de Republiek en de verhoudingen tussen de verschillende religieuze groepen
gestabiliseerd raakten. Het waren altijd lokale overheden die maatregelen inzake
godsdienst uitvoerden, maar hun beleid vertoont grote overeenkomsten. Ten eerste
zorgden de autoriteiten ervoor dat de positie van de notabele leken binnen de
verschillende kerken versterkt werd. Bij geen van de erkende religieuze groepen van
de Republiek had de geestelijkheid iets te zeggen over geld, niet bij de
gereformeerden, maar evenmin bij de lutheranen, de joden, de doopsgezinden of de
remonstranten. Ten tweede eisten de lokale autoriteiten overal het recht op de
benoeming van nieuwe geestelijken goed te keuren, tot welke kerk ze ook behoorden.
En ten derde hielden de autoriteiten overal een oog op het inwendig leven van elke
religieuze groep en ondersteunden ze de autoriteit van de kerkelijke gezagdragers,
zolang die hun aanhang geen verplichtingen oplegden die een algemene moraal te
boven gingen.
Deze nauwe betrokkenheid van de overheden bij de maatschappelijke manifestatie
van godsdienst, waarvan elementen aan te wijzen zijn vanaf de eerste jaren van de
Republiek, hield een zekere erkenning in van alle kerken als legitieme delen van de
maatschappelijke en religieuze orde. Het is moeilijk onderscheid te maken tussen
erkenning van een religieuze groep en bemoeienis door de overheden. Erkenning en
bemoeienis gingen gelijk op. De overheid was het meest betrokken bij de
gereformeerde kerk, die zij als de publieke kerk erkende. Omgekeerd valt de groeiende
erkenning van de katholieken als een rechtmatig onderdeel van het religieuze
landschap van de Republiek af te meten aan het aantal maatregelen dat overheden
namen
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om het intern functioneren van de katholieke religieuze gemeenschap te beïnvloeden.
Uiteindelijk resulteerde deze ontwikkeling in een hiërarchische ordening van de
verschillende groepen. Het belangrijkste onderscheid dat daarin gemaakt werd, was
dat tussen de openbare, zichtbare uitoefening van godsdienst en alle religieuze
handelingen die zich niet in de openbaarheid afspeelden. De gereformeerde kerk had
een monopolie op de publieke uitoefening van godsdienst. Een zeker besef van
nationaliteit kon dit principe afzwakken. Aan religieuze groepen die geacht werden
tot een andere natie te behoren, zoals de lutheranen (meest Duitse immigranten) en
de joden, werd een publieke presentie wel toegestaan. Niemand kon de joodse
synagogen of lutherse kerken in Amsterdam aanzien voor privé-gebouwen. Groepen
die hun oorsprong in de Nederlanden hadden, zoals de doopsgezinden, remonstranten
en katholieken, mochten zich nooit zo publiekelijk manifesteren. Ideologisch was
de tegenstelling tussen de publieke kerk en de remonstranten het belangrijkst. De
remonstranten waren een kleine groep, maar werden altijd beschouwd als een
alternatieve publieke kerk. Theologisch veranderde hun in wezen nog gereformeerde
positie van de jaren 1610 en 1620 zich geleidelijk en zonder breuken tot wat de
belangrijkste aanwezigheid van de vroege Verlichting in Nederland genoemd kan
worden. Toch vormden zij niet zozeer vanwege deze ideologische ontwikkeling, als
wel vanwege hun veroordeling op de synode van Dordrecht de grootste uitdaging
voor de gereformeerde kerk. Serieuze theologische uiteenzettingen met het
rooms-katholicisme vonden in de Republiek na 1648 nauwelijks meer plaats.
Ideologische conflicten over ideeën die dreigden de grens tussen de gereformeerde
kerk en het remonstrantisme te verdoezelen, kwamen voor tot in het laatste kwart
van de achttiende eeuw.16
Het maatschappelijke onderscheid tussen publieke en private vormen van
godsdienst was met de ideologische tegenstelling tussen gereformeerde orthodoxie
en remonstrantse ketterij verbonden door de betekenis die aan de synode van
Dordrecht gehecht werd. De publieke kerk beschouwde deze vergadering als de
oorsprong van cen zichtbare politiek-religieuze orde. Zolang dissenters en katholieken
geen inbreuk maakten op deze orde, was hun aanwezigheid geen pro-
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bleem voor de opvatting die de publieke kerk van de juiste plaats van godsdienst in
de maatschappij had.
Deze opvatting paste goed bij het beleid inzake godsdienst van de overheden in
het kerngebied van de Republiek. Het ontstaan van een orde waarvan alle kerken als
legitieme delen beschouwd werden, lijkt gepaard te zijn gegaan met het uitsluiten
van protestantse dissenters en katholieken van sociale en politieke ambten en banen
waarvan de vergeving aan de politieke autoriteiten stond. Religieuze erkenning ging
gepaard met maatschappelijke discriminatie.17 In al de steden van de Republiek
beschikten de overheden over uitgebreide mogelijkheden van patronage. Tal van
stedelijke ambten, van stadssecretaris tot turfdrager, werden door de overheid
vergeven. Men krijgt de indruk dat religieuze identiteit bij de vervulling van dit soort
ambten en bedieninkjes steeds belangrijker werd. In de vroege zeventiende eeuw
werd een katholiek lastig gevallen wanneer hij een kerkdienst bezocht, maar hij kon
nog zonder moeite tot turfdrager benoemd worden. In de achttiende eeuw werden
katholieke diensten niet meer verstoord, maar waren er onder de turfdragers geen
katholieken meer. Godsdienst werd zo tot een zeker organiserend principe binnen
de samenleving van de Republiek. De nauwe band tussen politiek, godsdienst, en
maatschappelijke orde kwam naar voren tijdens momenten van politieke crisis.
Plotselinge morele paniek over katholieken of remonstranten kon dan uitbreken.
Katholieken gaven zelden uiting aan een verlangen naar verandering van de
discriminerende maatschappelijke orde, maar wanneer ze dat deden, nam hun hoop
de vorm aan van het verlangen naar een politieke revolutie.18
Wanneer men probeert de religieuze geschiedenis van Nederland tijdens de
zeventiende en achttiende eeuw te karakteriseren met behulp van de drie aspecten
van secularisatie, komt er geen eenduidig beeld naar voren. De kerken zagen hun
ledental fors stijgen. Aan het eind van de achttiende eeuw behoorde iedere inwoner
van de Republiek tot een kerk. De spaarzame demografische gegevens die beschikbaar
zijn suggereren dat in de achttiende eeuw de grens tussen de twee grootste groepen,
de gereformeerden en de katholieken, vergaand geïnternaliseerd was. Er vonden
weinig gemengde huwelijken plaats.19 Wat de invloed van godsdienst op het publieke
leven betreft,
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de kerken hadden vrijwel geen autonomie. In alle religieuze groepen was de
geestelijkheid ondergeschikt aan notabele leken en onderworpen aan het toezicht
van de overheid. De vraag naar een interne secularisatie is ingewikkelder. Na de
ondergang van de ‘spiritualistische’ optie bestond er geen radicaal alternatief meer
voor de orthodoxieën van de verschillende kerken. De publieke kerk, om het
belangrijkste voorbeeld te nemen, bleef tot het einde van de Republiek de beslissingen
van de synode van Dordrecht onderschrijven. Hoewel de groei van een religieuze
orde waarvan alle kerken als legitieme delen werden beschouwd de voorstelling deed
opkomen dat het eigenlijk om deze religieuze orde als geheel ging,20 werd die
voorstelling nooit gebruikt als ideologische uitdaging van de verschillende
orthodoxieën. Toch leidde ze in de loop van de achttiende eeuw wel tot een zekere
relativering van het religieus belang van godsdienstig verschil. Maar omdat de
verbeelding van de maatschappelijke orde voor een belangrijk deel was gaan berusten
op het onderscheid tussen de verschillende godsdienstige groepen, zou elke principiële
ontkenning van het belang van religieus verschil een radicaal politiek standpunt met
zich meebrengen.

De periode van het protestantse vaderland
Het godsdienstig en politiek regime van de Republiek ging tussen 1780 en 1815 ten
onder. De Republiek maakte eerst haar eigen revolutie mee, die door Pruisen werd
neergeslagen. In 1795, na de inval van de Fransen, kwamen de revolutionairen van
1787 weer aan het bewind. Zij maakten een eind aan de politieke versplintering en
maatschappelijke fragmentatie die het Nederlandse ancien régime hadden gekenmerkt.
Een van de eerste belangrijke maatregelen van de nieuwe overheid was de scheiding
van kerk en staat. Die beslissing werd vrijwel unaniem ondersteund in de nieuwe
Nationale Vergadering, waar uitgebreide debatten gevoerd werden over de juiste
plaats van godsdienst en de kerken in staat en samenleving. Die debatten zijn wel
beschouwd als bewijs voor het christelijk karakter van de Nederlandse Verlichting,
en de originaliteit van de Nederlandse revo-
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lutionairen in ‘the age of democratic revolutions’ is gevonden in het belang dat zij
hechtten aan vroomheid en godsdienst.21 Dat is juist. Maar de hoge waarde die in de
revolutionaire debatten aan godsdienst gehecht werd, was ook het gevolg van heel
specifieke achttiende-eeuwse praktijken en voorstellingen. Het betrof daarbij zowel
de rol die religieus verschil speelde in de maatschappelijke orde als het belang van
godsdienst voor de verbeelding van de politieke gemeenschap.22
Bij de scheiding van kerk en staat in Nederland ging het niet om de vernietiging
van de macht van een staatskerk. De publieke kerk van de Republiek was helemaal
geen machtige of rijke instelling geweest. Het ging om een hervorming van de
samenleving en het beëindigen van maatschappelijke en politieke discriminatie op
basis van godsdienst. In deze zin leek wat in Nederland gebeurde veel meer op de
Amerikaanse dan op de Franse scheiding van kerk en staat. De nieuwe Nederlandse
eenheidsstaat erkende alleen individuele burgers en niet de verschillende religieuze
groepen. De rol van godsdienst en de kerken diende beperkt te blijven tot wat voortaan
als hun eigenlijke taak werd beschouwd: de morele vorming van de individuele
burgers van het vaderland. Godsdienst en kerk mochten geen principe van
maatschappelijk verschil meer zijn.
Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, zoals dat gestalte kreeg na de uiteindelijke
nederlaag van Napoleon in 1814, bestond uit de voormalige Republiek en de vroegere
Oostenrijkse Nederlanden, het huidige België. Het koninkrijk erfde van zijn
revolutionaire voorgangers het ideaal van de natie als morele gemeenschap en een
effectieve centrale bureaucratie. Het zette hun centraliserend beleid voort. De
voormalige publieke kerk - die voortaan bekend stond als de Hervormde Kerk - en
de kerken van de doopsgezinden, remonstranten, lutheranen en joden werden van
staatswege gereorganiseerd en ontvingen effectieve en nationale bestuursinrichtingen.
Voortaan waren de Nederlandse religieuze groepen niet meer onderworpen aan lokale
elites, maar afhankelijk van de centrale overheid. Die oefende haar invloed uit door
middel van kerkelijke besturen, die bemand werden door geestelijken. De centrale
overheid zag ook toe op de salariëring van alle protestantse geestelijken. Het resultaat
van
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deze maatregelen was een geweldige versterking van de positie van de protestantse
predikanten.23
Het belang van de ideologische verschillen tussen de protestanten nam sterk af.
Alle protestantse geestelijken werden opgeleid aan nationale instellingen van hoger
onderwijs en ontvingen daar min of meer dezelfde vorming. Ze deelden de voorstelling
van Nederland als een morele gemeenschap van individuen en beschouwden hun
eigen kerken als middelen om het welvaren van de natie te bevorderen door de burgers
moreel te vormen. In feite vormde de voormalige publieke kerk samen met de
voormalige protestantse dissenters een soort informele nationale kerk.
Tijdens de revolutionaire periode werd zo de verhouding tussen godsdienst,
politieke autoriteit en maatschappij diepgaand gewijzigd. De verandering ging veel
verder dan een overwinning van een theologische stroming of ideologische partij.
Ook zij die bezwaar hadden tegen wat zij als een verlichte manier van preken of
theologiebeoefening beschouwden, of tegen aspecten van het beleid van het nieuwe
koninkrijk inzake godsdienst, onderschreven de voorstelling van de natie als morele
gemeenschap en lokaliseerden godsdienst in het innerlijk van de burgers van het
vaderland. Ook de helden van de latere orthodox-protestantse geschiedschrijving,
zoals de predikant Schotsman of de leek Groen van Prinsterer, streefden niet naar
de herinvoering van de leerbeslissingen van Dordrecht als uitdrukking van een
fundamenteel onderscheid binnen de natie. Ze wensten evenmin godsdienst opnieuw
te maken tot een organiserend principe van de publieke sfeer.24 Zij wilden niet het
karakter van de kerk, maar van het vaderland bepalen. Hierin stemden ze volledig
overeen met hun verlichte tegenstanders.
Het is duidelijk dat dit vaderland van morele burgers al heel vroeg geacht werd
een protestants karakter te dragen.25 In de jaren na 1795 leidde de voorgestelde
herverdeling van kerkgebouwen tussen de verschillende religieuze groepen tot scherpe
conflicten tussen katholieken en protestanten, zeker in het zuiden, waar de hervormden
al de oude kerkgebouwen in gebruik hadden. De kleine protestantse elite in deze
streken ontwikkelde heftige antikatholieke gevoelens. Na de opstand en afscheiding
van België in de jaren 1830 werd het veel een-
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voudiger om het overgebleven Noord-Nederland te identificeren met een algemeen
protestantisme. De aanwezigheid van katholieken in het religieus gemengde hart van
de vroegere Republiek werd niet als een obstakel voor dit religieus nationalisme
ervaren. Alleen de gebieden ten zuiden van de grote rivieren, met hun overweldigende
katholieke meerderheid, vormden een probleem. In de jaren 1840 werden verschillende
antikatholieke organisaties opgericht om de protestantse aanwezigheid daar te
versterken. De enige andere verstoring van de eensgezindheid van de protestantse
natie kwam van de kant van kleine groepjes eenvoudige mensen die de voormalige
publieke kerk verlieten om kerken te stichten die zichzelf voorstelden als orthodox
calvinistisch. In het onderzoek staan ze bekend als de kerken van de Afscheiding.
Deze nieuwe dissenters rekruteerden hun aanhang onder het gewone volk. De overheid
deed haar best hun het leven moeilijk te maken en velen emigreerden naar Amerika.
Toch groeide hun aanhang tussen 1834 en 1849 gestaag, tot zo'n 1,5 procent van de
bevolking.26
In 1848 kreeg het koninkrijk een buitengewoon moderne en liberale grondwet, als
gevolg van het verlies aan zelfvertrouwen van de regering in dat jaar van Europese
revoluties en de aanwezigheid van een kleine groep overtuigde en intelligente
liberalen. De nieuwe regeling maakte onder andere op termijn een einde aan de nauwe
betrokkenheid van de overheid bij het bestuur van de kerken. De katholieken waren
de eersten die profiteerden van de nieuwe vrijheid. Zij beschikten nauwelijks over
bovenlokale organisaties, omdat alle pogingen tot kerkelijke reorganisatie sinds 1795
gestrand waren op het wantrouwen tussen de verschillende Nederlandse regeringen
en Rome. In 1853 stelde Rome een nieuwe bisschoppelijke hiërarchie in. De
gebeurtenis leidde tot massale protesten, georganiseerd door protestantse professoren
en predikanten. Deze beweging leidde wel tot de val van het liberale kabinet, maar
liep niet uit op een herroeping of wijziging van de grondwet. Het antikatholicisme
van de leiders van de beweging berustte op de moderne voorstelling van de natie.
Ze konden geen radicaal alternatief voor de liberale grondwet bieden. Met de
oprichting van de nieuwe bisdommen beschikten de Nederlandse katholieken eindelijk
over een krachtige bovenlokale organi-
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satie. Ook de nieuwe dissenters hadden voordeel van de grondwet van 1848. In de
veertig jaar tussen 1849 en 1889 groeiden hun onderling verdeelde en ruziënde kerkjes
veel sneller dan de Nederlandse bevolking als geheel. Ze vervijfvoudigden hun
aanhang. In 1889 maakten ze 4,2 procent van de Nederlandse bevolking uit, zo'n 7
procent van alle protestanten.
Wanneer men de ontwikkelingen gedurende deze tweede periode beschrijft met
behulp van de verschillende aspecten die aan secularisatie onderscheiden worden,
is het resultaat opnieuw dubbelzinnig. Wat betreft de individuele betrokkenheid
beschikken we vanaf 1809 over volkstellingen. Tot 1889 komen daarin nauwelijks
mensen voor die niet tot een kerk behoren. Hoewel dus iedereen geacht werd lid te
zijn van een religieuze groepering, was de protestantse geestelijkheid er diep van
overtuigd dat het het volk aan religieuze kennis ontbrak. Predikanten betwijfelden
de kracht, waarachtigheid en waarde van de vroomheid van hun gemeenten. Vooral
de afgescheidenen werd een gebrek aan religieuze kennis en morele vorming verweten.
Gedurende de hele periode werd de noodzaak religieus onderwijs te verschaffen veel
sterker gevoeld dan onder de Republiek. Verschillende organisaties voor inwendige
zending werden opgezet. Het catechetisch onderwijs werd een monopolie van de
predikanten. Het werd niet langer overgelaten aan zelfonderwezen leken. Ik vermoed
dat deze geweldige inzet om het volk religieus te onderwijzen voor een deel
verantwoordelijk was voor de opkomst en snelle groei van de kerken van de
Afscheiding. De protestantse predikanten waren zo verplicht aan de hoge burgerlijke
cultuur, en hun inspanningen om het volk te onderwijzen en moreel te vormen gingen
zo zonder meer uit van cultureel verschil, dat het moeilijk is in de opkomst van de
Afscheiding niet een vorm van protest tegen deze culturele overheersing te zien.27
Er is, aan de andere kant, geen reden om te twijfelen aan het succes van dit
ondernemen om het gewone volk te onderwijzen in simpele christelijke kennis.
Godsdienst speelde een belangrijke publieke rol. De staat nam godsdienst zeer
serieus. De nieuwe effectiviteit van de kerkelijke organisaties was het gevolg van
politieke maatregelen en hervormingen. Het protestantisme was zeer nauw verweven
met het nieuwe nationa-
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lisme van de negentiende eeuw. De Nederlandse literaire cultuur werd, totdat De
Gids en de Beweging van Tachtig daar hardhandig een eind aan maakten, overheerst
door predikanten.28 Belangrijke theologische veranderingen hadden plaatsgevonden,
maar het is moeilijk om die als een interne secularisatie te interpreteren. In de loop
van de negentiende eeuw ontstonden geleidelijk verschillende theologische scholen.
Ook theologen die zelfbewust de traditionele dogmatiek herformuleerden waren
ervan overtuigd dat zij zo het belang van het christendom voor het individu en de
maatschappij vergrootten.29 Ook hun tegenstanders wilden niet terugkeren naar de
doctrine van de synode van Dordrecht.

De periode van de verzuilde samenleving
Nederland was bij het begin van het laatste kwart van de negentiende eeuw een
homogene natiestaat, die gekenmerkt werd door een verbazend moderne grondwet,
maar ook door een stagnerende economie en een stabiele maatschappij. De
belangrijkste maatschappelijke tegenstelling was die tussen de politieke en culturele
elite en het gewone volk. De elite beschouwde de natie als een morele gemeenschap
van individuen en zag daarin haar protestants karakter. De protestantse predikanten,
die cultureel tot de elite behoorden, onderschreven deze opvatting. In hun werken
en preken ontbreekt, klassiek theologisch gesproken, de locus de ecclesia: de leer
aangaande de kerk. Zij hadden geen besef van de kerk als een eigen morele
gemeenschap.30
Onder het volk bestond geen uitgesproken verzet tegen deze opvatting van de
natie. De leden van de kerken van de Afscheiding verwierpen de nauwe band tussen
godsdienst, nationale eenheid en burgerlijke cultuur, maar zij vormden een kleine
minderheid die niet in politiek geïnteresseerd was. De Nederlandse katholieken - iets
meer dan een derde van de bevolking - bezaten een krachtige religieuze identiteit,
maar dachten niet over zichzelf als een nationale beweging of bevolkingsgroep. Hun
identiteit was een merkwaardig mengsel van verbondenheid met de paus en lokale
sentimenten. Afgezien van hun kleine adellijke elite waren ze slechts los, misschien
zelfs hele-
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maal niet, opgenomen in de natie.31
In het laatste kwart van de negentiende eeuw kwam de industrialisering van
Nederland op gang, vond een zekere sociale differentiëring plaats en werd de moderne
massapolitiek geïntroduceerd. Zoals elders in Europa maakten deze ontwikkelingen
de opkomst van het socialisme en de organisatorische uitbouw van een katholieke
subcultuur mogelijk. Beide bewegingen verwierpen de heersende opvatting over de
aard van de natie. Gezien het falen van het Europese socialisme om een reëel
alternatief voor de voorstelling van de natie als de hoogste morele gemeenschap te
bieden, en de permanente minderheidspositie van de katholieken in Nederland, had
het voor de hand gelegen dat beide bewegingen niet erg succesvol zouden zijn geweest
in hun aanval op het protestantse vaderland.
In werkelijkheid gebeurde er iets heel anders. Tussen 1860 en 1890 viel het
Nederlands protestantisme zowel kerkelijk als politiek in twee kampen uiteen. Aan
de universiteit van Leiden werd een radicale theologie ontwikkeld, die zowel de
werkelijkheid van wonderen als de inspiratie van de bijbel ontkende. Deze moderne
theologie was, afgezien van haar intellectueel radicalisme, in verschillende opzichten
een voortzetting van de belangrijkste ideologische en sociale trekken van het
Nederlands protestantisme sinds het begin van de negentiende eeuw. Ze was geworteld
in de hogere burgerij en nauw verbonden met de universiteiten. Ze stelde vroomheid
voor als een door de hoge cultuur bepaalde innerlijkheid die zich op de natie betrok
en beklemtoonde als geen ander de noodzaak van onderwijs. De nieuwe stroming
slaagde er zonder al te veel moeite in een belangrijke positie te verwerven in de
bestaande godsdienstige organisaties en in de Algemene Synode van de Hervormde
Kerk. De orthodoxe oppositie die ze opriep was gedwongen haar eigen
organisatorische wereld te scheppen. In 1867 werd, als verlaat gevolg van de grondwet
van 1848, een wijziging in het bestuursreglement van de Hervormde Kerk
doorgevoerd. Kerkeraden, de laagste bestuursorganen van de kerk, werden voortaan
samengesteld in verkiezingen waaraan alle mannelijke lidmaten die geen bijstand
ontvingen deel konden nemen. In deze kerkelijke verkiezingen was het stemrecht
veel algemener dan toen bij politieke verkiezingen gebruikelijk was, en de
verkiezingsprocedure
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legde een grote premie op organisatie. Verkiezingen in grote steden werden landelijk
gevolgd.
De strijd tussen moderne en orthodoxe protestanten in de kerk werd verdubbeld
door een politiek conflict tussen liberale en orthodoxe protestanten over de plaats
van godsdienst in het onderwijs. Het debat droeg vrij lang het karakter van een
onderlinge twist tussen protestanten over de manier waarop de kinderen van het
protestantse vaderland moesten worden opgevoed. In beide conflicten gingen de
orthodoxe protestanten zonder meer uit van de eenheid van de natie. Ze dachten er
niet aan de morele gemeenschap te verbreken.32
Abraham Kuyper, een aan de Leidse universiteit opgeleid theoloog die met het
liberalisme van zijn leermeesters brak en een orthodox predikant werd, en later ook
nog journalist, politicus en hoogleraar, veranderde de aard van deze conflicten tussen
liberale en orthodoxe protestanten. Kuyper was een geboren massapoliticus, een
uitzonderlijk begaafd agitator die als geen ander mensen wist te mobiliseren. Beter
dan wie ook in Nederland begreep hij dat dramatische politieke standpunten nodig
waren om steun te vinden bij de groepen die tot dan toe buiten de politiek waren
gesloten. Kuyper sloeg een andere toon aan dan in de Nederlandse politiek en kerk
gebruikelijk was geweest. Hij dacht en schreef in termen van tegenstelling, van strijd
en omslag. Hij riep op tot ernstige beslissingen onder verwijzing naar
wereldhistorische ontwikkelingen. De belangrijkste manier waarop hij zijn aanhangers
ervan overtuigde dat het belangrijk en terecht was dat zij aan de politiek deelnamen,
was door hen van een nieuw beeld van de Nederlandse geschiedenis te voorzien.33
Het wezen daarvan was de dramatiek. Kuyper schilderde het leven van de natie af
als een doorlopende strijd tussen radicaal verschillende principes, belichaamd in
verschillende delen van het volk.
Deze manier om het gewone volk bij de publieke zaak te betrekken had grote
gevolgen voor de conflicten binnen de kerk en de politieke strijd om de aard van het
lager onderwijs. In de kerkelijke conflicten was Kuyper er al heel vroeg op uit te
breken met de hogere bestuursorganen van de Hervormde Kerk. Dat was zijn
orthodoxe medepredikanten niet duidelijk. Waarschijnlijk konden ze het zich niet
goed voorstellen. Kuyper verrichtte wonderen voor de wereld van ortho-
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doxe organisaties, maar toen het in de jaren 1880 duidelijk werd dat hij echt uit was
op een breuk met het door de liberalen gedomineerde bestuur van de kerk, weigerden
de meeste orthodoxe predikanten hem te volgen. Het grootste deel van de bij de
orthodoxe organisaties betrokken leken deed dat wel. In 1892 gingen Kuyper en zijn
volgelingen samen met het grootste deel van de kerken van de Afscheiding.34 Ze
vormden een nieuwe, neocalvinistische kerk. Deze Gereformeerde Kerken in
Nederland konden zo'n 8 procent van de Nederlandse bevolking tot hun aanhang
rekenen.
Kuyper deed alles om de eigen identiteit van zijn volgelingen te versterken. Zo
introduceerde hij - tegen hun bitter verzet in - de regel dat kinderen op de zondag
die volgde op hun geboorte gedoopt moesten worden. Dat betekende dat voortaan
de moeder niet bij de plechtigheid aanwezig kon zijn. Ook op andere terreinen was
het beklemtonen van het verschil tussen man en vrouw onderdeel van de grenzen
die rond de nieuwe-morele-gemeenschap getrokken werden. Tot in het taalgebruik
toe werd onderscheid gemaakt. Kuyper sloot zich aan bij het gegroeide gebruik dat
orthodoxe protestanten de stomme e in ‘Heere’ uitspraken. Op theologisch niveau
voerde de nieuwe kerk de leer van de synode van Dordrecht in als de belangrijkste
uitdrukking van haar identiteit. Zo werd de leer van Dordrecht opnieuw een middel
om een wezenlijk verschil tot uitdrukking te brengen. Maar waar onder de Republiek
de synode van Dordrecht beschouwd werd als de oorsprong van de ordening van de
publieke sfeer, werd zij nu gezien als de ideologische formulering van de innerlijke
overtuiging van een deel van het volk. Met behulp van rituele afscheiding, historische
mythografie, en theologisch radicalisme werd Kuypers kerkelijke schepping de kern
van een nieuwe morele gemeenschap, een beweging die mensen mobiliseerde tegen
de heersende gelijkstelling van de natie met een algemeen protestantisme.
Op de lange duur was Kuypers betrokkenheid bij de politieke strijd over het lager
onderwijs nog belangrijker. Kuyper begreep dat het zinloos was te streven naar een
wijziging van het openbare-school-systeem in orthodoxe zin. Hij koos voor christelijke
scholen, die naast het systeem voor openbaar onderwijs zouden staan. De strijd voor
dit bijzonder onderwijs was het belangrijkste programmapunt van de
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Anti-Revolutionaire Partij, de eerste moderne politieke partij in Nederland. Kuyper
modelleerde zijn politieke agitatie voor het bijzonder onderwijs op de methoden die
Britse radicalen en liberalen gebruikt hadden in hun strijd tegen het Britse parlement.
Tijdens deze politieke mobilisaties gebruikte zijn partij de netwerken die ontstaan
waren in de strijd tegen het liberalisme in de kerk.
De introductie van de methoden van de moderne massapolitiek binnen de politieke
en kerkelijke twisten van het Nederlands protestantisme leidde tot een blijvende
tweedeling. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond een tweede
geografisch patroon van religieuze verdeling, berustend op de tegenstelling tussen
orthodoxe en vrijzinnige protestanten. Dit patroon drapeerde zich over de oudere
tegenstelling tussen katholieke, protestantse en gemengde gebieden, zonder ermee
samen te vallen. Het is gedurende de hele twintigste eeuw intact gebleven.35
Kuypers introductie van de moderne massapolitiek had niet alleen gevolgen voor
het Nederlands protestantisme. Zijn concentratie op het strijdpunt van de bijzondere,
christelijke school bracht een geweldig strategisch voordeel met zich mee. Zo werd
een bondgenootschap met de katholieken mogelijk, die hun eigen bijzondere scholen
wensten. Kuypers voorstelling dat de Nederlandse geschiedenis en daarmee de
Nederlandse natie uit drie verschillende groepen bestond, bood een uitnemende en
voor iedereen te begrijpen rechtvaardiging voor deze strategie. Dit geschiedbeeld
maakte het bovendien mogelijk de openbare school af te schilderen als niets anders
dan het instrument van een bijzondere groep met eigen belangen. Het
bondgenootschap van orthodoxe protestanten en katholieken was buitengewoon
succesvol. Zelfs tijdens het tijdperk van een beperkt kiesrecht slaagde hun coalitie
er vanaf de late jaren 1880 in de helft van alle landelijke verkiezingen te winnen.
Het is nodig twee voorbehouden te maken bij deze interpretatie van de opkomst
van het orthodoxe protestantisme als een aparte morele gemeenschap binnen de natie.
Het eerste voorbehoud betreft Kuyper. Meer dan gebruikelijk beklemtoon ik dat hij
een modern massapoliticus was. Het gaat er niet om zijn oprechtheid te betwijfelen,
maar om de constatering dat zijn grootste talent school in het
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scheppen van tegenstellingen. Kuypers fascinatie voor het Amerikaanse protestantisme
en het ultramontaans katholicisme maakt duidelijk dat hij verknocht was aan het
ideaal van een christelijke beweging die uit eigen kracht in staat zou zijn de
maatschappij te vormen, zonder daarbij de formele hulp van de staat nodig te hebben.
Het is aan de andere kant ook duidelijk dat hij experimenteerde met allerlei
ideologische tactieken. Na de aanvankelijke successen van Stöcker in Duitsland
probeerde hij bijvoorbeeld of een politiek antisemitisme in Nederland succes zou
hebben.36 Het uiteindelijke karakter van zijn overtuigingen had zeker evenveel van
doen met dit soort experimenten als met vastliggende opvattingen en idealen.
Het tweede voorbehoud betreft de concentratie op Kuyper die aan deze schildering
van het orthodoxe protestantisme ten grondslag ligt. Er waren altijd ook orthodoxe
protestanten die meer belang hechtten aan het ideaal van het protestantse vaderland
dan aan het bestaan als aparte morele gemeenschap binnen de natie. Het verschil
hing nauw samen met kerkelijke achtergrond. De latere CHU, altijd met
grootprotestants antikatholicisme besmet, vond haar aanhang grotendeels onder
orthodoxe hervormden. De ARP steunde altijd voornamelijk op gereformeerden.
De Nederlandse katholieken namen later dan de orthodoxe protestanten de vorm
aan van een maatschappelijke en politieke beweging. Rond 1880, bijna een generatie
na de heroprichting van een bisschoppelijke hiërarchie, hadden de katholieken zich
voorzien van een groot aantal organisaties en instituties, maar die droegen bijna
allemaal een louter religieus karakter. De uitbreiding van deze religieuze wereld naar
culturele, politieke en economische sferen vond pas plaats in de decennia rond 1900,
onder invloed van het voorbeeld van de orthodoxe protestanten. Toen ontwikkelden
ook de katholieken hun eigen rituelen en symbolische publieke presentaties, waarin
zij tot uitdrukking brachten dat zij niet alleen Nederlanders waren die toevalligerwijs
katholiek waren, maar een eigen morele gemeenschap vormden.37
Zo ontstond de Nederlandse verzuiling. De eigen aard van dit maatschappelijk
systeem bestond niet in de opkomst van min of meer gesloten organisatorische
werelden. Zelfopgelegde katholieke en so-
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cialistische getto's ontstonden ook in andere landen. Het eigene van de Nederlandse
verzuiling bestond erin dat deze mobilisaties tegen de eenheid van de protestantse
natie succesvol waren en erin slaagden de notie van het vaderland als de hoogste
morele gemeenschap vergaand te doen verdwijnen. De zuilen werden de dragers van
het vaderland. Na 1917 waren zelfs zij die zichzelf wilden beschouwen als
vertegenwoordigers van het algemeen belang gedwongen over zichzelf te denken
als een bijzondere groep. De notie van het vaderland als morele gemeenschap was
niet verdwenen, maar het vaderland werd voortaan geacht te bestaan uit verschillende
groepen, die het nationaal belang het best dienden door hun eigen karakter zo
zorgvuldig mogelijk te bewaren. Godsdienst werd nog steeds gelokaliseerd in het
innerlijk van individuen, maar die individuen werden geacht altijd tot een bepaalde
groep te behoren.38 Het was de notie van de volksdelen die deze dubbele beweging
mogelijk maakte. Religieus verschil werd opnieuw van politiek belang, maar niet
door godsdienst zoals tijdens de Republiek tot een ordenend principe van het publieke
leven te maken, maar door religie om zo te zeggen te etniseren en te verbinden met
bepaalde sociale groepen.
Wanneer we de ontwikkelingen gedurende deze periode proberen te beschrijven
met behulp van de secularisatietheorie, zijn de uitkomsten dubbelzinnig. Zowel de
gereformeerden als de katholieken slaagden er tot de jaren 1970 in hun aandeel in
de snelgroeiende Nederlandse bevolking op peil te houden. Dat simpele statistische
gegeven verbergt verliezen, omdat beide groepen een hoger geboortecijfer hadden
dan de Nederlandse bevolking als geheel. Maar het is ook een aanwijzing voor het
succes van een ongehoorde inspanning. Beide groepen stelden hoge eisen aan hun
leden. Ze introduceerden een nieuwe omschrijving van wat het betekende lid van
een kerk te zijn. Beide groepen slaagden erin hun aanhang zich die nieuwe normen
eigen te laten maken en zelfs hem er tot op grote hoogte aan te laten voldoen. Mensen
werden niet langer geacht vooral dingen te weten en te leren, maar om zich te
organiseren op een orthodoxe of katholieke basis.
Zowel liberalen als marxisten hebben de verzuiling wel beschouwd als een middel
van sociale controle, een manier om het volk op zijn
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plaats te houden door gebruik te maken van zijn traditionele religieuze overtuigingen.39
Dat lijkt mij ten eerste niet juist en ten tweede een miskenning van wat een belangrijk
aspect van het ontstaan van de verzuiling was. Verzuiling was het resultaat van
religieuze mobilisaties. Mensen werden niet gedwongen, maar uitgenodigd om deel
te nemen aan een wereld van massabewegingen. In de jaren tussen de oorlogen
werden de politieke partijen van de orthodoxe protestanten en katholieken alleen
uitgedaagd door radicalere stromingen, die nog sterker het verschil en de grenzen
tussen de verschillende morele gemeenschappen benadrukten. Het is een goede
aanwijzing dat wat de protestantse en katholieke voormannen hun aanhang boden,
werkelijk populair was. De aspecten van deze mobilisaties waar de marxisten en
liberalen bezwaar tegen maakten - hun autoritaire karakter, moralisme, en
beklemtoning van het verschil tussen man en vrouw - waren deel van de manier
waarop ze zich voorstelden als afzonderlijke morele gemeenschappen. De mobilisaties
waren, tot ver in de jaren 1950, zeer succesvol. In die jaren bereikte het percentage
kinderen dat een confessionele school bezocht een hoogtepunt. Het aantal huwelijken
tussen mensen van verschillende geloofsovertuiging is nooit lager geweest.40 Andere
gegevens zijn minder hard, maar er zijn aanwijzingen dat het kerkbezoek en andere
blijken van betrokkenheid een hoogtepunt bereikten in de jaren vijftig.
Aan de andere kant daalde het aantal mensen dat bij volkstellingen opgaf tot de
Hervormde Kerk te behoren tussen 1880 en 1970 van meer dan de helft tot minder
dan een kwart van de bevolking. Een deel van deze verliezen ging naar de
verschillende protestantse groepen die zichzelf voorstelden als orthodox. Het grootste
deel ging naar de onkerkelijken. Hun aantal steeg snel, van 1,5 procent van de
bevolking in 1889 tot 15 procent in 1930. Daarna stokte de groei. In 1960 zei 18
procent van de Nederlanders niet tot een kerk te behoren. Al aan het begin van de
eeuw was het hoge aantal Nederlanders dat expliciet de band met een kerk had
opgezegd uniek voor Europa.41 Elders wordt secularisatie in de zin van een afname
van de persoonlijke betrokkenheid bij het christendom doorgaans gemeten aan de
hand van de dalende betrokkenheid bij religieuze activiteiten, omdat het opzeggen
van kerklidmaatschap een zeldzaam verschijnsel is.
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Het in een internationaal perspectief buitengewoon hoge aantal Nederlanders dat
niet tot een kerk wilde behoren is een belangrijke aanwijzing voor het succes van de
campagnes van de gereformeerden en katholieken, ook buiten hun eigen kring. In
het Nederland van de twintigste eeuw was het niet langer mogelijk een algemeen,
ongedefinieerd christendom te belijden. Dat betekent dat ook de daling van het aantal
mensen dat tot de voormalige publieke kerk behoorde niet zonder meer als een teken
van zwakte geïnterpreteerd hoeft te worden. Men moet niet alleen letten op de leden
die de Hervormde Kerk verloor. Het aantal dat-ze-wist-te behouden is ook belangrijk.
In de twintigste eeuw betekende het lidmaatschap van een kerk iets heel anders dan
gedurende het grootste gedeelte van de negentiende eeuw of onder de Republiek.
Ook de Hervormde Kerk was succesvol in het mobiliseren van mensen door hen deel
te maken van organisaties.
De publieke plaats van het christendom was niet zo onbetwist als in eerdere
perioden. De Gereformeerde Kerken en met name de katholieke kerk waren machtige
organisaties, machtiger dan enige kerk in Nederland sinds de Reformatie. Aan de
andere kant was de macht van de protestantse en katholieke politieke partijen beperkt,
ook al hadden ze samen altijd een meerderheid in het parlement. Hun politiek nadat
ze hun verlangens inzake de gelijkberechtiging van het bijzonder onderwijs hadden
gerealiseerd, is wel gekarakteriseerd als het beheren van de erfenis van de liberalen.42
Een agnostisch of liberaal protestantisme bleef bewaard onder hogere ambtenaren,
advocaten, dokters, de universiteiten en een belangrijk deel van de zakenwereld.
Radicale ontkenningen van de waarheid en waarde van het christendom werden
openlijk naar voren gebracht door militante vrijdenkers, nauw verbonden met de
socialistische partij en vakbond.
Toch kan men niet zeggen dat er sprake was van secularisatie in de zin dat de
publieke rol van het christendom afnam. Integendeel, omdat de religieuze mobilisaties
nauw vervlochten waren met de modernisering van de Nederlandse maatschappij,
nam de publieke rol van godsdienst toe. De organisatorische werelden van de
katholieken en de orthodoxe protestanten waren geen resten uit het verleden. Ze
gebruikten nieuwe middelen - verenigingen, dagbladen, massabijeenkomsten, petities,
politieke partijen, vakbonden - om hun aanhang
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aaneen te sluiten tot nieuwe, nationale bewegingen.43 Voor het einde van de
negentiende eeuw waren noch de orthodoxe protestanten, noch de katholieken ooit
nationale groepen of bewegingen geweest.
In de tweede plaats waren de orthodox-protestantse en katholieke bewegingen zelf
moderniserende krachten. Ze vormden voor hun aanhang de belangrijkste manier
om geïntegreerd te worden in grotere politieke, culturele en economische werelden.
Voor een groot deel vond de modernisering van de Nederlandse maatschappij plaats
door middel van de orthodox-protestantse en katholieke organisaties.44
Er was, ten slotte, niet duidelijk sprake van secularisatie in de derde zin van het
woord, van een aanpassing van de godsdienst aan de wereld. De noodzaak tot
mobilisatie legde een premie op ideologisch extremisme. Theologisch gesproken
nam gedurende de twintigste eeuw de orthodoxie en een besef van het belang van
de kerk als een eigen gemeenschap toe. Zelfs de vrijzinnige protestanten herontdekten
het belang van zonde en verzoening. Toch is hier ook een voorbehoud op zijn plaats.
De functie van orthodoxe voorstellingen was een geheel andere dan onder de
Republiek. De aard en de stijl van de ideologieën die de katholieke en
orthodox-protestantse mobilisaties rechtvaardigden en mogelijk maakten was modern.
Zowel de orthodoxe protestanten als de katholieken stelden zichzelf voor als
onverzoenlijke tegenstanders van de principes van de Franse Revolutie. Allebei
schilderden ze perioden in het verleden af als gouden tijden: de katholieken de
middeleeuwen, de protestanten de Gouden Eeuw van de Republiek. Maar deze
voorstellingen moeten niet helemaal serieus genomen worden. Het orthodoxe
protestantisme en het rooms-katholicisme van de twintigste eeuw waren landelijke
massabewegingen en droegen als zodanig het karakter van wat Benedict Anderson
‘imagined communities’ noemt, gemeenschappen die erop berusten dat wie ertoe
behoort al de andere leden van de gemeenschap nooit kan ontmoeten, maar zich hun
bestaan moet voorstellen. In de moderne tijd berusten al zulke verbeelde
gemeenschappen, of ze nu nationalistisch, socialistisch of religieus van aard zijn,
voor een groot deel op het overtuigen van mensen dat ze een rol spelen in historische
drama's. Hierbij komt nogal wat fantasie kijken. In de ideologie van zowel de
orthodoxe protestanten als van de katholieken spelen mythi-
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sche voorstellingen van betrokkenheid bij een strijd tussen wereldhistorische machten
een belangrijke rol. In hun uitbundige verwerping van de liberale moderniteit waren
ze in feite zeer modern.

De terugkeer van de eenheid
Dit is allemaal veranderd sinds het eind van de jaren zestig. Het aantal Nederlanders
dat zegt niet tot een kerk te behoren sprong tussen 1971 en 1986 omhoog van iets
minder dan een kwart tot bijna de helft. De afgelopen twintig jaar hebben ook de
gereformeerden en de katholieken, die zo succesvol de hegemonie van het liberaal
protestantisme hadden aangevochten, hun aandeel in de Nederlandse bevolking zien
dalen. Beide kerken hebben bovendien de interne samenhang en eenheid verloren
die hen een eeuw lang tot zulke geduchte organisaties had gemaakt. Hun theologen
zijn niet langer bereid of in staat het afzonderlijk bestaan van hun kerken te
rechtvaardigen en uit te leggen. In het publieke leven is het christendom vrijwel
verdwenen. De meeste organisaties waaruit de protestantse en de katholieke zuil
bestonden, beklemtonen hun confessionele identiteit niet langer of hebben die
afgelegd. Binnen de kerken is de belangstelling voor dogmatiek en de sacramenten
verlegd naar zielzorg en verschillende vormen van humanistische psychologie.
Het is duidelijk dat de verhouding tussen godsdienst, maatschappij en politiek in
Nederland opnieuw verschoven is. Die verandering ontbindt de maatschappelijke
vorm die het Nederlands christendom de afgelopen eeuw had aangenomen in een
zeer hoog tempo. Men kan de ontwikkelingen moeilijk anders aanduiden dan als een
ontkerstening. Maar het is niet het hoogtepunt van een al eeuwenoud proces, of een
uiteindelijke triomf van krachten, die sinds het eind van de middeleeuwen ingedamd
waren.
Verklaringen voor de plotselinge omslag zijn alleen met het nodige voorbehoud
te geven. De mobilisaties waren begonnen met de uitnodiging door leiders aan gewone
mensen om zich aaneen te sluiten in morele gemeenschappen die zich scherp van
elkaar en van de natie als geheel onderscheidden. Bij katholieke en gereformeerde
intellectue-
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len kwamen in de jaren vijftig en zestig twijfels op over de noodzaak de ideologische
grenzen van de eigen morele gemeenschap nauwgezet te bewaken. Al aan het eind
van de jaren vijftig betwijfelden katholieke intellectuelen, zowel leken als geestelijken,
de waarde van het gesloten karakter van de katholieke beweging. Gereformeerde
theologen gaven in de jaren zestig en zeventig langzaam de strikte formuleringen
van het orthodoxe calvinisme op, die een eeuw lang de rechtvaardiging voor het
afzonderlijk bestaan van hun kerk waren geweest. Deels was dat het gevolg van
intellectuele ontwikkelingen, zoals de invloed van de fenomenologie bij de katholieke
intelligentsia. Deels was het een gevolg van zelfvertrouwen. De gereformeerde en
katholieke intellectuelen hadden de mobilisaties altijd als de emancipatie van
volksdelen geïnterpreteerd, als het streven naar de plaats die de eigen groep in de
Nederlandse samenleving toekwam. In de jaren vijftig en zestig kon er geen twijfel
over bestaan dat dit doel bereikt was.
De gecentraliseerde en uitgewerkte structuur van de katholieke en protestantse
zuilen zorgde ervoor dat de twijfels die door hun leidende intellectuelen werden
verwoord, zeer snel verspreid werden onder de aanhang.45 Daar vonden hun ideeën
een gewillig oor. De mobilisaties waren werkelijk populair geweest. Ze hadden
mensen die tot dan toe geen enkele rol in het leven van de natie hadden gespeeld
betrokken bij landelijke zaken en debatten. Maar ook al waren de bewegingen in
deze zin populair en niet een zaak van een sociale elite, ze hadden ook een autoritair
en moralistisch karakter gedragen. Scherpe grenzen waren getrokken, tussen leek en
ambtsdrager, tussen man en vrouw, tussen kerk en wereld, tussen zonde en deugd,
tussen heilige en doordeweekse dagen. Die nadruk op grenzen was deel geweest van
het streven zich te onderscheiden en een eigen morele gemeenschap te vormen. Ook
die grenzen waren populair geweest, maar de instemming met dit regime werd
ondermijnd door de groei van de welvaart en de internationale culturele revolutie
van de jaren zestig en zeventig, die patriarchale vormen van gezag en een strikte
seksuele moraal verwierp. De katholieke en gereformeerde bewegingen konden de
nieuwe jeugdcultuur niet integreren, omdat wat daarin verworpen werd, volledig
deel was geweest van wat binnen de
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Nederlandse samenleving van de twintigste eeuw onder godsdienst was verstaan.
De intellectuelen van de zuilen twijfelden en hun aanhang verwierp de noodzaak
van een strikte moraal. Fundamentele structurele veranderingen binnen de Nederlandse
samenleving sinds de jaren zestig, ten slotte, maakten de notie dat deze uit
verschillende morele gemeenschappen bestond in toenemende mate ongeloofwaardig.
De opkomst en uitbouw van de verzorgingsstaat integreerde de organisaties van de
zuilen in een landelijke bureaucratie. De televisie schiep, op een manier waartoe de
radio niet in staat was geweest, een moderne nationale massacultuur. De toegenomen
welvaart, gegroeide mobiliteit en de enorme groei van nieuwe buitenwijken
vervaagden de zichtbare verschillen tussen mensen. Al deze ontwikkelingen hadden
tot gevolg dat het in toenemende mate bijzonder werd bijzonder te zijn, terwijl het
grootste ideologische succes van de alliantie van katholieken en orthodoxe
protestanten nu juist had bestaan in het ingang doen vinden van de gedachte dat
iedereen van nature behoorde tot een bijzonder volksdeel. Deze voorstelling is
verdwenen. Binnen één generatie is de natie weer de hoogste morele gemeenschap
voor de Nederlanders geworden. Als fundamenteel geschiedverhaal, dat uitlegt waar
Nederland over gaat, is de Opstand vervangen door de Tweede Wereldoorlog. Over
de Opstand in de zestiende eeuw bestonden verschillende beelden, maar iedereen
erkende dat het verhaal ging over het ontstaan van verschil binnen de natie. Van de
Tweede Wereldoorlog bestaat maar één beeld en dat gaat over goed en fout en
beklemtoont zo juist de nationale eenheid.
In 1994 werd, voor het eerst in bijna tachtig jaar, een kabinet gevormd waar
katholieken noch orthodoxe protestanten deel van uitmaakten. Dat gebeurde na
algemene verkiezingen waarbij zowel zij als die andere laat-negentiende-eeuwse
beweging, de socialisten, het grootste verlies uit hun geschiedenis leden. En hoewel
de eerste minister nog steeds tot de sociaal-democratische partij behoort, bestaat de
meerderheid van het kabinet uit liberalen. Toch doet het kabinet alle mogelijke moeite
om te vermijden dat deze uitsluiting van de christen-democraten enige ideologische
toon krijgt. Bij de religieuze plechtigheid aan het begin van het parlementaire jaar
was meer dan
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de helft van het kabinet aanwezig, inclusief een aantal ministers dat al in geen jaren
een kerk van binnen had gezien. Alle verdeling zaaiende symbolische handelingen
worden zorgvuldig vermeden. Als er al behoefte is aan een ideologische tegenstander,
dan krijgt de zogenaamd fundamentalistische islam de rol toebedeeld die het
rooms-katholicisme in de eerste helft van de negentiende eeuw moest spelen, het
voorbeeld van een religieuze groep die de eenheid van een natie van morele,
individuele burgers verstoort.
In dit klimaat van morele eenheid keert hun vroeger succes zich tegen de kerken.
Een eeuw lang hadden zij beklemtoond dat godsdienst iets was dat grote
verplichtingen oplegde en een bijzondere identiteit verleende. Nu willen mensen die
bijzondere identiteit niet meer en laten daarom de godsdienst achter zich. De huidige
ontkerkelijking in Nederland, de grootste in Europa, is niet de culminatie van een
eeuwenoud proces van secularisatie, maar het gevolg van het belang van godsdienst
in de Nederlandse samenleving van de afgelopen eeuw. De vorm die het christendom
de afgelopen eeuw had aangenomen is gebroken. Wat nu plaatsvindt is een
fundamentele verschuiving in de verhouding tussen godsdienst, politiek en
maatschappij, te vergelijken met de omslagen die in het laatste kwart van de achttiende
en het laatste kwart van de negentiende eeuw plaatsvonden. Het is daarom niet
mogelijk te voorspellen wat er zal gebeuren met godsdienst in de Nederlandse
maatschappij. De toekomst is, in de sterke zin van het woord, open.
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2 Van geestelijke stand naar beroepsgroep
De professionalisering van de Nederlandse predikant
Het gangbare onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme
vindt plaats in de vorm van een traditionele ideeëngeschiedenis. De periodisering
van deze geschiedenis wordt bepaald door gebeurtenissen, waarvan men aanneemt
dat zij de institutionele belichaming van een geestelijke ontwikkeling vormen. Het
betreft de nationale synode van Dordrecht, die in 1618-1619 het orthodox-calvinistisch
karakter van de publieke kerk vastlegde, en de invoering van het Algemeen Reglement
in 1816. Deze reorganisatie, die de voormalige publieke kerk voor het eerst tot een
nationaal lichaam maakte, wordt doorgaans beschouwd als een door de
verlichtings-ideologie geïnspireerde ontaarding van het karakter van de kerk.
Kwantitatief onderzoek dat over een grotere periode, liefst langer dan een eeuw,
ontwikkelingen vergelijkt, is in staat de waarde van zo'n traditioneel interpretatiekader
te toetsen en nieuwe vragen op te roepen. Dat soort onderzoek veronderstelt het
bestaan van bronnen die over een langer tijdsverloop hun gegevens op dezelfde wijze
presenteren, met min of meer dezelfde betrouwbaarheid. En die gegevens moeten
liefst op eenvoudige wijze toegankelijk zijn, althans zonder al te grote inspanning
verzameld kunnen worden. Voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme
beschikken we over zeker één bron die aan deze voorwaarden voldoet. Het betreft
de ‘Naamlijsten van hervormde predikanten’, die, grotendeels aan het begin van deze
eeuw, in bijlagen bij Van Alphens Nieuw Kerkelijk
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Handboek gepubliceerd zijn.1 In deze lijsten worden van iedere hervormde gemeente
de predikanten opgesomd die haar sinds de Reformatie of haar oprichting bediend
hebben. Van iedere afzonderlijke bediening wordt het begin en het eind vermeld, de
reden van beëindiging, en, waar van toepassing, de vorige en nieuwe gemeente van
de betrokken predikant. Deze gegevens betreffende gemeenten, aangevuld met
kwalitatieve bronnen, kunnen gebruikt worden om de ontwikkeling van het
predikantschap in Nederland te documenteren.
Als te onderzoeken periode is gekozen voor de tweeëneenhalve eeuw tussen 1625
en 1874. De lijsten van Van Alphen zijn voor de zestiende eeuw niet zeer
betrouwbaar.2 Het eerste kwart van de zeventiende eeuw werd buiten beschouwing
gelaten omdat het grote aantal afzettingen van remonstrantse predikanten na de
synode van Dordrecht een eenmalige gebeurtenis vormt. Als eindjaar is voor 1874
gekozen. Bij een latere einddatum geven de lijsten in Van Alphen niet langer van
alle bedieningen de einddatum.
Als basis voor de geografische selectie van te onderzoeken plaatsen is gekozen
voor de classicale indeling van de publieke kerk van de Republiek.3 Deze was voor
185 van de 250 onderzochte jaren van kracht. Gekozen is voor gebieden die in de
twintigste eeuw sterk naar kerkelijke richting geprononceerd waren, dus hetzij een
orthodox, hetzij een vrijzinnig karakter droegen.4 Het betreft de drie classes
Gorinchem, Woerden, en Voorne en Putten, die onderdeel vormden van de particuliere
synode van Zuid-Holland, de classis Alkmaar van de particuliere synode van
Noord-Holland, de hele provinciale synode van Utrecht, de hele provinciale synode
van Overijssel en de hele provinciale synode van Friesland. In deze zeventien classes
lagen rond het midden van de achttiende eeuw zo'n 500 van de ongeveer 1550
predikantsplaatsen van de publieke kerk. De gegevens uit Van Alphen over de
bedieningen van de predikantsplaatsen in deze gebieden tussen 1625 en 1874 zijn
opgenomen in een elektronische kaartenbak. Iedere afzonderlijke bediening kreeg
een eigen kaartje. Op dat kaartje werd in ieder geval de betrokken gemeente, het
begin- en het eindjaar van de bediening vermeld. Waar dat van toepassing was, werd
ook de gemeente waar de predikant vandaan kwam of waarnaar hij vertrok
opgenomen. De naam van de predikant werd alleen pro forma vermeld.
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De ontwikkeling van de mobiliteit, 1625-1874
Het meest algemene overzicht dat aan deze gegevens ontleend kan worden, betreft
de ontwikkeling van de mobiliteit als zodanig. Grafiek 1 biedt daarvan een overzicht.
De grafiek is als volgt samengesteld. Voor iedere vijf jaar, beginnend met de jaren
1625 tot en met 1629 en eindigend met de jaren 1870 tot en met 1874, is het aantal
malen dat in de onderzochte classes een predikant aankwam uit een andere gemeente
opgeteld bij het aantal malen dat een predikant naar een andere gemeente vertrok.
Deze werkwijze is noodzakelijk, omdat de onderzochte classes slechts een deel
vormden van het gebied waarbinnen predikanten circuleerden. Binnen de onderzochte
gebieden correspondeert niet ieder vertrek naar een gemeente met een aankomst uit
een andere gemeente, omdat het bijvoorbeeld geregeld voorkwam dat een predikant
die naar een gemeente buiten het onderzochte gebied vertrok, werd opgevolgd door
een proponent, die nog nooit een gemeente bediend had. De som werd gedeeld door
het aantal predikantsplaatsen dat in de betrokken vijf jaar binnen de onderzochte
gebieden bestond. De grafiek geeft dus weer hoe vaak het per vijf jaar per
predikantsplaats voorkwam dat een predikant naar elders vertrok óf van elders
aankwam.

Grafiek 1. Wisselingen per predikantsplaats per vijf jaar, 1625-1874
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Uit de grafiek blijkt dat de geschiedenis van de mobiliteit van de predikanten in
Nederland in twee grote fasen uiteenvalt. De omslag valt in het laatste kwart van de
achttiende eeuw. Tot 1775 kent de mobiliteit, afgezien van de eenmalige uitschieter
in de jaren 1680-1684, slechts relatief kleine schommelingen, die in de achttiende
eeuw bovendien afnemen. Na 1775 stijgt de mobiliteit tot nooit eerder bereikte
hoogten. Ze wordt bovendien gekenmerkt door veel grotere fluctuaties. Afgezien
van twee scherpe inzinkingen kort na 1800 blijft ze tot 1830 op een hoog niveau, om
dan plotseling in te storten. Na twintig jaar relatief laag te zijn geweest, stijgt ze na
1854 weer snel.
De gegevens waar de grafiek op berust, hebben betrekking op predikantsplaatsen,
maar zijn met behulp van een simpele wiskundige bewerking om te zetten in gegevens
over de loopbaan van de gemiddelde predikant. De enige complicerende factor daarbij
is dat er minder predikanten zijn dan predikantsplaatsen, omdat altijd, vanwege het
vervullen van vacatures, een aantal predikantsplaatsen vacant is. In de bijlage zijn
de betrokken vergelijkingen opgesteld. Dergelijke berekeningen hebben alleen zin
wanneer zij worden toegepast op langere perioden, waarbinnen de mobiliteit eenzelfde
karakter draagt. Op grond van grafiek 1 kunnen drie van zulke perioden onderscheiden
worden: de zeventiende eeuw, met een gemiddeld lage, maar fluctuerende mobiliteit,
de eerste vijfenzeventig jaar van de achttiende eeuw, met een lage en zeer constante
mobiliteit, en de jaren van hoge mobiliteit van 1775 tot 1830. Na 1830 worden de
perioden met een eigen karakter te kort om zinvol op deze manier onderzocht te
worden. Lost men de vergelijkingen op voor deze drie perioden, dan ontstaat het
volgende beeld.5
Tabel 1. Duur en aantal bedieningen van de gemiddelde predikantscarrière.

Duur in jaren

1625-1699
22

1700-1774
27,5

1775-1829
29

Bedieningen

1,64

1,69

2,59
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De gemiddelde duur van het werkzame leven van een predikant steeg gedurende de
onderzochte periode aanzienlijk, met name in de achttiende eeuw.
Hoogstwaarschijnlijk was dit het gevolg van het stijgen van de levensverwachting.
Het percentage proponenten dat binnen enkele jaren na hun bevestiging overleed is
in de zeventiende en achttiende eeuw gelijk, maar het aantal lange bedieningen nam
spectaculair toe. Van de 128 bedieningen die in de zeventiende eeuw op Zuidhollandse
dorpen tot een einde kwamen, hadden er vier langer dan veertig jaar geduurd. Van
de 133 bedieningen die daar tussen 1700 en 1774 een einde vonden waren dit er
zeventien. De spaarzame gegevens betreffende de ontwikkeling van de algemene
levensverwachting in de achttiende eeuw wijzen ook in de richting van een
aanzienlijke stijging.6 Opvallender is dat, ongeacht deze stijging van de levensduur,
het aantal bedieningen per carrière tot het laatste kwart van de achttiende eeuw
constant bleef op een, naar hedendaagse begrippen, zeer laag niveau. Dat de
gemiddelde carrière 1,6 of 1,7 bediening telde, komt erop neer dat drie predikanten
gedurende hun hele werkzame leven samen vijf gemeenten dienden. In feite zou
binnen de publieke kerk van de Republiek tot 1775 van iedere twee predikanten er
slechts één meer dan één gemeente bedienen, slechts één van iedere zes meer dan
twee, slechts één van iedere twintig meer dan drie. Ongeveer de helft van alle
predikanten diende in zijn leven maar één gemeente.
Deze berekeningen berusten uiteraard op de vooronderstelling dat de onderzochte
classes representatief zijn voor de ontwikkelingen in de Republiek als geheel. Die
veronderstelling kan op twee manieren gecontroleerd worden. F.A. van Lieburg heeft
op basis van het ‘apparaat Regt’ in het Genealogisch Bureau de gegevens over de
predikanten tot 1815 verzameld.7 Zijn computer rekende uit dat de gemiddelde duur
van het werkzame leven van de predikanten waarvan de carrières in de tweede helft
van de zeventiende eeuw eindigden, 23 jaar bedroeg. Die duur liep op naar 27 jaar
in de eerste helft van de achttiende eeuw en tot 30 jaar in de tweede helft. Deze cijfers
wijken heel weinig af van de hier berekende uitkomsten, en de gevonden afwijkingen
zijn simpel te verklaren door de iets verschillende perioden waarover de duur berekend
is.
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Een tweede manier om de verkregen gegevens te toetsen maakt gebruik van de door
Frijhoff uit de bijlagen bij Van Alphens Nieuw Kerkelijk Handboek verzamelde
gegevens betreffende het totale aantal predikantsplaatsen en het jaarlijks in de
Republiek beginnende aantal predikanten van 1600 tot 1815.8 Frijhoff interpreteerde
deze gegevens ten onrechte als een aanwijzing dat de gereformeerde kerk vanaf het
begin van de achttiende eeuw met rekruteringsproblemen kampte. Dat was, zoals we
hieronder zullen zien, geenszins het geval. Tot 1775 bestond er een ruim overschot
aan proponenten, dat wil zeggen, van theologen die hun studie voltooid hadden en
in principe door een gemeente beroepen konden worden. De aantallen beginnende
predikanten waren dus voldoende om de behoefte van de kerk te dekken en Frijhoffs
gegevens kunnen gebruikt worden om voor die eeuw de gemiddelde duur van een
predikantscarrière te berekenen. Men komt dan uit op waarden van 27,5 à 28 jaar.9
Deze op landelijke gegevens berustende cijfers wijken dus heel weinig af van de
uitkomsten van de hierboven uitgevoerde berekeningen. Samen zijn de onderzochte
classes, ondanks grote onderlinge verschillen,10 representatief voor het niveau van
de mobiliteit in de Republiek als geheel. De belangrijkste door grafiek 1 opgeworpen
vragen liggen voor de hand. Wat was de aard en de oorzaak van de omslag die in het
laatste kwart van de achttiende eeuw plaatsvond? Deze vragen zijn het makkelijkst
te beantwoorden door terug te werken en te beginnen met een analyse van de
ontwikkelingen in de negentiende eeuw, waarover de meeste gegevens beschikbaar
zijn.

De predikanten van de kerk van het Algemeen Reglement
Over de kerk van het Algemeen Reglement is veel slechts gezegd, maar ze hield haar
bestanden goed bij. In de jaren voor 1816 wist niemand hoeveel studenten ieder jaar
de theologische studie voltooiden en daarmee in principe beroepbaar werden. De
toetsing van aanstaande predikanten was - behalve in Groningen - niet uitbesteed
aan de universiteiten, vanwege het diepe wantrouwen dat de kerk
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sinds de crisis van de remonstrantse twisten jegens deze instellingen koesterde.11 In
principe maakte het door een classis afgenomen preparatoir examen een student
beroepbaar. Hij werd dan proponent. Ontving een proponent een beroep, dan liet het
eveneens door een classis afgenomen peremptoir examen hem toe tot de uitoefening
van zijn ambt. Het is onbekend hoeveel studenten wel een preparatoir, maar geen
peremptoir examen aflegden. Die aantallen zouden alleen door een zeer tijdrovende
analyse van de classicale archieven te achterhalen zijn.
Onderdeel van de grootschalige reconstructie van de voormalige publieke kerk
die door de bureaucratie van koning Willem I ondernomen werd, was ook een
verandering van de opleidingseisen. Voortaan liet één examen, dat niet meer door
een tweede gevolgd werd, toe tot de beroeping én bediening. Bovendien moest, op
grond van artikel 32 van het Reglement op het Examen van 1816, jaarlijks aan de
Algemene Synode en aan het Departement voor Protestantse Erediensten worden
opgegeven welke kandidaten het examen met succes hadden afgelègd.

Grafiek 2. Jaarlijks tot de evangeliebediening in de Hervormde Krk toegelaten kandidaten, 1816-1944,
en vacante Hervormde gemeensten, 1881-1944
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Op grond van deze gegevens is grafiek 2 opgesteld.12 In de negentiende en twintigste
eeuw onderging het aantal hervormde studenten dat ieder jaar als theoloog afstudeerde
en beroepbaar werd grote schommelingen. Tussen 1828 en 1837 studeerden gemiddeld
ieder jaar 81 studenten af, tussen 1868 en 1877 nog geen 38. Het verband tussen de
gegevens betreffende de negentiende eeuw in grafiek 1 en grafiek 2 is duidelijk. Een
groot aantal beschikbare kandidaten hangt samen met een lage mobiliteit, een laag
aantal met een hoge mobiliteit.
Het is tamelijk simpel een verklaring voor dit verschijnsel te vinden. Het is het
gevolg van de werking van de arbeidsmarkt. Neem aan dat de gemeenten van de
Hervormde Kerk in heel Nederland één markt van vragers vormden, waaraan het
aanbod van kandidaten moest voldoen. Neem vervolgens aan dat over het traktement
van de predikant en zijn secundaire arbeidsvoorwaarden binnen zekere grenzen vrij
onderhandeld kon worden.13 In een tijd met een overschot aan kandidaten daalt dan
de beloning die niet alleen zij, maar alle predikanten voor hun arbeid kunnen bedingen.
Omgekeerd stijgt in jaren met een tekort aan kandidaten ook de marktwaarde van
predikanten die al aan een gemeente verbonden zijn. Gemeenten die vacant zijn en
geen kandidaat kunnen krijgen, zijn dan immers gedwongen een predikant die
verbonden is aan een gemeente meer te bieden dan wat hij daar verdient. Deze effecten
worden nog versterkt wanneer een periode met een tekort aan kandidaten gevolgd
wordt door een tijd van overschot. Dan kan de mobiliteit van alle predikanten binnen
korte tijd zeer scherp dalen. Al snel zullen nieuw op de arbeidsmarkt aantredende
kandidaten tevreden zijn met slechtere arbeidsvoorwaarden dan waarop enkele jaren
eerder kandidaten werden aangenomen. De overvloed van goedkope kandidaten
verdrijft zo de relatief duurdere ervaren predikanten uit de markt, en omdat zittende
predikanten door hun gemeente niet ontslagen kunnen worden, ontstaan vacatures
voortaan vrijwel alleen nog door overlijden of emeritaat. Ook het aanbod van
vacatures daalt sterk. Omgekeerd kan bij een iets teruglopend aanbod van kandidaten
de mobiliteit plotseling spectaculair stijgen. Als het traktement iets hoger wordt, is
het ook voor tal van zittende predikanten voordelig van gemeente te wisselen. Het
aantal vacatures neemt dan sterk toe.
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Een dergelijk model verklaart de fluctuaties van de mobiliteit in de negentiende eeuw.
Hoewel vanaf 1822 ieder jaar meer kandidaten toegelaten werden tot de
evangeliebediening, bleef tot 1829 de mobiliteit hoog. In de daaropvolgende jaren
stortte de markt plotseling in, omdat het aantal kandidaten de vraag overtrof en zij
de zittende predikanten uit de markt verdrongen.14 Tot het eind van de jaren 1830
studeerden er veel kandidaten af, zodat er een overschot ontstond dat tot 1854 de
mobiliteit relatief laag deed zijn. In de jaren 1850 en 1860 moesten de predikanten
vervangen worden die zo'n dertig jaar eerder, tijdens de grote golf in de jaren rond
1830, waren afgestudeerd. En hoewel ook rond 1860 het aantal afstuderenden steeg,
was dat bij lange na niet voldoende om een zo groot overschot aan kandidaten te
doen ontstaan dat de mobiliteit drastisch zou dalen.15 Leidse kandidaten die in 1859
afstudeerden - dus in het jaar dat het hoogtepunt van de golf vormde - moesten
ongeveer een jaar op een gemeente wachten.16
Uit grafiek 2 blijkt verder dat het aanbod van kandidaten op zijn beurt te verklaren
is met behulp van een mechanisme dat in de economie bekend staat als de
varkensfokkerscyclus. Vraag en aanbod sloten niet direct op elkaar aan, maar kenden
grote en elkaar versterkende schommelingen. Op een tekort volgde een overschot.
In de jaren 1820 steeg het aantal afstuderende kandidaten, als gevolg van de gunstige
arbeidsomstandigheden en door de synode genomen maatregelen.17 Al in 1830 voldeed
het aanbod aan de vraag, maar de verslechterende arbeidsomstandigheden zorgden
pas zes jaar later voor een drastische daling van het aantal studenten dat theologie
ging studeren, en het duurde nog weer drie jaar voor dit invloed had op het aantal
afstuderende kandidaten. Pas in 1839 was het aantal kandidaten dat op de markt
kwam lager dan het jaar daarvoor. Dat was sinds 1822 niet meer voorgekomen. Toen
was het overschot aan kandidaten inmiddels groot en schrijnend. De synode zon op
maatregelen om het misbruik dat van kandidaten gemaakt werd tegen te gaan. De
classis Edam kon in 1836 een lijst opstellen met vijfenvijftig gemeenten waar in de
afgelopen zes jaar kandidaten waren beroepen in plaats van, zoals voorheen, ervaren
predikanten.18
Zo ontstond de voor de negentiende en twintigste eeuw kenmerkende generationele
opbouw van het predikantenkorps van de Ne-
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derlandse Hervormde Kerk. Om de ongeveer dertig jaar moet een groot aantal
predikanten vervangen worden. Aan die vraag kan het aanbod van kandidaten niet
onmiddellijk voldoen, zodat het aantal vacatures snel stijgt. Wanneer na enige tijd
het aantal kandidaten aan de vraag voldoet, treedt een naijlingseffect op, waardoor
er weer een overschot ontstaat. Dit simpele economische model verklaart de gegevens
van grafiek 2, met uitzondering van de ontwikkeling in de jaren 1885 tot 1895.19
Toen had eigenlijk de generatie die rond 1859 was afgestudeerd, vervangen moeten
worden. Dat gebeurde echter niet, en het aantal vacatures steeg snel. In 1889 waren
386 gemeenten, bijna een kwart van het totale aantal predikantsplaatsen, vacant. In
deze rekruteringscrisis speelden ongetwijfeld de felle kerkelijke twisten van deze
jaren een grote rol.
Vatten we samen: de ontwikkeling van de mobiliteit van de predikanten van de
kerk van het Algemeen Reglement blijkt verklaard te kunnen worden met behulp
van een simpel economisch model van vraag en aanbod. Vooronderstellingen daarbij
zijn dat de arbeidsmarkt voor predikanten inderdaad min of meer als een geïntegreerde
markt functioneerde, dus voor het koninkrijk als geheel één was, en dat over de
arbeidsvoorwaarden tussen predikanten en gemeenten onderhandeld kon worden.
Binnen een dergelijk model is ook het ontstaan van een cyclus van overschot van en
tekort aan kandidaten begrijpelijk. Het ligt voor de hand om te proberen met dit
model ook de omslag in de mobiliteit aan het eind van de achttiende eeuw te verklaren.

De omslag in de mobiliteit aan het eind van de achttiende eeuw
Vóór 1816 ontbreken gegevens aangaande de jaarlijks afgelegde proponentsexamens.
Twee bronnen vermelden echter voor een groot deel van de achttiende eeuw het
aantal proponenten dat ieder jaar voor een beroep beschikbaar was. Het Naam-Register
van Predikanten, een sinds 1717 jaarlijks verschijnend overzicht van alle dienende
predikanten, bevat ook de namen van de aan de verschillende classes ver-
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bonden proponenten.20 Het tijdschrift de Boekzaal van de Geleerde Wereld geeft
sinds februari 1735 lijsten met namen van beschikbare proponenten. De manier van
tellen van beide bronnen verschilt, maar stemt voldoende overeen om een goede
indruk te krijgen van de aard van het proponentenaanbod in de achttiende eeuw. Van
1717 tot 1760 waren er altijd zo'n 220 à 260 proponenten beroepbaar, met uitzondering
van de tien jaren rond 1740, toen het aantal beschikbare proponenten tijdelijk daalde
tot een dieptepunt van 133 (volgens de Boekzaal), of 98 (volgens het Naam-Register).
Na 1760 daalde het aantal beschikbare proponenten gestaag, tot rond de vijftig in de
jaren 1790. Wanneer al de beschikbare proponenten uit waren op een roep van een
gemeente en de meesten uiteindelijk ook zo'n beroep ontvingen, komt dit erop neer
dat tot 1760 de gemiddelde proponent vier à vijf jaar moest wachten op een beroep,
met uitzondering van de periode 1737-1746, toen de wachttijd twee à drie jaar
bedroeg. Aan het eind van de achttiende eeuw daalde de wachttijd tot een jaar of
minder.
De jaren die een proponent moest wachten op een beroep waren niet een tijd van
werkloosheid, maar vormden, naar het schijnt, een niet-officieel onderdeel van zijn
opleiding. Hij oefende zich in de werkzaamheden van het predikambt.21 De grote
steden waren vol met ‘Geestelijke Huurpaarden of armlastige proponenten’.22 Zo
waren aan de kerk van Amsterdam in de achttiende eeuw gedurig zo'n dertig
proponenten verbonden. Ook elders vervulden zij een rol. In 1753 vroeg Katwijk
aan Zee, toen een verzoek van het dorp aan de Staten van Holland om geld voor een
tweede predikant was afgewezen, toestemming om voor de wel toegezegde ƒ300,een vaste proponent, en niet een ongestudeerde ziekentrooster te mogen aanstellen,
omdat zij ‘in consideratie van het groot getal van proponenten, niet twijfelden of
onder dezelve zoude wel een bekwaam voorwerp gevonden worden’.23 De functie
van hulppredikant, die veel van deze proponenten vervulden, werd in 1734 door de
Staten van Holland in een reglement geregeld.24 Door het verrichten van dergelijke
werkzaamheden verhoogden proponenten hun marktwaarde. Sommige gemeenten
stelden prijs op deze oefening en verdere scholing. Hoe hoger het traktement in een
provincie, hoe ouder de gemiddelde proponent die beroepen werd.
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Dit blijkt uit de verschillen tussen de gemiddelde duur van de bediening van
dorpspredikanten die in hun werkzame leven slechts één gemeente bedienden. Tabel
2 presenteert de gemiddelde duur van de carrières van deze predikanten, geordend
naar het jaar waarin ze begonnen en naar de verschillende onderzochte gebieden.
Dergelijke predikanten zijn uiteraard niet representatief. Het betreft de onderste helft
van de beroepsgroep. Dit waren de proponenten zonder machtige vrienden om hen
aan een bevordering te helpen, maar de verschillen tussen de provincies blijven
illustratief en kunnen niet op een andere manier verklaard worden.
Tabel 2. Gemiddelde duur van de bediening van dorpspredikanten, die in hun carrière
slechts één gemeente dienden.

Overijssel

1625-1699
25,8

1700-1775
28,6

Utrecht

24,1

22,9

Alkmaar

22,3

26,2

Friesland

22,0

25,9

Zuid-Holland

20,7

23,5

Een predikant bleef doorgaans in dienst tot zijn dood. Als we aannemen dat de
levensverwachting van predikanten in de verschillende provincies ongeveer gelijk
was, dan moeten verschillen in de gemiddelde carrièreduur berusten op verschillende
aanvangsleeftijden. Uit de tabel blijkt dat een proponent die op een dorp in
Zuid-Holland begon en daar zijn carrière doorbracht zo'n vijf jaar ouder was dan een
vergelijkbare proponent die in Overijssel begon en tweeëneenhalf jaar ouder dan een
proponent in Friesland of Alkmaar.
De voorkeur die een ervaren proponent genoot, blijkt ook uit het gedrag van de
Zuidhollandse dorpen met vrije verkiezing ten tijde van het relatieve tekort aan
proponenten rond 1740. De gemiddelde duur van de carrières van de proponenten
die daar tussen 1735 en 1744 beroepen werden en niet zouden vertrekken, was drie
jaar langer dan de bediening van de niet-vertrekkende proponenten die waren
aangetreden in de twintig jaren daarvoor. Zij waren dus gemiddeld drie jaar jonger
- en hadden dus ook drie jaar minder ervaring - dan de
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proponenten die enkele jaren eerder beroepen waren. Als reactie op dit tekort aan
ervaren proponenten beriepen deze dorpen in deze jaren bij voorkeur ervaren
predikanten. In de eerste dertig jaar van de achttiende eeuw had maar één van iedere
vijf predikanten die op een Zuidhollands dorp met vrije verkiezing beroepen werd
al een eerdere gemeente gediend. In de jaren 1735-1745 steeg dit tot bijna de helft.
In Friesland vond, op iets kleinere schaal, in deze jaren een vergelijkbare verschuiving
plaats. Daar steeg het aantal ervaren beginners op de dorpen in deze jaren van 28 tot
40 procent. Deze tijdelijke vervanging van ontbrekende oudere proponenten door
ervaren predikanten verklaart in grafiek 1 het piekje in de mobiliteit rond 1740.
De gegevens voor de zeventiende eeuw moeten hoogstwaarschijnlijk op dezelfde
wijze verklaard worden. Kwantitatieve gegevens over beschikbare aantallen
proponenten ontbreken, maar Voetius zegt ergens in een bijzin dat het normaal is
dat proponenten drie tot acht jaar moeten wachten op een beroep.25 In Friesland waren
er aan het eind van de zeventiende eeuw in iedere classis wel dorpen waar het
traktement nog geen ƒ300,- bedroeg en kon men kandidaten vinden die bereid waren
een beroep aan te nemen voor ƒ200,- à ƒ250,-.26 De piek in grafiek 1 rond 1680 moet
op dezelfde manier verklaard worden als die rond 1740, dus door een tijdelijk tekort
aan ervaren proponenten. Ook in de jaren 1680 daalde de gemiddelde leeftijd van
de proponenten die op Zuidhollandse dorpen beroepen werden en steeg het percentage
ervaren predikanten dat beroepen werd, van rond de 10 procent in 1655-1670 tot 40
procent in 1675-1685. Net zoals dat het geval was met de andere staatskerken in
Europa, leek de sociale structuur van de gereformeerde, publieke kerk van de
Republiek eigenlijk nog veel op die van de laat-middeleeuwse, katholieke kerk.
Onder de groep van beroepen predikanten, die verbonden waren aan een gemeente,
bevond zich een kerkelijk proletariaat van geestelijken die hun opleiding voltooid
hadden en in principe beroep-baar waren, maar nog geen beroep hadden gekregen.27
Deze eeuwenoude sociale opbouw van de geestelijke stand verdween in het laatste
kwart van de achttiende eeuw. In 1760 zette een geleidelijke daling van het aantal
beschikbare proponenten in. Anders dan rond 1680 en 1740 bleek deze daling een
structureel karakter
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te dragen. De gevolgen die het tijdelijk ontbreken van een overschot aan proponenten
eerder had gehad, werden nu permanent. Na 1760 ontvingen proponenten op steeds
lagere leeftijd een beroep. De hierboven geconstateerde stijging van de gemiddelde
ambtsduur van de predikanten tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw van
27 tot 30 jaar is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van dit afnemen van de
voorbereidingstijd als proponent, en niet van een stijging van de gemiddelde
levensverwachting. Gemeenten die vroeger een wat oudere proponent beriepen,
waren het nu aan hun stand verplicht een ervaren predikant te beroepen. De mobiliteit
steeg, zoals uit grafiek 1 blijkt, van 1760 tot 1800 gestaag. In de Boekzaal van het
laatste kwart van de achttiende eeuw is de verbetering van de arbeidsmarkt voor
predikanten die het gevolg was van de concurrentie tussen gemeenten goed te volgen.
Het blad staat vol met mededelingen over beroepingen van ervaren predikanten en
de prijs die voor hen betaald is. Bij wijze van afschrikking lieten tal van gemeenten
opnemen dat zij hun predikant, omdat hij een beroep had afgeslagen, een
traktementsverhoging hadden gegeven. Het eerste dergelijke bericht stamt uit januari
1770, toen de gemeente Weidum het salaris van haar predikant die een beroep had
gekregen verhoogde.28 Andere giften om iemand te laten blijven varieerden van
zilverwerk tot de doctorstitel die Tilanus in Harderwijk in april 1785 ontving, omdat
hij een beroep naar Zaltbommel had afgeslagen.29 Vanaf de jaren 1780 staan er ieder
jaar zo'n vijftig van dit soort vermeldingen in de Boekzaal. Ook de positie van de
proponenten verbeterde. In februari 1783 kon een proponent uit Utrecht het zich
veroorloven een beroep naar St.-Kruis, in het zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen,
af te slaan, omdat hij de afstand tot zijn ouders te groot vond.
Ook in de achttiende eeuw blijkt een marktmodel de ontwikkeling van de mobiliteit
te verklaren. Een gebrek, niet aan proponenten als zodanig, maar aan oudere en
ervaren proponenten, verhoogt vanaf ongeveer 1760 de vraag naar predikanten en
daarmee de mobiliteit. De ontwikkeling van de mobiliteit van 1760 tot 1815 is vrijwel
zuiver omgekeerd evenredig met het beschikbare aantal proponenten. Uit grafiek 3,
waarin de mobiliteit in de periode 1760-1816 per jaar gepresenteerd wordt, blijkt dat
de bijzondere politieke omstandigheden
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Grafiek 3. Beschikbare proponenten en jaarlijkse mobiliteit per predikants-plaats, 1760-1816

van dit tijdvak de werking van de markt slechts tijdelijk doorbraken.
In 1788 en 1789 is de mobiliteit tijdelijk iets hoger als gevolg van de vervanging van
predikanten die in de patriottentijd een standpunt hadden ingenomen dat na de
restauratie van 1787 in hun gemeente minder goed viel. Ik vermoed dat de piek in
1797 op vergelijkbare wijze berust op de vervanging van orangistische predikanten.
In 1800 en 1801, de nadagen van het radicale regime, toen de toekomst van de kerk
zeer onzeker was, en in 1812-1814, tijdens de inlijving bij Frankrijk, toen een acute
financiële crisis de uitbetaling van traktementen bedreigde, was de mobiliteit zeer
laag, ondanks het lage aantal proponenten. Maar deze politieke lotgevallen waren
incidenten, die de werking van de markt slechts tijdelijk verstoorden. De trend is
duidelijk. De hoge mobiliteit sinds 1775 valt te verklaren door de vermindering van
het aantal ervaren proponenten. De invoering van een nieuw bestuursreglement in
1816, een gebeurtenis waaraan door Nederlandse kerkhistorici nogal eens mythische
proporties worden toegekend, speelde in de omslag in het sociaal karakter van het
predikantschap geen rol.30 Het is belangrijk in te zien dat er geen-gebrek aan
proponenten, maar aan ervaren proponenten bestond. De kerk verkeerde
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niet in een crisis. In de dertig jaar tussen 1760 en 1790 begonnen 1422 predikanten
aan hun loopbaan.31 Neem aan dat het vervullen van een vacature (inclusief het vacant
laten van de plaats om de weduwe van de overledene nog enig geld te verschaffen)
in feite negen maanden duurde, dan waren deze predikanten in 1790, gezien de
gemiddelde duur van één bediening van ongeveer tien jaar in de jaren 1785-1794,
voldoende voor zo'n 1530 plaatsen. In feite bestonden er in dat jaar 1570 plaatsen.
Dat is geen groot verschil. Het aantal vacatures in de Boekzaal schommelde tussen
1800 en 1830 rond de honderd, ongeveer 7 procent van het totaal. Dat is precies het
cijfer dat te verwachten valt bij een gemiddelde duur van een bediening van tien jaar
en een gemiddelde duur van een vacature van negen maanden. De situatie was op
geen manier te vergelijken met de crisis van het laatste kwart van de negentiende
eeuw, toen bijna een kwart van het aantal predikantsplaatsen vacant was.
De oorzaken van het gebrek aan ervaren proponenten waren de tijdgenoten en de
enkele hedendaagse onderzoeker die zich erover gebogen heeft een raadsel.32 Op de
analyses van tijdgenoten wordt hieronder teruggekomen. Voorlopig is het verstandig
eerst de werking van de markt voor proponenten tijdens de Republiek te onderzoeken,
waarin, anders dan in de negentiende eeuw, een structureel overaanbod aan
proponenten bestond.

De beperkte werking van de markt voor predikanten onder de Republiek
In principe bezat de kerk van de Republiek een ideale structuur voor mobiliteit. De
predikantsplaatsen waren zeer verscheiden in aantrekkelijkheid. Aan het eind van
de achttiende eeuw liep het traktement uiteen van meer dan ƒ2200,- per jaar in
Amsterdam tot minder dan ƒ500,- in, bijvoorbeeld, een dorp in de classis Bommel,
waar de predikant blij mocht zijn als de door de Staten van Gelderland verstrekte
aanvulling het traktement zover bracht en er op tijd betaald werd. Tussen deze
uitersten bestond een glijdende schaal van traktementen, die door tal van plaatselijke
bijzonderheden verder gedifferentieerd werd. In een aantal provincies, waar
predikanten uit oude plaatselijke
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kerkgoederen betaald werden, verzorgde de gewestelijke overheid een aanvulling
tot een zeker minimum.33 Ook plaatselijke regelingen vulden het traktement soms
aan. In Zeeland kreeg een predikant bijvoorbeeld voor ieder vierde kind een aanvulling
op zijn traktement van ƒ50,- per jaar. Voor een combinatie, waar men zondags in
twee verschillende kerken moest preken, kreeg men wel een verhoging van ƒ50,- of
ƒ75,-. In sommige gemeenten werden 's winters door de week extra preken gehouden,
waarvoor de predikant betaald werd met ƒ100,- of ƒ50,- uit de algemene middelen
van het dorp. Soms beschikte de predikant over een pastorie, elders ontving hij
subsidie voor huishuur. In Overijssel hadden de pastorieën grote tuinen, waar de
predikanten hun eigen groenten en fruit konden telen. In sommige plaatsen ontving
men een bijdrage voor het bezoek aan de classis, een vorm van reisgeld, die kon
oplopen tot boven de ƒ100,-, en die werd uitgekeerd door de diaconie, de
kerkmeesters, of de dorpskas. Daarenboven hielden de meeste overheden hun
predikanten in toom door vaste, maar buitengewone toeslagen te geven, die zij jaarlijks
goed moesten keuren. De predikanten te Amsterdam ontvingen boven hun ƒ2200,allerlei extraatjes van het stadsbestuur. Op nieuwjaarsdag moesten zij één voor één
voor de burgemeesters verschijnen, die hun gedrag van het afgelopen jaar
beoordeelden en hun waardering uitdrukten door middel van een gift. Op Walcheren
moest de classis ieder jaar de Staten van Zeeland vragen om de aanvulling van zo'n
ƒ150,- op het gebruikelijke traktement van ƒ500,-. In Utrecht moest iedere
dorpspredikant ieder jaar verzoeken om de aanvulling van ƒ100 op zijn traktement
van ƒ500.
Was zo de vraag verscheiden, datzelfde gold voor het aanbod. Predikanten
kwalificeerden zich door hun ervaring. Dat is tegenwoordig zo en was onder de
Republiek niet veel anders, zoals blijkt uit het gedrag van beroepende instanties die
zich om hun prestige bekommerden. Steden beriepen slechts bij hoge, hoge
uitzondering een proponent, en grote steden beriepen vaak predikanten uit kleine
steden.34 Steden hadden in het algemeen voorkeur voor ervaren predikanten, die al
twee of meer gemeenten hadden gediend, boven predikanten die slechts één gemeente
gediend hadden.35 Heren of vrouwen van een collatieplaats, waar de verkiezing niet
aan de kerkeraad, maar aan
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een ambachtsheer stond, beriepen vaak een ervaren predikant. In de anderhalve eeuw
tussen 1625 en 1774 beriepen de collatoren in Zuid-Holland in bijna één op de twee
gevallen een ervaren predikant. De dorpen met vrije verkiezing in de onderzochte
classes in die provincie deden dat gemiddeld slechts in één van de vier gevallen.
Aan alle voorwaarden voor een grote mobiliteit lijkt daarmee voldaan te zijn.
Onder de Republiek stond op de arbeidsmarkt voor predikanten tegenover een
gedifferentieerde vraag een gedifferentieerd aanbod. Toch functioneerde deze
arbeidsmarkt tot het einde van de achttiende eeuw maar zeer gebrekkig, omdat de
werking ervan onderworpen was aan grote institutionele belemmeringen. Die
belemmeringen lagen, om in de termen van het economisch model te blijven, op de
gebieden van het aanbod, van de transacties, en van de vraag. Van alle drie zal ik
enkele voorbeelden geven. In Friesland vielen preparatoir en peremptoir examen
samen. Studenten die hun opleiding voltooid hadden, legden slechts één examen af.
Zij waren dan bevoegd om alle kerkelijke handelingen te verrichten en werden
kandidaten genoemd. Op hun beroeping volgde onmiddellijk de bevestiging. Over
de directe beroepbaarheid van Friese predikanten elders in de Republiek bestonden
daarom wel twijfels.36 Niet iedereen die in één gewest van de Republiek aan de eisen
van het predikantschap had voldaan, was dus acceptabel voor alle andere gebieden
van de Republiek.37
Wat de belemmeringen op de transacties betreft, die waren geestelijk en materieel.
In de kerkorde die op de synode van Dordrecht werd opgesteld, wordt de beroeping
naar een andere gemeente in feite als zeer ongebruikelijk beschouwd en met tal van
voorwaarden omgeven. Een predikant mag, volgens artikel 10, slechts vertrekken
na ingewonnen toestemming door de kerkeraad, samen met de diakenen, de
oud-ouderlingen en oud-diakenen, de overheid, en de classis.38 Het is onduidelijk in
welke mate deze regel ooit gevolgd werd.39 De gedachte die eraan ten grondslag lag,
is dat de bevestiging van een predikant aan een gemeente Gods handeling is, en dat
het beroep door de gemeente een beroep door God is. Zo staat het in het
bevestigingsformulier van predikanten.40 In deze voorstelling ligt het voor de hand
dat een vertrek naar een andere gemeente beschouwd
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wordt als een uitzondering, die ook weer berust op een roep door God. Een fraai
voorbeeld van deze manier van denken treft men aan in een brief van Pontiaan van
Hattem. In 1676 werd deze, toen nog braaf predikant te St.-Philipsland, uitgenodigd
te komen preken in Brouwershaven. Er was daar een vacature, waarvoor men
verschillende kandidaten wilde horen. Van Hattem weigerde met het argument ‘dat
ik my soude denken te besondigen, na dat mij God over een zijner kudden heeft
gestelt, indien ik iets zouw ondernemen, waardoor ik soude toonen, dat ick treck had
naar eene andere’. Het enige waar hij naar eigen gevoelen gehoor aan mocht geven
was een directe roep door de Heer, dat wil zeggen, een beroeping door een gemeente.
Een dergelijk beroep mag men, zo legde hij hoopvol uit, dan ook niet afslaan.41 Nog
in 1763 werd op een disputatie aan de Leidse theologische faculteit betoogd dat
wisseling van plaats slecht is voor de gemeente, en dat een predikant dus in principe
zijn gemeente niet mag verlaten - tenzij, en dat is de ontsnappingsvoorwaarde, hij
elders van meer nut kan zijn.42
Deze geestelijke remmingen werden versterkt door materiële belemmeringen die
de classes op verschillende manieren opwierpen voor het vertrek van eenmaal
gevestigde predikanten. In de classis Dordrecht bedroegen de kosten van losmaking
(de classicale toestemming voor vertrek naar elders) ƒ450,- voor de stad, ƒ300,- voor
de kleinere steden, ƒ200,- voor de dorpen. Bij vertrek uit de classis Amersfoort
betaalde men bij vertrek naar een stad ƒ250,-, naar een mindere stad ƒ200,-, naar een
dorp buiten de provincie ƒ175,-, naar een dorp binnen de provincie ƒ100,-, binnen
de classis ƒ50,-. In verschillende classes diende men als predikant bovendien hoge
bedragen te betalen aan de weduwenkas wanneer men werd wegberoepen, De classis
Neder-Veluwe vroeg bijvoorbeeld ƒ200,- voor de weduwenbeurs bij vertrek. Maar
de classis Haarlem vroeg bij vertrek en aankomst slechts ƒ15,-. Elders was ook de
aankomst duur. In Voorne en Putten bedroegen de kosten van approbatie van een
beroep door de classis ƒ90,-.43 Ook de verschillende informele plechtigheden die een
intrede in de achttiende eeuw omlijstten waren niet goedkoop. De
bevestigingsmaaltijd, die een nieuw beroepen predikant zijn collega's in de classis
moest aanbieden, kostte makkelijk ƒ60,-.44 Bij de intocht
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van een nieuwe predikant werd door de gemeente de pastorie versierd en de straat
bestrooid met bloemen. Er stelde zich een erewacht op, in volle uitrusting, met
wapens, kruit en lood.45 Deze mensen verwachtten een tegemoetkoming en drinkgeld.
Al met al konden de kosten van een beroep snel oplopen. In 1733 kostte het beroep
van een predikant te Eindhoven ƒ851,-.46 Het beroepen van Le Sage ten Broek naar
Werkendam in 1767 bracht de gigantische kosten van ƒ1426,- met zich mee. Zijn
opvolging zeven jaar later kostte bijna ƒ900.47 In 1778 werd, omdat het zeer
ongebruikelijk was, in de Boekzaal vermeld dat Ouwerkerk bereid was de meer dan
ƒ550,- te betalen, die de losmaking en overbrenging van een predikant kostte.48
Wat de vraag betreft, het is duidelijk dat in bepaalde gemeenten andere
overwegingen een rol speelden dan alleen een oordeel over de geschiktheid van de
predikant volgens algemeen geldende en erkende standaarden. In 1754 herdacht de
gemeente Ermelo dat ze sinds 1604, anderhalve eeuw lang, door zes generaties Van
Medenbach bediend was. Het feit werd vermeld in de Boekzaal.49 In 1672 besloot de
kerkeraad van Weesp om voor de vervulling van een vacature predikanten uit te
nodigen om te komen preken, ‘en zyn de leden des kerckenraets versocht gelyk ook
de magistraet of ymant van de haere tsy vrinden of goede bekenden mochten zyn die
zy hier geliefde te hooren, dat men haer voor alle souden tyt en gelegentheit geven
om alhier te predicken’.50 Daarnaast bestonden ook geïnstitutionaliseerde vormen
van belemmering op de vraag. In Zeeland moest men zich tweemaal preparatoir laten
examineren, en ook nog eenmaal peremptoir. Ook proponenten van elders moesten
zich een tweede preparatoir examen laten welgevallen.51 In Utrecht mochten sinds
1684 alleen proponenten op de dorpen beroepen worden,52 ongetwijfeld uit het
verlangen om de invloed van de overheid te vergroten. In die provincie was bij het
peremptoir examen, dat alleen bij de eerste bevestiging van een predikant werd
afgenomen, altijd een commissaris-politiek aanwezig.53 Hoewel de maatregel
verschillende malen opnieuw afgekondigd moest worden, had hij grote invloed. Het
percentage ervaren predikanten op Utrechtse dorpen lag zeer laag, en omdat de
provincie een vrij behoorlijk traktement betaalde, konden Utrechtse dorpen zich in
de achttiende eeuw zeer ervaren proponenten veroorloven.54
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Deze verschillende belemmeringen op een vrije werking van de arbeidsmarkt voor
predikanten hadden tot gevolg dat ook aantrekkelijke gemeenten, die een relatief
hoog traktement boden, zich tevredenstelden met proponenten. Maar zulke gemeenten
vroegen dan wel proponenten met enige jaren ervaring. Het hele systeem
veronderstelde een voortdurend hoog aanbod aan proponenten. Zo'n vrijwel permanent
overschot betekende dat de traktementen onder grote druk stonden. De aanvullingen
op de traktementen die in verschillende provincies werden uitbetaald, definieerden
een soort minumumloon voor predikanten. Dit betrof een behoorlijk aantal van de
predikantsplaatsen. In Friesland ontving in 1761 ongeveer een derde van de
predikanten een aanvulling.55 Ook in Overijssel en Gelderland was het inkomen van
veel predikanten zo laag dat ze een aanvulling van de Staten nodig hadden. Juist in
deze gebieden was de mobiliteit laag. Een proponent die op een dorp in Overijssel
begon, had veel minder kans daar weg te komen dan een proponent die begon op
een Zuidhollands dorp.56
Deze combinatie van lage lonen met slechte carrièrekansen maakt het waarschijnlijk
dat het overschot aan proponenten in stand werd gehouden door rekrutering in de
lagere sociale milieus, waar zelfs het bekleden van een predikantschap op een dorp
met een laag traktement en een geringe kans op doorstroming een maatschappelijke
stijging betekende. Dat was althans de mening van tijdgenoten, zoals Lieuwe van
Aitzema: ‘... men siet dat niet als de geringhste en armste studeren om Predicant te
worden’.57 Tekenender is misschien nog de lijst met voorbeelden van simonie die
Voetius ergens geeft. Simonie is het op oneigenlijke wijze verwerven van een
geestelijk ambt. Voetius noemt niet alleen het op verschillende manieren betalen om
tot predikant benoemd of gekozen te worden, maar ook toezeggingen om één of twee
jaar voor niets te zullen werken, beloften te berusten in het misbruik of de
vervreemding van kerkelijke goederen, de kerk op eigen kosten te repareren, of de
kinderen van de verkiezers gratis te zullen onderwijzen.58 Er is wel betoogd dat
dergelijke waarnemingen van tijdgenoten op misvattingen berustten. De sociale
positie van predikanten van steden als Amersfoort en Nijmegen was alleszins
behoorlijk. Dorpspredikanten konden hopen bevorderd te worden.59
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Juist deze laatste veronderstelling berust op een fundamentele vergissing. Tot het
laatste kwart van de achttiende eeuw zou ongeveer de helft van alle predikanten hun
eerste dorp nooit verlaten. De gedachte dat het predikantenkorps onder de Republiek
in sociaal opzicht min of meer homogeen was, en dat alle predikanten de verwachting
konden koesteren carrière te maken, is zeker onjuist. Het lijkt een gewettigde
hypothese aan te nemen dat het de studenten van betere komaf waren die over de
middelen beschikten goed te studeren en die de connecties bezaten die doorstroming
naar de betere stadsplaatsen mogelijk maakten. Maar er was ook een andere groep
predikanten, die ‘ambagtslui geweest zijn, die op de beurs van de vrome gestudeerd
hebbe, en het meest niet verder kenne brenge als op een dorp, daer ze met vrou en
kindere van het ordenaer traktement niet te vet soppe kenne’.60
Niet alleen sociaal, ook geografisch was de kerk van de Republiek tot het laatste
kwart van de achttiende eeuw veel minder homogeen dan de kerk van de negentiende
eeuw. Ten tijde van de Republiek hadden tekorten aan ervaren proponenten vooral
een lokaal karakter. In de negentiende eeuw werkte een tekort aan proponenten
onmiddellijk door in alle gebieden van het Rijk. Het tekort rond 1740, dat hierboven
besproken is aan de hand van de onderzochte Zuidhollandse classes en Friesland, is
niet aantoonbaar voor Utrecht of Alkmaar. De stijging van de mobiliteit in de tweede
helft van de achttiende eeuw begint in Zuid-Holland in 1765, in Utrecht in 1770, in
Friesland in 1775. De plotselinge hoge piek van mobiliteit in 1680-1684 is vooral
het gevolg van de ontwikkeling in Friesland. Elders steeg de mobiliteit niet zo scherp
of was de stijging, zoals in Zuid-Holland, verspreid over de jaren 1670-1684.
Statistische correlatie van de ontwikkeling van de mobiliteit van de
dorpspredikanten in de verschillende provincies over de tijdvakken 1625-1699,
1700-1774 en 1815-1874 levert pas voor de negentiende eeuw tussen Zuid-Holland,
Utrecht, Alkmaar en Overijssel zeer sterke verbanden op (Spearman-rho's tussen
0.85 en 0.93), terwijl die verbanden voor de zeventiende en achttiende eeuw zwakker
zijn (Spearman-rho's tussen 0.23 en 0.42). Friesland was altijd minder geintegreerd
in de Republiek. Zo bestond tussen het verloop van de ont-
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wikkelingen van de mobiliteit in Utrecht en in Friesland in de achttiende eeuw zelfs
geen enkel statistisch verband. Maar ook de integratie van deze provincie nam in de
negentiende eeuw sterk toe (Spearman-rho's tussen 0.48 en 0.73). Uit deze cijfers
kan men concluderen dater vóór de jaren 1770 geen sprake was van één arbeidsmarkt
voor predikanten, waarop het aanbod overal op dezelfde wijze de mobiliteit
beïnvloedde.

Van geestelijke stand naar beroepsgroep
In de loop van de achttiende eeuw, nog voor de mobiliteit een ander karakter verwierf
en er een min of meer vrije arbeidsmarkt ontstond, namen de contacten tussen de
provincies sterk toe. Deze groei van de nationale mobiliteit hing nauw samen met
de rationalisering van de wijze van beroepen. Het belangrijkste middel daarbij was
de Boekzaal van de Geleerde Wereld. Dit tijdschrift, in 1692 door Petrus Rabus als
De Boekzaal van Europa begonnen, voerde sinds mei 1716 een rubriek ‘School- en
Kerknieuws’. Oorspronkelijk bevatte de kerkelijke rubriek alleen berichten over
vacatures en beroepingen in Holland, Utrecht en Gelderland, maar het
correspondentennet breidde zich gestaag uit over de hele Republiek en werd op den
duur in de verschillende classicalle wetboeken geregeld.61 Door de opname van in
memoriams en specifiek kerkelijke mededelingen verwierf het tijdschrift geleidelijk
het karakter van een landelijk vakblad voor alle predikanten, waarin ook een nationaal
overzicht van vacatures geboden werd. Het bestaan van een dergelijk blad was een
vereiste voor wat wel het hoogtepunt van de achttiende-eeuwse rationalisering van
de beroepingswijze vormt, W.A. Bachienes monumentale Kerkelijke geographie,
die in vier delen verscheen tussen 1768 en 1773. Dit overzicht van de publieke kerk
van de Republiek in haar nadagen beschrijft van iedere gemeente de beroepingswijze,
de aantrekkelijkheden en nadelen, de naam van collatoren of andere bij de vervulling
betrokken belangrijke personen, en al hun titels. Het werk is allereerst een vrucht
van Bachienes liefde voor de geografie en zijn kerk. Hijzelf verwachtte dat zijn boek
bovenal van nut zou zijn voor ‘de Kandidaaten
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en Proponenten, die noch ledig op de markt staan, wachtende tot zy door den Heer
des Wyngaards zullen geroepen worden; en die, wanneer zy in onzekerheid zyn, ten
aanzien van de openvallende Plaatzen, aangaande de wyze van derzelver vervullinge,
door dit Boek in te zien, terstond zullen ontdekken, waar naar zy, ter bereiking van
hun oogmerk, zich te richten hebben’.62 Deze rationalisering van de manier van
beroepen vond plaats terwijl de mobiliteit nog het traditionele lage niveau bezat dat
kenmerkend was geweest voor de kerk van de Republiek.
Het ontstaan van zulke publieke hulpmiddelen voor de bemiddeling tussen vacante
gemeenten en predikanten, vormde onderdeel van een veelomvattender
professionalisering van het predikantschap die in deze jaren plaatsvond. In de loop
van de achttiende eeuw verschenen voor het eerst op grote schaal handleidingen voor
de predikant, deels origineel, deels vertalingen van buitenlandse werken.63 Zelfs
zonder op herdrukken te letten, komt men voor de halve eeuw tussen 1725 en 1775
uit op zo'n tien verschillende werken. Ze waren buitengewoon populair. Ravensteyns
De Nasireër Gods groeide tussen 1730 en 1743 in drie drukken uit van een kort
anoniem werkje tot een meerdelige beschrijving van alle aspecten van het
predikantschap. Ook bij een conservatieve schatting van de oplagen van dit louter
voor predikanten bedoelde werk, moet het door ongeveer de helft van alle predikanten
in deze jaren zijn aangeschaft.
De werken vertonen onderling grote verschillen. Het is niet moeilijk auteurs van
orthodoxe, piëtistische en verlichte signatuur te onderkennen. Op die verschillen wil
ik nu niet ingaan. Interessant voor ons onderwerp is dat al deze werken een interesse
in de effectiviteit van het predikantschap delen, die ontbreekt in eerdere werken
waarin de plichten van de predikant ontvouwd worden. De verder zo verschillende
auteurs delen een grote verbazing en ontzetting over de mate waarin het volk, ook
het gelovige volk, onkundig is aangaande de christelijke leer.64 Nu gaat het er hier
niet om in welke mate deze handboeken daar gelijk in hadden - hoewel het
verhelderend is om een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie te horen
verdedigen dat ambachtslieden en huisknechten eigenlijk niet voldoende vrije tijd
hebben om zich de kennis eigen te maken die nodig is om
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lidmaat te kunnen worden65 - maar om het feit dat dit gebrek aan kennis niet zozeer
wordt beschouwd als een vorm van zonde van de gemeenteleden, maar als een
uitdaging of opgave voor de predikant. De predikant is iemand, die door zijn handelen
de leden van zijn gemeente moet beïnvloeden, en de regels voor die praktijk zijn te
omschrijven en te vinden in een handboek.
Dit is een ander accent dan gelegd werd in de zestiende- en zeventiende-eeuwse
plichtenspiegels voor predikanten die Voetius samenvat in zijn Politica ecclesiastica,66
en heeft ook een andere toon dan bijvoorbeeld de formuleringen in het
bevestigingsformulier voor de predikant. Daar worden de taken van de predikant
veel meer als objectieve, publieke handelingen omschreven. Het preken, het openbaar
aanroepen van Gods naam namens de gemeente, het bedienen van de sacramenten
en het regeren van de gemeente67 - dat is de vervulling van een openbare functie. In
deze achttiende-eeuwse handboeken daarentegen wordt het werk van de predikant
niet begrepen als zo'n geheel van plichten van een openbare functie, maar als een
vak, dat gericht is op de vorming van de afzonderlijke gemeenteleden.
Voor het geheel van deze ontwikkelingen kan men de term ‘professionalisering’
gebruiken.68 In toenemende mate werden de predikanten een eigen beroepsgroep,
met eigen handboeken, een eigen vakblad, een in toenemende mate bovenregionaal
carrièreverloop, en met een opvatting van hun eigen werk in termen van effectiviteit.
Deze professionalisering blijkt ook uit allerlei door de Staten van Holland genomen
maatregelen betreffende pensionering en assistentie van predikanten, zoals die
verzameld zijn in het Kerkelijk Placaatboek.69 Een dergelijke professionalisering,
waarbij het predikantschap geleidelijk verandert van het bekleden van een openbaar
ambt in het uitoefenen van een beroep, past goed bij een drastische vermindering
van het aantal proponenten. Bekleedt men een openbare functie, dan ontleent men
zijn prestige aan zijn eigen positie. Is men lid van een beroepsgroep, dan ontleent
men zijn aanzien aan de waardering die de leden van die groep als zodanig in de
samenleving ondervinden. In het eerste geval is men bijvoorbeeld predikant en
hoogleraar in een belangrijke stad als Utrecht, bekleder van een aanzienlijk en door
de
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stad onderhouden openbaar ambt. Het aanzien dat men ondervindt wordt niet geschaad
door het bestaan van een armlastige proponent in Katwijk aan Zee. Is men vooral
predikant, lid van een beroepsgroep, dan is zo'n geestelijk huurpaard, dat jarenlang
met zijn talenten leurt en bereid is voor zowat ieder loon te werken, ook een bedreiging
voor het eigen aanzien. In het eerste geval reageert men, zoals Voetius doet, vrij
korzelig op klachten over lage traktementen, en wijst proponenten erop dat ze een
eerbiedwaardig werk gaan verrichten en niet moeten zeuren.70 In het tweede geval
verbindt men de zorg om een voldoende traktement met de verzuchting: ‘Was het
geheele corps, was elk lid der predikorde, en die zich er toe voorbereiden, gelijk zij
weezen moesten, dit zou gewis de beste aanprijzing van allen zijn.’71
Professionalisering, in de betekenis van de overgang van een sociaal verbrokkelde
geestelijke stand naar een homogene beroepsgroep, kon zich daarom moeiteloos
vertalen in zorg om het sociaal aanzien van de predikant.72 Het is niet moeilijk om
voorbeelden van dit mechanisme te vinden in de reacties op de afname van het aantal
proponenten aan het eind van de achttiende eeuw. In 1789 besprak de particuliere
synode van Zuid-Holland het dreigend gebrek aan proponenten. Besloten werd het
Haags Genootschap voor de verdediging van de christelijke godsdienst te verzoeken
een prijsvraag uit te schrijven. In haar volgende vergadering, in 1790, kon de synode
over het probleem spreken aan de hand van een uittreksel, dat door het bestuur van
het Haags Genootschap was gemaakt van de zevenenveertig inzendingen op de
uitgeschreven prijsvraag.73 Dit genootschap, opgericht in 1785, droeg bijna een
officieel kerkelijk karakter en vertegenwoordigde het establishment van de grote
kerk.74 Het uittreksel uit het grote aantal inzendingen is daarom van grote waarde
voor het inzicht in de gedachten die toonaangevende kringen binnen de publieke
kerk aan het einde van de achttiende eeuw koesterden over het predikantschap.
Overwegingen aangaande de sociale status van de predikant en het niveau van zijn
afkomst blijken in deze gedachtenwereld het zwaarst te wegen. Expliciet wordt
vermeld dat beurzen beter aan zonen van predikanten gegeven kunnen worden, om
zo te bewerkstelligen dat ze niet toevallen aan ‘lieden van de laagste klasse’. Geen
ingediend voorstel wordt aan zo'n scherp commentaar onderworpen als het idee
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om ook ongeletterden, dat wil zeggen, zij die het Latijn en Grieks in het geheel niet
machtig zijn, tot het ambt toe te laten. Tekenend is dat de titel van de samenvatting
van de inzendingen alleen vraagt naar de oorzaken van het afnemen van het aantal
proponenten en naar middelen om ‘velen daartoe op te wekken, en alzoo een gevreesd
gebrek aan Predikanten voor te komen’, terwijl de bekroonde inzendingen blijkens
hun titel bedoeld zijn om ‘lieden van goeden huize aan te moedigen, dat zij hunne
zoonen niet te rug houden, maar gewillig aan den dienst der kerke overgeven’.75 De
bekroonde inzendingen zijn inderdaad voorbeelden van wansmaak, waarin
opmerkingen dat het predikantschap niet te minachten is, omdat God zelf zijn zoon
het vak heeft laten uitoefenen, te vinden zijn naast de opgewekte observatie dat geen
ander beroep zo veel gelegenheid geeft om uit te kijken naar een rijke weduwe of
een goede partij: ‘Wie toch heeft hier toe al meer en beter kans en gelegenheid, dan
de Leeraar, die tijd en wijze kent? Welk een aantal van Leeraars is er, welke, door
dien weg, mannen van middelen, en veel vermoogen, wierden!’ De redenen dat juist
deze inzendingen onder bijna vijftig andere bekroond werden, kunnen alleen liggen
in de perfecte manier waarop Brink, Hoog en Swaving, die hun inzendingen
opbouwden rond de vraag hoe ouders van goeden huize ertoe te bewegen zijn hun
zonen predikant te laten worden, de sociale angsten van de juryleden verwoordden.
Brink en Hoog spraken de diepste reden van hun afkeer van de beursstudent van
lagere afkomst onom wonden uit. Het bestaan van dergelijke predikanten leidt ertoe
dat ‘men in 't algemeen op de evangelie-bediening als op een werk, 't welk alleen tot
lieden van een lageren stand behoort, met verachting zal nederzien’.76
Dat de professionalisering van het predikantschap dus samen kon gaan met een
sterk verminderd aantal proponenten is duidelijk. De vraag is of de predikanten, die
zeker bereid waren maatregelen te nemen om de professionalisering van hun stand
te bevorderen,77 ook invloed konden uitoefenen op het aanbod van proponenten. Ik
zie twee manieren waarop dat kon gebeuren. De eerste loopt via de
proponentsexamens. Classes zouden mensen hebben kunnen laten zakken. Het lijkt
echter onwaarschijnlijk dat dat op grote schaal gebeurde. Ypey vermeldde nog in
1827 met kenmerkende afschuw de
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verschijning in 1788 van Claessens Proeven, een Nederlandstalige handleiding voor
het proponents- en peremptoir examen.78 Dit werk maakte het volgens hem
‘krankbezoekers, katechiseermeesters, schoolmeesters en dergelijke’ mogelijk
predikant te worden, als zij maar twee jaar lang de lessen aan de academie bijwoonden.
Dan kregen zij het testimonium dat de hoogleraren hen bestendig onder hun gehoor
hadden gezien, en dan moesten de classes, waarvan de meeste niet in het Latijn
examineerden, hen wel toelaten tot het examen.79 Ypeys verontwaardiging - die alleen
te begrijpen is wanneer de examens inderdaad geformaliseerd waren - betreft niet
zozeer het niveau, als wel de afkomst van deze studenten.
De tweede mogelijkheid is subtieler en kan ook onopgemerkt voor de tijdgenoot
hebben plaatsgevonden. Ongeacht de angsten van Ypey is het onwaarschijnlijk dat
veel mensen van lage komaf in staat waren te studeren. Het is duidelijk dat de
theologische studie duur was en voor de meeste mensen niet weggelegd. De
hoogleraren vroegen lesgeld, ook van beursstudenten, en de meeste studiebeurzen
waren inmiddels voor andere zaken in gebruik. Het is waarschijnlijk dat voorheen
predikanten een belangrijke rol speelden als bemiddelaars tussen arme vrome
jongelingen en beurzen en weldoeners, en dat zij daar in de loop van de achttiende
eeuw hulveriger voor werden. In de spectatoriale geschriften en andere
achttiende-eeuwse literatuur is geregeld sprake van arme jongelieden die ‘van de
vromen’ studeren.80 Door te weigeren voortaan te bemiddelen ten bate van jongelingen
van geringe stand, kan de predikantenstand als geheel zijn eigen rekrutering sociaal
nauwer hebben gemaakt. Hoe dit ook zij, in ieder geval heeft de daling van het aanbod
van proponenten niets van doen met de door Van Hamelsveld en anderen geopperde
minachting of geringe waardering voor het predikantschap. Dat is een angst van een
zich professionaliserende beroepsgroep. Integendeel, de gemeenten waren in het
laatste kwart van de achttiende eeuw juist in groten getale bereid om predikanten die
zij op prijs stelden van extra traktement te voorzien. Op grond van de berichten in
de Boekzaal krijgt men de indruk dat er nog nooit eerder zo veel geld uitgegeven
was aan het godsdienstig leven als in het laatste kwart van de achttiende eeuw.

Peter van Rooden, Religieuze regimes

74

Conclusie
Tot het laatste kwart van de achttiende eeuw was de mobiliteit van de Nederlandse
predikant zeer laag. Ongeveer de helft van alle predikanten diende slechts één
gemeente. Slechts één van iedere zes predikanten diende meer dan twee gemeenten.
De lage mobiliteit was het gevolg van institutionele en geestelijke belemmeringen
op een vrije werking van de arbeidsmarkt voor predikanten, en van een structureel
hoog aanbod van beroepbare proponenten.
De predikanten van de gereformeerde kerk waren zo in zekere zin een voortzetting
van de vroegere geestelijke stand. Sociaal gezien was de protestantse geestelijkheid
slechts in geringe zin een eenheid. Ondanks de beleden gelijkheid van alle predikanten
bestonden er, zoals vroeger, tussen de verschillende standplaatsen grote verschillen.
Niet alle predikanten hadden gelijke kansen op deze betere plaatsen. Onder de
piramide van de zittende predikanten bevond zich, zoals vroeger, doorlopend een
groep van jonge, hongerige geestelijken die op een'aanstelling hoopten. Ook in
geografisch opzicht vormde de geestelijkheid van de publieke kerk van de Republiek
slechts in beperkte mate een eenheid. Een predikant was allereerst de bekleder van
een openbaar ambt in de plaatselijke gemeenschap waar hij was beroepen.
In de achttiende eeuw vond op al deze gebieden een omslag plaats. De opvatting
van de taak van een predikant veranderde geleidelijk van het bekleden van een
openbaar ambt in het uitoefenen van een beroep, gericht op de vorming van de
afzonderlijke gemeenteleden. De geografische integratie van de protestantse
geestelijkheid nam in de loop van de achttiende eeuw, met name in het laatste kwart,
sterk toe. Meer predikanten wisselden vaker van standplaats, over grotere afstanden.
Ook sociaal werd het predikantenkorps homogener. De kansen op een carrière namen
toe. Het overschot aan proponenten verdween, doordat de predikanten uit zorg voor
hun sociaal aanzien hun bemiddeling bij de rekrutering van proponenten uit sociaal
lagere milieus staakten.
In het laatste kwart van de achttiende eeuw werd zo de maatschappelijk en
geografisch versplinterde geestelijke stand van de publieke kerk van de Republiek
tot een professionele, nationale, en sociaal ho-
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mogene beroepsgroep. Deze fundamentele verandering in de aard van het
predikantschap ging gepaard met een radicale verschuiving van de plaats van
godsdienst in de samenleving. Vanaf de jaren 1770 werd godsdienst gelokaliseerd
in het innerlijk van de leden van de morele gemeenschap van het vaderland, en niet
langer in de zichtbare politiek-religieuze orde van de Republiek. Beide veranderingen
waren nauw met elkaar verbonden. De veranderingen in de aard van het
predikantschap ontvingen hun zin alleen uit de nieuwe plaats van godsdienst, terwijl
de nieuwe lokalisatie van godsdienst om predikanten vroeg die niet langer een
geestelijke stand, maar een nationale beroepsgroep vormden.
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Bijlage
Een predikant die N gemeenten bedient, zal 2 × (N-1) keer aankomen in en vertrekken
uit een gemeente, aangezien het begin en eind van iedere bediening geteld wordt,
behalve zijn aankomst in zijn eerste, en zijn vertrek uit zijn laatste gemeente.
Als de gemiddelde loopbaan van een predikant L jaar duurt, dan vinden er in een
periode van A jaren 2A × (N-1)/L van zulke wisselingen per predikant plaats. In elk
gegeven gebied is dit per definitie gelijk aan het absolute aantal wisselingen C gedeeld
door het aantal predikanten P:
(1) C/P = 2A(N-1)/L
Het aantal predikanten is lager dan het aantal predikantsplaatsen, omdat er altijd
vacatures zijn die vervuld moeten worden. Als de gemiddelde predikant S jaar in
iedere gemeente blijft, en het V jaar kost om de gemiddelde vacature te vervullen,
dan is permanent V/(S+V) van alle gemeenten vacant.
Per definitie is het aantal predikanten P gelijk aan het aantal predikantsplaatsen
PP verminderd met het aantal vacatures:
(2) P = PP - (V/(S+V) × PP)of:
(3) P = PP × S/(S+V)
Substitutie van vergelijking (3) in vergelijking (1) maakt het mogelijk het absolute
getal van wisselingen C gedeeld door het aantal predikantsplaatsen PP te bepalen:
(4) C/PP = ((S+V)/S) × (2A(N-1)/L)
Per definitie is de gemiddelde duur van een loopbaan L gelijk aan het produkt van
het gemiddelde aantal bediende gemeenten N en de gemiddelde duur van het verblijf
in een gemeente S:
(5) L = N × S
Welnu, voor elke willekeurige periode van A jaar geeft de elektronische kaartenbak
het absolute aantal aankomsten en vertrekken C en de gemiddelde duur van het
verblijf in een gemeente S. Het aantal
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predikantsplaatsen PP in de onderzochte gebieden tijdens de periode A is bekend.
Als we aannemen dat het gemiddeld negen maanden duurde om een vacature te
vervullen,81 dan geldt V = 0,75. Omdat er dan nog maar twee onbekenden over zijn
is het mogelijk de vergelijkingen (4) en (5) op te lossen en het gemiddelde aantal
bediende gemeenten N en de gemiddelde duur van een carrière L te bepalen.
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meede ingericht om lieden van goeden huize aan te moedigen, dat zij hunne zoonen niet te rug
houden, maar gewillig aan den dienst der kerke overgeven; en om veel beloovende jongelingen
daar toe op te wekken, en tegen ontmoedigende zwaarigheeden te versterken; C. Swavings
inzending met dezelfde titel werd eveneens bekroond en afgedrukt in de Verhandeling van het
genootschap voor 1793.
Brink en Hoog, Verhandeling, 84.
Het betreft hun bijdragen aan de Boekzaal, en de door synoden en classes genomen maatregelen
om de transactiekosten bij beroepingen te verminderen. Al in 1765 had de classis waar De Bilt
in ligt een beslissing tegen de bevestigingsmaaltijden genomen: Everard Gewin, ‘Het kerkelijk
leven in de Bilt in de 18e en het begin der 19e eeuw’, Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis, N.S. 10 (1913), 276. In Utrecht verboden de Staten op 5 augustus 1772
(Groot Plakkaatboek I, 810) alle feestelijkheden en versieringen bij het inhalen van een nieuwe
predikant. In Overijssel regelden de Staten de kosten van de bevestigingsmaaltijd in 1775
(Lindeboom, ‘Classicale wetboeken’, 75), in Gelderland in 1777 (Archief voor Kerkelijke
Geschiedenis 14 (1843), 417-421). De Staten van Holland namen, op advies van de synode
(Ypey, Geschiedenis IV, 86vv.), maatregelen die de mobiliteit van de predikanten moesten
bevorderen: Kerkelijk Placaatboek V, 521vv.
Johannes Claessen, Proeven van een Praeparatoir en Peremptoir Examen, volgens synodale
resolutien, Amsterdam 1788. In het oudsynodaal archief (no 419) bevindt zich een verzoek van
Claessen aan de Zuidhollandse synode uit 1790 of men zijn zoon, die hij zelf onderwezen heeft,
niet wil ontslaan van de verplichting twee jaar aan de academie te verblijven. Dat kan hij niet
bekostigen. Het verzoek werd afgeslagen.
Ypey, Geschiedenis IV, aantekening 101 bij blz. 86.
Vgl. noot 60 hierboven. De Nederlandse Spectator 3 (1751), 145-147; 4 (1752), 89-96. In dit
laatste nummer is sprake van een predikant die probeert ‘vroome luiden van zijnen aanhang te
beweegen, dat zy hunne middelen uitreiken, tot aankweeking van jonge Nazireers, waartoe
zyne Eerw dan zeer geringe als zeer bekwame mensen aanprijst. Het is den aanhoudende gunst
van zyn Eerw welke hen die trap van vordering belooft: zy zyn daarom zyne volkoomen
creaturen’ (92-93); De Onderzoeker 2 (1770), 172: men ziet ‘eene menigte van jonge lieden,
uit het gemeenste soort zelfs van onze burgerluidtjes, zich tot de studie der Godgeleerdheid
begeeven: vooral daar zy by gebrek van middelen, 't zy in Beurzen en andere stigtingen, 't zy
in de eenvoudigen vroome en verkeerde goedaardigheid van sommige lieden, zo groote
ondersteuning vinden’. Vier verhandelingen over de oorzaken van het verval in den openbaren
eredienst, 214: ‘De keuze van den Kansel wordt alzo het eigenaardig lot van dat soort van
Jongelingen, wien de eerzucht hunner vroome, doch meestal geringe ouderen, en de
weldaadigheid van anderen, den naam van Eerwaardigen en deszelfs magere voordeelen, heeft
gebracht.’ Swaving, Verhandeling, 133, spreekt minachtend over predikanten ‘die van zoo laage
herkomst zijn, die van den driestal, van allerlei geringe ambagten, handwerken, en gemeene
winkels, genoomen, of, ook buiten dien, enkel om den broode, predikers worden, en geheel uit
de hand van anderen, tot de Godgeleerdheid en den predikstoel, slegt en sober worden opgevoed,
die al hun leeven met armoede en verachting moeten worstelen’. Ook Brink en Hoog verwijzen
in hun Verhandeling, 83, (afkeurend) naar het gebruik. Het was al in 1789 op de Zuidhollandse
synode een door de classis Schieland voorgesteld middel om het tekort aan proponenten te
remediëren (a. 25).
In de meeste classes ontving de weduwe van een overleden predikant zijn salaris voor een half
jaar na het kwartaal van zijn overlijden. De vacature werd gedurende die tijd niet vervuld: J.
Lindeboom, ‘Classicale wetboeken. Een bijdrage tot de kennis van het kerkelijke leven in de
achttiende eeuw’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 41 (1956), 77.
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3 Van zichtbare orde naar morele gemeenschap
Religieuze verbeeldingen van de Republiek
Recent sociaal-wetenschappelijk en historisch onderzoek neemt aan dat de
maatschappelijke rol van godsdienst moet verdwijnen voordat het nationalisme een
werkzame kracht kan worden.1 Auteurs als Gellner, Anderson en Hobsbawm
beklemtonen dat het nationalisme een nieuw verschijnsel is. Zij verbinden het met
economische, culturele en politieke modernisering. Hun opmerkingen over de
tegenstelling tussen traditionele vormen van religieuze gemeenschap en het moderne
nationalisme illustreren hoe algemeen de secularisatiethese in de moderne
sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur aanvaard wordt. Die these stelt
dat in de moderne wereld de maatschappelijke betekenis van godsdienst afneemt.2
Het is, denk ik, moeilijk een ander voorbeeld te vinden van een theorie die zo manifest
in strijd is met de feiten en tegelijkertijd zo algemeen aanvaard wordt. Ook wat betreft
de verhouding tussen godsdienst en nationalisme dienen tal van tegenvoorbeelden
zich aan. Het is goed mogelijk de religieuze en sociale mobilisaties van orthodoxe
protestanten en katholieken in Nederland in het laatste kwart van de negentiende
eeuw te beschrijven als succesvolle uitdagingen aan een modern nationalisme.3
Hedendaagse bewegingen van hindoes, moslims en boeddhisten in Zuid-Azië zijn
wel gekarakteriseerd als religieus nationalisme, omdat ze streven naar een homogeen
volk dat een politieke eenheid vormt.4 De verspreiding van het christendom in het
huidige Indonesië is onlosmakelijk verbonden met de administratieve en ideologische
praktijken van de moderne natiestaat.5
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Nu is juist de manier waarop in de recente opleving van het onderzoek naar
nationalisme het moderne karakter van het verschijnsel uitgewerkt wordt interessant
en vruchtbaar. De moderniteit van het nationalisme heeft twee aspecten. Ten eerste
is het een modern politiek programma, dat de enige legitieme vorm van heerschappij
vindt in de natiestaat, dus in de politieke organisatie van vrije, gelijke en verwante
burgers op een aaneengesloten grondgebied. De natie is volgens dit programma de
hoogste morele gemeenschap, die van al haar leden mag vragen voor haar te sterven
omdat ze hun morele zelf constitueert.6 Ten tweede is het nationalisme modern omdat
het iets nieuws creëert. De natie is geen natuurlijk gegeven. Haar schijnbaar
vanzelfsprekend karakter is het resultaat van grote culturele en politieke inspanningen,
van onderwijs en propaganda. De schepping van een natie berust op radicale politieke
reconstructie. Het vormen van een staat die zijn burgers direct bereikt en hen verenigt
als morele individuen, vereist de vernietiging van al die corporatieve lichamen, al
die met soorten van soevereiniteit beklede hiërarchieën, en al die wettelijke
onderscheidingen tussen verschillende soorten onderdanen, waar de samenlevingen
van het ancien régime zo rijk van waren voorzien.
In dit juiste inzicht in het moderne karakter van het nationalisme ligt de reden dat
auteurs als Anderson en Gellner de opkomst van het verschijnsel als een secularisatie
interpreteren. In Europa bracht het nationalistisch programma zijn uitvoerders in
conflict met de staatskerken van het ancien régime. De christelijke confessies
beschouwden zichzelf als de hoogste morele gemeenschappen. Overal waren de
kerken als organisatie onderdeel van de hiërarchische structuur van de maatschappijen
van het ancien régime. Overal was het lidmaatschap van een heersende kerk
voorwaarde voor het bekleden van overheidsambten. Ook waar religieuze
minderheden heel klein waren of ontbraken, was godsdienst zo een belangrijk
symbolisch middel om onderscheid aan te brengen tussen klassen van onderdanen.
De nationalistische schepping van het volk ging daarom overal gepaard met de
juridische scheiding van kerk en staat en het verwijderen van kerkelijke autoriteit
uit de publieke sfeer. De Franse Revolutie, het gebruikelijke beginpunt van analyses
van het nationalisme, is het bekendste
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voorbeeld van deze logica. Uiteindelijk brak de Revolutie de Franse kerk en
ontwikkelde een radicaal antichristelijk programma dat tijdens de terreur zelfs de
christelijke tijdrekening verwierp.
Toch is met de ontkerstening van het jaar II het onderwerp van de verhouding
tussen godsdienst en nationalisme in de revoluties die in het Westen het einde van
de vroeg-moderne tijd markeerden niet uitgeput. De eerste nationalistische revoluties
vonden plaats in de koloniën van de Europese staten in Amerika. De belangrijkste,
de opstand van de Britse koloniën in Noord-Amerika, voerde wel een zekere scheiding
tussen kerk en staat door, maar ging niet over tot het verwerpen van christelijke
symbolen of voorstellingen. De eerste moderne revolutie in Europa vond plaats in
de Republiek, tijdens de patriottentijd. Nu is die revolutie wel gemeten aan de maat
van de Franse Revolutie en dan te licht bevonden. Het recente onderzoek neigt echter
naar een bevestiging van het revolutionaire karakter van de gebeurtenissen.7 De
revolutie van de patriottentijd ontbeerde een centrum, omdat ze zich afspeelde in een
particularistische en gedecentraliseerde staat. Daardoor verliep ze getrapt, geleidelijk
en tamelijk geweldloos.8 Uiteindelijk mislukte ze, omdat het Pruisische leger ingreep.
Maar tijdens haar loop ontwikkelde de patriotse revolutie de nieuwe media en de
nieuwe vormen van organisatie die ook in Frankrijk de revolutionaire politiek mogelijk
zouden maken. De politisering die hier het gevolg van was droeg een werkelijk
revolutionair karakter. De patriotten ontwikkelden een modern nationalisme, dus een
besef van de eenheid van de natie als hoogste morele gemeenschap gekoppeld aan
krachtige vijandbeelden.9 In 1795, toen zij met Franse militaire steun weer aan het
bewind kwamen, voerden zij hun programma uit en veranderden de particularistische
en corporatieve Republiek in een moderne natiestaat. Het revolutionair en
nationalistisch karakter van de gebeurtenissen zou buiten kijf moeten staan. Maar
anders dan in Frankrijk was noch tijdens de patriottentijd, noch onder de Bataafse
Republiek sprake van een actieve politiek van ontkerstening. Integendeel, het
christelijke karakter van de patriottenbeweging is wel beschouwd als haar
kenmerkende eigenschap in ‘the age of democratic revolutions’.10
Hoe is dit verschil in houding jegens godsdienst in de verschillende
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revoluties aan het einde van de achttiende eeuw te verklaren? Meestal wordt daarvoor
teruggegrepen op een verondersteld verschil tussen protestantisme en katholicisme.
Het protestantisme, met zijn nadruk op het persoonlijk geweten, zou moderner en
individualistischer zijn en daardoor beter in staat zich aan de moderne tijd aan te
passen. Anders dan het autoritaire en hiërarchische katholicisme zou het de vrijheid
bevorderen. Dergelijke redeneringen werden door tijdgenoten al gebruikt.11 Als
historische argumentatie schiet een dergelijke verklaring tekort. Er is geen wezen
van het protestantisme. Het begrip is altijd een strijdmiddel in moderne discussies
tussen protestanten onderling. Opvallend is juist dat de nieuwe politieke en sociale
orde onder Amerikaanse en Nederlandse predikanten geen bron van verdeeldheid
was. De mogelijkheid van een terugkeer naar het ancien régime werd niet overwogen.
De nieuwe voorstelling van de natie en het vaderland werd algemeen onderschreven.
Twisten betroffen slechts de aard van dit vaderland, niet de nieuwe voorstelling als
zodanig.12
Voor de vraag naar de verhouding van godsdienst en nationalisme is het
vruchtbaarder aan te sluiten bij het recente onderzoek naar de Franse Revolutie.
Daarin overheersen niet langer sociaal-economische, maar politiek-culturele
interpretaties. De Revolutie wordt niet meer gezien als de triomf van de bourgeoisie,
maar als de voltooiing van het project van het absolutistische koningschap, dat streefde
naar de onderwerping van de corporatistische samenleving van het ancien régime.
De breuk die de Revolutie in de Franse geschiedenis betekent, wordt niet langer
gevonden in wat ze teweegbracht, maar in haar karakter als politieke gebeurtenis, in
haar uitvinding van de moderne politiek. De aandacht van het onderzoek is verschoven
naar de analyse van het revolutionaire vertoog en zijn opkomst. Twee factoren worden
beklemtoond: het beeld van ongelimiteerde macht dat het absolutistische koningschap
van zichzelf verspreidde en zijn praktijk van uitschakeling van de bestaande organen
van de maatschappij, waardoor een vacuüm ontstond dat gevuld kon worden door
de meningsvorming van intellectuelen en journalisten. Beide factoren waren
voorwaarden voor de plotselinge uitbarsting van de voorstelling dat de politiek het
hele maatschappelijke en persoonlijke leven kon
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transformeren, een voorstelling waarin het wezen van de Revolutie bestond.13
Inhoudelijk is een dergelijke analyse niet van toepassing op de Republiek. De
Republiek, geboren uit een rebellie tegen een absolutistische politiek, kende geen
bureaucratisch centrum dat streefde naar onderwerping van de maatschappij. In de
Republiek werd macht bovendien niet gevierd. Daar bestond niets dat leek op de
Franse verheerlijking van een absoluut gezag zonder grenzen. Dat neemt niet weg
dat dit soort vragen ook vruchtbaar gesteld kan worden aan de patriotse beweging.
Wanneer men die vooral ziet als een politieke gebeurtenis met een revolutionair
karakter omdat ze wat politiek is op een nieuwe manier definieerde en daardoor ook
op een nieuwe manier kon bedrijven, kan men de vraag stellen welke politiek-culturele
ontwikkelingen in de achttiende-eeuwse Republiek de nieuwe definitie mogelijk
maakten of beïnvloedden. Het ligt dan voor de hand om te kijken naar de manieren
waarop in de Republiek heerschappij en gemeenschap in woord en handeling warden
verbeeld.
Secundaire literatuur die op dit onderwerp betrekking heeft reproduceert de
voorstelling van een tegenstelling tussen traditionele vormen van godsdienst en
modern nationalisme. Studies over de nieuwe vormen van nationale sociabiliteit en
cultuur in de achttiende eeuw schenken nauwelijks aandacht aan de rol die de kerken
van de Republiek daarbij speelden. In de onlangs door Jacob en Mijnhardt uitgegeven
bundel The Dutch Republic in the Eighteenth Century worden de cultuur, politiek
en sociabiliteit van de achttiende-eeuwse Republiek beschreven vanuit het perspectief
van de patriotse revolutie. Een bijdrage over de kerken of de religie ontbreekt.14 Aan
de andere kant staan werken over de gereformeerde, publieke kerk van historici als
Huisman en Bisschop.15 Zij beschrijven het gereformeerd natiebesef van de achttiende
eeuw als het voortduren van een oudere voorstelling in een moderne omgeving. De
recente dissertatie van Van Eijnat-ten bevat tal van waardevolle gedachten over de
voorstellingen die achttiende-eeuwse predikanten zich maakten over de
maatschappelijke plaats van godsdienst. Maar hij interpreteert al die voorstellingen
als reacties op een van buiten komende moderniteit. De draad van zijn verhaal wordt
gevormd door de secularisatiethese.16
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Toch bracht de Republiek, ook in de achttiende eeuw, haar eenheid als politieke
gemeenschap slechts tot uitdrukking in een godsdienstig ritueel, de bededag.17
Bededagen werden door de overheid uitgeschreven. Ze definieerden belangrijke, de
hele samenleving betreffende gebeurtenissen door daar Gods zegen of ontferming
over af te smeken. Landelijke bededagen werden uitgeschreven door de
Staten-Generaal. De biddagsbrief, met daarin de aanleiding voor de uitschrijving,
werd gezonden naar de provinciale Staten. Die zorgden voor het doorzenden van de
uitnodiging aan de lagere overheden, die ze op hun beurt toe deden komen aan de
predikanten van de publieke kerk. Die waren verplicht daar een passende tekst bij
te zoeken en het opgegeven onderwerp te behandelen in de geest van de uitschrijving.18
In de loop van de achttiende eeuw, vanaf 1713, werden landelijke bededagen tot een
jaarlijks ritueel. Ze werden niet meer uitgeschreven naar aanleiding van een bijzondere
gebeurtenis. De biddagsbrief werd gedrukt en bevatte een door de overheid opgestelde
beoordeling van de staat van het land. Al in de zeventiende eeuw hadden ook
religieuze groepen naast de publieke kerk zich bij het ritueel aangesloten. Op den
duur werden zij daartoe ook officieel uitgenodigd door de stedelijke overheden. In
de achttiende eeuw werden de bededagen door alle religieuze groepen vrijwel
algemeen gevierd.
Dankzij het ritueel van de bededag beschikken we over een unieke bron om
gedurende het hele bestaan van de Republiek de manier waarop die politieke eenheid
religieus werd verbeeld te volgen. Bewaard zijn zowel de biddagsbrieven, de
uitschrijvingen door de overheid, als honderden biddagspreken, zowel van protestantse
dissenters als van predikanten van de publieke kerk.19 Om dit bronnenmateriaal
toegankelijk te maken is hier de methode gevolgd van de begripsgeschiedenis.20 Deze
richt zich op de verschuivingen in de betekenis van politieke begrippen in het
algemeen spraakgebruik, eerder dan op formele politieke theorieën. De methode is
bij uitstek geschikt om genres als de biddagspreek en de biddagsbrief mee te
analyseren. Ik heb mij gericht op de begrippen waarmee de politieke eenheid van de
Republiek als geheel werd aangeduid.
Wat ik ga doen is dus het volgende. Ik vraag naar de rol die gods-
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dienst speelde bij het ontstaan, tijdens de patriotse revolutie en de Bataafse Republiek,
van de voorstelling van een moderne natiestaat in Nederland. Daartoe onderzoek ik
de religieuze verbeelding van de politieke gemeenschap met behulp van een
begripshistorisch onderzoek naar de biddagsbrieven van de overheid en de
biddagspreken. Tot het laatste kwart van de achttiende eeuw onderscheidden de
overheid en de verschillende religieuze groepen zich van elkaar in de ontwikkeling
van de begrippen waarmee, en in de manier waarop ze de Republiek aanduidden en
verbeeldden. Ik zal eerst die verschillen beschrijven.

De biddagsbrieven van de overheid
De ontwikkeling van de begrippen waarmee in de biddagsbrieven van de
Staten-Generaal de Republiek wordt aangeduid, beantwoordt aan de centrale
hypothese van de begripsgeschiedenis, namelijk dat politieke en sociale concepten
fundamentele betekenisverschuivingen ondergaan in de achttiende eeuw. Een formele
aanwijzing daarvoor is dat pas in de achttiende eeuw het woord ‘vaderland’ de
belangrijkste aanduiding voor de Republiek wordt. In de zeventiende eeuw gebruikt
men in de biddagsbrieven doorgaans uitdrukkingen als ‘de staet deser landen’, 't
gemeene landt', 't gemeenebest' of ‘dese landen’.
Inhoudelijk wordt de Republiek als politieke gemeenschap in de zestiende en
zeventiende eeuw op verschillende manieren voorgesteld en verbeeld. In de allereerste
jaren van de Opstand gebruiken biddagsbrieven enkele malen het begrip ‘vaderland’
in de antieke betekenis van patria als politieke gemeenschap die in oorlog betrokken
is. Het is dan altijd een aanduiding van alle Nederlanden, Noord en Zuid, in oppositie
tegen Spanje.21 In de jaren na de synode van Dordrecht van 1618-1619 verbinden de
biddagsbrieven de politieke overheid zeer nauw met de kerkelijke ordening. Na het
aflopen van het Bestand in 1621 wordt de oorlog in veel ideologischer termen
beschreven dan voor 1609 het geval was. Doorgaans is er, zoals in de uitschrijving
voor de algemene bededag op 10 juni 1648 voor de vrede van Münster, sprake van
‘de staet deser Landen ende Kercke in deselve’.22
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De publieke, gereformeerde kerk en de Republiek als politieke eenheid worden
geïdentificeerd. In april 1649 werd teruggekeken op de vrede en werd het begrip
‘vaderland’ voor de eerste keer in een zeventiende-eeuwse biddagsbrief gebruikt.
God werd gevraagd:
dat derhalve hem gelieve desen heylsamen vrede deser staet in zyne
genaede te gunnen. Ende om hem daertoe op te wecken dat een yder een
heyligh voornemen moge hebben om de sonde ende alle ongerechticheden
den oorloghe aen te condighen die in desen Staet in swangh syn, ende [die]
het lieven Vaderlandt, dat een herberghe geweest is voor alle noodtlydende
en verdrevene Geloofsgenoten, met tydelycke ende eewighe plage en ruine
dreygen, ten zy het selve by tyts Gode in de roede vallen en syne toorn
met bidden ende vasten afwende.23
Hier worden ‘vaderland’ en ‘kerk’ geïdentificeerd, zozeer dat het lieve vaderland
gedreigd kan worden met eeuwige straffen. Er is één godsdienstige en politieke
gemeenschap. Ze wordt gedragen door de leden van de publieke kerk en is nauw
verbonden met de gereformeerde geloofsgenoten elders.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw worden de kerkelijke en politieke
ordening doorgaans sterker onderscheiden. In deze jaren heeft het begrip ‘vaderland’,
dat dan in ongeveer iedere tweede bededagsbrief voorkomt, wisselende betekenissen.
Een enkele keer wordt het gebruikt als aanduiding voor de Republiek als politieke
entiteit. Vaker is het aanduiding voor de bevolking als onderdanen. Het vormt dan,
naast de politieke en kerkelijke orde, een derde element in de voorstelling van de
Republiek als eenheid. Zo werd bij de kroning van Willem III tot koning van Engeland
de verwachting uitgesproken dat dit zou strekken tot ‘de conservatie van de ware
Gereformeerde Religie, onse Liberteyt, ende het welvaeren van het Vaderlandt’.24
Elders wordt afwisselend gesproken over ‘de sonden der ingesetenen’ en ‘de sonden
van het vaderland’. In het algemeen wordt de Republiek in de biddagsbrieven uit de
tweede helft van de zeventiende eeuw voorgesteld als een politieke eenheid die
gekenmerkt wordt door een poli-
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tieke en een kerkelijke orde en die onderdanen bezit. Die drie elementen worden
conceptueel niet geïntegreerd, en er bestaat dan ook geen vast woord dat hun eenheid
aanduidt. Dat verandert in de loop van de achttiende eeuw. Het woord ‘vaderland’,
dat in de zeventiende eeuw nog verschillende betekenissen kon hebben, wordt dan
een overkoepelend begrip waarmee in de biddagsbrieven alle aspecten van de
Republiek als politieke eenheid worden aangeduid.
Belangrijke voorbereidingen van deze verandering vonden plaats tijdens de grote
oorlogen met Frankrijk rond het einde van de zeventiende eeuw. De geografische
betekenis van ‘vaderland’, als aanduiding van het grondgebied van de Republiek,
komt voor het eerst voor in 1689. God wordt gedankt dat ‘de onrechtvaardige
Wapenen van hare [de Staat des Landes] Vyanden, tot in ons lieve vaderlandt niet
zijn doorgedrongen’. In 1691 werd God gevraagd, ‘ons lief vaderland bij haer religie
en vrijheid (...) te conserveren’. Hier is het ‘vaderland’, voor het eerst, een aanduiding
voor de drager van de kerkelijke en politieke orde die de Republiek kenmerkt. In de
eerste helft van de achttiende eeuw worden ook de ingezetenen en onderdanen binnen
het begrip opgenomen. In de biddagsbrieven van 1753 en 1754 vindt men de
uitgebreidste en helderste uitwerking van deze ontwikkeling:
Nadien wy volkomen overtuygt syn, dat den staet en gesteldheyt der
volkeren afhangt van de bestiering van de oppersten Regeerder van Alles,
en dat derselver opkomst en ondergang geschikt word na de Besluyten
van de Goddelijke Wijsheid en Rechtveerdigheyd; Soo vinden wy ons
verpligt, om alle de inwoonderen des Lands wederom by een te roepen,
om plegtelyk te verschynen voor den throon des allerhoogsten (...) Maar
gelyk het algemeen welzyn nooit op vaste gronden kan worden versekert,
als wanneer het selve gebouwt is op Deugd en Gerechtigheid, en dat de
sonde strekt tot ondergang van een volk, het sy gelet wordt op desselfs
natuurlycke neiging tot verswakkinge en verderf van de nationale magt
en Grootheid, of dat desselve aengesien wordt, als het middel om Gods
toorn over een Land te verwekken, soo kunnen
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wy geen agt slaan op de Zonden en Ongerechtigheden die in ons Land in
swang gaan, zonder rechtmatige bekommering voor derselver nadelige
gevolgen, en vinden ons dieswegen genootsaeckt, om Ons voor Godt te
verootmoedigen.25
De Republiek wordt hier geplaatst binnen een ruimtelijke en tijdelijke horizon. Haar
lot ontvouwt zich binnen een wereld van volkeren en een door God beheerde
geschiedenis. Het moreel gedrag van de Republiek, in de vorm van de publieke
moraal en de moraal van de ingezetenen, wordt verbonden met het voortbestaan en
de macht van de staat binnen die wereld en geschiedenis. De band tussen moreel
gedrag en publiek welvaren en politieke macht wordt op twee manieren gelegd.
Moreel gedrag ondersteunt de staat - een klassiek element uit de republikeinse traditie26
- en zonden roepen Gods toorn op. Tussen deze natuurlijke en bovennatuurlijke band
tussen persoonlijke zonden en openbare achteruitgang wordt geen spanning gevoeld.
Deze voorstelling van een nauwe band tussen het moreel gedrag van de ingezetenen
en het welvaren en de macht van de Republiek komt in de zeventiende-eeuwse
biddagsbrieven niet zo uitgewerkt voor. Ook toen werd uiteraard iedere militaire
overwinning of gesloten vrede beschouwd als onverdiende zegen, iedere natuurramp
en nederlaag als verdiende straf, maar de ‘zonden’ die de oorzaak van tegenslag
waren, werden niet zo uitdrukkelijk gelokaliseerd in een groep of bij de bewoners
van het vaderland. De biddagsbrief van 1754 biedt een verdere bespiegeling over de
band tussen de onderdanen en het vaderland:
De liefde voor ons Vaderland, en Zugt voor deszelfs welvaren, is, onder
veele andere, een gewigte reden, waarom Hare Hoog Mogende Heren
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden jaarlycks gewoon syn, alle
de Inwoonders des Lands op een plegtigen dag by één te roepen: alle
welgeaarde en getrouwe Ingezeten van de Staet zyn niet alleen verpligt,
alle vlyt aen te wenden, om deszelfs welstand te bevorderen, maar ook
gehouden, te
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erkennen, dat alle menschelycke pogingen vergeefs zyn, en alle moeite
en zorgen vrugteloos werden aengewend, indien die niet agtervolgd werden
van den zeegen van God Almachtig, die alle staten en volkeren bestuurt
en regeert, en wiens aanbiddelijke voorzienigheid met de hoogste wysheit
beschikt en vaststelt de tyden van derzelver aanwas ende verminderinghe.
Het is een van de beste en zekerste gronden van het geluk van een volk,
te leeven onder indruk van de goddelyke goetheyt en regtvaardigheid van
de bestuurder dezer wereld. (...) daar benevens biddende om eenen Zeegen
over ons vaderland, en over de Kerk, en kerkelijke Bediening tot
voortplantinge van Waarheid, Godtvrugt en deugd, om het behoud van de
heilzaame rust en vreede, om de prosperiteit van onze Commercie, en het
succes van de middelen, welke tot deszelfs herstelling beraamt en
vastgestelt worden, en om de bevestiging van het gemeene welzyn op
vaste en duurzame gronden.27
Het ‘vaderland’ legt hier voor het eerst een morele verplichting op aan zijn inwoners.
Zij zijn geroepen de welstand ervan te bevorderen. Dit element zal niet meer
verdwijnen. In 1755 is er sprake van ‘allen die de welstand van hun vaderland ter
harte nemen’,28 in 1759 van hen ‘die de Vrede en het Welvaaren van hun Vaderland
ter harten nemen’. In datzelfde jaar wordt God gevraagd:
dat Hy de Harten van alle de Inwoners van het Land met een zugt en ijver
voor het gemeene welzyn vervullen, en Land en Kerk in zijne Almachtige
bescherming neeme, tot in het laetste geslacht.29
Deze biddagsbrief roept de burgers voor het eerst op tot ‘liefde voor ons vaderland’.30
De uitbreiding van de morele aanspraak van het vaderland op zijn burgers gaat
gepaard met een enorme uitbreiding van de voorstelling van de taak van de overheid.
In 1756 wordt God gevraagd:
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dat Hy met voorspoet wil bekroonen alle haere onderneminghe, strekkende
tot conservatie van onse Vreede, bevordering van onse Commercie,
aanmoediging van Deugt, voortzettinge van nuttige Kunsten en
Wetenschappen, en herstel van den welstand en het geluk van de staet.31
De verhouding tussen de liefde voor het vaderland en godsdienstige verplichtingen
wordt in deze jaren in verschillende brieven behandeld. In 1764 is er sprake van
‘Waare liefhebbers van het Vaderland en regtgeaarde Christenen’.32 In 1765 wordt
uitgelegd dat:
(...) nadien de gemeene gelukstaat van een volk nooit regt gevestigt kan
zijn, dan op de gronden van Godsdienst en deugd, zoo moet de liefde voor
ons Vaderland, zoo wel als de zugt tot Onsen Godsdienst, in ons verwekken
[bekommernis om de zonden van het land].33
Het welzijn van de natie berust op de aanwezigheid van deugd en godsdienst bij de
inwoners. Daarom moeten zowel hun vaderlandsliefde als hun geloof de burgers
brengen tot betrokkenheid bij de morele toestand van het land. De verhouding tussen
vaderlandsliefde en godsdienst wordt helder naar voren gebracht wanneer de
biddagsbrief eindigt met een oproep om te bidden voor:
den welstand van alle protestantse Kerken door de gehele wereld, en
byzonderlijck voor die van deze Geunieerde Provincien, ten einde de arbeid
van derzelfde leeraren meer en meer vrugtbaar moge weezen, tot
bevestiging van het Christelijk geloof en tot bevordering van Godsvrucht
en rechtvaardigheid, liefde en eenigheid.
Nog in 1759, toen ook gebeden was voor ‘alle protestantsche kerken in de gehele
werelt’, zoals dat voor het eerst gebeurd was in 1751, was deze formulering gevolgd
door de veel specifiekere wens ‘dat de gereformeerde kerken in dit land gezegend
mogen worden’. Nu, in 1765,
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gaat het om alle protestantse kerken in het land, niet alleen om de publieke kerk, en
deelt men de vaderlandsliefde met alle protestanten, maar de eigen belijdenis alleen
met een bijzondere groep. Ook wanneer in de jaren 1770 de biddagsbrieven weer
veel korter worden, zet deze ontwikkeling zich voort. Het begrip ‘vaderland’ is een
aanduiding geworden van de politieke gemeenschap waartoe ieder individu behoort.
Die gemeenschap kan plichten op haar leden doen gelden en heeft omgekeerd ook
plichten jegens die leden. Het vaderland is een morele gemeenschap.
De biddagsbrief van 1777 constateert dat:
[God] heeft ons by het genot van alle de voordeelen, die den overvloed,
de vrede, de Burgerlijke en Godsdienstige vrijheid aan een Volk, levende
onder de magt van billyke wetten, aan welker gezag, zo wel de gene die
regeeren, als die geregeerd worden, onderworpen zyn, konnen toebrengen,
tot hier toe bewaart. Niets van hetgeen de voorspoet van een staat kan
uitmaken en bevestigen, schynt ons te hebben ontbrooken.34
En in 1779, bij de herdenking van het sluiten van de Unie van Utrecht, heet het,
klagend en tot verbetering manend:
De goederen die ons zyn Goedheid met overvloed schenkt, worden in
weelde en overdaad verkwist. De deugden van onze voorouders, derzelver
naarstigheid, spaarzaamheid, yver voor de Godsdienst en liefde voor het
Vaderland vinden byna geen navolgers! De heilzame leer van 't Evangelie,
en deszelfs geheiligde lessen zyn of onbekend, of worden met verachting
behandelt, en geschonden, jae zelfs stoutelijk aengetast; en daer de
Godsdienst voorheen by dit Volk zoo zeer in waarde wierd gehouden,
heeft dezelve haer kragt byna verlooren.35
Hier wordt het vaderland door een volk bewoond dat een geschiedenis bezit en
deugden behoort te oefenen, zoals het dat voorheen
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placht te doen. De belangrijkste deugden zijn vaderlandsliefde en vroomheid, de
laatste als een algemene, niet-confessioneel bepaalde bron van burgerlijke deugd.
Bij het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog werd dit concept van een
vaderlandse deugd die de kracht van de natie draagt en uitmaakt, onmiddellijk
gemobiliseerd. In 1780 werd ‘de dapperheid van de roemrugtigsten Beschermers
van het Vaderland’ geroemd.36 In 1781 werd opgeroepen de militaire nederlagen niet
te zien als fatale tegenslagen, maar als aansporingen tot een bekering, die zal leiden
tot versterking van de nationale kracht. Dat zal gebeuren:
zoo deze [nederlagen] vernedering inboezemen, en verbetering van
gevoelens en zeden voortbrengen, zoo. deze den geest van Vaderlandsliefde
wakker en werkzaam doen zyn (...).37
Dit alles dient men niet als een simpele secularisering te interpreteren. Ook in de
biddagsbrieven uit de tweede helft van de achttiende eeuw beheert God de
geschiedenis volgens het oudtestamentisch principe, dat deugd doorgaans beloond,
ondeugd meestal bestraft wordt. De band tussen deugd en nationale welstand en
politieke macht is zowel ‘natuurlijk’, een vanzelfsprekende oorzakelijke relatie die
de Antieken al bekend was en die in de biddagsbrieven in de vorm van verwijzingen
naar de republikeinse theorie gerecipieerd wordt, als ‘bovennatuurlijk’, in de zin dat
deze band bekend is uit de openbaring en in stand gehouden wordt door een direct
ingrijpen van God in de wereld. Maar in beide gevallen legt het verband tussen deugd
en nationale macht en welstand grote verplichtingen op aan de overheid. In 1782
wordt in de biddagsbrief gevraagd of de maatregelen van de regering gezegend mogen
worden, zodat ze strekken tot:
behoud van onse onafhankelijkheid, bewaaring van onse regten en
Vryheeden, aanmoediging van zuiveren Godsdienst en nationale deugd,
en voor de Welstand en voorspoed van deze Republicq.38
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Er wordt gevraagd om een regering die het nationale leven effectief vorm geeft. De
nationale kracht, het resultaat van nationale deugd, kan door de overheid bevorderd
worden wanneer deze de juiste maatregelen neemt. Aan het eind van dezelfde brief,
in het gebed voor de protestantse kerken in de Republiek, wordt gevraagd:
dat de arbeid van derzelfder leeraren strekken moge tot bevordering van
Godsdienst, regtvaardigheid, Liefde en eendragt, en dat dus een geest van
Nationaale Deugd en oprechte Godsvrucht den Zegen en bescherming van
den hemel over deeze Republicq moogen na zig trekken.39
Het zou onjuist zijn hier een tegenstelling te construeren tussen een oudere,
godsdienstige opvatting, die de predikanten de taak oplegt burgers moreel te vormen,
en een nieuwere, seculiere opvatting van politiek handelen, die de overheid die taak
toebedeelt. Beide voorstellingen zijn nieuw, omdat ze allebei gebaseerd zijn op de
voorstelling van het vaderland als een gemeenschap van morele personen. Beide
voorstellingen delen het besef dat de nationale gemeenschap deel is van een wereld
van volkeren en is opgenomen in een geschiedenis die in principe begrijpelijk is,
omdat in die wereld en geschiedenis nationale deugd tot nationale grootheid leidt
volgens een door God ingestelde en onderhouden orde. Beide voorstellingen zien de
taak van de overheid en van de kerken in het bevorderen van de deugd van de burgers,
omdat zo de welstand en macht van het vaderland verzekerd worden.
Een dergelijke voorstelling van het vaderland als een gemeenschap van morele
personen leent zich voor radicale politisering. Als Gods zegen ontbreekt, en het
vaderland in verval blijkt te zijn, kan de overheid aangesproken worden op haar
plicht de deugd die de basis van nationale grootheid is te onderhouden. Dat is wat
de patriottenbeweging ondernam na de catastrofale nederlaag in de Vierde Engelse
Oorlog. Maar de nieuwe voorstelling van de Republiek als een morele gemeenschap
werd veel wijder gedeeld. Het was geen partijstandpunt, maar de manier waarop in
het laatste kwart van de achttiende eeuw de verhouding tussen individu, godsdienst
en politiek voorge-
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steld werd. In 1784 eindigde de biddagsbrief met een orangistische oproep tot gebed:
Voorts moeten zig Onze opregte zugtingen tot den getrouwen God van
Nederland, den God onzer vaderen, vereenigen, dat het hem behage al het
vervallene in den Godsdienst en Burgerstaat te herstellen; de verdere
heilzame Vrede's onderhandelingen tot een spoedig en voor deeze
Republicq best mogelijk einde te brengen, den Geest des diepen slaaps,
de zorgeloosheid en onverschilligheid uit ons midden weg te nemen, de
Commercie, welke de hartader van ons tydelyk welvaeren is, tot haare
oude bloei en vermogen te verheffen, alle nadeelige beroeringen en
partyschappen te dempen, alle de Ingezetenen met eene Geest ener blakende
en welbestuurde Vaderlandsliefde te bezielen (...).40
Ook al bevat deze biddagsbrief archaïsche formuleringen zoals ‘de God van
Nederland’ en ‘Godsdienst en Burgerstaat’, de zonde die de toorn van de God oproept
wordt gevonden in het stellen van het eigenbelang en partijzucht boven de liefde
voor het vaderland. In 1785 onderschreef de biddagsbrief de patriotse tijdsdiagnose
en legde uit dat de nationale ellende niet het gevolg was van toeval:
maar van eene vertoornde Voorzienigheid, welke Ons regtvaardig dreigt
met de gevolgen van Ons eigen bedreven kwaad, waar door wy haare
weldaaden hebben misbruikt, om onze bloey en welvaart, meer aan eene
laffe weelde en kostbaare levenswyze te besteeden, dan aan een naarstige
verbetering van ons zelven, en om ons tot eene edelmoedige en
welgeplaatste Vaderlandsliefde bekwaam te maken.41
Ook deze brief eindigt met een oproep tot vaderlandsliefde als inbegrip van alle
deugden. De Staten-Generaal wensen dat het God mag behagen:
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een ieder te vervullen met dien geest van Moed, Dapperheid en
Vaderlandsliefde, welke, gepaart met een waar vertrouwen op de God van
Nederland, wezentlyck tot behoud van den lande zoude kunnen strecken.42
Ook na het neerslaan van de beweging van de patriotten blijven de biddagsbrieven
de nieuwe voorstelling van de politieke eenheid als een gemeenschap van deugdzame
en vrome burgers onderschrijven. In de eerste biddagsbrief na het herstel van de
stadhouder heet het:
Het zal daarom de pligt van een iegelijke Ingezetene zyn, tot Nederlands
God te naderen, met een oprecht voornemen des harten, om, door de kragt
van zynen genadige bystand, afstand te doen van zonden en verkeerdheden,
om met de zo hoognodige verbetering van zichzelf te beginnen, en met
terzijdestelling van verkeerd eigenbelang en baatzuchtige bedoelingen,
elk in zijn rang en kring de rust en eensgezindheid te bevorderen,
bedagtzaam en onpartijdig, langs gepaste en wettige wegen, tot herstel
van het verval, uit zuyvere Vaderlandsliefde, mede te werken, inzonderheid,
om, uit Godsdienstige beginselen, zig toe te leggen op de beoeffening van
alle Christelijke en Vaderlandsche deugden, door de welke de Republiek
is groot geworden en door welke alleen haar bestaan en welvaren op
duurzame grond kan behouden blijven.43
Hier wordt de deugd van de burger gedepolitiseerd en voorgesteld als een activiteit
die iedereen in zijn dagelijks leven en op zijn eigen plaats in de maatschappij dient
te beoefenen. Maar de horizon van dat deugdzaam handelen blijft het vaderland als
morele gemeenschap. Ook de verdere, meest tamelijk klagerige biddagsbrieven tussen
1787 en 1795 berusten op deze voorstelling. Alleen verdwijnt geleidelijk het woord
‘vaderland’ als aanduiding van het concept. ‘Vaderland’ als woord was te zeer beladen
met patriotse associaties. In 1788 werd nog gesproken over hen die ‘onkundig waren
van de wezenlijke belangen

Peter van Rooden, Religieuze regimes

95
van hun Vaderland, of het ware welzijn van hetzelfde niet ter harte namen’.44 In 1789
werd het woord alleen terloops gebruikt, terwijl het in 1790, voor het eerst in bijna
een eeuw, in de biddagsbrief ontbrak. Zelfs toen de oorlog met Frankrijk uitbrak, in
1793, werd de krachtige emotionele lading die het woord ‘vaderland’ tijdens de
Vierde Engelse Oorlog bezeten had niet gemobiliseerd.
De eerste bededagsbrief van de revolutionairen die in 1795 aan het bewind kwamen,
is die van de Provisionele Representanten van het volk van Utrecht van 8 maart 1795.
De uitschrijving biedt een uitbundig gebruik van de voorstelling van het vaderland
als morele en religieuze entiteit. De brief brengt in herinnering hoe zeven jaar eerder
‘de pogingen van eerlijke en kloekmoedige Vaderlanders’ tot herstel van de vervallen
staat van ‘ons vaderland’ door de heerszucht van het Oranjehuis met buitenlandse
hulp teniet werden gedaan. In die jaren ging het slecht met land en godsdienst:
En 't gene het ergste van allen is, men zag de ware verlichting, op meer
dan ééne wijze tegen werken, het Bijgeloof begunstigen, den heilige
Godsdienst tot ondersteuning van het onwettigst gezach misbruiken, en
door dit alles het zedelijk karakter van zeer velen onder ons aller
jammerlijkst bederven.45
Daarom verdient de omwenteling van 1795 dank aan God en aan ‘onze barmhartige
Zaligmaker Jesus Christus’. Het godsdienstig karakter van de gebeurtenissen wordt
sterk benadrukt:
Het is voorzeker onze eerste wensch, dat de gezegende Godsdienst, de
sterkste steun der menschelijke Maatschappij, de grootste schat, die een
Volk onder de voorspoed, de beste troost, die het in tegenspoed hebben
kan, in alle deszelfs waardigheid onder ons bewaard, meer en meer gekend,
geloofd en beoefend worde, en tegens de besmetting des Ongeloofs en
Bijgeloofs, zoo wel als tegen alle Openbaren aanval en bedekte
ondermijning, wel beveiligd blijve. En met deze is allernauwst verbonden
die
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andere wensch van het Vaderlandsch Hart, dat eerlang met ons de gantsche
Nederlandse natie, in de geruste en blijde bezittinge van alle hare Rechten
hersteld, de onschatbare zegeningen van Vrijheid, Gelijkheid, en
Broederschap geniete, en derzelfde Plichten, Liefde, Rechtvaardigheid,
Goede Trouw, Matigheid, Nederigheid, Medelijden en
Vergevingsgezindheid, zoo heilig uitoefene, als men in dezen staet van
onvolmaaktheid hopen kan.46
Hier is godsdienst de kern van alle vormen van het christendom, de vroomheid die
de deugd van de burger van de natie vormt. De uitwerking van de vaderlandse deugden
draagt sterk christelijke trekken. De brief eindigt met de oproep tot gebed aan alle
‘medeburgers, van welke eene Godsdienstige gezindheid ze ook zijn mogen’.

De biddagspreken van de publieke kerk
Anders dan in de biddagsbrieven van de overheid, waar sinds het einde van de
zeventiende eeuw het woord ‘vaderland’ het belangrijkste begrip is om de Republiek
mee aan te duiden, komt in de biddagspreken van de predikanten van de publieke
kerk tot ver in de achttiende eeuw de term slechts zelden voor. De achttiende-eeuwse
biddagspreken vatten doorgaans de biddagsbrief van de overheid samen, maar
vermijden daarbij vrijwel altijd zorgvuldig het gebruik van het woord ‘vaderland’.
De overname van het begrip zoals dat in achttiende-eeuwse biddagsbrieven gebruikt
werd, had kunnen leiden tot het maken van een onderscheid tussen politieke en
kerkelijke gemeenschap, en dat is iets wat de achttiende-eeuwse predikanten niet
willen. Zij gebruiken bij voorkeur het woord ‘Nederland’ om de Republiek mee aan
te duiden.47 De gereformeerde predikanten maakten zorgvuldig onderscheid tussen
kerkelijke en wereldlijke autoriteit, maar beschouwden die beide als ordenende
elementen binnen één lichaam. De enkele keer dat predikanten van de publieke kerk
het woord ‘vaderland’ gebruiken, doen ze dat in de betekenis die het woord had in
de biddagsbrief van 1649, dus synoniem met kerk.
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Zo verbond Caspar Streso in een preek voor de Grote Vergadering in 1651 kerk en
overheid zeer nauw:
Want ghelijkerwijs de rechter- ende de slinker-handt malkanderen
behulpigh zijn tot de versorginge van een Lichaem, even alsoo moeten de
Burgerlijke Regeeringe ende de kerckelijcke bedieninge malkanderen
ontmoeten tot de besorginge van eene Gemeynte, die Godt door Christum
hem selven tot een eygendom verworven heeft.
(...)
Daer in bestaet de vrede van een Landt datter veel Liefhebbers van 't
Vaderlandt en van de Kercke zijn, veel goede Patriotten, die het welvaren
van 't Landt liefhebben. Daer en is gheen Landt in soo goede Vreede, ofte
het heeft sijne vyanden, niet alleen van buyten, maar insonderheyt van
binnen, malcontente Inghesetene, en welcken de forme van regeeringe
niet aen en staet (...) Soo moet men dan Godt bidden dat hy vele goede
Patriotten en Liefhebbers des Vaderlandts verleene, en dat deselve door
synen segen moedigh en machtigh mogen wesen, tegens de geene die het
met Zion niet wel meenen. Dit ghebedt is ons hier te Lande wel noodigh.
Want ons Landt is vol gemiscontenteerde, die sich de tegenwoordige
regeeringe maar geveynsdelick onderwerpen (...) die na veranderinge
trachten, ende die de hooge authoriteyt des lants geerne souden verplaetsen
(...).48
In 1702 interpreteerde Abraham tGilde een militaire overwinning als onverdiende
zegen. De plicht dankbaar te zijn achtte hij daarom des te groter:
Soo sullen wy bewijs-vesten dat het heyl van onse Godsdienst en Vaderland
ons ter herten gaat. Hier uyt sullen wy bestempelen dat wy het ware
Gods-volk zijn.49
Bernardus Smytegelt, predikant te Middelburg in de eerste helft van
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de achttiende eeuw, is een van de eerste predikanten van wie een werkelijk groot
aantal preken bewaard en gedrukt is. Daaronder bevindt zich ook een tiental
biddagspreken.50 Smytegelt hanteert het begrip ‘vaderland’ zeer spaarzaam. Doorgaans
spreekt hij over ‘Land en Kerk’:
Wij hebben heden bededag: zet u nog wat. Het is hier in ons land
Verbondsdag op Verbondsdag: het was voorleden zondag het 845e
avondmaal in deze gemeente: dat is een verbondsdag voor de zielstaat, op
dat wy door het bloed Christi verzoening zouden krygen, en nu, zijnde
drie dagen daarna, is het weer een verbondsdag, en dat is voor het
uitwendig voor Land en Kerke.51
Anders dan voor Streso of tGilde, is de band tussen godsdienst en publieke sfeer
voor Smytegelt enigszins een probleem. Smytegelt construeert geen tegenstelling
tussen persoonlijke vroomheid en geordende maatschappij, of tussen kerk en wereld,
maar maakt onderscheid tussen uitwendige en inwendige vormen van godsdienst.
Hij stelt de politiek en kerkelijk geordende maatschappij van de Zeven Provinciën hij heeft, zoals alle predikanten in hun biddagspreken, een heel duidelijk besef van
de eenheid van de Republiek - naast de inwendige vroomheid. In het laatste gedeelte
van zijn biddagspreken somt hij altijd eerst de taken op van regenten, predikanten,
kerkeraden en familiehoofden - een plichtenspiegel van de gezagdragers binnen de
samenleving - om vervolgens, in een tweede reeks, de overtredingen, plichten en
situaties van de onvrome en vrome christenen te beschrijven. De uitwendige staat
van godsdienst beoordeelt hij doorgaans zeer slecht, waarbij opvalt hoezeer publieke
overtredingen, zoals de presentie van katholieken of andere zichtbare afwijkingen
van de norm - blote boezems, publieke dronkenschap, nieuwe vormen van seculiere
sociabiliteit - geïnterpreteerd worden als de eigenlijke verschijningsvorm van zonde.52
De Republiek als geordend lichaam is zondig, en alleen de inspanning van de vromen
houdt het oordeel nog op.
Godsdienst wordt door Smytegelt in zijn biddagspreken dus op
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twee verschillende manieren gelokaliseerd: in de politieke en kerkelijke orde van de
samenleving, en in de harten van de vromen. Het maken van een dergelijk onderscheid
in een biddagspreek is een vernieuwing die in de achttiende eeuw uitgebreid navolging
vindt. De meeste achttiende-eeuwse predikanten eindigen hun biddagspreken met
een plichtenspiegel van gezagdragers gevolgd door een oproep aan vromen en
onvromen. Dat doet Hellenbroek in de drieëntwintig biddagspreken in zijn Bijbelsche
Keurstoffen, Beukelman in de vijf biddagspreken in zijn Uitgelezene keurstoffen, de
anonieme auteur van de Nodige en tydige waarschouwing tegen de gemeenschap
aan Sodoms grouwelyke zonde, Metelerkamp in zijn Boet-Bazuin uit 1748, Van
Heimenberg in zijn Vreede en Boet-Basuin uit hetzelfde jaar, Werdenier in zijn
Leer-reden over het gebed van Habakuk in 1756, en Peiffers in zijn voorstelling van
Sodoms ongerechtigheit in 1763.53 Maar de vorm is zeker nog niet algemeen. Tot ver
in de achttiende eeuw komen biddagspreken voor die de tweedeling niet bieden en
alleen een vorm van de plichtenspiegel bezitten.54
De achttiende-eeuwse ontwikkeling van de biddagspreken van de predikanten van
de publieke kerk wijkt dus af van die in de biddagsbrieven van de overheid. Waar
in de biddagsbrieven de Republiek vanaf het eind van de jaren 1750 wordt tot een
vaderland dat een morele gemeenschap van vrome en deugdzame burgers is, gevormd
door de overheid en de predikanten van de verschillende kerken, blijven de
predikanten van de publieke kerk in hun biddagspreken de samenleving verbeelden
als een geheel van hiërarchische ordeningen. De voorstelling van een onderscheid
tussen vromen en onvromen, die bij een belangrijke groep predikanten in de achttiende
eeuw naar voren komt, wordt door hen niet verbonden met deze hiërarchische
voorstelling van de samenleving.

De biddagspreken van de dissenters
De protestantse dissenters baseerden hun verbeelding van de Republiek nu juist op
de verhouding tussen deze politieke instelling en de vromen onder haar onderdanen.
Ik beperk mij hier tot de remon-

Peter van Rooden, Religieuze regimes

100
stranten en doopsgezinden, omdat zij oorspronkelijk geheel verscheiden vormen van
religieuze organisatie belichaamden en omdat zij, anders dan de lutheranen of de
joden, niet beschouwd konden worden als buitenlanders.55
De remonstranten, de op de nationale synode te Dordrecht van 1618-1619
veroordeelde volgelingen van Arminius, voelden zich de legitieme voortzetters van
de publieke kerk, die ten onrechte door de jongere calvinisten uit hun erfdeel waren
verdrongen. Episcopius, hun belangrijkste theoloog, was nog geen jaar terug uit
ballingschap, of hij hield, op 27 juli 1627, al een biddagspreek.56 Deze preek is veruit
het oudste bewaarde voorbeeld van het genre. Episcopius gebruikte, anders dan de
Staten-Generaal in hun uitschrijving, de term ‘vaderland’. Hij wees erop dat de
gemeente:
eendragtigh alhier uyt last van onse hooge Overheydt by een [is] gekomen
(...) om onse noden hem op te dragen, en sijne goddelijcke Majesteit te
bidden, dat hy gelieve sijn goddelijcke en vaderlijcke ooge open te doen
over ons lieve Vaderlandt, ten eynde dat van en uyt het selvige alle
onheylen en ongelucken geweert zijnde, het selvige in vrede en voorspoet
en prosperiteyt groeyen en bloeyen magh.57
De reden dat God de Republiek zegent vindt Episcopius in haar politiek-religieuze
orde. De afwezigheid van gewetensdwang in de Republiek maakt het mogelijk dat
God daar zuiver vereerd wordt. Ware godsdienst bestaat uit persoonlijke overtuiging
die zonder dwang tot stand is gekomen en openbaart zich in zedelijk handelen, ook
buiten de eigenlijke religieuze sfeer. Vroomheid is, kortom, echt gemeende
persoonlijke overtuiging en beoefende deugd in het dagelijks leven. Een dergelijke
vroomheid is zowel een geschenk van God als de vrucht van de religieus-politieke
orde van de Republiek.
In de biddagspreken van Episcopius komt een morele gemeenschap eigenlijk niet
voor. Aan de ene kant staat de orde van de Republiek, aan de andere kant vrome
individuen. Die individuen worden niet als een aparte groep gedacht of voorgesteld.58
Hun deugd en vroomheid
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blijven persoonlijk en worden niet, of slechts in geringe mate, voorgesteld als
betrokken op de Republiek, net zomin als de Republiek wordt voorgesteld als een
moreel vormende instantie. De Republiek laat de vromen vrij, maar vormt ze niet.
In 1651 legde de Rotterdamse remonstrantse predikant Jacob Batelier in een preek
waarin de officiële biddagsbrief van dat jaar geciteerd werd, het verband heel duidelijk
uit. Op deze bededag, ten tijde van de Grote Vergadering, moest men volgens hem
bidden dat:
de provintien sodanige goede ordre mogen stellen, dat onse politie niet
een Wereltsche, of heydensche, maar een Christelijke Politie moge wesen:
Daer toe streckende, niet dat veel mensen huychelaars ende hypocriten
gemaeckt worden, maer liever dat een ygelijk onder sijne Vijgenboom en
Wijnstock in heyligheyt en oprechtigheyt den Heere moghe dienen, alle
de dagen sijnes levens: Dat men dan de Vromen en Godzaligen in hare
vromigheyt en Godzaligheyt niet en verhindere, maer deselve bescherme
ende voorstaen, op dat om haren't wille de zeghen Gods over het landt
vermenighvuldige.59
Dit is ook in de achttiende eeuw de kern van de manier waarop de remonstranten
zich de verhouding tussen politiek en godsdienst voorstellen.60
Het eigene van de doopsgezinden had gelegen in hun volledige verwerping van
de samenleving en het zich terugtrekken in de eigen gemeenschap, een vervreemding
die werd uitgedrukt in hun afwijzing van de kinderdoop en verheerlijking van het
martelaarschap. Kwamen de remonstranten alleen in buitengewone omstandigheden
op de gedachte dat zij een rechtvaardige rest vormden, in die voorstelling had al in
de eerste helft van de zestiende eeuw, tijdens de vroege Reformatie, de originaliteit
van de doopsgezinden bestaan.61
De eerst bewaarde doopsgezinde biddagspreken stammen van kort na 1672 en
betreffen de inval van de Fransen. Ze maken een duidelijk onderscheid tussen de
rechtvaardiging van de deelname aan het biddagsritueel (die bestaat erin dat de
overheid het mogelijk maakt dat
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‘wy en alle menschen stil leven mogen, in alle godsaligheijt en eerlickheijt’) en de
oproep aan de toehoorders.62 Anders dan de remonstranten delen de doopsgezinden
het besef een aparte en zichtbare groep binnen het land te zijn. Naast de tolerante
overheid wordt allereerst de gemeente, niet het vrome individu bedacht. Michael
Fortgens drukte dit goed uit in een biddagspreek bij het begin van de Negenjarige
Oorlog:
Voorwaar niets is 'er 't geen ons in allen desen meer ter herte gaan moet;
wat wij bidden of wenschen of pogen voor Land, Kerk en Vaderland, 't
opperst oogmerk moet zijn dat het huys Gods verhoogd, en zijn naam in
het selve verheerlijkt werde. 't Is tot dat einde alleen dat God de gantsche
wereld, 't is tot dat einde dat hy mogelyk ons Vaderland soo sorgvuldig
in staat houdt.63
De Republiek is geen moreel subject, en niet de orde van de Republiek, maar de
gedragingen van de doopsgezinden vormen de verklaring voor het publieke heil of
onheil. Oorlog, runderpest, overstroming, de paalworm - het is straf van God voor
de zonden van de doopsgezinden.64 Maar de doopsgezinden stellen zich evenmin
voor als de morele kern van het land. In al de doopsgezinde biddagspreken tijdens
de grote oorlogen met Frankrijk rond 1700 proeft men de tegenzin zich te identificeren
met de oorlogsinspanning van de Republiek. Oorlog is slecht, en in het Nieuwe
Testament staat nergens dat de mens het recht heeft zichzelf te verdedigen.65 De
voorstelling dat het moreel gedrag van de doopsgezinden de toestand van het land
bepaalt, functioneert als oproep aan de doopsgezinden om hun geloof serieus te
nemen en in hun gedrag te laten blijken, niet als een retorische incorporatie in het
vaderland.
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De transformatie van de religieuze verbeeldingen van de Republiek
De manier waarop de biddagsbrieven van de overheid sinds het eind van de jaren
1750 de verhouding tussen godsdienst en politieke gemeenschap voorstellen, werd
in de negentiende eeuw door alle predikanten onderschreven. De talrijke
biddagspreken in 1813-1815, na het einde van de Franse tijd, zijn in hun voorstelling
van het vaderland als de hoogste morele gemeenschap volstrekt eensluidend.66 Maar
zowel de predikanten van de publieke kerk, als de remonstranten en de doopsgezinden
blijken tot ver in de achttiende eeuw de nieuwe voorstelling niet over te nemen. In
dit laatste gedeelte wil ik begrijpelijk maken hoe de voorstelling van het vaderland
als morele gemeenschap van vrome en deugdzame burgers toch zo'n algemene
aanvaarding kon vinden.
Het is nuttig te beginnen met het ritueel van de bededag zelf. Aan het begin van
de achttiende eeuw werd de bededag geïnstitutionaliseerd. Bededagen werden voortaan
jaarlijks gehouden, los van bijzondere gelegenheden. Ook de andere religieuze
groepen in de Republiek sloten zich bij het ritueel aan, op eigen initiatief of op
uitnodiging door de lokale overheid.67 Deze betrokkenheid van alle religieuze groepen
bij het belangrijkste politiek-religieuze ritueel van de Republiek, was onderdeel van
een lange-termijnproces waarin de religieuze diversiteit van deze staat gestabiliseerd
werd. Tijdens dat proces werden door lokale overheden de grenzen tussen de
verschillende religieuze groepen vastgelegd. Ook op de interne orde en inwendige
gang van zaken van de verschillende kerken oefenden de overheden grote invloed
uit. Zo werden de organisaties van dissenters en katholieken geaccepteerd als legitieme
delen van het religieuze en sociale landschap van de Republiek.
‘Tolerantie’ is niet helemaal de juiste term voor deze ontwikkeling, omdat ze de
actieve betrokkenheid van de overheden bij de interne kerkelijke en religieuze
ontwikkeling van de dissenters, katholieken en joden maskeert, en verhult hoe de
overheidspolitiek leidde tot het ontstaan van een hiërarchische religieus-sociale orde.68
Het ligt voor de hand de ontwikkeling van het begrip ‘vaderland’ tot een aandui-
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ding van een bovenconfessionele vorm van morele gemeenschap in de
achttiende-eeuwse biddagsbrieven te verbinden met deze bestuurlijke cultuur inzake
godsdienst. Dat wil ik vooralsnog niet doen. Ik richt mij op de voorstellingen die
door de institutionalisering van de bededag als ritueel verspreid werden. Wel wil ik
hier de hypothese opperen dat de bededag als jaarlijks ritueel zo'n krachtige invloed
uit kon oefenen omdat hij de zin van de dagelijkse ervaring van gereguleerde
religieuze verdeeldheid tot uitdrukking bracht. De bededag expliciteerde de logica
van het overheidshandelen inzake godsdienst, zoals dat vorm kreeg in praktijken op
het gebied van armenzorg, patronage en de betrokkenheid bij kerkelijke organisaties.
Aan deze dagelijkse praktijk ontleende het jaarlijkse ritueel zijn overtuigingskracht.
Op verschillende manieren droeg het ritueel van de bededag bij aan het ontstaan
van de verbeelding van de Republiek als een morele gemeenschap van vrome burgers.
Algemeen werd beseft dat de bededag op hetzelfde tijdstip door de hele Republiek
en door iedereen gevierd werd. De doopsgezinde predikant Scharff sprak in 1742 in
Leiden over:
deezen plechtigen dag, [wanneer wij] met alle 's Lands Ingezetenen, als
een eenig man, onze goedertieren Godt demoediglyk smeeken, om de
genadige vergeeving van alle 's Lands hooggaende zonden (...).69
De predikant van de publieke kerk Joachim Mobachius hield zijn gehoor in 1751
voor hoe:
in alle steden, en plaatsen der 7 provincien, en van de gantsche Generaliteit
byna een ieder, zo groot als klein op een staatelijke wyze nu by-een
vergaderd is, even als een volk, dat lust schynt te hebben om tot den Heere
te naderen.70
En in 1756 verbond zijn collega Werdenier een traditionele opmerking over de hoge
opkomst van toehoorders bij een biddagspreek met
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deze verbeelding van de Republiek als een eenheid:
Het is waar op dezen dag zullen de kerken door gansch Nederland vervult
met menschen bevonden worden, gelijk dat doorgaans op beededagen
gesien word.71
De voorstelling van het volk als geheel die hier het gevolg van kon zijn, wordt goed
uitgedrukt in een brochure van Hieronymus van Alphen uit 1793, waarin hij uitlegt
dat de bededag is ingesteld ter wille van ‘het Vaderland, in welken wij allen betrokken
zijn’:
De meesten van ons volk hebben het christelijk bevel van onze overheden
opgevolgt: duizenden bij duizenden, tot welk een godsdienstig genootschap
wij ook behoren, zijn, inde onderscheiden vergaderplaatsen, door het
gantsche Land heenen, op den plegtigen verbondsdag, te samen gekomen,
om God, den regeerder der Volken, voor het algemeen belang, in het welk
alle andere belangen te samen lopen, elk op zijne wijze, af te smeeken. Alle de onderscheidene stemmen der biddende Leeraren, in de verschillende
Vergaderplaatzen, welke door de menigte, met de gevoelens van het hart,
werden naargevolgd, maakten één algemene stem uit.72
De vaste regelmaat waarmee de bededagen in de achttiende eeuw gehouden werden,
bevorderde de voorstelling dat deze nationale gemeenschap een eigen geschiedenis
en toekomst bezat. Het ritueel maakte zo de verbeelding mogelijk van een
gemeenschap die zich niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd uitstrekt buiten
de directe kring van bekenden. Zo kon men zich een gemeenschap voorstellen met
mensen die men niet kende en met wie men slechts het behoren tot de Republiek
deelde.
Het onderwerp van de biddagsbrief was altijd de toestand van het land. De
biddagspreken refereerden aan de inhoud van de brief en veronderstelden en
verspreidden zo kennis van, en betrokkenheid bij de openbare zaak. Balthasar Bekker
merkte in een van zijn biddags-
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preken op dat het moeilijk is om al te concreet over buitenlandse politiek te spreken,
omdat daarover onder het gehoor altijd meningsverschil bestaat en het dan onmogelijk
is eensgezind te bidden.73 Zo creëerde en veronderstelde de bededag een zekere
publieke opinie. Smytegelt drukte het in 1728 heel helder uit:
Wy hebben nu nog een woordt by gelegentheit van den Biddach. Hoe staat
het met ons landt? (...) Gy zyt immers geen vreemdelingen, gy hoort
spreken van het nieuws dat er in de couranten staat. Gy moogt het doen,
gy moogt het wel vernemen, hoe dat het met het landt staat, dat is niet
verboden. Het is zo goed niet eens, Burgers en Burgeressen te zijn, en daar
zoo maar lomp heen te leven. Dan kunt gy uw werk op den Biddach niet
doen, God bidden en danken.74
De verplichting tot betrokkenheid bij de publieke zaak neemt niet de vorm aan van
een oproep tot politieke activiteit. Het betreft eerder de noodzaak het eigen gedrag
in verband te brengen met en bewust te leven als een vorm van dienst aan de algemene
zaak. Het gaat om een bijzondere vorm van moralisering. Hierin sloten de
biddagspreken nauw aan bij de opkomst, vanaf de jaren 1740, van de spectatoriale
literatuur, de tot een algemeen publiek gerichte stukken waarin de burger goede
manieren en een juiste levenswijze werden voorgehouden als een middel om de
beschaving van de maatschappij op indirecte wijze te verbeteren.75 Van deze
spectatoriale literatuur loopt een directe band naar de opkomst van het
genootschapswezen in de tweede helft van de achttiende eeuw.76 Zowel de
spectatoriale literatuur als de genootschappelijke beweging bevorderden een krachtige
moralisering van de burger als lid van de maatschappij, en pleitten voor een manier
van leven die niet zozeer de concrete naaste, als wel de verbeelde maatschappij als
geheel ten goede moest komen.
Een dergelijke vorm van moralisering wordt ook kenmerkend voor de
biddagspreken van de achttiende eeuw. In de biddagsbrieven van de overheid werd,
zoals we gezien hebben, in toenemende mate het belang van persoonlijke deugd en
haar invloed op de publieke
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zaak beklemtoond. Ook in de gereformeerde biddagspreken vindt men dit nieuwe,
op het publieke nut gerichte moralisme. De moralisering verloopt via verschillende
momenten. Ze sluit allereerst aan bij de voorstelling van publieke zonden die de
samenleving bezoedelen, en die eigenlijk onderdrukt zouden moeten worden door
de verschillende gezagdragers. Rond 1748, ten tijde van de inval van de Fransen,
hekelden verschillende predikanten in biddagspreken door de Franse cultuur
geïnspireerde kleding en gedrag als zichtbare overtredingen. J.H. van der Honert
legde zijn gehoor uit dat de Fransen overwonnen hadden door:
hunne seden, door welke de Nederlander uit Nederland verbannen en de
Fransman in deszelfs plaats gekomen is. En wil iemand in Nederland een
Nederlander blijven, hij moet verdragen dat men hem daarom in syn eigen
vaderland voor eenen Plompaart houde, die, wegende de lompheid van
taal en seden, noyt voor de wellevendheid der aensienlijke Geselschappen
van Oud en Jong, noyt voor de behandeling der saken van land en stad
vatbaar en bekwaam is of worden sal. Dus krygt men eerst tegensin in de
taal, vervolgens krygt men tegensin in de seden van het Vaderland, en
men begrijpt niet dat wy door de verandering van taal tot de verandering
van seden komende met snelle schreden naar de ondergang rennen.77
Hij noemt voorbeelden van taal, tafelmanieren, kleding en woordgebruik. Ook Egbert
Metelerkamp klaagde in 1748 dat de ‘oudhollandse zuinigheid, seedichheyt en
nedericheyt’ was verlaten. ‘Het moet al nae de Fransche mode wesen.’78
Hier konden de predikanten aansluiten bij een belangrijk thema van de spectatoriale
literatuur. Ook daarin werd de dominantie van de Franse cultuur gehekeld en
gecontrasteerd met de eenvoud en deugd van de voorvaderen. Maar bij de predikanten
van de publieke kerk wordt dit thema opgenomen in de voorstelling die zonde
lokaliseert in de zichtbare overtredingen van een hiërarchisch geordende samenleving.
Willem Peiffers sprak in 1763 het vermoeden uit dat de
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vrome voorouders van zijn gehoor vreemd op zouden kijken van al die buitenlanders
die opera's kwamen brengen. Hij eindigde zijn preek met een oproep volgens de
traditionele plichtenspiegel:
Bid, al wat bidden kan, Overheden en Volk, leraars en gemeenten, bidt,
alle gy die den Here vreest, gy Abrahams (...) elk moet ook trachten mede
te werken, elk in zynen stand, tot verbeteringe. (...) Daar moeten de
Overheden, daar moeten de Leraars, daar moeten de Huisvaders, daar moet
alle man op werken, die een goed Patriot wil heten; anders zijn alle
middelen, ook de biddagen, te vergeefs.79
Een tweede manier waarop binnen de publieke kerk de voorstelling van het morele
individu dat betrokken is op de nationale gemeenschap doordrong lijkt belangrijker.
Het betreft het groeiende gebruik om binnen de kerk bekeerden en onbekeerden,
vromen en onvromen, echt betrokkenen en naamchristenen te onderscheiden, in het
kort, de groei van de beklemtoning van het belang van individuele vroomheid. Deze
neiging was veel breder dan de groepen en personen die als vertegenwoordigers van
de ‘Nadere Reformatie’ betiteld worden en die gezien worden als de Nederlandse
variant van het piëtisme. Doorgaans wordt het piëtisme, zeker in zijn Nederlandse
variant, geassocieerd met het zich terugtrekken uit de wereld en het vormen van
kleine groepjes met een quiëtistische inslag. Er vond echter ook een omgekeerde
beweging plaats. Het beklemtonen van persoonlijke vroomheid leidde ook tot de
verbeelding van een landelijke gemeenschap van vromen. Het is het beste om de
varianten van deze ontwikkeling te illustreren aan de hand van voorbeelden. In de
jaren 1670 sprak Petrus van der Hagen op een biddag over de plicht van de gelovigen
zich betrokken te voelen:
Maer ons raeckt dit alle, die maer Onderdanen van de Staet en ledematen
van de kercke van Nederlandt zijn: wie sal seggen dat hem het lichaem
niet aengaet daar van hy een lidt is? Die voor de welvaart van het landt
niet bidt, is geen lidt of een verrot lidt, onwaerdig in de schoot des
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lands gekoestert te worden, geen liefhebber van de kercke. En daerom
niemand sondere sich uyt, het kan niemand wel gaen als het Landt en
Kercke qualijck gaet. Wat zijn wy naest Godt niet schuldig aen ons
Vaderlandt? Wat behoren wy niet te doen voor onze geestelijcke moeder?80
Van der Hagen maakt geen onderscheid tussen kerkelijke en politieke gemeenschap.
Ook binnen de kerk worden geen groepen onderscheiden. Het is de plicht van alle
leden van de kerk om voor het land en de kerk te bidden. In 1748 maakte Egbert
Metelerkamp, in de biddagspreek waarin hij de Franse mode zo hekelde, zo'n
onderscheid wel:
Die vroome en godvrugtige harten, die den Godt harer Vaderen kennen
en hem dienen met een volkomen herte, sullen nog de steunsels van ons
lant en Kerk zyn, en de Heere sal ons spaaren, om die weynige regtvaardige
die nog in het midden van ons zyn. (...) Siet daar, siet daar! myn waarde
Lantgenooten, de redenen van hope, dat Godt ons Vaderlant sal redden
(...).81
Metelerkamps preek bezat de nieuwe, dubbele structuur. Een plichtenspiegel van
autoriteitsdragers wordt gevolgd door het onderscheid tussen vromen en onvromen.
Naast de voorstelling van een te bewaren politiek-religieuze orde wordt hier een
innerlijkheid gecreëerd, waarin een voortdurende morele plicht aanwezig is. Het gaat
niet langer om het bidden voor land en kerk, dat ieder lid van de gereformeerde kerk
behoort te doen wanneer de overheid dat beveelt, maar om een individuele gezindheid
die uiteindelijk het welvaren van het land bepaalt.
Er vinden hier geleidelijke en subtiele overgangen plaats. De toehoorders van een
biddagspreek konden altijd al worden aangespoord om te bidden voor het land. Nu
wordt hun gevraagd vroom te zijn ter wille van het welzijn van het land en zich ten
bate daarvan te bekeren. Smytegelt riep in 1721 zijn gehoor op:
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Ik smeke u altemaal om de welvaart van uw Vaderlandt, om den voorspoet
van uw huis en kinderen, om het behoud van uw lichaam en ziele, ik bidde
u, zoek dog God, stelt de Biddagsdingen niet uit.82
Hier lijkt het begrip ‘vaderland’ nog gebruikt te worden in de oudere betekenis van
het welvaren van de onderdanen van de Republiek, maar in 1741 riep Adrianus Wolff
op tot bekering op een manier waar eigenbelang en betrokkenheid bij het vaderland
als morele gemeenschap al volledig door elkaar lopen:
Maer zie ook eens wat plicht, wat verbintenis aen onzen staet en volk, wat
rechte eigenliefde u raedt. (...) Voldoet dan aen de eisch van plicht, van
verbintenis aen onsen Staet, het oogwit onzer vereeniginge tot een volk,
en uwe verschuldigde liefde tot uw Vaderlant, uwe medeburgeren, uwe
huysgezinnen, uwe dierbare panden, u zelf.83
Smytegelt, ook al ziet hij in de vromen de reden dat Gods oordeel nog uitgesteld is,84
lokaliseert godsdienst niet louter in een innerlijke vroomheid. In zijn ogen moet
godsdienst vooral aanwezig zijn in de zichtbare, hiërarchische orde van de
samenleving. In 1722 vatte hij in een biddagspreek met instemming Stoupes Religion
des Hollandois samen, overigens zonder de auteur bij naam te noemen.85 Stoupe, een
Zwitsers officier in het leger van Lodewijk de Veertiende dat in 1672 de Republiek
binnenviel, had zich in dit vermakelijke traktaat verdedigd tegen het verwijt dat hij
als gereformeerde niet betrokken mocht zijn bij de invasie van de gereformeerde
Republiek. Hij deed dat door niet alleen het gereformeerd, maar zelfs het christelijk
karakter van de Republiek te ontkennen. De vrijheid die in de Republiek aan ketters
en joden gelaten werd en de geringe disciplinering van het zichtbare leven van de
onderdanen, ontnamen in zijn ogen de Republiek het recht zich een christelijke
samenleving te noemen.
Smytegelt onderschreef deze analyse. In zijn biddagspreken staat het belang van
de kerkelijk-politieke orde nog boven dat van de voor-
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stelling van de innerlijkheid van de vromen als dragers van de Republiek. Hij kon
de politieke gemeenschap op twee manieren religieus verbeelden: als zichtbare
ordening en als de onzichtbare eenheid van waarlijk betrokkenen binnen de Republiek.
Bij Smytegelt ligt de nadruk nog op de eerste manier, op de ordening, maar in de
loop van de achttiende eeuw werd de gemeenschap van innerlijk betrokkenen voor
de predikanten van de publieke kerk steeds belangrijker. Deze voorstelling van de
gemeenschap van door de hele Republiek verspreide vromen kon geleidelijk overgaan
in die van het vaderland als morele gemeenschap van individuen.
Bij de dissenters leidde de uitwerking van de plicht van de vromen op veel
onproblematischer wijze tot de voorstelling van het vaderland als morele
gemeenschap. De remonstranten hadden altijd al beklemtoond dat men moest bidden
voor de overheid. Hun omschrijving van de essentie van de orde van de Republiek
als het vrijlaten van de vromen kon makkelijk worden aangevuld met de voorstelling
dat deze vrijheid ook aan een ieder de plicht oplegde die vroomheid te ontwikkelen.
Hun belangrijkste bijdrage aan de nieuwe voorstelling van het vaderland als morele
gemeenschap zou bestaan in hun historiografie. Zij hadden daarin altijd al grote
aandacht geschonken aan het begin van de Reformatie in de Nederlanden en aan
oudere hervormingsgezinde tradities dan het gereformeerd protestantisme. In de
negentiende eeuw werd hun materiaal en voorstelling van inheemse tradities van
ware vroomheid, niet bepaald door bijzondere confessies, gebruikt om te komen tot
het beeld van een eigen Nederlandse hervorming, onafhankelijk van Luther of Calvijn,
die geresulteerd had in een ondogmatisch en nationaal christendom.86
Bij de doopsgezinden ziet men in de loop van de achttiende eeuw de distantie
tussen de eigen morele gemeenschap en de politieke gemeenschap van het vaderland
geleidelijk verdwijnen. Hun voorstelling van de vromen als een aparte groep
veranderde. Overzichten van de handelingen van God nemen ook in doopsgezinde
biddagspreken de vorm aan van een geschiedenis van de Republiek. Ook hun
achttiende-eeuwse biddagspreken berusten altijd op de biddagsbrief, die de staat van
het hele land beschrijft. De doopsgezinde voorgangers neigen er daarom naar in hun
oproep tot bekering de Republiek af te

Peter van Rooden, Religieuze regimes

112
schilderen als het doel van het morele handelen van de doopsgezinden. In 1741 legde
Stinstra in een biddagspreek op traditionele wijze uit dat godsdienst bestaat in de
ijverige beoefening van ware deugd, en dat een goede overheid vrede, vrijheid en
overvloed verzekert, zodat iedereen stil en gerust kan leven.87 De evangelische oproep
tot liefde van de naaste:
is 't, die ons regt tot waare patriotten, tot liefhebbers des vaderlands kan
maken. (...) allen en elk in het bijzonder moeten wij het dan onze plicht
achten, den welstand van het Vaderland door dusdanige maatregelen te
bevorderen. (...) weigeren andere met ons hierin te samen te spannen,
laaten wij nochtans onze plicht niet min ijverig betrachten (...) God mogt,
wie weet het, dan om onzentwille den volke genadig zijn, en ons lieve
Vaderland bewaaren, die om tien rechtvaardigen zelfs het vervloekte
Sodom wilde sparen.88
Hier betrekt de ware deugd zich op het vaderland. Toch blijft Stinstra de
doopsgezinden beschouwen als de eigenlijke morele gemeenschap. Zijn preek eindigt,
zoals de meeste doopsgezinde biddagspreken, met een verwijzing naar dat andere,
eeuwige en eigenlijke vaderland, de hemel die de gelovige wacht.
Maar wanneer men eenmaal deugd betrekt op de nationale gemeenschap, vervaagt
het verschil tussen de eigen groep en de anderen. Ook anderen die zich richten op
het vaderland behoren tot dezelfde morele gemeenschap. In de loop van de achttiende
eeuw formuleren de doopsgezinde voorgangers hun oproepen aan hun gehoor niet
meer in termen die hun gemeente als een bijzondere groep voorstellen. Ze spreken
het aan als leden van het vaderland.89 In de preken die doopsgezinde voorgangers in
de jaren 1780, tijdens de patriotse revolutie houden, worden ware burgerdeugd en
christelijke vroomheid geïdentificeerd, en is het vaderland de gemeenschap van
morele en vrome burgers.90
Ook in de publieke kerk blijkt de invloed van de voorstelling van de vromen die
het vaderland dragen al voor de patriotse revolutie. De
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biddagspreken uit de jaren 1770 van Jacobus Hinlopen, predikant te Utrecht, zijn
een goed voorbeeld. Hij stelt de innerlijkheid van de vroomheid niet meer naast de
publieke orde, maar integreert beide voorstellingen. In 1775 legde hij in een
biddagspreek uit dat men godsdienst ‘niet als een wet van 't land om een ambt, om
voordeel, om een aalmoes’, moet aanhangen, maar alleen uit de overtuiging dat echte
godsdienst, burgerdeugd en nationaal welvaren nauw samenhangen:
Brengen deze beminnelijke deugden niet hare belooningen met zich? Vloeit
niet uit zulk een oeffening van trouw in den burgerstaat gepaard met, en
gesterkt door, de heiligheid in den Godsdienst, veiligheid en zekerheid
van goed, kuisheid en vryheid? (...) Hier komt nog by, dat niet alleen zulke
deugden uit haaren aart een volk gelukkig maaken, maar dat ook God zulk
een volk beschermen en zegenen wil. De eeuwiglevende God, die
bijzondere menschen na dit leven ook beloont en straft, wil aan volken en
maatschappyen, die na dit leven niet meer overig zijn, in deze tijd loon of
straf vergelden.91
Hinlopen volgt in zijn preken nog wel het schema van de plichten-spiegel van
overheid, predikanten en ouders, maar hij vult dat niet meer aan met een aanspraak
aan de vromen. Dat is niet omdat hij hen niet kent, maar omdat hij de relatie tussen
autoriteit en innerlijkheid anders construeert dan Smytegelt dat deed. Overheid,
predikanten en ouders dragen niet langer de verantwoordelijkheid voor de
godsdienstige ordening van het zichtbare en uitwendige, openbare leven, maar oefenen
morele invloed uit op het innerlijk van individuen.92 Hij is ook tevreden over die
invloed:
Wy hebben een overvloed van ernstige en begaafde leeraars, de waarheid
wordt onder ons van hen nog bevestigd, de leerreden zyn doorgaans
klaarder, beschaafder en overredender, dan in vorige tyden, en de
gemeenten stemmen meer, dan voorheen, de
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noodzakelijkheid van bekering en heiligmaking toe. (...) Wy hebben niet
maar eenen enkelen getrouwen leeraar, hier en daar, in ons land, die tot
bekeering en verbeetering raadt en met allen ernst daar op dringt, maar
een geheel heirleger van oude niet alleen, maar ook van jonge, welke op
verscheyde wyze, daar toe arbeiden: en deze worden nog geholpen door
velen, onder allerlei soort van mensen, die onder hunnen kinderen,
geslachten, gezellen, en medemenschen, tot bekering en verbetering raden.93
Omdat de autoriteiten in het vaderland zich richten op de morele vorming van de
burgers, is vroomheid algemene burgerplicht. Hinlopen eindigt zijn biddagspreek
van 1779 met de oproep:
Mag ik nu van u hopen, dat gy, als regte vaderlanders, dit in 't werk wilt
stellen, en my verzoekt om uit uw naam (...) om verzoening en vrede met
God te vragen?94
In het voorwoord van zijn bundel, uitgegeven in 1781, richtte hij zich tot ‘elke
Godsdienstige liefhebber van zyn Vaderland (...) in wiens adren nog eenig Nederlands
bloed zweeft’. Godsdienstige en politieke gemeenschap vallen samen, zoals ze dat
voor zeventiende-eeuwse predikanten van de publieke kerk hadden gedaan, maar
beide worden nu voorgesteld als samengesteld uit morele individuen, niet als
ordenende structuren. Godsdienst zowel als het vaderland berusten op individuele
deugd:
Wij moeten zorg dragen, dat geen verbastering van zeeden de bronnen
van onze welvaart stoppe, en onzer landgenoten kracht en moed verbreke;
vooral, dat door verlating van den waren Godsdienst, de trouw en eer niet
vergeten worden, en het Vaderlandsch hart in dat van eenen vreemdeling
veraarde.
Hinlopen formuleert in zijn biddagspreken uit de jaren 1770 een beeld van de
verhouding van godsdienst en maatschappij zoals dat
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gevonden wordt in de biddagsbrieven van de overheid sinds het eind van de jaren
1750. Het vaderland is een morele gemeenschap. Binnen het vaderland kan de
individuele burger zijn zelf vinden, omdat die gemeenschap hem leert en in staat
stelt zich als een moreel subject te constitueren door op haar betrekking te nemen.
Die voorstelling werd in de jaren 1780 door predikanten van de publieke kerk
algemeen gedeeld.95 Godsdienst vindt zijn eigenlijke plaats in deze vorming van op
de nationale gemeenschap betrokken morele subjecten.
Binnen een dergelijke verbeelding van nationale gemeenschap is het niet langer
mogelijk de publieke kerk voor te stellen als de enige legitieme belichaming van de
godsdienstige orde. Hinlopen spreekt in zijn voorwoord de dissenters toe en spreekt
de verwachting uit dat zij uit zijn werk zullen opmaken dat men zich ook in de
gereformeerde kerk om de moraal bekommert.96 Impliciet wordt zo de andere
religieuze groepen het recht toegekend, te oordelen over de bijdrage van de publieke
kerk aan de morele vorming van het vaderland.

Religieus nationalisme
In het laatste kwart van de achttiende eeuw wordt godsdienst in Nederland nog maar
op één plaats gelokaliseerd. Dat is in het innerlijk van de burgers van het vaderland.
Die burgers zijn potentieel gelijk, omdat ze allemaal op gelijke wijze hun morele
zelf moeten vormen door hun gedrag op het vaderland te betrekken. Die betrokkenheid
is het resultaat van vorming en onderwijs. Onderwijs is de eigenlijke manier waarop
het vaderland met zijn burgers omgaat. In dit onderwijs spelen de kerken een cruciale
rol, omdat vroomheid voor deugd onmisbaar is.
De lokalisering van godsdienst in het innerlijk van individuele burgers heeft twee
consequenties. Ten eerste maakt ze een culturele klassevorming mogelijk. Alle
burgers van het vaderland zijn gelijk, omdat ze gevormd en onderwezen moeten
worden. Werkelijk gevormd is maar een kleine minderheid. Daarmee is de basis
gelegd voor het binnen het negentiende-eeuwse Nederlandse protestantisme
overheersende vertoog van de onderwijzende en beschaafde elite tegen-
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over het te onderwijzen en onbeschaafde volk. Ten tweede radicaliseert de lokalisering
van godsdienst in een innerlijkheid het probleem van de authenticiteit. Godsdienst
dient alleen om zichzelfs wil aangehangen te worden. De bevoorrechting van één
kerk boven andere, door haar aanhangers een monopolie te geven op staatsambten
en op alle door de politiek te vergeven banen en baantjes, legt een te grote premie
op huichelarij. De algemene aanvaarding van het principe van de scheiding tussen
kerk en staat in 1795 lijkt niet zozeer het gevolg van de macht van de protestantse
dissenters - zowel remonstranten als doopsgezinden waren aan het eind van de
achttiende eeuw kleine groepjes - als wel van de nieuwe lokalisatie van godsdienst
in het innerlijk. De dissenters waren vooral van belang als middel om over de juiste
plaats van godsdienst in de samenleving na te denken en de nieuwe opvatting van
het vaderland tot uitdrukking te brengen.
Deze consequenties van de nieuwe lokalisering van godsdienst maken ook de
laat-achttiende-eeuwse transformatie van het predikantschap binnen de publieke kerk
begrijpelijk.97 De predikant is niet langer de bekleder van een openbaar ambt, dat
deel is van de zichtbare politiek-religieuze orde, maar een onderwijzer van de burgers
van de natie. Grote verschillen in vorming en status tussen predikanten zijn geen
enkel probleem wanneer hun taak gezien wordt als het vertegenwoordigen van een
hiërarchische orde. Maar een beroepsgroep die de burgers van de natie vormt, moet
cultureel en sociaal homogeen zijn en een nationaal karakter dragen.
Het is ten slotte belangrijk zich te realiseren dat de nieuwe voorstelling van een
homogene natie van deugdzame burgers vrijwel onmiddellijk nieuwe uitsluitingen
creëerde. De katholieken werden, al heel shel na 1795, beschouwd als een
belemmering voor de vorming van de natie, omdat hun kerkvorm en
geloofsvoorstellingen hen zouden onttrekken aan iedere beschavende invloed.98 Het
katholicisme werd niet langer beschouwd als een bezoedeling van de zichtbare
religieuze orde, maar als een vorm van bijgeloof die de moreel-godsdienstige vorming
van burgers verhinderde.
Het christelijke karakter van de patriotse revolutie en de Bataafse Republiek was
niet het gevolg van het wezen van het protestantisme. De voorstelling van het
vaderland als een morele gemeenschap van
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vrome burgers was werkelijk nieuw. Ze week af van de verschillende manieren
waarop tot in de tweede helft van de achttiende eeuw de predikanten van de publieke
kerk, de remonstranten en de doopsgezinden de verhouding van godsdienst en politiek
verbeeld hadden. De morele en christelijke vorm die het moderne nationalisme in
Nederland aannam, was het resultaat van specifieke praktijken en voorstellingen.
Overheidsbeleid inzake de religieuze verdeeldheid van de Republiek, het doordringen
van in een zeer wijde zin van het woord genomen piëtistische voorstellingen binnen
de publieke kerk, de opkomst van het spectatoriale ideaal van de beschaafde, op de
gemene zaak betrokken burger en de indirecte gevolgen van de massale deelname
aan het ritueel van de achttiende-eeuwse bededag, werkten samen om de nieuwe
voorstelling geloofwaardig te maken.
De term ‘Verlichting’ heb ik zorgvuldig vermeden. Verlichting is naar oorsprong
een aanduiding van een intellectuele stroming of partij, doorgaans gebaseerd op een
wijsgerig standpunt inzake de aard van legitieme kennisverwerving. De invoering
van termen als ‘gematigde’, ‘reformatorische’ of ‘katholieke’ verlichting doet er niet
aan af dat ‘Verlichting’ als begrip altijd een tegenstander of alternatief veronderstelt.
Die tegenstander bestaat uit de verschillende vormen van orthodoxie uit het
confessionele tijdvak. Gezien vanuit de kerken van het ancien régime is Verlichting
iets dat van buiten komt. Daarom is het concept voor het begrip van de
achttiende-eeuwse religieuze verbeelding van gemeenschap in Nederland niet zeer
vruchtbaar. Terecht is recent opgemerkt dat binnen twintig jaar de consensus binnen
het onderzoek verschoven is van de merkwaardige stelling dat er in Nederland geen
sprake was van een Verlichting, naar de eigenlijk even merkwaardige gedachte dat
iedereen verlicht was.99 Onder dergelijke omstandigheden zou ieder begrip veel van
zijn heuristische waarde verliezen. Het is dan beter om, zoals hier geprobeerd is, te
beschrijven waarin de nieuwe consensus nu precies bestond en te proberen te begrijpen
hoe deze kon ontstaan.
De algemene aanvaarding van de nieuwe voorstelling van de verhouding tussen
godsdienst, politiek en maatschappij wil ik benadrukken. Het recente onderzoek naar
de politieke stellingname van de predikanten in de patriottentijd heeft zich
voornamelijk gericht op
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het nuanceren van de voorstelling dat orthodoxe predikanten van de publieke kerk
Oranjegezind waren, terwijl heterodoxe predikanten en dissenters het patriotse
standpunt aanhingen.100 Van den Berg, Van Sluis en Schutte zijn erin geslaagd aan
re tonen dat het allemaal veel ingewikkelder was. Dat is zeker juist. Het is ook van
belang erop te wijzen dat de politisering die plaatsvond tijdens de patriotse revolutie
de nieuwe voorstelling van het deugdzame vaderland als morele gemeenschap
vooronderstelde en dat beide kampen dit nieuwe beeld deelden.101 Ik ben er niet in
geslaagd in het laatste kwart van de achttiende eeuw een radicale verwerping van
die moderne voorstelling te vinden.
Zelfs een predikant als Theodoor van der Groe, een extremist die speelde met de
pretentie eigen goddelijke openbaringen te ontvangen, en die in de negentiende eeuw
gecanoniseerd werd als afsluiting van de Nadere Reformatie, blijkt in zijn
biddagspreken in feite de nieuwe opvatting te onderschrijven. Van der Groe voorspelt
in zijn biddagspreken de Republiek de ondergang. Vroomheid is vrijwel geweken,
omdat wie zich voor vroom uitgeeft altijd in feite een huichelaar is. Van der Groe
komt tot dit oordeel door het probleem van de authenticiteit dat het gevolg is van de
lokalisering van godsdienst in een innerlijk te radicaliseren. Er zijn nog slechts enkele
kleine resten van de plichtenspiegels voor wereldlijke en kerkelijke overheden in
zijn biddagspreken. Hij gaat vooral in op de toestand van de vromen, die in zijn
preken altijd worden voorgesteld als een door de hele Republiek verspreide groep
van individuen. Werkelijk vroom is slechts hij of zij die het oordeel uitspreekt dat
alle vromen in de Republiek huichelaars zijn.102 Ook bij Van der Groe is godsdienst
slechts aanwezig in het innerlijk van individuele vromen binnen een nationale
gemeenschap.
De redenen waarom de nieuwe voorstelling van het vaderland als morele
gemeenschap aanvaard werd, lagen binnen de eigen ontwikkelingen van de
verschillende religieuze groepen in de Republiek. De bijzondere manier waarop in
Nederland de voorstelling van een vaderland van morele burgers gestalte kreeg is,
lijkt mij, uiteindelijk vooral te verbinden met het karakter van het
staatsvormingsproces binnen de Republiek. Het feit dat het nieuwe ideaal het eerst
verwoord werd in de biddagsbrieven van de overheid is daarvoor de be-
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langrijkste aanwijzing. De politieke cultuur van de Republiek, met haar brede
consultatie van bij het bestuur betrokkenen en gedecentraliseerde machtsvorming,
bereidde de voorstelling voor van het vaderland als een gemeenschap die haar leden
niet beveelt, maar op moraliserende wijze benadert. Anders dan in Frankrijk, waar
tijdens het ancien régime de macht het beeld van zichzelf ontwierp van het bevel dat
geen tegenspraak duldt, was in de Republiek macht altijd al voorgesteld als morele
invloed en overtuigingskracht. Deze verschillen zouden doorwerken in de
verschillende manieren waarop in beide landen de moderne voorstelling van de natie
als een morele gemeenschap van individuen ontwikkeld werd. De Franse Republiek
streefde naar een nieuwe schepping van de samenleving en haar burgers, de Bataafse
Republiek naar hun vervolmaking.
Het zal duidelijk zijn dat het niet zinvol is de opkomst van de nieuwe voorstelling
als een secularisatie te interpreteren. De plaats van godsdienst in de samenleving
veranderde maar verdween niet. De omslag maakte ook geheel nieuwe initiatieven
mogelijk. Een mooi voorbeeld is te vinden in twee biddagspreken uit 1795 van
predikanten van wat toen net de voormalig heersende kerk was. Ondanks hun politieke
en theologische verschillen onderschrijven beide preken de nieuwe opvatting over
de plaats van godsdienst in het vaderland. Beide snijden, en het is de eerste keer in
twee eeuwen dat dat in een biddagspreek gebeurt, de mogelijkheid van zending aan.
P.H. van Lis, een predikant te Tholen die zijn trouw aan het Oranjehuis niet verborg,
hield zijn gemeente voor:
Wat zijn er nog veel volken, beroofd van den prediking des Evangeliums!
wat is er nog veel toe te brengen, dat nu verwijderd leeft van den
gemeenschap der Christenheid! wat zijn er nog veele Menschen, midden
in het Christendom, waar aan nog zoo veel te doen is, zullen zij eenmaal
goede en vrugtbare tarwe gelijk, en zoo in de hemelsche schuren verzameld
worden! wat zijn de arbeiders, vooral de goede en getrouwe, de naarstigen
en wijzen, weinig, en des werks veel voor hun! wat is de bede nodig, ook
voor ons vaderland, onze Kerke, dit volk: Heer
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zend toch veele graag getrouwe, verlichte, verstandige, ijverige arbeiders
in den oogst der menschen! mogten die eens in den wereld uw eigen
Godsdienst kenbaar maken en voortplanten! mogten die ons Vaderland,
ook hier ter plaatse, een leven uit den doode, eene wederkering van
Nederlands Volk tot het wezen en de kragt van den Godsdienst, verwekken,
en met de stem uwer gerigten medewerken.103
Op vergelijkbare wijze wekte de patriot en steunpilaar van de nieuwe politieke orde
Jodocus Heringa Elizazoon zijn gemeente op:
(...) wij moeten leeren de Christelijke Gemeente te beschouwen in de
uitgebreidheid, en die ze thans reeds ook buiten ons Vaderland heeft, en
die ze, volgens het plan van deszelfs grooten Insteller, nog krijgen moet,
over de geheele Wereld. Staat het nu, op grond van het te voren gezegde,
vast, dat de herstelling der Burgerlijke Vrijheid in Europa, en onder het
Menschdom in 't algemeen, hoogstvoordeelig is voor de uitbreiding der
Christelijke Gemeente over geheel Europa en over de Wereld, dan moeten
wij Nederlanders ons het nadeel getroosten, dat er in dit klein gedeelte des
Christendoms geleden wordt, en ons verblijden in den voorspoed van het
groote lichaam. Waarlijk! wij moeten in zaken, die het belang der geheele
Kerk, des ganschen Menschdoms betreffen, ons niet beschouwen als Leden
van de Utrechtse, Amsterdamsche, Nederlandsche, Nederduitsche,
gereformeerde Gemeente enz, maar als Leden der groote Gemeente, die
Christus ten Hoofd heeft, en die verspreid is en nog uitgebreid zal worden,
onder alle Volken, Geslachten en Talen.104
Het is de nieuwe voorstelling van het christendom als een morele kracht, die nationale
samenlevingen transformeert door individuen te bekeren, die het mogelijk maakt de
moderne zending en te bedrijven. Maar dat is een ander verhaal.105
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4 Beelden van bekering
Religieus nationalisme en de opkomst van de zending
Van protestantse zending in de vorm van een geregelde en doorlopende onderneming
is pas sprake sinds het eind van de achttiende eeuw. Hoewel dit algemeen bekend
is, neigen geschiedenissen van de zending ertoe de originaliteit van deze opkomst
van de protestantse zending te verhullen.1 Doorgaans richten zulke geschiedenissen
zich op de resultaten die de zendelingen in het veld geboekt hebben. Als er al aandacht
geschonken wordt aan de manier waarop de zending georganiseerd en ondersteund
werd in het moederland, wordt de drang tot zending verklaard vanuit een opleving
van enthousiasme voor de kern van het christelijk geloof.2 De oppervlakkigheid van
deze verklaring heeft een simpele reden. Zending wordt, op theologische gronden,
beschouwd als deel van het wezen van het christendom. Redenen voor zending
worden geacht daarom altijd aanwezig te zijn. De taak van de historicus beperkt zich
tot de beschrijving van de manier waarop christenen die redenen begrepen of vergaten,
gehoor gaven aan de opdracht van Christus of haar verwaarloosden.3 Dergelijke
opvattingen vormen de rechtvaardiging voor het biografisch en theologisch karakter
dat de meeste historische literatuur over de christelijke zending kenmerkt. De op
personen gerichte benadering maakt het mogelijk een rij van religieuze helden op te
stellen, waar de grootschalige organisatie voor zending rond 1800 volledig deel van
uitmaakt, alleen bijzonder door de omvang en brede ondersteuning.
Merkwaardig genoeg neigt antropologisch onderzoek er op een
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vergelijkbare wijze toe de originaliteit van de moderne zending te verwaarlozen. Net
zoals historici van de zending richten antropologen zich vooral op de activiteiten van
de zendelingen in het veld. Antropologen beschrijven hoe inheemse bevolkingen het
christendom verwierpen of op welke manier ze het zich eigen maakten. Ook zij
nemen aan dat zending tot het wezen van het christendom behoort, doorgaans op
grond van door Max Weber geïnspireerde speculaties over het karakter van het
christendom als een wereldgodsdienst.4 Als antropologen de plotselinge opkomst
van de zending in de jaren rond 1800 al waarnemen, nemen ze aan dat de westerse
expansie daarvoor een voldoende verklaring biedt.
In dit hoofdstuk betoog ik dat deze verwaarlozing van de bijzondere historische
omstandigheden van de opkomst van de moderne zending iets heel wezenlijks over
het hoofd ziet. De laat-achttiende-eeuwse opkomst van de zending was deel van een
fundamentele verschuiving van de plaats van godsdienst in de Europese en
Noord-amerikaanse maatschappijen. Zending is een modern verschijnsel, niet alleen
in de zin dat de onderneming het moderne onderscheid tussen een publieke en een
persoonlijke sfeer vooronderstelde en verspreidde, maar ook omdat het organiseren
van zendingsactiviteiten een belangrijke rol speelde in de verandering van de manier
waarop de westerse christenen over zichzelf dachten en hun godsdienst voorstelden.
Het volgende betoog heeft vier stappen. Ik begin met een analyse van de manier
waarop het tijdschrift van het Nederlands Zendelings-Genootschap bekering voorstelt.
Het tijdschrift beschouwt het christendom als een morele macht die in het innerlijk
van individuen werkt en zo op indirecte wijze de publieke wereld van de samenleving
verandert. Het tweede gedeelte contrasteert deze lokalisering van het christendom
met de manier waarop in de vroeg-moderne tijd godsdienst en publieke orde geacht
werden verweven te zijn. Het klassieke protestantisme kon zich een verspreiding van
het christendom die niet gepaard ging met uitbreiding of verandering van politiek
gezag eigenlijk niet goed voorstellen. In ieder geval beschikte het niet over de
hulpmiddelen die voor zo'n onderneming nodig waren. Het derde gedeelte laat zien
dat de nieuwe initiatieven op het gebied van
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de zending aan het einde van de achttiende eeuw ondernomen werden door nieuwe
groepen, die opkwamen waar traditionele kerkelijke en politieke autoriteiten verzwakt
waren. Het laatste gedeelte illustreert dit door de verandering van de plaats van
godsdienst in de Nederlandse samenleving te beschrijven. Zo worden de gegevens
uit het eerste gedeelte in de juiste samenhang geplaatst.

Het beeld van bekering in het Nederlandse zendingstijdschrift
Het Nederlands Zendelings-Genootschap werd opgericht in 1797. Het was daarmee
een van de oudste zendingsgenootschappen ter wereld.5 Rond het midden van de
negentiende eeuw had de groeiende organisatorische polarisatie van het Nederlands
protestantisme ook haar weerslag binnen de zending. Het genootschap werd
verscheurd door conflicten tussen liberale en orthodoxe protestanten. Verschillende
nieuwe zendingsgenootschappen werden opgericht. Zoals elders nam ook in Nederland
de omvang van de inspanningen op het gebied van de zending tijdens het laatste
kwart van de negentiende eeuw sterk toe. De zending bereikte haar grootste omvang
in de twintigste eeuw. Het aantal tijdschriften dat verslag deed van de zending groeide
tijdens deze hele periode in hoog tempo.6
In vergelijking met deze bloeiperiode zond het Nederlands Zendelings-Genootschap
in zijn eerste halve eeuw maar een klein aantal zendelingen uit. Maar dit relatieve
gebrek aan succes is niet erg interessant. Ik wil vragen wat organisatie voor zending
binnen Nederland betekende, en niet naar de resultaten die elders werden geboekt.
Een van de nieuwe en originele aspecten van het Nederlands Zendelings-Genootschap
was zijn maandblad, de Berichten en Brieven, na 1828 de Maandberigten (...) van
het Nederlandsch Zendeling Genootschap, betrekkelijk de uitbreiding van het
Christendom, bijzonder onder de heidenen. Dit was een van de eerste religieuze
tijdschriften in Nederland. Tijdens de achttiende eeuw verschenen verschillende
theologische bladen, gewijd aan de bespreking en signalering van nieuw verschenen
theologische en religieuze werken. Maar derge-
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lijke tijdschriften waren niet bedoeld om de vroomheid van hun lezers op te wekken
en hun persoonlijke betrokkenheid bij het christendom te vergroten. Berichten en
Brieven verscheen in maandelijkse afleveringen. Iedere aflevering bestond uit zestien
kwarto-bladzijden. Het tijdschrift werd voorgelezen op plaatselijke
gebedsbijeenkomsten van leden en sympathisanten van het zendingsgenootschap.
Zulke bijeenkomsten vonden plaats op de eerste maandag van de maand. Op die dag
kwamen niet alleen de aanhangers van het Nederlandse zendingsgenootschap bijeen.
Alle Europese en Amerikaanse protestantse zendingsgenootschappen organiseerden
op die maandag gebedsbijeenkomsten, die bedoeld waren om de betrokkenheid van
hun leden bij een wereldwijde zendingsinspanning te vergroten. Het zendingstijdschrift
dat op deze bijeenkomsten werd voorgelezen bood niet alleen nieuws over de
activiteiten van het Nederlands Zendelings-Genootschap, maar ook over die van
andere Europese en Amerikaanse zendingsgenootschappen.
Wanneer men de eerste vijftig jaargangen van het Nederlandse zendingstijdschrift
doorleest, wordt het duidelijk dat het blad in deze jaren een samenhangend beeld
bood van de verspreiding van het christendom. De zending wordt, ten eerste,
voorgesteld als een ondernemen in de hele wereld. Het zendingstijdschrift ordent
zijn berichten met behulp van een geografisch principe. Iedere aflevering is gewijd
aan één of meer gebieden. Gebeurtenissen in de hele wereld worden geografisch
geordend besproken. Het tijdschrift benadrukt het beeld van de wereld als één geheel.
Het neemt, bijvoorbeeld, numerieke schattingen op van de bevolking van de
verschillende werelddelen.7 Het belangrijkste geografische onderscheid is de
tegenstelling tussen Europa en de rest van de wereld. Europa is christelijk, en daarom
zowel het meest beschaafde als het machtigste deel van de wereld. Het onderscheid
wordt vooral gebruikt om de noodzaak van de zending te onderstrepen. God wil niet
alleen de God zijn van Europeanen of van blanken. Gekleurde en arme mensen
kunnen oprechter vroom zijn dan rijke blanken.8 Op zich is zo'n dialectiek tussen
uiterlijke maatschappelijke positie en werkelijke overtuiging een van de meest
gebruikte figuren in de christelijke retoriek. In het zendingstijdschrift neemt de
tegenstelling een geografische vorm aan. De jaar-
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rede op de algemene vergadering van het Nederlands Zendelings-Genootschap in
1821, bijvoorbeeld, ging uitgebreid in op de bedoelingen die God had met zijn
zegening van Europa. In de rede wordt de feitelijke bijzonderheid van het christendom
en zijn mogelijke universaliteit voorgesteld als een geografische tegenstelling tussen
gebieden. De zending is een verplichting die rust op Europese maatschappijen. In
1820 werd in het zendingstijdschrift een christelijke inboorling van Celebes, het
huidige Sulawesi, opgevoerd. Hij verweet de christenen van Europa die de noodzaak
van de zending niet inzagen hun ongevoeligheid en gebrek aan belangstelling voor
het geluk van hun medemensen.9
Zoals de plicht tot zending op maatschappijen rust, zo wordt ook het resultaat van
de zending, de verspreiding van het christendom, voorgesteld als de transformatie
van hele samenlevingen. In 1826, bijvoorbeeld, bevatte het tijdschrift een korte,
clichématige beschrijving van Madagascar. Ze drukt deze conceptie van bekering
als de transformatie van een maatschappij heel helder uit:
Madagascar, in vorige dagen min bekend, in latere meer vergeten, is
evenzeer onze aandacht bijzonder waardig, daar men het getal der bewoners
van dit Eiland op 4.000.000 begroot. Het Londonsch
Zendeling-Genootschap arbeidt aldaar sedert eenige Jaren met het
gewenschte gevolg. De Zendelingen maken goede vordering in het
aanleeren der Landtaal, en de voornaamste Inboorlingen doen zich, niet
alleen in de Engelsche Taal, maar ook in verscheidene Kunsten en
Wetenschappen onderwijzen, zoo als mede de handwerkslieden, welke
men derwaarts gezonden heeft, met open armen zijn ontvangen, hetwelk
de beschaving aanmerkelijk bevordert. Ook hier bespeurt men het
aanmerkelijk nut der Scholen, daar uit dezelfde reeds Aankweekelingen
zijn voortgekomen, die de Zendelingen in hun werk zeer verligten.10
Deze alinea bevat ten minste vijf elementen die karakteristiek zijn
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voor het beeld van bekering dat het zendingstijdschrift uitdraagt. Madagascar wordt
geïntroduceerd als een voorbeeld uit een reeks van vergelijkbare gebieden. Het maakt
deel uit van een in principe kenbare geografische wereld, waarvan Europa het centrum
vormt. Het eiland wordt, ten tweede, afgeschilderd als een natie. Het is een
zelfstandige samenleving met een omschreven aantal inwoners, een eigen taal en
een eigen maatschappelijke en politieke hiërarchie. Het werk van de zending wordt,
ten derde, voorgesteld als een beschavend project, dat die samenleving transformeert.
Ten vierde kan het werk van een ander zendingsgenootschap, de LMS, zonder meer
worden opgenomen in het Nederlandse tijdschrift. De verspreiding van het
christendom wordt voorgesteld als het werk van verschillende nationale
genootschappen, elk met dezelfde bedoeling en aard, die zich inzetten voor de
transformatie van andere naties. Tenslotte wordt deze transformatie afgeschilderd
als een gebeuren dat plaatsvindt in de sfeer van onderwijs en morele overtuiging,
onafhankelijk van de politiek en de macht.
Dit laatste element speelt ook een belangrijke rol in de steeds terugkerende
bespreking van de verhouding tussen de Europese koloniale overheid en de zending.
Doorgaans wordt in dergelijke passages de zending verdedigd tegen de beschuldiging
dat ze een gevaar voor het koloniale gezag vormt. Die verdediging vindt dan plaats
door het christendom voor te stellen als een morele kracht die individuen beïnvloedt.
Het christendom kan en wil de publieke, openbare sfeer niet direct veranderen. Het
is bij uitstek een kracht in persoonlijke werelden. Het geloof draagt alleen op indirecte
wijze bij aan het ontstaan van een publieke wereld van verlichte wetten en legitiem
gezag. Omdat de invloed van het christendom moreel van aard is, kan het nooit tot
een politieke uitdaging van de koloniale overheden leiden. Het wantrouwen van de
koloniale bestuurders is daarom misplaatst. Door het invoeren van een onderscheid
tussen een publieke en een persoonlijke sfeer, verwijdert het christendom juist de
angel uit de politieke ambities van koloniale onderdanen.11 Omgekeerd wordt van
maatschappijen waarvan men meent dat ze een zeker onderscheid maken tussen een
persoonlijke en een publieke sfeer aangenomen dat ze gunstige voorwaarden bieden
voor de invoering van het christendom. De
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zending op Celebes, bijvoorbeeld, werd als kansrijk afgeschilderd, onder verwijzing
naar de ijverige en ontwikkelde bevolking en het weinig despotisch karakter van de
regering van het eiland, waar privé-eigendom en persoonlijke vrijheden erkend
werden.12
De voorstelling van het christendom als een morele kracht die werkt in de
persoonlijke sfeer, leidt onmiddellijk tot het probleem van de authenticiteit. Wanneer
het christendom wordt beschouwd als een kracht in het innerlijk van individuen,
roept iedere geloofsuitspraak de vraag op of het een aanpassing is aan een uitwendige
norm of een uiting van een werkelijk gemeende en inwendige overtuiging. Geregeld
illustreren kleine verhaaltjes in het zendingstijdschrift het officiële beleid van het
Nederlands Zendelings-Genootschap om bekeerlingen alleen toe te laten na
beproeving van het karakter van hun bekering.13 Dergelijke anekdoten beklemtonen
dat kennis van de leer en een deugdzaam leven alleen niet voldoende zijn om een
christen te mogen heten en als lid van de nieuwe christelijke gemeenschappen
aanvaard te worden. Het tijdschrift gebruikt soms nogal kinderlijke retorische
kunstgrepen om duidelijk te maken dat het geloof van bekeerlingen op ware innerlijke
overtuiging berust, en geen deel vormt van een maatschappelijke transactie. In 1832
publiceerde het tijdschrift bijvoorbeeld een brief van een zendeling, waarin deze
beschreef hoe hij 's avonds onopgemerkt rondliep in zijn dorp op Ambon en de
inboorlingen afluisterde terwijl zij innige gebeden tot God richtten.14 Verhalen over
langdurige bekeringsprocessen hebben een vergelijkbaar doel. De gedetailleerde
beschrijvingen van de duur van de bekering en de berichten over de conflicten van
de bekeerling met zijn familie, buren en vrienden dienen om voor de lezer zijn
oprechtheid duidelijk te maken.
Zulke verhalen, die proberen de waarheid vast te stellen van wat wordt voorgesteld
als de meest persoonlijke ervaring, leggen doorgaans ook een retorische verbinding
tussen de individuele bekering en de maatschappelijke transformatie waar de
christelijke zending geacht wordt op uit te lopen. De beschrijving van de bekering
van een boeddhistische priester op Ceylon, het huidige Sri Lanka, waarin de nadruk
valt op de geleidelijke groei van zijn innerlijke overtuiging van de waarheid van het
christendom, eindigt met zijn publieke belij-
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denis op de plechtige verjaardag van het begin van het zendingswerk op het eiland.15
Een zeer gedetailleerd verslag van de bekering van een jonge Pers leidt zijn overgang
naar het christendom af uit zijn intellectuele erkenning dat de christelijke tradities
aangaande openbaring historisch betrouwbaarder zijn dan die van de islam. Op zich
stamt dit polemische argument uit de vroege Verlichting.16 Maar het verhaal wordt
gedragen door beschrijvingen van zijn dagelijkse gedachten over Christus en verslagen
van de conflicten en ruzies met zijn islamitische vader. Het verhaal eindigt met het
bijbelse beeld van de gist en het deeg, en past dat toe op deze eerste bekeerling in
Iran. De verwachting wordt uitgesproken dat hij een middel zal zijn om zijn volk te
transformeren.17
Deze retorische verbanden tussen individuele bekering en maatschappelijke
transformatie zijn niet toevallig of per ongeluk tot stand gekomen. Het
zendingstijdschrift beschouwt de beide aspecten van het zendingsproject als
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het tijdschrift lokaliseert ware godsdienst in
het innerlijk van morele persoonlijkheden. Het onderscheid tussen een persoonlijke
en een publieke sfeer, de toetssteen van beschaving, is daarom ook het belangrijkste
maatschappelijke aspect van het christendom, omdat het de voorwaarde voor
authentieke bekeringen is. Net zoals Europa bestaat uit verschillende beschaafde
naties, binnen elk waarvan slechts een minderheid van werkelijk betrokken christenen
de zending ondersteunt, wordt ook het resultaat van de zending op de eilanden rond
Hawaï, hét negentiende-eeuwse voorbeeld van een succesvol zendingsproject,
afgeschilderd als de schepping van een beschaafde samenleving waarbinnen een
authentiek persoonlijk geloof mogelijk is. Van die mogelijkheid maakt ook daar
slechts een minderheid binnen de menigte van naamchristenen gebruik.18 Deze
dialectiek tussen publieke mening en persoonlijke overtuiging, tussen beschaving
en vroomheid, is een gevolg van de manier waarop het tijdschrift het christendom
lokaliseert. Ze maakte het ook mogelijk het gebrek aan succes in het bewerken van
talrijke bekeringen te aanvaarden. Het werkelijk succesvolle aspect van de zending,
het oprichten van scholen en van ziekenhuizen, kon geïnterpreteerd worden als de
aanzet tot het invoeren van een onderscheid tussen een publieke en een per-
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soonlijke sfeer en daarmee als het scheppen van de voorwaarden voor latere, echte
bekeringen.19
Het belang van dit onderscheid tussen een persoonlijke en een publieke sfeer voor
de voorstelling van het christendom in het zendingstijdschrift blijkt verder uit de
manier waarop het tijdschrift culturen vergelijkt en beoordeelt. Daarvoor worden
twee maatstaven gebruikt. De eerste betreft de lokalisering van godsdienst.
Afgodendienst en fetisjisme, het vereren van dingen die als goddelijk beschouwd
worden, vallen samen met barbarij. Ze lokaliseren het heilige in zichtbare objecten
in plaats van in het innerlijk van individuen.20 De tweede maatstaf betreft de
maatschappelijke plaats van de vrouw. Waar vrouwen brute fysieke arbeid moeten
verrichten, waar ze voor geld worden uitgehuwelijkt, of op andere wijzen mishandeld
worden, ontbreekt zowel beschaving als het christendom. De verschillende culturen
die de zendelingen ontmoeten, worden gemeten aan en beoordeeld naar hun
benadering van de juiste verhouding tussen de geslachten. De vrouw wordt geacht
over de persoonlijke sfeer te waken. Deze tweede maatstaf is buitengewoon belangrijk.
Het is een van de meest voorkomende motieven in het zendingstijdschrift. In de
jaargang 1824, bijvoorbeeld, wordt de plaats van de vrouw gebruikt om het gebrek
aan beschaving duidelijk te maken van Kaukasische stammen, Egyptische joden,
inboorlingen in Oost-Indië, verschillende eilandbewoners in de Stille Zuidzee, en
weduwenverbranders in India.21
In het belang van gender voor deze lokalisering van godsdienst schuilt wellicht
ook een verklaring voor een ander opvallend aspect van de verhalen in het
zendingstijdschrift. Voorstellingen van christelijke zending leggen altijd een grote
belangstelling voor de dood aan de dag. Maar waar verhalen over de vroeg-moderne
rooms-katholieke zending het heroïsche, publieke martelaarschap van de missionaris
beklemtonen, komt in het Nederlandse zendingstijdschrift deze fascinatie met de
dood tot uiting in talrijke berichten over het overlijden van vrouwen en kinderen van
zendelingen. In die verhalen wordt hun dood niet voorgesteld als een publiek
getuigenis van de aanwezigheid van het christendom. Het is een verschrikkelijke
gebeurtenis in de persoonlijke sfeer die alleen aanvaard kan worden dankzij een
persoonlijk geloof.22
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Om deze interpretatie van de voorstelling van de bekering tot het christendom als
het invoeren van een onderscheid tussen een publieke en een persoonlijke sfeer te
ondersteunen, wil ik wijzen op de affiniteit van de voorstelling, in de Weberiaanse
zin van een Wahlverwandschaft, met de sociale vorm van het genootschap. De
laat-achttiende-eeuwse opkomst van genootschappen met een religieus doel leidde
tot een volledig nieuwe vorm van christelijke sociabiliteit. Deze genootschappen
waren een late vrucht van de verlichte neiging tot het stichten van vrijwillige
verenigingen. Merkwaardig genoeg heeft zowel de oudere als de meer recente
literatuur over de verlichte sociabiliteit deze genootschappen met een religieus doel
niet behandeld.23 De literatuur over deze verenigingen, die de financiering en
organisatie ter hand namen van activiteiten als de buitenlandse zending, de prediking
van het christendom onder de lagere standen of de joden, de verspreiding van
religieuze traktaatjes en de vertaling en verspreiding van de bijbel, bestaat
voornamelijk uit gedenkboeken, gepubliceerd naar aanleiding van hun honderd- of
vijftigjarig bestaan. Zoals dat voor de hand ligt richt deze literatuur zich op de
prestaties van de genootschappen, op hun succes of falen bij het verwerkelijken van
de doelen die ze zichzelf gesteld hadden. Het recente onderzoek naar de seculiere
sociabiliteit van de achttiende eeuw heeft zich daarentegen laten inspireren door de
kennissociologie. Het schenkt vooral aandacht aan het interne functioneren van de
achttiende-eeuwse genootschappen, onderzoekt de invloed die deelname had op de
waarden en het gedrag van hun leden, en speculeert over de bijdrage van de nieuwe
vorm van sociabiliteit aan de opkomst van een openbare mening en een burgerlijke
cultuur. De beschrijving van het succes in het bereiken van uitgesproken doeleinden
wordt vervangen door de waardering van de indirecte consequenties van de
genootschappelijke beweging. Zelfs een heel korte beschrijving van het werk van
de genootschappen met een religieus doel langs deze lijnen maakt al duidelijk hoezeer
de voorstelling van bekering in het Nederlandse zendingstijdschrift verwant is met
de nieuwe sociale vorm van het genootschap.
Het Nederlands Zendelings-Genootschap was, net als vergelijkbare genootschappen
elders, geen kerkelijke organisatie. Het lid-
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maatschap was individueel en vrijwillig. Het genootschap stelde geen formele eisen
wat betreft kerkelijk lidmaatschap of het onderschrijven van een geloofsbelijdenis.
Het vroeg alleen instemming met de eigen doeleinden. Het genootschap maakte,
kortom, geen deel uit van de publieke sfeer van de politiek en de sociale orde, maar
berustte op de vrije aaneensluiting van individuen. Genootschappen richtten zich,
niet alleen in hun formele doelstelling, maar ook in hun dagelijks streven naar het
winnen van aanhang, op het overtuigen van individuen, niet op het wijzigen van de
publieke sfeer van orde en gezag. Het zendingsgenootschap was georganiseerd als
een landelijke vereniging van leden. Lokale afdelingen, waarvan ook sympathisanten
die geen volwaardig lid waren deel konden uitmaken, kwamen in het hele land op
dezelfde dag bijeen om het door het genootschap geproduceerde tijdschrift te horen
voorlezen. Zulke maandelijkse bijeenkomsten ondersteunden de voorstelling van
een landelijke gemeenschap van betrokken christenen. De aard van het
zendingsgenootschap paste precies bij het beeld van de plaats van godsdienst dat in
het zendingstijdschrift werd uitgedragen. De nauwe verwantschap tussen deze
voorstelling van bekering en de aard van het genootschapswezen maakt duidelijk
dat het niet voldoende is om de conceptuele wortels van dit mengsel van vroomheid
en beschavingsoffensief terug te voeren op de Verlichting en het piëtisme.24 De
lokalisering van godsdienst die ten grondslag ligt aan de voorstelling van bekering
in het zendingstijdschrift was niet het gevolg van een nieuwe theorie, maar berustte
op nieuwe maatschappelijke en politieke praktijken. Naast een ideeëngeschiedenis,
waarin de herkomst van de christelijke voorstellingen aangaande de noodzaak van
zending beschreven wordt, is er behoefte aan een genealogie van deze voorstelling
van godsdienst, dus een onderzoek naar de maatschappelijke en ideologische
verschuivingen die deze nieuwe lokalisering van godsdienst mogelijk maakten.25
Zo'n onderzoek ontbreekt tot nu toe in het historische onderzoek naar de
protestantse zending. Geschiedenissen van de zending beschouwen hun onderwerp
als zo wezenlijk voor waar het christendom eigenlijk over gaat, dat ze enigszins
verlegen zijn over de vrijwel volledige afwezigheid ervan, zowel theoretisch als
praktisch, in het
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vroeg-moderne protestantisme. In plaats van deze afwezigheid tot voorwerp van
onderzoek te maken gaat men op zoek naar voorlopers. Hierbij richt men zich op die
enkele voorbeelden van pogingen om het protestantisme te verspreiden buiten Europa
en Europese volksplantingen, of produceert men verontschuldigingen, die het
ontbreken van een inspanning op het gebied van de zending verklaren uit de moeilijke
omstandigheden van de vroeg-moderne protestantse kerken. Beide strategieën
proberen een continuïteit in religieuze inzet en overeenstemming inzake de plaats
van godsdienst te creëren tussen de vroeg-moderne protestantse staatskerken en de
protestantse kerken van de negentiende en twintigste eeuw. Niemand gebruikt de
opkomst van de zending als een geregeld ondernemen als middel om de eigen aard
van het moderne westers christendom te bepalen.

Zending in de vroeg-moderne tijd
Tegen de katholieke voorstelling van de kerk als een zichtbare, hiërarchisch geordende
gemeenschap van geestelijken ontwikkelden de protestantse hervormers van de
zestiende eeuw de gedachte dat de ware kerk een gemeenschap van ware gelovigen
is. Aangezien zij bovendien van mening waren dat alleen God de ware gelovigen
kent, kon in hun ogen de ware kerk geen zichtbare maatschappelijke vorm aannemen.
Op de voor de hand liggende vraag waar die kerk dan was, had Luther geantwoord
dat ware gelovigen geacht konden worden aanwezig te zijn waar Gods woord zuiver
gepredikt en de sacramenten op de juiste wijze bediend werden. Hij verzocht de
politieke overheden erop toe te zien dat deze kerkelijke bedieningen binnen de
gebïeden waarover zij gezag uitoefenden op de juiste wijze plaatsvonden. Alle
hervormers volgden hier Luther. Zij verwachtten hervorming van de burgerlijke
overheid.
Deze opvatting hield in dat in protestantse gebieden godsdienst in zijn zichtbare
vorm deel werd van de politieke ordening van de samenleving. Alle lutheranen en
de meeste gereformeerden onderschreven de leer die bekend staat als het erastianisme,
en die inhoudt dat de zichtbare kerk, dat wil zeggen de kerk als organisatie van
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geestelijken, onderworpen hoort te zijn aan het politieke gezag. Sommige
gereformeerden, zoals Calvijn, meenden dat het kerkelijk gezag een zekere
onafhankelijkheid van de wereldse overheid moest bezitten, en bijvoorbeeld een
eigen, onafhankelijke rechtspraak kon uitoefenen. Maar ook volgens deze opvatting
was de zichtbare kerk deel van de gezagsstructuren die de samenleving ordenden.
In de jaren 1550 kwamen Franse calvinisten min of meer bij toeval, in ieder geval
zonder leiding uit Genève, op de gedachte dat het ook mogelijk was een kerkelijke
organisatie op te zetten die volledig losstond van het politiek gezag. Dat zou, zowel
in Frankrijk als in de Nederlanden, een uitstekend middel blijken om gewapend
verzet tegen centrale overheden te organiseren.26 Toch beschouwden ook zulke kerken
hun verzet tegen de burgerlijke overheid als voorlopig. Ze wilden de katholieke
kerkelijke hiërarchie vervangen en hoopten in staat gesteld te worden de publieke
vorm van godsdienst te bepalen. In Frankrijk mislukte hun greep naar de macht. In
de Nederlanden leidde de opstand tegen het centraal gezag van de Habsburgers tot
het ontstaan van een nieuwe staat, de Republiek, die de Reformatie invoerde. De
voorheen vervolgde gereformeerde kerk verwierf daar de status van publieke kerk.
De religieuze orde van de Republiek week af van wat elders in het vroeg-moderne
Europa gebruikelijk was. Twee punten zijn van belang voor dit betoog. In de eerste
plaats besloot de publieke kerk, na een reeks van bittere interne disputen en conflicten
met de overheid, om, ook al was ze in feite vergaand onderworpen aan de wereldse
overheid, het principe van de onafhankelijkheid van kerkelijke autoriteit te
handhaven.27 In de tweede plaats werden in de kerngebieden van de Republiek niet
alle onderdanen geacht zonder meer tot de publieke kerk te behoren. De overheden
stonden ook andere religieuze groepen toe zich te organiseren: katholieken,
doopsgezinden, arminianen, joden, lutheranen. De publieke kerk beperkte het volledig
lidmaatschap tot hen die bereid waren zich aan haar tucht te onderwerpen en een
examen af te leggen in de kennis van haar leer. Toch beschouwde ook de publieke
kerk van de Republiek zichzelf als een deel van de orde van de samenleving. De
predikanten van de publieke kerk eindigden hun preken op door de overheid
uitgeschreven bede-
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dagen vrijwel altijd met een overzicht van de plichten van de verschillende
gezagdragers in de samenleving - de overheden, de predikanten, de huisvaders. Vaak
volgden daarop nog gescheiden oproepen aan de bekeerden en onbekeerden, waarbij
het aan de toehoorders werd overgelaten te bepalen tot welke categorie zij behoorden.
Op deze manier reproduceerden de predikanten van de publieke kerk van de Republiek
de protestantse lokalisering van godsdienst in de zichtbare orde van de samenleving.28
Het is binnen deze gedachtenwereld heel moeilijk zich de mogelijkheid of
wenselijkheid van zending voor te stellen, in de zin van het verspreiden van het
christendom buiten de grenzen van een politieke eenheid, onafhankelijk van de
overheden daarvan, en zonder directe politieke consequenties. De theologen van de
publieke kerk van de Republiek beklemtoonden sterker dan andere protestanten de
onafhankelijkheid van de kerkelijke autoriteit. Zij werden bovendien met het probleem
van de aanwezigheid van het christendom buiten de Republiek geconfronteerd door
de handelsposten van de Oostindische Compagnie. Toch hadden zij geen voorstelling
van zending in de moderne zin van het woord. Dat wordt bijvoorbeeld heel duidelijk
in de talrijke en omvangrijke geschriften van Gisbertus Voetius. Voetius, hoogleraar
in Utrecht van 1634 tot zijn dood in 1676, was de invloedrijkste Nederlandse theoloog
van de zeventiende eeuw. In zijn werk vindt men een merkwaardige verbinding van
een neoscholastieke theologische methode met een aan de Engelse puriteinen ontleend
programma van maatschappelijke en individuele disciplinering. Voetius was een
hardnekkig en principieel verdediger van de onafhankelijkheid die de publieke kerk
voor zichzelf opeiste. In de duizenden bladzijden van zijn academische disputaties,
de vrucht van zijn onderwijs aan aanstaande predikanten, worden alle aspecten van
de gereformeerde theologie en kerkorde besproken. Verspreid door zijn werken vindt
men disputaties die gewijd zijn aan de weerlegging van de islam en het jodendom,
aan het stichten van nieuwe kerken, vroeger en nu, aan de vroeg-moderne
rooms-katholieke zending en haar aanspraak het werk van de apostelen voort te
zetten, en aan de plaats van het christendom in de handelsposten van de Verenigde
Oostindische Compagnie. Maar deze verschillende thema's vormen
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in zijn gedachten wereld geen eigen of samenhangend geheel. Voetius gebruikt het
begrip ‘zending’ als aanduiding van al de verschillende manieren waarop de kerk
handelt jegens dat wat haar vreemd is.29 Hij richt zich op de rechtmatigheid van zulke
handelingen, dat wil zeggen, op de vraag of ze plaatsvinden vanwege een legitiem
geconstitueerde kerkelijke autoriteit. Hij verwerpt het rooms-katholieke argument,
dat de rechtmatigheid van de zending in Azië afleidt uit de continuïteit tussen de
apostelen en de bisschoppen, en een erastiaanse zienswijze, die de rechtmatigheid
van kerkelijke instellingen afleidt uit hun stichting door de wereldse overheid.
Pogingen om zijn uitlatingen over onderwerpen die lijken op de moderne zending
te isoleren van zijn verdere uitlatingen over het kerkelijk handelen, berusten op een
volledig onbegrip van waar het Voetius om gaat.30 Voetius gebruikt de berichten over
de verspreiding van het christendom in Azië als voorbeelden binnen wat zijn
werkelijke belangstelling heeft, de analyse van de aard en rechtmatigheid van
kerkelijke autoriteit. Hij ontkent het kerkelijk karakter van de rooms-katholieke
organisatie, ontzegt haar daarom het recht nieuwe kerken te stichten, en verdedigt
de onafhankelijkheid van de kerkelijke organisatie in Indië van de voc. Voetius
behandelt de uitbreiding van het christendom alleen omdat hij de theologie op een
encyclopedische wijze beoefent. Verhalen over heroïsche inspanningen om het
christendom te verspreiden raken hem niet, omdat ze niet van belang zijn voor de
inrichting van een christelijke samenleving die gevormd is door publieke autoriteit;
in haar kerkelijke en burgerlijke vorm. Voetius heeft geen ideologische behoefte aan
zending. Datzelfde geldt voor alle theologen van de vroeg-moderne protestantse
staatskerken.
Protestantse kerken beschikten bovendien niet over eigen middelen. De publieke
kerk van de Republiek was ideologisch en organisatorisch de meest onafhankelijke
door de overheid erkende protestantse kerk op het continent. Maar haar hoogste
organen, de provinciale synoden, functioneerden voornamelijk als rechtbanken inzake
conflicten die lager in de organisatie ontstaan waren. Provinciale synoden waren
geen besturen die eigen beleid ontwierpen en konden beslissen over de inzet van
eigen hulpbronnen. Op geen enkel niveau van haar organisatie beschikte de publieke
kerk over eigen
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financiële middelen. Als een plaatselijke kerk of provinciale synode van mening was
dat ze behoefte had aan een nieuwe predikantsplaats, moest ze de competente politieke
overheid verzoeken het benodigde geld ter beschikking te stellen. Dat was ook het
geval in de gebieden die bestuurd werden door de voc.
Het belang van ideologische behoefte en eigen middelen komt sterk naar voren in
de twee belangrijkste voorbeelden van christelijke zending in de vroeg-moderne tijd,
het werk van rooms-katholieke ordes in Japan, China en India en de inspanningen
van de hernhutters in Groenland, Labrador, West-Indië en Zuid-Afrika. Dit waren
nieuwe vormen van christelijke expansie. Het middeleeuwse Latijnse christendom
had zich geografisch uitgebreid, maar dat was het gevolg geweest van een agressief
proces van verovering en kolonisatie, waardoor een bijzondere samenlevingsvorm
verspreid werd.31 De invoering van het christendom in de door de Spanjaarden en
Portugezen veroverde gebieden van Latijns-Amerika verliep nog volgens dit
middeleeuwse model. De zestiende-en zeventiende-eeuwse katholieke inspanningen
voor de verspreiding van het christendom in Japan, China en India daarentegen waren
vormen van christelijke expansie die niet onmiddellijk samenvielen met verovering.
Deze zending was een van de meest originele aspecten van de Contrareformatie. Het
laat-middeleeuwse christendom was min of meer een losse federatie van nationale
en territoriale kerken geweest, waarvan de paus niet veel meer dan een symbool van
eenheid was. Het erastianisme van de nationale en territoriale protestantse kerken
kan beschouwd worden als een radicalisering van deze laat-middeleeuwse
ontwikkelingen. Voor een belangrijk deel verliep de Contrareformatie langs
vergelijkbare lijnen. Het versterken van de katholieke kerk als instituut en organisatie
berustte altijd op een nauwe samenwerking met de katholieke politieke overheden.
Maar de Contrareformatie had ook een tweede aspect, dat juist tegen deze parallelle
ontwikkeling bij katholieke en protestantse kerken inging. Het pausdom stelde zichzelf
opnieuw met kracht voor als een instelling met universeel gezag. Het werd veel
actiever in de internationale politiek. Deze heroriëntatie was nauw verbonden met
de opkomst van nieuwe religieuze ordes, zoals de jezuïeten. De nieuwe ordes waren
zowel voor-
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beelden van als voorwaarden voor het herwonnen universele ethos van het pausdom.32
Missionaire inspanningen op een wereldwijde schaal, onafhankelijk van bijzondere
christelijke overheden, vormden een passend symbool voor deze nieuwe universele
aspiraties.
Op de lange duur kwamen beide aspecten van de Contrareformatie met elkaar in
conflict. De nauwe betrokkenheid bij hun landskerken bracht de absolutistische
katholieke heersers in conflict met het pausdom. Het viel hun nooit moeilijk die
conflicten te winnen.33 Aan het eind van de achttiende eeuw dwongen de katholieke
staten de paus de jezuïetenorde te ontbinden. Met de verzwakking van de feitelijke
basis voor de universele aspiraties van het pausdom namen ook de inspanningen op
het gebied van de zending af.34 De katholieke zending in de vroeg-moderne tijd stond
los van nationale en territoriale kerken, werd georganiseerd vanuit een sterke
ideologische behoefte, en werd bekostigd uit onafhankelijke middelen.
Hetzelfde geldt voor het enige belangrijke voorbeeld van protestantse zending in
deze periode. In de tweede helft van de zeventiende en de eerste helft van de
achttiende eeuw stonden de Oosteuropese protestanten, die niet beschermd werden
door de termen van de vrede van Westfalen van 1648, onder doorlopende druk van
katholieke overheden. In gebieden als Silezië en Karinthië moesten ze het stellen
zonder reguliere predikanten. De protestanten daar moesten hun religieuze identiteit
bewaren zonder te beschikken over door de politieke overheid onderhouden kerkelijke
organisaties. In de loop van de achttiende eeuw werden de methoden die deze
Oosteuropese protestanten daarvoor ontwikkeld hadden, zoals het gebruik van
ongeschoolde voorgangers, een sterke nadruk op lekenvroomheid, en een heel
eenvoudige geloofsbelijdenis, door de hernhutters over de hele protestantse wereld
verspreid.35 De hernhutters, protestantse ballingen uit Oost-Europa die gerekruteerd
waren door graaf Zinzendorf, vormden een kleine maar zeer invloedrijke groep. Zij
beschouwden zichzelf niet als een sekte of een nieuwe kerk. Zij probeerden ware
gelovigen binnen alle confessies en naties met elkaar in contact te brengen, zonder
hun formele kerkelijke identiteit te wijzigen. Hun inspanningen op het gebied van
de zending vormden een integraal onderdeel van dit streven om nieuwe mogelijkheden
en plaatsen voor
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het geloof te scheppen. Een wereld die openstond voor zending was het symbolische
spiegelbeeld van een verbeelde wereldwijde gemeenschap van gelovigen, naast en
los van de dagelijkse wereld van politieke, sociale en kerkelijke vormen van macht
en orde.
In de vroeg-moderne tijd werd zending dus alleen ondernomen door groepen die
relatief losstonden van met de overheden verbonden kerkelijke instellingen en die
over eigen hulpbronnen beschikten. Dat geldt zowel voor de katholieke ordes als de
hernhutters. Zinzendorf had een merkwaardig talent om rijke mensen ertoe te bewegen
veel geld ter beschikking te stellen voor zijn projecten. Beide groepen gebruikten
hun inspanningen voor de zending als illustratie van hun belangrijkste doel. De
plotselinge uitbarsting van zendingsactiviteiten die aan het eind van de achttiende
eeuw overal in de protestantse wereld plaatsvond, berustte op vergelijkbare
mechanismen. De opkomst van de moderne zending was nauw verbonden met een
diepgaande verandering in de politieke en sociale plaats van het protestantisme. Dat
wordt duidelijk uit een kort overzicht van de ontwikkelingen in Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten, de landen waar de grootste zendingsinspanningen plaatsvonden.

Het ontstaan van de moderne zending in de Angelsaksische wereld
De moderne protestantse zending ontstond in de eerste helft van de jaren 1790 in
Groot-Brittannië, werd vrijwel onmiddellijk nagevolgd in de Republiek, en enkele
jaren later door andere continentale protestanten en in de Verenigde Staten. De
inspanningen voor zending waren deel van een veel wijdere opbloei van vrijwillige
organisatie op het gebied van godsdienst. De omvang en het belang van deze nieuwe,
op vrijwilligheid berustende vormen van religieuze sociabiliteit in de verschillende
landen, waren omgekeerd evenredig met de macht van de staatskerken.36 De
staatskerken binnen de Verenigde Staten stortten in als gevolg van de revolutie. De
staatskerken van Groot-Brittannië, vooral de anglicaanse kerk, de staatskerk van
Engeland en Wales, werden verzwakt door de demografische en sociale gevolgen
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van de industriële revolutie. De continentale staatskerken waren sterker. Zij slaagden
erin de groei van nieuwe religieuze groepen te voorkomen. In Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten was die groei het meest zichtbare aspect van de nieuwe vormen
van godsdienst.
In beide landen hadden klassieke protestantse staatskerken tot ver in de achttiende
eeuw vrijwel een monopolie gehad op de uitoefening van godsdienst. In beide landen
werd dit monopolie vernietigd door de opkomst van evangelische protestantse
groepen. Rond het midden van de negentiende eeuw zouden methodisten,
verschillende soorten baptisten, disciples of Christ en andere evangelische groepen
de meerderheid van de Amerikaanse protestanten vormen.37 In Engeland was de
aanhang van de dissenters rond deze tijd vrijwel even groot geworden als die van de
anglicaanse staatskerk. Deze evangelische groepen waren deels volledig nieuw, zoals
de methodisten of de disciples of Christ, deels transformaties van oudere groepen,
zoals de Engelse congregationalisten en sommige Amerikaanse en Engelse baptisten.
Ze lokaliseerden godsdienst in een persoonlijke sfeer, los van de openbare wereld
van de politiek en de macht. Theologische en kerk-ordelijke zaken waren
ondergeschikt aan wat het belangrijkste doel van deze groepen was, missionaire
groei. Ze rekruteerden aanhangers in een verbijsterend hoog tempo. Hoewel dit soort
groepen altijd maar een klein deel van hun schaarse hulpmiddelen in de wereldzending
investeerde, was de symbolische functie van die zending voor hen van groot belang.
Zij beschouwden hun eigen kerken als organisaties die zich door middel van morele
overtuiging verspreidden en daardoor een vrije sfeer creëerden, onafhankelijk van
de openbare wereld van politieke orde en maatschappelijke hiërarchie.
Zendingsgenootschappen waren voor deze groepen simpelweg een organisatorische
verfijning, niet iets radicaal nieuws dat een verandering met zich meebracht in de
manier waarop ze over zichzelf dachten. Vanaf het begin bewaarden zij afstand tot
algemene zendingsgenootschappen, die niet aan een bijzondere kerk verbonden
waren, en schonken er de voorkeur aan hun eigen zending te organiseren.
De tweede belangrijke vorm die de nieuwe vrijwillige religieuze sociabiliteit in
deze jaren aannam, was het genootschap met een religieus doel. Zulke
genootschappen, die niet aan een bijzondere kerk
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verbonden waren, ontstonden als eerste in Engeland.38 De London Missionary Society
werd opgericht in 1795, de Religious Tract Society in 1799, de British and Foreign
Bible Society in 1804. In de Verenigde Staten en op het continent ontstonden al snel
vergelijkbare organisaties. De Angelsaksische religieuze genootschappen waren de
eerste moderne massa-organisaties. Ze beschikten over een professionele staf. Ze
ontwikkelden en gebruikten moderne technieken om zichzelf bekend te maken en
geld te werven. De British and Foreign Bible Society, bijvoorbeeld, beschikte al in
1814 over hulpgenootschappen in ieder district van Engeland. In 1824 had het
genootschap 859 hulpgenootschappen, die meer dan tweeduizend lokale groepen en
ongeveer vijfhonderd vrouwenafdelingen organiseerden. In de jaren 1810 en 1820
fuseerden in de Verenigde Staten regionale genootschappen met hetzelfde doel tot
nationale lichamen. De verschillende nationale genootschappen werkten nauw samen
en voerden gemeenschappelijke campagnes om fondsen te werven. De samenhang,
organisatorische verfijning, en enorme schaal van de Amerikaanse genootschappelijke
wereld rechtvaardigt haar karakterisering als een ‘Evangelical Machine’. In de jaren
1830 werd een berekening opgesteld waaruit bleek dat de campagnes voor bijdragen
aan het Amerikaanse genootschapswezen een hoeveelheid geld hadden opgebracht
die het bedrag dat de federale overheid sinds de revolutie had uitgegeven aan interne
verbeteringen niet veel ontliep.39
De nieuwe evangelische groepen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
rekruteerden hun aanhang voornamelijk onder de lagere standen, zowel op het
platteland als in de snelgroeiende steden. De genootschappen met een religieus doel
steunden voornamelijk op de stedelijke bourgeoisie. Het merendeel van hun leden
behoorde tot traditionele protestantse kerken. De Amerikaanse genootschappen
werden gedomineerd door congregationalisten en presbyterianen. De eersten waren
de staatskerk van de staten van Nieuw-Engeland geweest, terwijl de tweeden in
organisatie en theologie gemodelleerd waren naar de Schotse staatskerk. In
Groot-Brittannië vonden de genootschappen hun aanhang voornamelijk onder leden
van de anglicaanse kerk en bij aanhangers van de religieuze groepen die tijdens de
Engelse Burgeroorlog van de zeventiende eeuw geprobeerd hadden
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de plaats van de anglicaanse kerk als staatskerk in te nemen. Maar al deze
genootschappen met een religieus doel waren onafhankelijk van kerkelijke bemoeienis.
Hun organisatie stond naast de kerkelijke hiërarchie. Ze waren ontstaan door de vrije
aaneensluiting van individuen. In al deze aspecten verschilden ze wezenlijk van de
anglicaanse Society for Promoting Christian Knowledge en Society for the
Propagation of the Gospel in Foreign Parts. Deze laat-zeventiende-eeuwse
organisaties waren gemodelleerd op pauselijke instellingen. Het waren kerkelijke
organisaties, bedoeld om de belangen van de Engelse staatskerk in Engeland en de
Engelse koloniën te dienen.40
De nieuwe genootschappen met een religieus doel waren daarentegen niet bedoeld
om de belangen van een bijzondere kerk te dienen. De evangelische anglicanen die
in 1797 een eigen Church Missionary Society oprichtten, in plaats van lid te worden
van de London Missionary Society, deden dat niet uit een verlangen om de belangen
van de anglicaanse kerk te dienen. In haar eerste jaren ondersteunde de CMS
voornamelijk lutherse zendelingen. Het nieuwe genootschap werd geboren uit tactische
overwegingen, om conflicten met de hoogkerkelijke vleugel van de anglicaanse kerk
te vermijden.41 De genootschappen waren bovenal geïnteresseerd in de verspreiding
van een algemeen christendom. Ze deelden de voorstelling van de nieuwe evangelische
kerken, dat het geloof dat ze probeerden te verspreiden losstond van de publieke
wereld van gezag en macht. Maar waar de nieuwe evangelische groepen probeerden
gemeenschappen te stichten, wilden de genootschappen met een religieus doel
individuen de middelen verschaffen om zich te bekeren.
Zendingsgenootschappen waren altijd maar een deel van een veel wijdere
genootschappelijke wereld, waartoe ook genootschappen behoorden die populaire
religieuze literatuur produceerden en verspreidden, die bijbels beschikbaar stelden,
of, in de Verenigde Staten, predikanten opleidden en uitzonden naar de recent bevolkte
gebieden in het westen. De genootschappelijke wereld richtte zich niet voornamelijk
op de transformatie van andere samenlevingen. Traktaat- en bijbelgenootschappen
werkten bovenal voor de bekering van individuele burgers van de eigen natie. Het
is niet verwonderlijk dat dit aspect van het religieuze genootschapswezen wel
geïnterpreteerd
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is als een manier om de lagere standen op hun plaats te houden. Zelfs de nieuwe
evangelische kerken zijn wel betiteld als een religie van de wanhoop, die troost bood
aan arbeiders die in hun politieke en sociale ambities gefnuikt waren.42 Afgezien van
de werken die verschenen zijn bij gelegenheid van jubilea, richt de meeste literatuur
over de Amerikaanse43 en Britse44 religieuze genootschappen zich op hun conservatieve
politieke bedoelingen. Hun werk wordt dan beschouwd als een poging de invloed
van het gevaarlijke voorbeeld van de Franse Revolutie tegen te gaan.
Dit is een oppervlakkige interpretatie van het religieus genootschapswezen. Het
is in de eerste plaats tamelijk twijfelachtig dat de boodschap van de genootschappen
ontvangen en verwerkt werd op de manier waarop ze bedoeld was. De Engelse
arbeiders, bijvoorbeeld, gebruikten de zondagsscholen, opgericht om hun te leren
tevreden te zijn met hun lot, voor hun eigen doelen en om hun eigen waarden over
te dragen.45 De ideologie van het genootschapswezen was bovendien veel complexer
dan een botte beklemtoning van hun contrarevolutionaire doeleinden zou doen
vermoeden. De Amerikaanse genootschappen met een religieuze bedoeling,
bijvoorbeeld, ontwikkelden een waardensysteem dat wel gekarakteriseerd is als
christelijk republicanisme, en dat het belang van een deugdzame en vrome burgerij
voor het voortbestaan van de nieuwe republiek beklemtoonde.46 Dergelijke waarden
lagen niet alleen ten grondslag aan allerlei hervormingsbewegingen, zoals de
campagne voor de afschaffing van de slavernij, maar droegen ook op beslissende
wijze bij aan de groei en definitie van het Amerikaanse nationalisme. In
Groot-Brittannië maakte het religieuze genootschapswezen op vergelijkbare wijze
tal van hervormingsbewegingen mogelijk. Ook hier was de campagne voor de
afschaffing van de slavernij wel het belangrijkst.
Het functioneren van de genootschappen droeg bij aan de verandering van de
verhouding tussen godsdienst en politiek. Een ironische opmerking van Ford K.
Brown over de activiteiten van de British and Foreign Bible Society kan zonder meer
worden uitgebreid tot de hele wereld van de religieuze genootschappen: ‘Zelfs als
alle 4.252.000 bijbels die tot 1825 verspreid waren gedrukt zouden zijn in de taal
van de Eskimo's en in een grote stapel zouden zijn achtergelaten op de bevro-
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ren toendra, dan nog zou het bijbelgenootschap, naast de campagne voor afschaffing
van de slavernij, de belangrijkste evangelische hervormingsbeweging geweest zijn.’47
In zekere zin deed het er niet veel toe in welke mate de genootschappen hun
uitgesproken doeleinden verwezenlijkten. Hun belangrijkste effect was indirect, het
gevolg van de organisatie van hun aanhang op basis van vrijwilligheid. Terwijl de
kerken waartoe de meeste leden van de genootschappen behoorden zich nog begrepen
als delen van de publieke orde, lokaliseerden de genootschappen godsdienst in het
innerlijk van de burgers. De genootschappen verrichtten taken die de traditionele
kerken niet als de hunne konden beschouwen. Zowel in de Verenigde Staten als in
Engeland speelden genootschappen met een godsdienstig doel daardoor ook een
belangrijke rol in de verandering van het zelfbesef en daarmee van de organisatie
van de traditionele kerken waartoe de meeste van hun leden behoorden. Maar zodra
de kerken als gevolg van deze verandering hun voornaamste taak vonden in de
vorming van individuen, zagen ze in de genootschappen concurrenten. De
genootschappen werden opgesplitst tussen de verschillende kerken en werden
onderdeel van hun moderne organisatievorm. In Engeland vormden de
congregationalisten zich om tot een moderne kerkelijke organisatie door op een
dergelijke manier van de London Missionary Society een kerkelijk orgaan te maken.
In de Verenigde Staten werden de presbyterianen en congregationalisten tot moderne
denominaties na de breuk van interdenominationale genootschappen.48

De opkomst van de zending in Nederland
Tegen de achtergrond van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië komt het eigen
karakter van de moderne zending in Nederland goed uit. Net zoals elders op het
continent waren ook in Nederland de traditionele politiek-religieuze structuren sterk
genoeg om uitbarstingen van revival en de opkomst van nieuwe evangelische groepen
te voorkomen of te onderdrukken.49 Aan de andere kant was het Nederlands
Zendelings-Genootschap de eerste navolging van de London Missionary Society op
het continent. In Nederland, meer nog dan in
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Groot-Brittannië, was de leiding van het genootschap stevig in handen van een sociale
en culturele elite. Men kon alleen volledig lid van het genootschap worden na
ballotage. Lidmaten van de voormalige publieke kerk, onder wie veel predikanten,
vormden de overgrote meerderheid van de leden. Het Nederlands
Zendelings-Genootschap was, lijkt het, veel nauwer met de Nederlandse protestantse
kerken verbonden dan bijvoorbeeld de Duitse zendingsgenootschappen met de Duitse
staatskerken. De vroege en prominente aanwezigheid van een zendingsgenootschap
en het vrijwel volledig ontbreken van nieuwe evangelische groepen vormen de
kenmerkende trekken van de opkomst van de moderne zending in Nederland.
In Engeland creëerde de industriële revolutie nieuwe maatschappelijke ruimtes
waarbinnen het evangelisch protestantisme zich kon ontwikkelen. De Nederlandse
economie daarentegen onderging in de tweede helft van de achttiende eeuw een
achteruitgang. In de Verenigde Staten waren de traditionele staatskerken om te
beginnen al zwak en werden ze verder verzwakt door het principe van de scheiding
tussen kerk en staat. Ze bleken niet bij machte om de snelgroeiende bevolking aan
zich te binden. In de Republiek was in de loop van de achttiende eeuw juist een
religieus-politieke orde ontstaan die alle bestaande kerkelijke groepen erkende. Deze
verschillen met de Angelsaksische wereld verhinderden de opkomst van nieuwe
religieuze bewegingen in de Republiek.50
Aan de andere kant droegen de Nederlandse ontwikkelingen sterk bij tot een
moraliserende benadering van het nationale en religieuze leven en vergemakkelijkten
zo de opkomst van een genootschappelijke religieuze beweging. De manifeste
achteruitgang van de macht en het internationale aanzien van de Republiek in de
tweede helft van de achttiende eeuw werd, zoals de economische stagnatie, in morele
termen geïnterpreteerd als het verlies van de deugd van de voorouders. Deze
interpretatie leidde tot voorstellen voor hervormingen op het gebied van het onderwijs
en de volksopvoeding. Men hoopte zo opnieuw een deugdzame burgerij te vormen.
De achttiende-eeuwse religieuze orde droeg op indirecte wijze aan deze moralisering
bij. Tijdens jaarlijkse bededagen, religieuze rituelen die uitgeschreven werden door
de overheid en waaraan alle religieuze groepen deelna-
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men, ontstond een godsdienstige interpretatie van het politieke leven van de
Republiek. In de tweede helft van de achttiende eeuw leidde deze interpretatie tot
de voorstelling dat de macht en welvaart van de Republiek berustte op de deugd van
de individuele burgers, en dat kerken en overheden die deugd dienden te bevorderen.51
De morele interpretaties van het nationale leven werden gepolitiseerd in de jaren
1780, na een catastrofale militaire nederlaag tegen Groot-Brittannië.52 Het
hervormingsprogramma van de patriotten beoogde een nationaal moreel herstel. Het
liep uit op een revolutie, die eerst werd neergeslagen maar in 1795 werd doorgezet.
Een van de eerste belangrijke maatregelen van de nieuwe revolutionaire regering
was het doorvoeren van de scheiding tussen kerk en staat. Maar deze beslissing droeg
geen antigodsdienstig karakter. Integendeel. De Nederlandse revolutionairen waren
zeer in godsdienst geïnteresseerd, juist vanwege de laat-achttiende-eeuwse
ontwikkelingen die tot een religieus-moraliserende benadering van het nationaal
leven hadden geleid. De scheiding van kerk en staat in Nederland beoogde de
schepping van een nationale morele gemeenschap. De nieuwe Nederlandse
eenheidsstaat zou alleen burgers kennen. Godsdienst zou niet langer dienen voor het
maken van maatschappelijk onderscheid. De rol van de kerken en van godsdienst
werd beperkt tot wat als hun eigenlijke taak beschouwd werd: de morele vorming
van individuen. Het grote belang van godsdienst werd daarbij algemeen erkend. Een
staat kon alleen bestaan op basis van een deugdzame burgerij en deugd kon zonder
godsdienst niet tot stand komen.
Dit is precies de opvatting van de verhouding tussen persoonlijke vroomheid en
openbaar maatschappelijk en politiek leven die het Nederlands
Zendelings-Genootschap, dat een jaar na de formele scheiding tussen kerk en staat
werd opgericht, in zijn tijdschrift naar voren brengt. Het maatschappelijk belang van
het christendom, zoals dat in het zendingstijdschrift omschreven werd, paste perfect
bij de nieuwe lokalisering van godsdienst. Een fundamentele verschuiving had
plaatsgevonden. Het achttiende-eeuwse beeld van een samenleving die berustte op
een hiërarchische orde van verschillende religieuze groepen had plaatsgemaakt voor
de voorstelling van de homogene natie van morele burgers, die zedelijk gevormd
waren door gods-
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dienst. Door zijn voorstelling van de verspreiding van het christendom als de morele
transformatie van hele samenlevingen, verbeeldde het zendingsgenootschap de plaats
van godsdienst in de nieuwe Nederlandse natie.

Conclusie
De vroege en vrijwel algemene aanvaarding van genootschappelijke zending was
typisch Nederlands. In de loop van de negentiende eeuw vonden vergelijkbare
ontwikkelingen plaats in alle westerse samenlevingen. Rond het eind van de
negentiende eeuw hadden alle westerse christenen hun uitgesproken of verzwegen
oppositie tegen het principe van de zending opgegeven. Zowel de rooms-katholieken
als de protestanten, liberaal en orthodox, hoogkerkelijk en evangelisch, beschouwden
zending als iets heel belangrijks en gaven er veel aan uit. Voor alle westerse christenen
waren voorstellingen van de verspreiding van het christendom van groot belang voor
hun verbeelding van de plaats van het christendom in hun eigen samenleving. Zij
deelden allen de voorstelling dat beschaving en vroomheid, maatschappelijke
transformatie en persoonlijke bekering onverbrekelijk met elkaar verbonden waren.
Als gevolg daarvan zou de moderne verspreiding van het christendom gekenmerkt
worden door fundamentele dubbelzinnigheden in de verhouding tussen de
beschavende en bekerende aspecten van de zending53 en in de relatie van de zending
met het koloniale project.54 Die dubbelzinnigheden kwamen voort uit het feit dat de
negentiende- en twintigste-eeuwse zending alleen mogelijk was op basis van het
moderne onderscheid tussen een persoonlijke en een publieke sfeer. Door het
christendom in de persoonlijke sfeer te lokaliseren, en te verwachten dat het zijn
maatschappelijke effecten indirect tot stand zou brengen, was de zending zowel teken
als oorzaak van een fundamentele verandering in de verhouding tussen godsdienst
en politiek.
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5 Verbeeld verleden
Religieus nationalisme en het ontstaan van de Nederlandse
kerkgeschiedenis
Het Nederlands protestantisme verwierf een verleden in de moderne zin van dat
woord pas aan het begin van de negentiende eeuw, tijdens de eerste jaren van het
nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Tussen 1819 en 1827 verscheen, in vier delen
met samen zo'n tweeëneenhalf duizend bladzijden, Ypey en Dermouts Geschiedenis
der Nederlandsche Hervormde Kerk.1 Hun werk heeft geen goede reputatie. De
zwakke compositie, de babbelzieke wijdlopigheid en het ouderwets liberalisme van
het boek zijn terecht gehekeld. Alleen de vier begeleidende delen met aantekeningen,
meer dan duizend dichtbedrukte bladzijden vol feiten en citaten, zijn bewonderd en
gebruikt als bron van geleerdheid. De Nederlandse protestantse kerkgeschiedschrijving
leidt haar oorsprong als wetenschappelijke discipline liever terug tot de oprichting
in 1829 van haar tijdschrift, het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, door de
twee eerste bekleders van de nieuwe leerstoelen voor kerkgeschiedenis aan de
universiteiten van Leiden en Utrecht.
Men kan er ook voor kiezen het werk van Ypey en Dermout te beschouwen als
een uitdrukking van de manier waarop het Nederlands protestantisme zichzelf begreep.
Dan is de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk opeens een heel
belangrijk boek. Ypey en Dermout stelden het verleden van godsdienst in Nederland
op een geheel nieuwe manier voor. De publieke kerk van de Republiek had geen
kerkgeschiedschrijving gebruikt om een verleden te produce-
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ren. Zij verbond zich met haar oorsprong door rituelen en met behulp van lijsten en
administratieve routines. In dit hoofdstuk wil ik laten zien hoe verschuivingen in de
lokalisering van godsdienst in de Nederlandse samenleving onmiddellijk leidden tot
veranderingen in de manier waarop een religieus verleden werd geproduceerd.

De publieke kerk en de oorsprong van de religieuze orde van de Republiek
Van 1641 tot het einde van de Republiek reisden vertegenwoordigers van alle
provinciale synoden van de publieke kerk van de Republiek iedere drie jaar naar Den
Haag, de plaats waar de Staten-Generaal vergaderden. Gezamenlijk inspecteerden
ze de kist die de handelingen bevatte van de nationale synode die in 1618 en 1619
te Dordrecht gehouden was. Die synode had het remonstrantisme veroordeeld en zo
het karakter van de publieke kerk bepaald. De dag daarop vertrokken de
vertegenwoordigers van de provinciale synoden in twee boten naar Leiden. Daar
legden ze aan achter het stadhuis, waar ze ontvangen werden door de burgemeesters.
De burgemeesters begeleidden de delegatie naar de kist die de handschriften bevatte
van de zogenaamde Statenvertaling, de Nederlandse vertaling van de bijbel waartoe
op de synode van Dordrecht beslist was en die de Staten-Generaal gefinancierd
hadden. Nadat de vertegenwoordigers zichzelf ervan overtuigd hadden dat de papieren
niet waren aangetast door bederf werd de kist weer gesloten. Een uitgebreide maaltijd
werd genuttigd en de deelnemers voeren terug naar Den Haag. De hele onderneming
was in hoge mate geritualiseerd en gehiërarchiseerd. Het openen en sluiten van de
kisten ging gepaard met gebeden. Geregeld braken ruzies uit tussen de deelnemers
over voorrang en hun onderlinge status.2
Dit driejaarlijkse bezoek was de belangrijkste manier waarop de publieke kerk
van de Republiek zich verbond met haar verleden. Het was in ieder geval de enige
nationale gelegenheid waarbij het kerkelijk verleden werd opgeroepen. De Republiek
was een soort federatie van zeven min of meer soevereine provincies. Al die provincies
onder-
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hielden de gereformeerde godsdienst, zoals die in 1618 gedefinieerd was op de
nationale synode van Dordrecht. Dat betekende dat de provincies er in principe op
toezagen dat publieke manifestaties van godsdienst alleen op deze leer berustten.
Deze gedeelde belijdenis was een van de belangrijkste symbolen van de eenheid van
de Republiek. Toch beschikte de publieke kerk van de Republiek niet over een
landelijke organisatie. Alle overheden in de Republiek hielden vast aan het bestuurlijk
principe dat kerkelijke autoriteit ondergeschikt behoort te zijn aan de burgerlijke
overheid. Alle provincies hechtten bovendien zeer aan hun gezag. De nationale
synode van Dordrecht van 1618-1619 was daarom de laatste landelijke bijeenkomst
die de publieke kerk tijdens de Republiek mocht houden. Banden tussen de provinciale
synoden werden in stand gehouden door het zenden van afgevaardigden naar elkaars
vergaderingen.
Het zou zeker verkeerd zijn om te spreken over provinciale kerken. Daarvoor was
het besef van de predikanten van de verschillende provincies dat ze een
gemeenschappelijke belijdenis onderschreven te sterk. Ze wisten dat hun provinciale
organisaties samen de publieke kerk van de Republiek vormden. Toch waren
kerkelijke zaken in iedere provincie anders geregeld, soms volgens een eigen kerkorde,
altijd in overeenstemming met administratieve eigenaardigheden. Wisselingen van
predikanten tussen provincies waren relatief zeldzaam. Een nationale arbeidsmarkt
voor predikanten bestond niet.3 Het is niet verwonderlijk dat de literaire manieren
waarop de publieke kerk van de Republiek haar verleden produceerde deze
organisatorische versplintering weerspiegelden. In de achttiende eeuw werden
provinciale verzamelingen gepubliceerd van overheidsmaatregelen en politieke en
juridische beslissingen inzake godsdienst.4 Daarnaast verschenen vanaf het begin
van de achttiende eeuw lijsten van de predikanten die dorpen en steden bediend
hadden sinds de Reformatie. Ook deze werken organiseerden hun materiaal op een
provinciale basis.5
Deze laatste manier om het kerkelijk verleden op te roepen vond ook op een andere
dan literaire wijze plaats. De gewoonte om borden met de namen van de predikanten
die de gemeente sinds haar ontstaan gediend hadden op te hangen in de kerk stamt
uit de zeven-
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tiende eeuw.6 Andere lokale constructies van het verleden berustten op de sacramenten.
In 1729 kon Bernardus Smytegelt, predikant te Middelburg, in een preek terloops
vermelden dat de vorige zondag zijn gemeente voor de 845ste keer sinds de
Reformatie het Avondmaal gevierd had.7
Dit is, denk ik, een vrijwel uitputtend overzicht van de manieren waarop de publieke
kerk van de Republiek haar verleden opriep. Het is duidelijk dat zij geen geschiedenis
in de moderne zin van het woord produceerde. Dat was niet vanwege een gebrek aan
historisch bewustzijn of het ontbreken van een traditie van academische
geschiedschrijving. In de zeventiende en achttiende eeuw werden er aan de
Nederlandse universiteiten enkele algemene kerkgeschiedenissen geschreven. Ze
waren bedoeld voor gebruik in het academisch onderwijs. Deze in het Latijn
geschreven werken volgden een opzet en argumentatie die ook andere Europese
protestanten aan hun geschiedschrijving ten grondslag legden. Ze documenteren het
geleidelijke verval van de christelijke kerk tot het einde van de middeleeuwen en de
doorbraak van de Reformatie. Ze verdedigen de hervormers tegen de beschuldiging
vernieuwers te zijn. Ook wanneer ze het verhaal voortzetten tot in het heden, gaat
de meeste aandacht uit naar deze polemiek met het rooms-katholicisme. De
academische kerkgeschiedenissen die aan Nederlandse universiteiten geschreven
werden besteden niet veel aandacht aan de Republiek en haar publieke kerk.8
Daarnaast bestond een ander historisch genre. Sommige predikanten van de publieke
kerk schreven historische werken voor een breder publiek, in het Nederlands.9 Deze
populaire werken boden een overzicht van de geschiedenis van de Republiek. Ze
beklemtoonden haar wonderbaarlijke opkomst en groei tot een wereldmacht. De
werken van deze predikanten staan vol met voorbeelden van Gods directe ingrijpen
in zeeslagen en belegeringen. De verklaring van Gods bijzondere zorg voor de
Republiek wordt gevonden in haar publieke erkenning van de ware godsdienst.
Om samen te vatten, tijdens de Republiek staan algemene, academische
kerkgeschiedenissen, die alleen zijdelings geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van
de publieke kerk, naast gereformeerde populaire geschiedenissen van de Republiek.
Het verleden van de publieke

Peter van Rooden, Religieuze regimes

151
kerk wordt geproduceerd door middel van een ritueel en met behulp van lijsten. Om
deze bijzondere verhouding tussen geschiedenis, kerk en politieke gemeenschap te
begrijpen is het nodig in te gaan op het zelfbegrip van de publieke kerk van de
Republiek. Een goede plaats om te beginnen is Jacob Fruytiers Sions worstelingen,
of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaerdigheden
van Christus' kerke, dat verscheen in 1715.10 Het werk behoort tot het genre van de
populaire historiografie, maar zoals de titel al doet vermoeden was Fruytier sterker
in het kerkelijk verleden geïnteresseerd dan in dat genre op zich gebruikelijk was.
Maar de aard van zijn belangstelling voor het verleden van de kerk voegt zich in het
hierboven geschetste patroon. Hij is niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van de
kerk. Fruytiers boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel behandelt de Reformatie,
het tweede de remonstrantse twisten en de synode van Dordrecht, het derde de
aanvallen op de kerk in het heden. Het boek heeft de vorm van een dialoog. De
literaire schepping Nathanaël bespreekt de toestand van de publieke kerk van de
Republiek met zijn vrouwelijke gespreksgenoten Waarheid en Godsvrucht. Zij leggen
Nathanaël uit dat de crisis van de kerk in zijn dagen het gevolg is van de aanvallen
die verschillende wijsgeren en theologen ondernemen op de publieke waarheid die
zij handhaaft. Het centrale begrip in deze analyse van de religieuze stand van zaken
is ‘publiek’. De waarheid van de godsdienst is wezenlijk een publieke waarheid, en
de twee eerste delen van Fruytiers werk beschrijven hoe deze waarheid haar publieke
status verwierf. De Reformatie en de synode van Dordrecht worden afgeschilderd
als de oorsprong van een publieke religieuze orde. De leer die te Dordrecht werd
vastgelegd vormt daarvan het belangrijkste onderdeel.11 Deze leer bepaalt het karakter
van de publieke kerk van de Republiek. Alleen deze leer mag in het openbaar
gepredikt worden.
Fruytier stond niet alleen in deze lokalisering van godsdienst in de zichtbare,
publieke orde van de samenleving. De preken die gehouden werden op de bededagen,
het belangrijkste ritueel van de Republiek, eindigen vrijwel altijd met een overzicht
van de plichten van de gezagdragers in de maatschappij: de overheden, predikanten,
kerkeraden, ouders en werkgevers.12 Hoewel de theologen van de publieke
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kerk van de Republiek zorgvuldig onderscheid maakten tussen politieke en kerkelijke
autoriteit en altijd de theoretische onafhankelijkheid van de laatste verdedigden,
stelden ze zich de samenleving voor als één lichaam dat door beide soorten van gezag
gevormd werd. Die voorstelling van de verhouding tussen samenleving en gezag
sloot naadloos aan bij de gedecentraliseerde politieke orde van de Republiek. Omdat
de samenleving werd voorgesteld als een geheel dat bepaald werd door verschillende
ordenende instanties, werden lokale en provinciale verschillen in de details van de
uitoefening van deze orde niet als een probleem ervaren. Datzelfde gold voor de
aanwezigheid van protestantse dissenters en katholieken. Zolang zij de zichtbare en
publieke religieuze orde niet aantastten, vormde hun aanwezigheid geen probleem
voor de manier waarop de publieke kerk zich de samenleving voorstelde. Hun
inbreuken op de publieke ruimte in de vorm van al te zichtbare kerkgebouwen of
gepubliceerde antigereformeerde polemieken werden als een overtreding van de orde
beschouwd en bij de overheden aangeklaagd. Hun aanwezigheid en weigering lid te
worden van de publieke kerk gaf veel minder aanleiding tot zorg of protest.
Mijn argument is niet dat de publieke kerk van de Republiek geen besef had van
het belang van persoonlijke betrokkenheid bij haar leden. Dat zou onjuist zijn. De
publieke kerk stelde altijd tamelijk hoge eisen aan het volledig lidmaatschap van
haar gemeenschap.13 Vrijwel vanaf het begin van de zeventiende eeuw waren er
binnen de kerk verschillende piëtistische bewegingen actief, elk met een eigen
herkomst en programma. De gewoonte om onderscheid te maken tussen werkelijk
bekeerde en alleen maar oppervlakkige leden van de kerk nam gestaag toe. In de
achttiende eeuw was het maken van zo'n onderscheid een wijdverspreid kenmerk
van preken. Maar deze in brede kring gedeelde piëtistische voorstellingen hadden
geen invloed op de voorstelling dat godsdienst bovenal aanwezig is in de zichtbare
orde van de maatschappij. Ze konden er moeiteloos mee verbonden worden. In de
door Fruytier geschreven dialoog, bijvoorbeeld, legt Waarheid herhaaldelijk aan
Nathanaël uit dat Godsvrucht haar volgt, en verdwijnt wanneer zij vertrekt, aanwezig
is waar zij verblijft.14 Publieke waarheid gaat vooraf aan persoonlijk geloof. In een
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verhelderende passage legt Fruytier uit dat uitwendige discipline en geordend gedrag
noodzakelijke voorwaarden zijn voor inwendige overtuiging.15
Haar opvatting dat zij een deel van de orde van de maatschappij vormde, verklaart
waarom de publieke kerk van de Republiek haar verleden als een oorsprong
construeerde, en niet als een geschiedverhaal. Het bezoek aan Den Haag en Leiden
was de rituele inspectie van de oorkonden die haar oorsprong als publiek lichaam
documenteerden. De lijsten met predikanten betuigden haar doorlopende aanwezigheid
als een openbaar lichaam sinds de Reformatie. In haar eigen ogen had de publieke
kerk geen geschiedenis, maar een oorsprong. Alleen de Republiek heeft een
geschiedenis. Haar lotgevallen worden verklaard door haar onderhouding van de
religieuze orde die belichaamd is in de publieke kerk.

De vaderlandse kerk en haar geschiedenis
Ypey en Dermout willen niet een oorsprong documenteren. Hun boek verhaalt de
ontwikkeling en geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals zij in
aansluiting bij een aan het eind van de achttiende eeuw gegroeid gebruik de publieke
kerk van de Republiek aanduiden. De vier delen van hun werk bestrijken de
driehonderd jaar van het begin van de zestiende tot het begin van de negentiende
eeuw. Iets meer dan de helft is gewijd aan de achttiende eeuw. Ze ordenen hun
materiaal in perioden, doorgaans van ongeveer een halve eeuw. De meeste overgangen
betreffen belangrijke keerpunten in de politieke geschiedenis van de Republiek: 1625,
1648, 1700, 1748, 1795, 1815. Elke periode wordt behandeld in twee hoofdstukken.
Het eerste beschrijft de geschiedenis van de kerk. Het tweede biedt een overzicht
van haar uitwendige en inwendige staat. De geschiedenissen bestaan voornamelijk
uit overzichten van dogmatische controverses. De overzichten van de uitwendige
staat van de kerk bieden grove schattingen van het aantal katholieken en
doopsgezinden dat zij wist te bekeren en beschrijvingen van de uitbreiding van haar
organisatie, zowel in de Republiek als in gebieden die bestuurd werden
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door de voc. De pogingen om de inwendige staat te beoordelen zijn ambitieuzer. In
deze overzichten waarderen Ypey en Dermout voor iedere periode de vroomheid
van de leden van de kerk.
Het is duidelijk dat aan deze formele opbouw van de Geschiedenis der
Nederlandsche Hervormde Kerk een heel andere voorstelling van de plaats van
godsdienst ten grondslag ligt dan onder de Republiek gebruikelijk was. Godsdienst
wordt niet langer gelokaliseerd in de kerk als onderdeel van de zichtbare orde van
de maatschappij, maar in het innerlijk van de gelovigen. In de beschrijvingen van de
geschiedenis van de Nederlandse kerk gaat de belangstelling van Ypey en Dermout
vooral uit naar het succes van haar onderwijs en haar pogingen het moreel karakter
van de Nederlanders te vormen. Kerkelijke conflicten en dogmatische ruzies worden
negatief beoordeeld omdat ze belemmeringen vormen voor wat zij als de wezenlijke
taak van de kerk beschouwen. Theologische standpunten worden beoordeeld op
grond van hun invloed op de morele vorming van de gelovigen.
De lokalisering van godsdienst in het innerlijk van de gelovigen bepaalt de manier
waarop Ypey en Dermout de Reformatie in Nederland behandelen. Ze maken een
scherp onderscheid tussen de hervorming van de bestaande Nederlandse kerk en de
stichting van een gereformeerde kerkelijke organisatie en beschrijven deze
gebeurtenissen in verschillende hoofdstukken.16 Al in de eerste helft van de zestiende
eeuw, zo stellen zij het voor, deelden als gevolg van de verlichte prediking door de
Nederlandse geestelijkheid alle Nederlanders die geen materiële belangen bij het
katholicisme hadden, gevoelens en meningen die men protestants kan noemen.17 De
oprichting en opbouw van een protestantse kerkorganisatie in de tweede helft van
de zestiende eeuw was een gebeurtenis van ondergeschikt belang. Het was niet meer
dan de uitwendige bevestiging van een innerlijke verandering van overtuiging door
de meerderheid van de Nederlanders. In hun schets van de stichting van de publieke
kerk beklemtonen Ypey en Dermout hoezeer dat, om zo te zeggen, een vrije en
vanzelfsprekende maatschappelijke gebeurtenis was. Ze beschouwen de publieke
kerk niet als het resultaat van beslissingen die door centrale kerkelijke of politieke
autoriteiten genomen werden, maar als de vrucht van nationale vroomheid. Mensen
merkten dat ze het op
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hoofdlijnen eens waren en richtten een kerkelijke organisatie op die aan hun behoeften
voldeed.18
Deze dialectiek tussen innerlijke overtuiging en uitwendige sociale vormen is een
consequentie van de lokalisering van godsdienst in het innerlijk van individuen. Ze
bepaalt ook de manier waarop Ypey en Dermout de geschiedenis van de publieke
kerk van de Republiek behandelen. Ze zijn zeker geen radicale piëtisten, die iedere
veruitwendiging van godsdienst verwerpen. Hoewel ze doorgaans grote waardering
uitspreken voor piëtistische stromingen binnen de Nederlandse kerk, vanwege hun
streven het volk te onderwijzen en moreel te vormen,19 veroordelen ze alle mystieke
en uitbundige vormen van godsdienst die mensen kracht verlenen op een andere
manier dan door onderwijs en beschaafd voorbeeld.20 Ze doen dat op grond van twee
nauw verwante redenen. Innerlijke vroomheid moet een algemeen karakter dragen,
en Ypey en Dermout vinden de garantie van de algemeenheid van ware vroomheid
in haar banden met de wereld van de wetenschap middels het onderwijs. Een leer
die zich beroept op persoonlijke openbaringen of op verborgen kennis kan nooit
leiden tot echte vroomheid. In de tweede plaats leiden zulke bijzondere opvattingen
van godsdienstige waarheid tot afscheiding en kerkscheuring. Iedere vorm van
godsdienst die leidt tot het vormen van een aparte groep binnen de samenleving is
niet langer algemeen, omdat hij het onderscheid tussen innerlijke overtuiging en
uitwendige maatschappelijke vorm opheft. Een sekte vindt godsdienst niet meer
louter in het innerlijk van haar aanhangers, maar ook in de eigen organisatie en groep.
Het komt niet als een verrassing dat Ypey en Dermout de synode van Dordrecht
veroordelen. Ze betreuren de breuk die de synode in het Nederlands protestantisme
veroorzaakte en haar uitgesproken bevestiging van een bijzondere leer. In alle delen
van hun werk beschrijven zij consequent de remonstranten als deel van de Nederlandse
kerk. De wetenschappelijke prestaties en vroomheid van de remonstranten vinden
een plaats in hun overzichten van de inwendige staat van de kerk.21 Volgens Ypey
en Dermout waren zowel remonstrantse als calvinistische gevoelens in de Nederlandse
kerk aanwezig sinds het begin van de Reformatie. Een conflict tussen beide
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stromingen brak pas uit toen dit religieus verschil deel werd van een politiek conflict.
Het is altijd verkeerd wanneer godsdienst betrokken raakt in politieke strijd, omdat
vroomheid dan partijdig wordt en haar algemeen karakter verliest.22 Hun analyse van
de remonstrantse twisten bepaalt hoe Ypey en Dermout latere dogmatische conflicten
analyseren. Alle theologische twisten binnen de publieke kerk van de Republiek
worden met politieke strijd verbonden. Het is niet het theologisch meningsverschil,
maar de politieke partijzucht die de juiste maatschappelijke rol van godsdienst
vernietigt. Ypey en Dermout noemen het een bijzonder geluk voor de Nederlandse
kerk dat zij theologische eendracht bereikte aan het einde van de achttiende eeuw,
vlak voordat de ondergang van de Republiek een hele nieuwe periode van politieke
worsteling inluidde.23
In feite definiëren Ypey en Dermout ware godsdienst als een innerlijkheid die
betrokken is op de natie. Het is de band met de hele natie, voorgesteld als een morele
gemeenschap van individuele burgers, die de algemeenheid van vroomheid verzekert.
Politieke partijzucht leidt tot het binnendringen van bijzondere standpunten in
vroomheid en vernietigt zo haar religieus karakter. Dit religieus nationalisme ligt ten
grondslag aan het gunstige oordeel dat Ypey en Dermout uitspreken over de nauwe
betrokkenheid van de overheden met de publieke kerk van de Republiek. Ze prijzen
de ondersteuning die de overheid bood aan kerkelijke pogingen het volk te
onderwijzen en te disciplineren. Ze hebben een bijzondere waardering voor de neiging
van de overheid de twisten tussen theologen bij te leggen of te onderdrukken.24 De
staat vertegenwoordigt de natie als drager van de algemeenheid.
De lokalisering van godsdienst in het innerlijk van de individuele burgers van het
vaderland heeft drie consequenties voor de voorstelling die Ypey en Dermout zich
maken van de manier waarop godsdienst in de samenleving werkt. Er is allereerst
sprake van een krachtig proces van culturele klassevorming. De burgers van de natie
zijn in principe gelijk, omdat ze allemaal moreel gevormd moeten worden. Alleen
een minderheid is werkelijk onderwezen en gevormd en kan burger zijn. De
voorstelling van de natie als een morele gemeenschap van individuen ligt ten
grondslag aan het onderscheid tussen een be-
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schaafde, cultureel en moreel gevormde elite en het onbeschaafde en te onderwijzen
volk. Ypey en Dermout lokaliseren zuivere religieuze voorstellingen voornamelijk
bij de hogere middenklasse, de ‘fatsoenlijke burgerstand’.25 Vanwege het belang dat
zij aan opvoeding hechten verwelkomen ze de mechanismen waardoor sociale en
culturele macht kan worden omgezet in morele invloed.26
Ypey en Dermout zijn, in de tweede plaats, voorstanders van het principe van de
scheiding tussen kerk en staat. Ze willen niet dat één kerkelijke organisatie boven
andere bevoorrecht wordt. Alle georganiseerde religieuze groepen moeten ondersteund
worden door de staat omdat ze bijdragen aan de vorming van morele individuen en
daarmee van deugdzame burgers. Het bevoordelen van de aanhangers van een
bijzondere kerk boven anderen, door hun een monopolie te verlenen op het bekleden
van politieke ambten en overheidsfuncties, bederft de vroomheid door het geloof
met uitwendige belangen te vermengen.
In de derde plaats gaat de nieuwe lokalisering van godsdienst onmiddellijk gepaard
met nieuwe uitsluitingen. Ypey en Dermout vertonen krachtige antikatholieke
sentimenten. Ze beschouwen het rooms-katholicisme als een vorm van godsdienstige
tirannie, waarin op onzuivere wijze geloof en macht vermengd zijn.27 Het katholicisme
is niet langer een bezoedeling voor de publieke sfeer. Het is een belemmering voor
de religieuze en morele vorming van de Nederlandse burgers.
De nieuwe bepaling van de plaats van godsdienst in de samenleving die de basis
van Ypey en Dermouts geschiedwerk vormde werd in brede kring gedeeld. Vanaf
de late jaren 1750 ontwikkelde zich een krachtig cultureel nationalisme in de
Republiek. Het beklemtoonde de plicht van alle burgers om moreel bij het vaderland
betrokken te zijn.28 In de jaren 1780, na de nederlaag van de Republiek in de Vierde
Engelse Oorlog, werd dit nationalisme gepolitiseerd. De revolutie die daar het gevolg
van was werd in 1787 nog neergeslagen door Pruisische troepen, maar de inval van
de Fransen in 1795 bracht de revolutionairen opnieuw aan het bewind.29 Zij voerden
de grondigste politieke hervorming door uit de Nederlandse geschiedenis. De
gefragmenteerde en gedecentraliseerde Republiek werd omgevormd

Peter van Rooden, Religieuze regimes

158
tot een moderne natiestaat. Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, ingesteld na de
val van Napoleon, erfde zowel het ideaal van de natie als de effectieve centrale
bureaucratie van zijn revolutionaire voorgangers. Het zette hun centraliserende beleid
voort. Zowel de voormalige publieke kerk als de dissenters van de Republiek, de
doopsgezinden, remonstranten en lutheranen, ontvingen nieuwe en effectieve
organisatievormen van de nationale overheid.
Het belang van de ideologische verschillen tussen de protestanten nam sterk af.
Alle protestantse geestelijken, afgezien van de meest traditionele doopsgezinden,
werden opgeleid aan nationale instellingen voor hoger onderwijs en volgden min of
meer hetzelfde programma. Ze zagen allemaal de taak van hun kerken in het
bevorderen van het welzijn van de natie door de burgers daarvan moreel te vormen.
Alle protestantse kerken ontvingen predikanten van de andere kerken op hun
preekstoelen. De voormalige publieke kerk vormde samen met de voormalige
dissenters in feite een soort informele staatskerk, een geestelijke instelling die het
project van de natiestaat ondersteunde.
Het beeld van het verleden dat men in het werk van Ypey en Dermout aantreft,
paste buitengewoon goed bij deze nieuwe, nationale ordening van godsdienst. Daarom
was hun voorstelling van de aard van de Nederlandse kerkgeschiedenis onmiddellijk
overtuigend. Zij schiepen een nieuw religieus verleden, dat niet langer simpelweg
samenviel met de oorsprong van een tegenwoordige orde. Hun Geschiedenis der
Nederlandsche Hervormde Kerk bevatte het verhaal van het streven van de natie
zichzelf als een morele gemeenschap te vormen, een onderneming die in het heden
werd voortgezet. Alle Nederlandse kerkgeschiedenissen van de negentiende eeuw
delen deze voorstelling van de kerk als de manier waarop de natie zichzelf moreel
vormt, ook wanneer zij het theologisch liberalisme van Ypey en Dermout verwerpen.30
In de academische kerkgeschiedenis leidde Ypey en Dermouts opvatting van de aard
van de Nederlandse religieuze geschiedenis tot een grote belangstelling voor de
middeleeuwse kerk en de vroege reformatorische bewegingen en hun
laat-middeleeuwse voorlopers. Ypey en Dermout waren hun werk begonnen met de
ontwapenend naïeve uitspraak dat niemand nog voldoende had opge-
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merkt dat de Europese Reformatie als geheel te danken was aan de Nederlandse
uitvinding van de boekdrukkunst, de Nederlandse Broeders des Gemenen Levens,
en de Nederlander Erasmus. Zulke verstrekkende claims zouden latere Nederlandse
kerkhistorici niet meer maken, maar ze waren lange tijd zeer geïnteresseerd om op
zijn minst ook een Nederlandse oorsprong van de Nederlandse Reformatie aan te
tonen.31
In 1842 ontwierp de Groningse hoogleraar theologie Hofstede de Groot in een
artikel in het wetenschappelijk tijdschrift van de Nederlandse kerkhistorici de meest
radicale formulering van deze nationale interpretatie van de Nederlandse
kerkgeschiedenis.32 Hofstede de Groot was de belangrijkste vertegenwoordiger van
de Groningse school, de eerste zelfbewust nieuwe theologische stroming binnen het
negentiende-eeuwse Nederlandse protestantisme. De Groningers probeerden een
theologie te formuleren die de nieuwe maatschappelijke plaats van godsdienst in de
Nederlandse samenleving tot uitdrukking bracht. Ze gingen ook over tot een zekere
organisatie van geestverwante predikanten. Zo werden ze voorbeeld en uitdaging
voor andere stromingen.
In zijn artikel ontkent Hofstede de Groot de legitimiteit van religieus verschil in
de Nederlandse samenleving. Hij betoogt dat het lutheranisme en calvinisme in
Nederland buitenlandse binnendringers zijn. Deze stromingen waren vreemd aan de
volksaard. Ze hadden in de zestiende eeuw de natuurlijke ontwikkeling van het
Nederlands christendom verstoord. Van oorsprong was de Nederlandse vroomheid
gestempeld door inheemse theologische stromingen, door de laat-middeleeuwse
moderne devotie en haar vertegenwoordigers Geert Groote en Thomas à Kempis,
door geleerden als Wessel Gansfort en Erasmus. Hun gemeenschappelijke kenmerk
was het streven het volk te onderwijzen en moreel te vormen. Hofstede de Groot
merkte in het artikel op dat dit kenmerk in zijn eigen dagen zijn uiteindelijke
vervulling vond, in het volksonderwijs.33 Het calvinisme, met zijn zucht tot
theoretische speculatie en geringe belangstelling voor de praktijk van het leven, heeft
daarom de godsdienstige behoeften van de Nederlandse natie nooit kunnen bevredigen.
Het bewijs voor deze stelling vindt Hofstede de Groot in de religieuze verdeeld-
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heid van de Republiek, zowel in de voortdurende richtingenstrijd binnen de publieke
kerk als in het bestaan van georganiseerde religieuze groepen buiten haar. Hij
benadrukt dat de verschillende kerkelijke groepen, van doopsgezinden tot katholieken,
afzonderlijke elementen bewaarden van wat binnen de oorspronkelijke Nederlandse
religieuze stroming nog een ongebroken eenheid was geweest.
De Groningse school beschouwde haar eigen theologie als een nieuwe formulering
van deze oorspronkelijke vorm van het Nederlands christendom. Hofstede de Groot
sprak in zijn artikel de hoop en verwachting uit dat deze theologie de hele Nederlandse
samenleving zou kunnen transformeren. De protestantse kerken naast de voormalige
publieke kerk stonden in zijn ogen de oorspronkelijke vorm van het Nederlands
christendom al voor. Binnen de Hervormde Kerk won de Groninger theologie snel
aan aanhang. Alleen de Nederlandse rooms-katholieken onttrokken zich nog aan de
nationale eenheid. Wanneer zij zich zouden bevrijden van hun geestelijke overheersing
door Rome, zou het christendom in Nederland volledig werkelijkheid worden.
Uiteindelijk kan het Nederlandse christendom zich niet in een bijzondere kerk, maar
alleen in de natie als geheel openbaren.
Hofstede de Groot formuleerde zijn afkeer van religieus verschil binnen de natie,
of dat verschil nu een calvinistische of een katholieke vorm aannam, op zeer scherpe
wijze. Het verband met de opposities die het religieus nationalisme van het nieuwe
Koninkrijk der Nederlanden opgeroepen had is onmiskenbaar. In 1830 was België,
de voormalige Oostenrijkse Nederlanden, in opstand gekomen en had zich
afgescheiden van de voormalige Republiek, waarmee het in 1815 was verenigd.
Wezenlijk onderdeel van de opstand was het verzet van de Belgische katholieke
hiërarchie tegen de godsdienstpolitiek van het nieuwe koninkrijk, dat de katholieke
kerk in België op een vergelijkbare wijze als de voormalige publieke kerk van de
Republiek wilde opnemen binnen het project van de natiestaat. In het noorden had
in 1834 een handjevol predikanten openlijk de Hervormde Kerk verlaten en gemeenten
opgericht die zich tegenover het informele establishment van voormalige dissenters
en voormalige publieke kerk plaatsten. Zij vonden aanvankelijk slechts relatief weinig
aanhang
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onder het volk, maar hun gemeenten vormden een bron van zorg voor de overheid
en de synode van de Hervormde Kerk. De overheid nam draconische maatregelen
om de aanhangers van de nieuwe gemeenten het leven zuur te maken.
De kracht van de voorstelling van het protestantse vaderland bleek uit de reactie
die Hofstede de Groots radicale ontkenning van het goed recht van religieus verschil
in de Nederlandse kerkgeschiedenis opriep. Nog in hetzelfde jaar verscheen in het
Archief voor Kerkelijke Geschiedenis een artikel van de hand van Royaards,
hoogleraar kerkgeschiedenis te Utrecht.34 Royaards rekende daarin op vriendelijke
toon af met Hofstede de Groots voorstelling van één eigenlijke religieuze uitdrukking
van de Nederlandse volksaard. Zijn belangrijkste kritiekpunt luidde dat juist een
zekere verscheidenheid van oudsher tot het Nederlands volkskarakter behoord had.
Alle religieuze richtingen in de vaderlandse kerk hebben daarom recht op het predikaat
‘Nederlands’. In sommige gevallen was er sprake geweest van buitenlandse invloed,
maar die kon alleen krachtig zijn wanneer hij aansluiting vond bij een al aanwezige
aanleg in het volk. Onmiskenbaar bedoelde Royaards deze argumentatie als een
verdediging van het goed recht van de orthodoxie. In zijn artikel noemt hij de synode
van Dordrecht een historisch noodzakelijk moment in de ontwikkeling van de
Nederlandse godsdienst.35 Maar het Nederlands karakter van de remonstranten
betwijfelde hij niet. In Nederland wordt de godsdienst van het vaderland gedragen
door verschillende stromingen; richtingen en groepen. Royaards' ruimhartige
erkenning van de Nederlandse godsdienstige verscheidenheid kende echter ook een
grote beperking. Hij zwijgt over de katholieken. Voor Royaards drukken alleen de
verschillende stromingen binnen het protestantisme de Nederlandse volksaard uit.
In dit opzicht had de twist tussen Hofstede de Groot en Royaards een exemplarisch
karakter. Hun meningsverschil speelt zich nog geheel af tegen de achtergrond van
de lokalisering van godsdienst in het innerlijk van de burgers van het vaderland.
Beiden zien in het ten grondslag leggen van godsdienst aan partijvorming binnen de
natie het grootste kwaad. Uiteindelijk ruzieden zij slechts over de aard van het
protestantse vaderland, over de manier waarop het protestantisme
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de natie moet vormen. Hun conflict vormt een voorafschaduwing van de kerkelijke
en politieke polarisatie die in de tweede helft van de negentiende eeuw binnen het
Nederlands protestantisme plaatsvond. Die polarisaties gingen gepaard met massale
mobilisaties op kerkelijk en politiek terrein. De eerste moderne politieke partij in
Nederland, de ARP, droeg een orthodox-protestants karakter.36 De introductie van de
moderne massapolitiek zou gepaard gaan met een nieuwe wijziging van de lokalisering
van godsdienst in Nederland. Daarmee ontstond ook een nieuw beeld van het religieus
verleden.

De moderne massapolitiek en de etnisering van religieus verschil
De oprichter van de ARP, Abraham Kuyper, predikant, journalist en politicus,
rechtvaardigde de herinvoering van religieus verschil in de openbare sfeer in een
eindeloze reeks brochures en kranteartikelen. Hij ontwierp geleidelijk een heel nieuw
beeld van de plaats van godsdienst in de Nederlandse samenleving en geschiedenis.
Enkele hoofdlijnen moeten volstaan. In 1869, vrij vroeg in zijn carrière, toen hij nog
predikant in Utrecht was, hield Kuyper de openingsrede voor de jaarvergadering van
de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, een orthodox-protestantse
vereniging die het regeringsbeleid inzake onderwijs wilde beïnvloeden. De
vergadering van de vereniging in 1869 geldt als een keerpunt in haar geschiedenis.
Na uitgebreide discussie werd een motie aangenomen waarin de omschrijving in de
schoolwet van 1857 dat het openbaar onderwijs opleidt ‘tot alle christelijke en
maatschappelijke deugden’ onjuist werd genoemd. Het woord ‘christelijk’ zou hier
geschrapt moeten worden. Belangrijke orthodoxe theologen vonden dit een onjuiste
koers. Sommigen zegden hun lidmaatschap op. De vergadering in 1869 markeerde
zo de overgang van het streven naar een positief-christelijk karakter van de nationale
school naar de strijd voor het bijzonder onderwijs.37
Kuypers openingsrede droeg de titel Het Beroep op het Volksgeweten.38 De kern
van zijn betoog luidt dat de bevoordeling van de openbare school in strijd is met
waarden die door alle groepen binnen de
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Nederlandse samenleving worden gedeeld. Hij noemt het belang dat iedereen hecht
aan de godsdienst en de gewetensvrijheid, aan de wensen van de ouders en de
zelfwerkzaamheid van de burgerij. Gegeven de feitelijke religieuze verscheidenheid
van het Nederlandse volk kan de openbare school, ook en eigenlijk juist wanneer ze
zich neutraal voordoet, niet ieders verlangen naar een godsdienstige opvoeding voor
zijn kinderen bevredigen. De openbare school is daarom in strijd met de liefde voor
de godsdienst, dwingt gewetens, biedt families iets dat ze niet voor hun kinderen
wensen, en legt in handen van de staat wat de burgerij zelf zou kunnen doen. Daarom
is de bevoordeling van de openbare school in tegenspraak met het volkskarakter.
Het is belangrijk helder te omschrijven wat hier gebeurt. Kuyper aanvaardt de
feitelijke religieuze verscheidenheid binnen de natie en doet daarom een beroep op
gemeenschappelijke, maar formele waarden. Het gaat hem, in zijn eigen woorden,
om de vraag:
naar de gemeenschappelijke basis, waarop het volksonderwijs in zijn vrije
schakeeringen, naar den aard van ons volkskarakter moet geplaatst opdat
er recht voor allen en vrijheid voor een ieder zij. Te diep ben ik overtuigd,
dat op dit teedere gebied niet aller wenschen kunnen samenstemmen, dan
dat ik onzer richting ooit het recht zou geven, haar onderwijs aan anderen
op te dringen, of meenen zou, dat een onderwijs, gelijk wij dit voor ons
eigen kroost begeeren, voor alle kinderen onzes volk moet worden
geëischt.39
Kuypers beroep op het volksgeweten blijkt niets anders te zijn dan het teruggrijpen
op waarden die door alle groepen binnen de Nederlandse samenleving gedeeld
worden, en die het mogelijk maken dat deze verschillende groepen toch als één volk
samenleven. Dat zou men licht over het hoofd kunnen zien. Kuyper sloot met de
term ‘volksgeweten’ bewust aan bij het woordgebruik van de orthodoxe voorman
Groen van Prinsterer, die hij op deze vergadering voor het eerst ontmoette en die
hem enkele maanden later zou erkennen als zijn opvolger als leider van de
antirevolutionairen. Hij was zijn rede
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bovendien begonnen met een massieve omschrijving van het begrip. Daarin stelde
hij het volksgeweten voor als de door de geschiedenis gevormde zedelijke
persoonlijkheid van de natie, die doorgaans slechts door een minderheid binnen het
volk vertegenwoordigd wordt. Maar op het beslissende punt in zijn rede blijkt het
volksgeweten iets heel anders te belijden dan de orthodox-protestantse identiteit waar
Groen aan dacht toen hij het begrip gebruikte. De strijd om het christelijk karakter
van het onderwijs kan alleen gebaseerd zijn op formele, door allen onderschreven
principes, en niet beslecht worden met een beroep op de bijzondere band tussen het
protestantisme en de natie.
Zo'n beroep is niet meer mogelijk omdat het karakter van Nederland zich wijzigt.
Kuyper heeft een typisch modern besef van het heden als een breuk met een verleden.
Hij nam aan dat in zijn eigen dagen zich een verandering van de nationale identiteit
voltrok, zoals eerder in de zestiende eeuw had plaatsgevonden. Daarom is ieder
rechtstreeks beroep van het Nederland van zijn dagen op het Holland van vroeger in
zijn ogen vals en zonder recht. Behendig kapittelt hij hier niet de fascinatie van zijn
orthodox-protestants gehoor met de Opstand en de Gouden Eeuw, maar het beroep
dat de katholieken op de middeleeuwen deden om hun bijdrage aan de natie aan te
tonen:
Er ligt tegenover het drijven van den modernen staat, een wondere kracht
en ongelooflijke bekoring, in dat beroep op ons volksverleden. En daarom,
het is aan Rome's volgeling te vergeven, dat hij, door vromen waan verleid,
een oogenblik dien zoeten droom dorst droomen. Wij intusschen, min op
droomen belust en meer naar werkelijkheid dorstend, zijn nog altijd van
meening, dat de nieuwe volksformatie geen product van een eeuwenoud,
maar van het jongstverleden zijn moet, en eischen dus, dat de nieuwe kleur
die onze nationaliteit zal dragen, uit de elementen, die thans in ons volk
aanwezig zijn, door de wrijving des levens zal worden gemengd.40
Aan het eind van zijn rede sprak Kuyper het vertrouwen uit dat het
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orthodoxe protestantisme in de strijd om de toekomst van de natie de sterkste zal
blijken. Dat vertrouwen blijkt toch weer te berusten op het verleden. Onder de
Republiek en tijdens de Gouden Eeuw bepaalde het orthodoxe protestantisme als
enige de nationale identiteit. Dat was de tijd van Nederlands grootste bloei, en het
ligt daarom voor de hand dat het orthodoxe protestantisme ook aan de vorming van
het nieuwe karakter van de natie de grootste bijdrage zal leveren. Het is een redenering
die nauw aansluit bij de aanhef van Ons Program, het politieke programma van de
Anti-Revolutionaire Partij. Daar is sprake van drie perioden waarin op beslissende
wijze vorm werd gegeven aan het Nederlands volkskarakter: de middeleeuwen, de
eeuw van de Reformatie, de tijd rond 1800. In de zestiende eeuw is dé grondtoon
van het volkskarakter vastgelegd, en de anti-revolutionairen vertegenwoordigen
daarom, meer dan katholieken of liberalen, de ideële kern van de natie.
Kuypers rede uit 1869 is hier zo uitgebreid samengevat, omdat hij op verschillende
momenten in zijn lange loopbaan, al naar gelang de omstandigheden, meer kon
beklemtonen dat zijn aanhangers slechts één onder meerdere groepen binnen de
Nederlandse samenleving vormden, of juist hun ijdelheid kon strelen door hen de
kern van de natie te noemen. In zijn Confidentie bijvoorbeeld, die slechts vier jaar
na de Utrechtse rede gepubliceerd werd, is onbekommerd sprake van het gereformeerd
karakter van het Nederlandse volk. Daar stipt Kuyper even snel aan hoe de lutheranen
de gereformeerde kerkinrichting, de doopsgezinden de gereformeerde aanvaarding
van het staatsambt, en de katholieken sporen van de gereformeerde genadeleer hebben
overgenomen.41 De schets in de Confidentie is een orthodox-protestantse versie van
Hofstede de Groots beeld van de manier waarop de ware Nederlandse godgeleerdheid
in alle bestaande kerkelijke groepen doorwerkt.
Toch is er een belangrijk verschil tussen Kuyper en Hofstede de Groot. Kuyper
gaat altijd uit van het bestaan van meerdere, verschillende groepen binnen de
Nederlandse samenleving. Hij verwerpt altijd de mogelijkheid dat de staat het leven
van de natie vorm kan geven. Ook de Confidentie bevat een pleidooi voor een systeem
van vrije kerken, die zichzelf organiseren en niet van de overheid afhankelijk
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zijn. Kuypers grote voorbeeld daarvoor is Amerika.42 Hij verwacht dat een dergelijk
systeem zulke krachten zal ontvouwen dat het zal leiden tot een culturele hegemonie
van het orthodoxe protestantisme binnen de samenleving.
In 1887, op het hoogtepunt van de scheuring in de voormalige publieke kerk waar
zijn agitatie op was uitgelopen, formuleerde Kuyper kort en scherp, in een rede die
de titel Tweeërlei Vaderland droeg, zijn verwerping van de gedachte dat kerk en
vaderland samen zouden kunnen vallen. Hij wenst geen volkskerk, maar een kerkvolk,
dat zich isoleert, ‘niet om ons buiten het vaderlandsche leven te stellen, maar om
juist door ons isolement het ons toebetrouwde pand voor dat Vaderland te redden’.43
Dat werd de ideologie van de verzuiling. Kuyper onderscheidde drie krachten of
stromingen binnen het Nederlandse volk. Hij neigde er in toenemende mate toe die
stromingen in bijzondere sociale groepen te lokaliseren. De voorstelling van de
‘volksdelen’ zou in de twintigste eeuw gemeengoed worden. De hervormde socioloog
Kruyt en de katholieke Goddijn beginnen hun bekende artikel uit 1962, waarin zij
verzuiling en ontzuiling als sociologisch proces beschrijven, met een korte historische
inleiding.44 Daarin worden de voorwaarden voor het ontstaan van de verzuiling
teruggevoerd tot het allereerste begin van de Nederlandse onafhankelijkheid. In de
religieuze conflicten tijdens de zestiende eeuw onderscheiden zij drie groepen. De
laat-middeleeuwse katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden werd van twee
kanten belaagd. Binnen de kerk kwam een hervormingsgezinde stroming op, die een
humanistisch en Erasmiaans karakter droeg. Deze hervormingsbeweging had diepe
wortels in de Nederlandse samenleving en geschiedenis. Ze was voorbereid door de
laat-middeleeuwse vroomheidsstroming van de moderne devotie en had de draagster
kunnen worden van een nationale Reformatie, als ze niet tijdens de Opstand door
een derde, van buiten gekomen stroming was verdrongen: het calvinisme. De drie
stromingen katholicisme, humanisme en calvinisme vormen volgens Kruyt en Goddijn
sindsdien de vaste bestanddelen van de Nederlandse geschiedenis. Nog in de zestiende
eeuw zelf werden ze vast verankerd in verschillende volksdelen. De beide auteurs
bewaren hun neutraliteit jegens de drie
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stromingen door erop te wijzen dat elke groep, wanneer ze de overhand kreeg, de
andere verdrukte. Dat deden de katholieken in de zestiende eeuw, de calvinisten
tijdens de Republiek, de liberalen in de negentiende eeuw. Pas met de opkomst van
de verzuiling - en daarmee bedoelen zij in deze inleiding vooral de opkomst van de
confessionele partijen tijdens de strijd om het religieus karakter van het onderwijs werd gepoogd alle partijen recht te doen.
Dit beeld van het religieus verleden van Nederland is vrijwel alom aanwezig in
de werken van Nederlandse politieke en sociale wetenschappers die zich op Nederland
richten. Het speelde een overheersende rol binnen de legitimatie van het ondernemen
van de verzuilende groepen. Daar gaf het aanleiding tot een interpretatie van de
verzuiling als emancipatie, het bevrijden van verdrukte groepen uit een
minderwaardige positie. De volksdelen komen verder voor in vrijwel alle
wetenschappelijke literatuur over verzuiling, tot de meest recente toe.45 En hoewel
geen professionele historicus het begrip ten grondslag heeft gelegd aan een algemene
geschiedenis, en de meeste historici het woord zelfs vermijden, speelt de voorstelling
ook in hun onderzoek een belangrijke rol. De recente golf van lokaal historisch
onderzoek naar het ontstaan van de verzuiling, bijvoorbeeld, gaat als vanzelfsprekend
uit van dit interpretatieschema, ook al bieden de resultaten van het eigen onderzoek
er geen bevestiging voor.46
Het beeld is onjuist. Een orthodox-protestantse groep binnen de Nederlandse
samenleving ontstond pas in de tweede helft van de negentiende eeuw.47 Het is niet
zinvol om te proberen de geschiedenis van godsdienst in Nederland op een dergelijke
manier op te nemen in één verhaal.48 Als we de notie van de volksdelen beschouwen
als een manier om een religieus verleden te produceren, is het duidelijk hoezeer de
voorstelling afhankelijk is van Ypey en Dermouts beeld van de geschiedenis van
godsdienst in Nederland. De notie van volksdelen is een middel om de herinvoering
van religieus verschil in de publieke sfeer te rechtvaardigen terwijl men godsdienst
formeel blijft lokaliseren in het innerlijk van individuen. Het argument luidt dat het
gereformeerd protestantisme en het katholicisme een belangrijke rol moeten spelen
in de Nederlandse samenleving omdat ze de religieuze overtuiging zijn van delen
van het Nederlandse volk. Het is

Peter van Rooden, Religieuze regimes

168
deze etnisering van religieus verschil die het mogelijk maakte de moderne
massapolitiek in Nederland vergaand op godsdienst te baseren.
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6 Het ontstaan van het orthodox-protestantse volksdeel
Godsdienst en de moderne massapolitiek
Tot ver in de twintigste eeuw was religieus verschil van groot belang in de
Nederlandse samenleving. Op vrijwel elk gebied van het maatschappelijk leven
speelde godsdienstige identiteit een rol. Religieuze verschillen waren vergaand
verinnerlijkt en deel geworden van dagelijks gedrag. Uiterlijke kenmerken of enkele
woorden waren doorgaans voldoende om mensen godsdienstig te plaatsen.
Katholieken en orthodoxe protestanten waren het eenvoudigst te herkennen.
Katholieken waren in één kerkelijke organisatie verenigd. Orthodoxe protestanten
vond men zowel in de Nederlandse Hervormde Kerk, de voortzetting van de publieke
kerk van de Republiek, als in allerlei kerkelijke groeperingen die zich sinds het
tweede kwart van de negentiende eeuw van haar en van elkaar hadden afgescheiden.
Landelijk beschouwd waren beide groepen minderheden, maar in bepaalde gebieden
van het land waren ze sterker aanwezig dan elders. In sommige streken maakten
katholieken of orthodoxe protestanten de meerderheid van de bevolking uit. Er was
sprake van verschillende geografische verdelingen. Op grond van het aandeel dat
katholieken van de lokale bevolking uitmaken, kunnen drie gebieden in Nederland
onderscheiden worden. In een band dwars door het land, van het zuidwesten naar
het noordoosten, treft men nauwelijks katholieken aan. Ten oosten en ten zuiden van
deze strook, in Twente en beneden de grote rivieren, is de bevolking juist vrijwel
volledig katholiek. Alleen in het derde gebied, ten noorden en westen van de
homogeen protestantse strook, dus in Utrecht, in grote delen van Noord- en
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Zuid-Holland, en in het zuidwesten van Friesland, leven katholieken te midden van
protestanten, al dragen ook hier kleinere gebieden soms een religieus homogeen
karakter.1
De tegenstelling tussen orthodoxe en liberale of vrijzinnige protestanten is van
een andere aard dan die tussen katholieken en protestanten. De verspreiding van het
orthodoxe protestantisme in Nederland berust op een eigen geografische verdeling.
De meeste orthodoxe protestanten, zowel binnen als buiten de voormalige publieke
kerk, zijn te vinden in een Nederlandse Bible belt, een gebied dat loopt van delen
van Zeeland, langs de Zuidhollandse waarden, door Utrecht en over het westen en
noorden van de Veluwe naar de kop van Overijssel. Dit gebied vormde in de twintigste
eeuw de ruggegraat van de orthodox-protestantse beweging.2 Als verklaring voor
moderne religieuze ontwikkelingen, bijvoorbeeld de groei van de onkerkelijkheid,
is deze geografische concentratie van orthodoxe protestanten belangrijker dan de
tegenstelling tussen stad en platteland.3
Het is niet goed mogelijk de verspreiding van de katholieken met die van de
orthodoxe protestanten met elkaar in verband te brengen. Beide geografieën vormen
geen samenhangend patroon. Orthodoxe protestanten zijn soms aanwezig in streken
waar ook katholieken wonen. De provincie Utrecht is daarvan een voorbeeld. Maar
ook volledig protestantse gebieden, zoals de waarden en eilanden van Zuid-Holland
of de Veluwe maken deel uit van de geografie van het orthodoxe protestantisme. En
aan de andere kant zijn ook de gebieden waarin orthodoxe protestanten ontbreken
of zwak vertegenwoordigd zijn soms religieus gemengd (Noord-Holland boven het
IJ), soms homogeen protestants (het grootste deel van de drie noordelijke provincies).
Ook de aard van beide verdelingen verschilt. De concentratie van orthodoxe
protestanten is geringer dan die van katholieken. In de eerste helft van de twintigste
eeuw, bijvoorbeeld, was geen enkele predikant van de Hervormde Kerk in de provincie
Utrecht vrijzinnig. Maar in de religieuze behoeften van vrijzinnige protestanten in
de provincie werd voorzien door een vereniging. Groningen, aan de andere kant,
waar veruit de meeste hervormde predikanten niet orthodox waren, kende een goed
georganiseerde gereformeerde minderheid.
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Hun vooraanstaande rol in de Nederlandse samenleving dankten de katholieken en
orthodoxe protestanten overigens niet aan hun lokale bolwerken, maar aan hun
landelijke organisaties. Beide groepen stelden zich sinds het einde van de negentiende
eeuw voor als landelijke gemeenschappen van gelijkgezinden. Ze beschouwden
zichzelf als volksdelen, als bovenlokale gemeenschappen die in stand werden
gehouden door de overdracht van waarden door ouders aan kinderen en waar men
in principe door geboorte deel van uitmaakte. Ze definieerden zich dus in wat men
etnische termen zou kunnen noemen. De voorstelling dat religieuze identiteit
samenviel met het behoren tot een bijzondere historische groep binnen het
Nederlandse volk, rechtvaardigde de aparte organisatie van katholieken en orthodoxe
protestanten in het politieke en maatschappelijke leven. Het was deze etnisering van
religieus verschil die het mogelijk maakte godsdienst ten grondslag te leggen aan
politieke en maatschappelijke mobilisaties in de publieke sfeer. Formeel werd
godsdienst nog steeds in het innerlijk van de burgers van de natie gelokaliseerd.
Niemand streefde naar de herinvoering van de wettelijke bevoorrechting van bepaalde
religieuze handelingen of voorstellingen in de publieke sfeer. Men eiste slechts voor
de eigen groep haar plaats binnen de natie op. Ook de voorstelling van de volksdelen
berust op de voorstelling dat godsdienst zijn plaats vindt in het innerlijk van de
burgers van de natie.4 Op grond van dit zelfbesef kunnen de katholieke en
orthodox-protestantse mobilisaties als moderne sociale bewegingen beschouwd
worden.
Aan de andere kant is het duidelijk dat het patroon van de verdeling van de
katholieken teruggaat tot de Tachtigjarige Oorlog, in het bijzonder op de loop van
het politiek-militaire front tijdens grofweg de jaren 1600-1620. Het religieus
gemengde gebied in het westen was toen het hart van de Republiek. Autoriteiten
stonden er al heel vroeg een zekere mate van katholieke reorganisatie toe. De band
met een louter protestantse bevolking dwars door het huidige Nederland stemt overeen
met het gebied dat in deze jaren vlak achter het front lag. Hier werd iedere vorm van
katholieke kerkelijke organisatie onderdrukt. De bewoners van deze gebieden hadden
naast de diensten van de publieke kerk geen religieuze alternatieven. De gebieden
in

Peter van Rooden, Religieuze regimes

172
het zuiden en oosten werden pas aan het eind van de jaren 1620 of later door de legers
van de Republiek veroverd. De confessionele identiteit van de bevolking was daar
gedurende twee generaties versterkt door de Contrareformatie. De Republiek was
niet in staat of bereid de katholieke organisatie in de nieuw veroverde gebieden geheel
te onderdrukken.
Het is van belang om te zien dat deze hypothese over verschillende gebieden met
een eigen religieus-politieke ordening niet alleen betrekking heeft op het katholicisme.
Ze betreft alle aspecten van godsdienst onder de Republiek. Ook de positie van de
gereformeerde, publieke kerk was in de verschillende gebieden niet dezelfde. In het
gebied dat de protestantenband zou worden was zij volledig aan de overheid
onderworpen. In de kern van de Republiek genoot zij relatief nog de meeste vrijheid.
Ook de protestantse dissenters vindt men vrijwel uitsluitend in dit kerngebied van
de Republiek. Alleen daar kan men daarom tijdens de eerste helft van de zeventiende
eeuw op zinvolle wijze spreken over groepen die tot geen van de bestaande kerken
behoorden, omdat zij iedere vorm van kerkelijke verdeeldheid van het christendom
afkeurden.
Dit betekent niet dat de inhoud van de religieuze identiteiten rond 1620 al vastlag.
Gedurende de zeventiende eeuw vonden nog ontwikkelingen plaats in wat het
betekende om gereformeerd, katholiek, of doopsgezind te zijn. Alleen wat betreft de
katholieken is daar, door Frijhoff, een uitgebreidere studie aan gewijd.5 Maar die
inhoudelijke veranderingen nemen niet weg dat de grenzen tussen katholieken en
protestanten grotendeels in de jaren 1600-1620 bepaald werden. Er zijn nauwelijks
voorbeelden van streken die sindsdien van katholiek protestants of omgekeerd zijn
geworden.
De twintigste-eeuwse geografische verdeling van het orthodoxe protestantisme
beantwoordt niet op een vergelijkbare manier aan een bepaalde historische gebeurtenis
of omstandigheid. Ze houdt geen verband met de aanwezigheid van katholieken. Ze
past evenmin bij de geografie van de grootste crisis van de publieke kerk, de
remonstrantse twisten aan het begin van de zeventiende eeuw. De provincie Utrecht
is in de moderne tijd altijd een orthodox bolwerk geweest, maar in de eerste decennia
van de zeventiende eeuw was de provincie
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overwegend remonstrants. In geen classis van de provinciale synode van Zuid-Holland
werd in 1620 zo'n groot deel van de predikanten wegens remonstrantisme afgezet
als in het tegenwoordig spreekwoordelijk orthodoxe gebied rond Woerden. Friesland,
in de moderne tijd een vrijzinnige provincie bij uitstek, was toen een
contraremonstrant bolwerk. Evenmin is er sprake van een verband met vroege of
late opbouw van de organisatie van de publieke kerk. Onder de tegenwoordige
orthodoxe gebieden vindt men zowel de voormalige classis Dordrecht, al in de
zestiende eeuw hét voorbeeld van een goed georganiseerd gereformeerd kerkverband,
als de provincie Utrecht, waar de opbouw van de gereformeerde kerkelijke organisatie
eigenlijk pas na 1620 serieus ter hand werd genomen.
De vraag die ik in dit hoofdstuk wil beantwoorden heeft betrekking op het tijdstip
waarop de geografische verdeling van het orthodoxe protestantisme ontstond. Het
ligt voor de hand dat het tijdstip van ontstaan ook inzicht geeft in de manier waarop
deze groep tot stand kwam. Ik beantwoord de vraag met behulp van een kwantitatieve
analyse van de bewegingen van predikanten tussen gemeenten in de tweeëneenhalve
eeuw van 1625 tot 1875.
De tegenstelling tussen orthodoxe en vrijzinnige protestanten vertaalde zich in
Nederland pas in de negentiende eeuw in organisatorische tegenstellingen. Twee
processen speelden daarbij een rol. Ten eerste ontstonden er nieuwe kerken naast de
Nederlandse Hervormde Kerk, de voortzetting van de publieke kerk van de Republiek.
Deze nieuwe kerken, doorgaans met het woord ‘gereformeerd’ in hun naam, waren
niet zeer stabiel. Ze maakten geregeld ook eigen kerkscheuringen door, maar al deze
kerken en kerkjes kunnen als orthodox beschouwd worden. Daarnaast deed zich ook
binnen de Hervormde Kerk een proces van organisatorische polarisatie voor. Er
ontstonden verschillende organisaties van predikanten. Hervormde gemeenten die
een predikant beriepen hielden rekening met de organisatie waartoe hij behoorde of
waarmee hij sympathiseerde. In de jaren 1920 was men van mening dat iedere
predikantsplaats in de Hervormde Kerk een bepaalde kleur had.
De geografische stabiliteit van het orthodoxe protestantisme in de twintigste eeuw
is onlangs met behulp van deze organisatorische ver-
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deeldheid aangetoond door sociaal-geografen van de Universiteit van Amsterdam.6
Zij bepaalden het percentage dat orthodoxe protestanten uitmaakten van de bevolking
van iedere burgerlijke gemeente in de jaren 1920 en in de jaren 1980. Daartoe
combineerden ze analyses van volkstellingen en opinieonderzoeken met een
reconstructie van de theologische verdeeldheid binnen de Hervormde Kerk. Zij
slaagden erin de theologische kleur van 90 procent van de bijna 1600
predikantsplaatsen van die kerk ondubbelzinnig te bepalen. De volkstelling van 1920
geeft het aantal hervormden in iedere burgerlijke gemeente. Het aandeel dat orthodoxe
hervormden daarvan uitmaakten werd vastgesteld op basis van de verhouding van
het aantal orthodoxe en vrijzinnige predikantsplaatsen binnen die burgerlijke
gemeente. De volkstelling van 1920 biedt ook het aantal leden van de verschillende
orthodoxe groepen die zich sinds de negentiende eeuw van de Hervormde Kerk
hadden afgescheiden. Combinatie van beide gegevens maakt het mogelijk het totale
aantal orthodoxe protestanten, zowel binnen als buiten de voormalige publieke kerk,
te bepalen. Een vergelijkbare procedure werd ondernomen om de geografie van het
orthodoxe protestantisme in de jaren 1985-1986 vast te stellen. Beide patronen bleken
wezenlijk hetzelfde te zijn. In de twintigste eeuw ondergaat de verspreiding van de
orthodoxe protestanten geen wijzigingen.
De eerste richtingenorganisatie voor predikanten werd opgericht in 1864. Het is
niet mogelijk om op een eerder tijdstip dan de jaren 1920 de theologische oriëntatie
van alle predikantsplaatsen van de Hervormde Kerk of haar voorgangster onder de
Republiek te bepalen. Het is wel mogelijk om na te gaan of de bewegingen van
predikanten tussen gemeenten in eerdere tijden al overeenkwamen met het patroon
dat in de twintigste eeuw bestond. Aan het begin van deze eeuw zijn lijsten
gepubliceerd die van iedere gemeente van de Hervormde Kerk de predikanten
opsommen die haar sinds de Reformatie of haar oprichting bediend hebben.7 Zulke
lijsten geven het begin en eind van het verblijf van iedere predikant in de gemeente.
De reden voor de beëindiging van de bediening wordt gegeven (doorgaans overlijden
of vertrek, soms pensionering of afzetting) en, waar dat van toepassing is, de gemeente
waar de predikant vandaan kwam of naar vertrok.
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De gegevens uit deze lijsten over de periode tussen 1625 en 1875 zijn voor een aantal
gebieden opgenomen in de elektronische kaartenbak, die ook gebruikt werd bij de
analyse van de sociale ontwikkeling van het predikantschap in hoofdstuk 2 hierboven.
Basis voor de selectie van te onderzoeken gebieden vormde de indeling van de
publieke kerk van de Republiek in classes. Classes waren de belangrijkste
organisatorische eenheden van de publieke kerk. Ze bestonden doorgaans uit zo'n
twintig à vijfentwintig gemeenten in een gebied rond een belangrijke stad. De
predikanten van de classis ontmoetten elkaar geregeld, meestal ieder half jaar. Zij
examineerden nieuwe predikanten, bespraken zaken en conflicten die binnen de
classis waren voorgevallen, luisterden naar preken en deelden een uitgebreide maaltijd.
De classes waren de belangrijkste plaats voor het in stand houden en vormen van de
mentaliteit van de predikanten. In de elektronische kaartenbak zijn alle gegevens
opgenomen over de predikanten die in de tweeëneenhalve eeuw tussen 1625 en 1875
gemeenten bedienden op het gebied dat tijdens de Republiek behoorde tot de classes
Gorinchem, Woerden, en Voorne en Putten van de particuliere synode van
Zuid-Holland, de classis Alkmaar van de particuliere synode van Noord-Holland en
alle classes van de provinciale synoden van Utrecht, Overijssel en Friesland. In de
twintigste eeuw droegen de meeste van deze gebieden een uitgesproken vrijzinnig
of orthodox karakter. In het midden van de achttiende eeuw stonden hier zo'n 500
van de ongeveer 1550 predikanten die de publieke kerk toen telde.

De aard van het predikantschap
Voor we overgaan naar de kwantitatieve analyse van de bewegingen van predikanten
tussen gemeenten moet iets gezegd worden over de manier waarop predikanten aan
gemeenten verbonden raakten en over de sociale ontwikkeling van het predikantschap.
De toebedeling van predikanten aan gemeenten is sinds de instelling van de publieke
kerk in de zestiende eeuw niet wezenlijk gewijzigd. Een lichaam dat de plaatselijke
gemeente vertegen woordigt (doorgaans haar bestuur, de kerkeraad, soms één of
meer leken die het patronaatsrecht bezit-
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ten, onder de Republiek ook wel een instelling) beroept een predikant. De predikant
beslist of hij het beroep aanneemt of afslaat. Neemt hij het beroep aan, dan zijn hij
en de gemeente aan elkaar verbonden tot zijn dood, pensioen, of aangenomen beroep
naar een andere gemeente. Een gemeente kan een predikant niet ontslaan of tijdelijk
aanstellen. Een predikant kan een gemeente niet verlaten en predikant blijven, zonder
door een andere gemeente beroepen te zijn.
Hoewel de regels voor het beroepen van predikanten gedurende de afgelopen vier
eeuwen niet wezenlijk veranderd zijn, heeft de sociale aard van het Nederlandse
predikantschap een volledige omwenteling ondergaan. Het proces is hierboven in
hoofdstuk 2 beschreven. Pas in het laatste kwart van de achttiende eeuw ontstond
een nationale arbeidsmarkt voor predikanten. Daarvoor hadden relatieve
predikantentekorten in de ene provincie geen verband met overschotten of tekorten
in andere provincies. Tot de jaren 1770 leek de sociale opbouw van het
predikantenkorps van de gereformeerde, publieke kerk van de Republiek eigenlijk
veel op de laat-middeleeuwse, katholieke geestelijke stand. Onder de beroepen
predikanten, die verbonden waren aan een gemeente, bevond zich doorlopend een
kerkelijk proletariaat van geestelijken die hun opleiding voltooid hadden en in principe
beroepbaar waren, maar nog geen beroep hadden gekregen.8 Zij leefden uit eigen
middelen of sleten hun leven als assistenten van zittende predikanten, als ‘Geestelijke
Huurpaarden’. De gemiddelde wachttijd tussen het proponentsexamen, dat beroepbaar
maakte, en het eerste beroep bedroeg tussen de vier en zes jaar. Het permanente
overaanbod van potentiële predikanten maakte het tamelijk ongebruikelijk dat een
predikant vaak van gemeente wisselde. Steden beriepen predikanten die al een
gemeente bediend hadden. Rijke dorpen stelden zich tevreden met een proponent
met ervaring als assistent. Arme dorpen beriepen een jonge proponent. Voor 1770
diende ongeveer de helft van alle predikanten slechts één gemeente. Zij stierven op
het dorp waar ze ongeveer een kwart eeuw eerder beroepen waren. Eenderde van
alle predikanten diende twee gemeenten. Slechts één van iedere zes predikanten
diende drie gemeenten of meer. Kwalificatie op basis van ervaring was onder dit
regime van groot belang. Maar in een situatie van een permanent overaanbod van
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mogelijke kandidaten is ervaring alleen niet voldoende. Men diende ook connecties
te hebben. Verdeling van predikantsplaatsen vond plaats op basis van patronage.
In het laatste kwart van de achttiende eeuw veranderde deze eeuwenoude geestelijke
stand van karakter. Vanaf 1760 daalde het aantal beschikbare proponenten gestaag.
Dorpsgemeenten die vroeger een ervaren proponent als predikant zouden hebben
gekozen, voelden zich voortaan aan hun stand verplicht een ervaren predikant te
beroepen. De mobiliteit van de predikanten steeg. Een nationale integratie vond
plaats. Steeds vaker wisselden predikanten over grote afstand van gemeente. De
daling van het aantal beschikbare proponenten was niet het gevolg van een afname
van de belangstelling voor godsdienst of van een achteruitgang van het aanzien van
het predikantschap. Integendeel, gemeenten bleken bereid aanzienlijke middelen aan
te wenden om predikanten elders weg te kopen of om hun eigen predikant juist te
belonen wanneer hij een beroep afsloeg. Men krijgt de indruk dat onder de Republiek
niet eerder zoveel aan godsdienst was uitgegeven als in het laatste kwart van de
achttiende eeuw. Bovendien lijken in deze jaren de in de eigenlijke zin van het woord
‘beroepsmatige’ kwalificaties van de predikant van groter belang te worden. Men
beriep iemand vooral vanwege zijn persoonlijke vervulling van het predikantschap.
Deze ontwikkeling, die op zichzelf alleen de keerzijde was van het ontstaan van een
arbeidsmarkt voor predikanten, werd door hen met enige zorg waargenomen.9
Deel van de transformatie van de aard van het predikantschap aan het eind van de
achttiende eeuw was de opkomst van handboeken voor predikanten. In zulke boeken
treft men geregeld verwijzingen aan naar de invloed die de vromen hebben op het
aanzien van de predikant. Zulke mensen beoordeelden de persoonlijke vroomheid
van de predikant en waren doorslaggevend voor de reputatie die hij in zijn gemeente
genoot.10 In 1792 merkte Fokko Liefsting in zijn uitstekende Gedachten over het
Predikamt op dat men ‘zulke mensen (...) genoegzaam in alle gereformeerde
gemeenten van ons vaderland [vindt]; op sommige plaatsen en in sommige streeken
zijn ze menigvuldig, daar ze elders dunner zijn gezaait’. Hij legde verder uit dat zulke
mensen grote invloed uitoefenen op de carrière van een predi-
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kant, omdat ze in contact staan met geestverwanten elders en zo bepalen of een
predikant door andere gemeenten beroepen wordt.11
Dit groter belang van de persoonlijke kwalificaties van de predikant vond plaats
tegen de achtergrond van een vergaande homogenisering van het predikantenkorps
als geheel. Die homogenisering had drie aspecten. Het werd gebruikelijk dat iedere
predikant tijdens zijn loopbaan meerdere malen van gemeente wisselde. Deze
wisselingen vonden bovendien in toenemende mate over het hele land plaats. Ten
derde werd de stand van de predikanten sociaal homogener. Deze drie elementen
kunnen als één ontwikkeling worden beschreven. In het laatste kwart van de achttiende
eeuw werden de predikanten tot een nationale beroepsgroep.
Deze omslag in het sociaal karakter van het predikantschap was nauw verwant
met de opkomst van een religieus nationalisme in Nederland.12 In het laatste kwart
van de achttiende eeuw veranderde ook de religieuze voorstelling van de politieke
gemeenschap. In plaats van als een geheel van ordenende hiërarchieën werd deze
voortaan voorgesteld als een nationale gemeenschap van morele burgers. Godsdienst
werd niet meer gelokaliseerd in de orde van de samenleving, maar in het innerlijk
van individuen. De sociale verandering in het predikantschap sloot hier nauw bij
aan. Predikanten ontleenden hun aanzien voortaan niet meer aan het bekleden van
een plaatselijk en openbaar ambt, maar aan het aanzien en de natievormende functie
van hun beroepsgroep in de Nederlandse samenleving als geheel. Ook hun
taakopvatting veranderde daardoor. De sociale homogenisering van de
predikantenstand en zijn nauwe band met de hogere burgerij hingen nauw samen
met de voorstelling dat de taak van de predikanten vooral bestond in de morele
vorming van individuen, en niet in het representeren van een orde.
De reorganisatie van de voormalige publieke kerk door de bureaucratie van het
nieuwe koninkrijk in 1816 sloot aan bij de veranderde sociale positie van de predikant
en de nieuwe lokalisering van godsdienst in het innerlijk van de burgers van het
vaderland. Voor het eerst werd de voormalige publieke kerk tot een werkelijk
nationaal lichaam, bestuurd volgens landelijk geregelde normen en voorschriften.
Binnen de kerk kregen de predikanten het voor het zeggen. Hun
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opleiding vond voortaan verplicht aan de universiteiten plaats, en duurde vijf à zes
jaar.13 De eenheid van de beroepsgroep werd versterkt door het in hoge mate erfelijke
karakter van het predikantschap in de negentiende eeuw. Al in 1816 was besloten
om aan predikantszonen die theologie studeerden ieder jaar honderd gulden uit te
keren. In 1820 werd dat verhoogd tot tweehonderd gulden, en werden de theologische
lessen aan de universiteit bovendien gratis gegeven, terwijl het de hoogleraren
verboden werd collegegeld te heffen.14 De administratie van de uitbetaling van deze
academiegelden is slecht bewaard gebleven, maar in de archieven van het Departement
voor Protestantse Erediensten bevinden zich nog enkele stukken, die het mogelijk
maken te bepalen hoeveel studenten in de theologie de zoon van een predikant waren.
In 1858 waren er dat 195, iets meer dan 40 procent van de 465 studenten die toen
als theoloog stonden ingeschreven.15 Ook in de jaren 1820-1840 lijkt dat het percentage
predikantszonen geweest te zijn.16
Veel studenten die geen vader hadden die predikant was, stamden wel uit een
predikantengeslacht. F.L. Rutgers, die in 1853 in Leiden theologie ging studeren,
was de zoon van een hoogleraar, maar zijn vier ooms, zijn oudoom en grootvader
en zijn overgrootvader waren predikant geweest. De meeste predikanten in zijn
voorgeslacht waren getrouwd met dochters van predikanten.17 François Haverschmidts
vader was apotheker en succesvol wijnhandelaar. Maar zijn moeder was de dochter,
zijn zuster de vrouw van een predikant. Haverschmidt heeft zich geregeld uitgelaten
over de rol die zijn grootvader de predikant in zijn leven gespeeld heeft, en toen hij
in 1889 terugkeek, bij zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, herinnerde hij aan de
twaalf predikanten in diens - en daarmee in zijn eigen - voorgeslacht.18
Naast het beroep en de familiebanden versterkte in de negentiende eeuw ook de
gedeelde studie de homogeniteit van het predikantenkorps. Ook zijn naar huidige
maatstaven weinig grondige academische scholing maakte de predikant in de
negentiende-eeuwse Nederlandse samenleving tot iets bijzonders. Het aantal
theologiestudenten fluctueerde gedurende de eeuw. Hoogtepunten in aantallen
afstuderende predikanten vielen in de jaren rond 1830, rond 1860, en rond
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1900. In het academisch jaar 1856-1857 was iets meer dan één op de drie - 38 procent
- van de ingeschreven studenten theoloog. Er studeerden toen zelfs net even meer
theologen dan juristen. Tien jaar eerder, in 1848-1849, was iets meer dan één op de
vijf studenten theoloog geweest. En zelfs in 1883-1884, toen het aantal ingeschreven
theologiestudenten een historisch dieptepunt bereikte, maakten zij nog meer dan tien
procent uit van het totale aantal studenten.19 Er is wel geopperd dat de daling van het
aantal theologiestudenten in de jaren 1860 en 1870 het gevolg was van het veranderde,
meer geseculariseerde intellectuele en culturele klimaat na 1860.20 Dat is niet juist.
De rekrutering van studenten voor het predikantschap werd voornamelijk bepaald
door aan het beroep inherente factoren. In de negentiende en twintigste eeuw is er
sprake van een mechanisme dat in de economie bekend staat als de
varkensfokkerscyclus. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor predikanten kenden
grote en elkaar versterkende schommelingen. In de jaren 1820 steeg het aantal
studenten in de theologie snel, als gevolg van de door de overheid en synode genomen
maatregelen om het studeren in de theologie goedkoper te maken. Al in 1830 voldeed
het aanbod van beschikbare predikanten aan de vraag, maar de toen verslechterende
vooruitzichten op een beroep door een gemeente zorgden pas jaren later voor een
daling in het aantal afstuderende predikanten. Pas in 1839 was het aantal afgestudeerde
kandidaten dat op de markt kwam lager dan het jaar daarvoor. Het grote overschot
aan kandidaten verslechterde hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk, en in de
tweede helft van de eeuw dachten predikanten en hun familie met huiver terug aan
deze jaren. ‘Het is niet te zeggen wat bejegeningen van lompe trotsche boeren zich
beschaafde menschen moesten laten welgevallen.’21 Ook de kansen van zittende
predikanten op een beroep naar een andere gemeente namen sterk af. Toen zo'n dertig
jaar later de generatie die in de jaren 1820-1830 gestudeerd had moest worden
vervangen, steeg het aantal vacatures snel. De reactie daarop leidde opnieuw tot een
predikanten-overschot, zo rond 1860. Bij een vacature in de aantrekkelijke gemeente
Brielsch Nieuwland in dat jaar waren er vijftig kandidaten die de kerkeraad verzochten
een proefpreek te mogen houden.22
Zo ontstond in het tweede kwart van de negentiende eeuw de ken-
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merkende generationele opbouw van het predikantenkorps van de Hervormde Kerk.
Om de ongeveer dertig jaar moet een groot aantal predikanten vervangen worden.
Aan die vraag kan het aanbod niet onmiddellijk voldoen, en het aantal vacatures
stijgt snel. Wanneer na enige tijd het aantal kandidaten wel aan de vraag voldoet,
treedt een naijlingseffect op, waardoor er een overschot ontstaat. Alleen de periode
1885-1895 onttrekt zich aan dit model. Toen had eigenlijk de generatie die
afgestudeerd was rond 1860 vervangen moeten worden, maar ondanks een snel
toenemend aantal vacatures steeg het aantal studenten niet. In 1890 moest bijna een
kwart van de gemeenten van de Hervormde Kerk het zonder predikant stellen.
Deze uitzondering valt te verklaren uit de hierboven geschetste ideologische en
sociale samenhang van het predikantenkorps sinds het laatste kwart van de achttiende
eeuw. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw vonden buitengewoon felle
kerkelijke twisten plaats, waarbij ook grote aantallen leken betrokken waren. De
meeste predikanten voelden een diepe weerzin tegen deze conflicten, en de
aantrekkelijkheid van het predikantschap nam er zeer door af. Keetje Hooijer-Bruins,
dochter uit een predikantengeslacht en getrouwd met een predikant die lid was van
de Algemene Synode, verwachtte in deze jaren dat niemand van haar geslacht meer
predikant zou worden, juist vanwege deze verandering in de omgangsvormen binnen
de Hervormde Kerk.23

Het patroon van predikantswisselingen
Op grond van dit overzicht van de sociale ontwikkeling van het predikantschap ligt
het voor de hand drie perioden te onderscheiden bij het beantwoorden van de vraag
of de twintigste-eeuwse verdeling van het orthodoxe protestantisme teruggaat op
eerdere patronen. Het betreft ten eerste de periode van het traditionele predikantschap
tot 1775, ten tweede de halve eeuw van omslag tot 1825, en ten slotte de halve eeuw
van 1825 tot 1875, waarin twee generaties predikanten actief waren. Voor elk van
die tijdvakken kan onderzocht worden of de beweging van predikanten overeenstemde
met het twintigste-eeuwse patroon.
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De procedure is simpel. Eerst werd de theologische positie van iedere predikantsplaats
in de jaren 1920 bepaald. Vervolgens werd nagegaan of de wisselingen tussen
gemeenten van predikanten die zijn opgenomen in de elektronische kaartenbak in
de hierboven onderscheiden perioden beantwoorden aan het twintigste-equwse
patroon. Het is niet moeilijk het resultaat van dit onderzoek samen te vatten. Voor
1825 stemmen de bewegingen van predikanten tussen gemeenten op geen enkele
manier overeen met de twintigste-eeuwse verdeling van de protestantse orthodoxie.
Alleen de bewegingen van de predikanten uit Friesland en Zuid-Holland in de jaren
1825-1875 hebben een statistisch significant verband met de orthodoxe geografie
van de twintigste eeuw.
Het is nuttig de procedure in detail te beschrijven. Om de theologische posities
van de predikantsplaatsen van de Hervormde Kerk te bepalen zijn twee methoden
gevolgd. De sociaal-geografen van de Universiteit van Amsterdam stelden hun
gegevens betreffende burgerlijke gemeenten ter beschikking. Die zijn hier gebruikt
om het percentage te bepalen dat orthodoxe protestanten uitmaakten van de hele
protestantse bevolking van de gemeente. Dat percentage werd dan vervolgens
toebedeeld aan iedere predikantsplaats op het grondgebied van die burgerlijke
gemeente. Het voordeel van deze methode is dat ze ook de verschillende orthodoxe
groepen die zich in de loop van de negentiende eeuw van de Hervormde Kerk hadden
afgescheiden, in ogenschouw neemt. In de jaren 1920 droeg ongeveer de helft van
alle predikantsplaatsen van de Hervormde Kerk een orthodox karakter. Ongeveer 40
procent van de Nederlandse bevolking was toen hervormd. Aangezien de verschillende
orthodox-protestantse kerken buiten de Hervormde Kerk zo'n 10 procent van de
Nederlandse bevolking tot hun aanhang konden rekenen, bevond ongeveer een derde
van alle Nederlandse orthodoxe protestanten zich buiten de Hervormde Kerk. Het
nadeel van een keus voor de burgerlijke gemeente als basis voor de analyse is de
algemeenheid. De meeste burgerlijke gemeenten met een enigszins omvangrijke
protestantse bevolking telden meerdere predikantsplaatsen.
Daarom is het werk van de sociaal-geografen ook herhaald en is de theologische
kleur van iedere predikantsplaats binnen de Hervormde
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Kerk bepaald. Dat gebeurde met behulp van ledenlijsten van de verschillende
theologische verenigingen voor predikanten.24 Het voordeel van deze methode is de
nauwkeurigheid. Het nadeel is dat de verschillende orthodoxe groepen buiten de
Hervormde Kerk buiten beschouwing blijven. Om volledig gebruik te maken van de
nauwkeurigheid biedt tabel 1 een analyse van de bewegingen van predikanten tussen
kerkelijke gemeenten met maar één predikantsplaats. Voor iedere periode zijn voor
alle predikantswisselingen de theologische posities in de twintigste eeuw van de
plaatsen van herkomst gecorreleerd met die van de plaatsen van aankomst. Een
onderzoek naar correlatie is een wiskundige procedure die nagaat of er een statistisch
significant verband bestaat tussen twee reeksen waarden. De uitkomst kan liggen
tussen -1 en +1. In het eerste geval is er een volledig, maar omgekeerd evenredig
verband tussen beide reeksen. In het tweede geval is er een volledig en evenredig
verband. Is de uitkomst daarentegen o, dan is er geen enkel verband tussen beide
reeksen.
Tabel 1. Correlaties tussen de theologische positie van dorpen waaruit en waarnaar
predikanten vertrokken, 1625-1874.
Utrecht
1625-1774 -0,046

Friesland
0,025

Alkmaar
0,033

Overijssel
0,025

Zuid-Holland
0,031

1775-1824

0,026

0,067

-0,002

0,139

-0,022

1825-1874

0,014

0,314

0,217

0,128

0,316

Bron: Van Alphens Nieuw Kerkelijk Handboek.
Het is alleen in de laatste periode, en dan alleen in de onderzochte classes van
Zuid-Holland en de provincie Friesland, dat er sprake is van een enigszins krachtige
voorafschaduwing van het geografisch patroon van de jaren 1920.25 Wanneer we de
gegevens voor deze twee gebieden gedetailleerder analyseren, stuiten we op een
tweede opvallend resultaat.
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Tabel 2. Correlaties tussen de theologische positie van dorpen waaruit en waarnaar
predikanten vertrokken, Zuid-Holland en Friesland, 1825-1874.26
Zuid-Holland

Friesland

1825-1849

intern
-0,113

extern
0,213

intern
0,264

extern
-0,031

1850-1874

0,351

0,456

0,288

0,477

Bron: Van Alphens Nieuw Kerkelijk Handboek.
Het verband is sterker in het geval van predikanten die beroepen worden van of naar
buiten de provincie dan voor predikanten die binnen de provincie van standplaats
wisselen. Bij het gebruik van het percentage orthodoxe protestanten binnen de
protestantse bevolking van iedere burgerlijke gemeente vindt men vergelijkbare
uitkomsten. Ook dan stemmen de bewegingen van predikanten voor 1825 op geen
enkele manier overeen met het patroon van de twintigste eeuw. Alleen na 1850, en
alleen voor Friesland en Zuid-Holland, worden correlaties statistisch significant. Ze
zijn dan in dezelfde orde van grootte als de verbanden in tabel 2, dat wil zeggen,
rond de 0,4.
Het is nu mogelijk de vraag naar het ontstaan van het orthodoxe volksdeel te
beantwoorden. Het twintigste-eeuwse patroon van orthodoxe en vrijzinnige
protestantse gebieden stamt uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
Zuid-Holland en Friesland behoorden tot de gebieden waar het proces van polarisatie
begon. Tijdens de tweedeling waren nationale ontwikkelingen van groter gewicht
dan lokale factoren. In 1875 was de polarisatie verre van voltooid.
Dit zijn verrassende resultaten. Ze gaan in tegen algemeen aanvaarde noties over
de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. De gegevens passen wel bij de
politieke ontwikkelingen. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de
moderne massapolitiek in Nederland op. Nieuwe politieke partijen orthodox-protestants, katholiek, socialistisch - ontstonden en daagden het liberale
politieke monopolie uit. Na aanvankelijke schommelingen zouden van 1920 tot ver
in de jaren 1960 de numerieke verhoudingen tussen de grote partijen min of meer
stabiel blijven. Deze ontwikke-
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ling stemt overeen met de hierboven gepresenteerde gegevens betreffende het ontstaan
van het orthodoxe protestantisme als kerkelijke partij. Zelfs de gegevens betreffende
de vroege kerkelijke polarisatie in Friesland en Zuid-Holland voegen zich moeiteloos
in de politieke geschiedenis. In deze provincies lagen de eerste bolwerken van de
orthodox-protestantse Anti-Revolutionaire Partij, de eerste moderne politieke partij
in Nederland.27 Politieke en religieuze massamobilisaties lijken dus gelijk op te zijn
gegaan. Hier ligt het belangrijkste verschil met gangbare opvattingen. Het is
gebruikelijk om de orthodox-protestantse partijvorming te interpreteren als de politieke
ontplooiing van een al bestaande religieuze groep. Statistische gegevens alleen zijn
niet voldoende om zo'n ingesleten geschiedbeeld te weerleggen. Het is noodzakelijk
de gevonden uitkomsten in een historische samenhang te plaatsen en in een verhaal
op te nemen.

Beelden van het orthodoxe volk
Wanneer het om de religieuze geschiedenis van Nederland in de tweede helft van de
negentiende eeuw gaat, is het altijd nuttig om te beginnen met Abraham Kuyper.
Kuyper ontwikkelde twee noties die grote invloed hebben gehad op het beeld van
de ontwikkeling van het orthodoxe protestantisme in Nederland. De eerste notie wil
dat het Nederlandse volk altijd bestaan heeft uit drie verschillende delen: orthodoxe
protestanten of calvinisten, liberale protestanten of humanisten, en katholieken. De
tweede notie betreft de sociale plaats van het orthodoxe volksdeel. De orthodoxe
waarheid zou vooral door het gewone volk bewaard zijn. Beide voorstellingen zijn
van groot belang voor het hier ontwikkelde argument.
Kuyper sprak op verschillende momenten in zijn lange carrière over drie groepen,
die ieder in een bepaald tijdperk het karakter van het Nederlandse volk hadden
bepaald. Hij kon, al naar gelang van de omstandigheden of zijn publiek, benadrukken
dat de gereformeerden in de zestiende en zeventiende eeuw de ‘grondtoon’ van het
volkskarakter hadden vastgelegd of juist grootmoedig erkennen dat het Nederlandse
volk uit drie groepen met gelijke rechten bestond. Het
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was deze tweede retorische strategie die deel werd van de ideologie die de verzuiling
rechtvaardigde. Ze speelt ook een belangrijke rol in het sociaal-wetenschappelijke
onderzoek naar verzuiling, zoals in het hierboven geanalyseerde artikel van Kruyt
en Goddijn.28 Ook in de recente literatuur over verzuiling, zelfs in de theoretisch
zorgvuldigste studies, speelt het concept van de drie volksdelen een belangrijke rol.
Thurlings neemt in zijn De wankele zuil zonder meer het bestaan aan van een katholiek
volksdeel, dat zich al naar gelang van de omstandigheden op verschillende manieren
organiseerde. En ook bij hem is dit katholieke volksdeel er één van drie.29 Verzuiling
is een bijzondere vorm van organisatie van de bevolkingsgroep, die kan worden
aangenomen of afgelegd zonder de identiteit van de groep wezenlijk aan te tasten.
Bij Thurlings is deze interpretatie nauw verbonden met een partijkeuze in de strijd
die zich in de jaren zestig en zeventig van deze eeuw binnen het Nederlandse
katholicisme afspeelde. Ellemers neemt in zijn verfijnde model van de verhouding
tussen verzuiling en modernisering de driedeling en de geschiedenis van de volksdelen
zonder meer over.30 En ook in Lijpharts bekende studie over het functioneren van de
verzuilde samenleving vormt dit historisch besef een achtergrond van de analyse.
De hardnekkige aanwezigheid van de voorstelling van de drie volksdelen in de
sociaal-wetenschappelijke literatuur zou bijna doen vergeten dat ze niet berust op
historisch onderzoek. De tegenstelling tussen vrijzinnige of humanistische protestanten
en orthodoxe calvinisten wordt meestal geconstrueerd door alle conflicten in de
geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan elkaar gelijk te stellen. De
zestiende-eeuwse botsingen tussen burgerlijke overheid en kerkelijke synoden worden
verbonden met de remonstrantse twisten die uitliepen op de synode van Dordrecht.
Dezelfde tegenstelling wordt dan teruggevonden in de zeldzame, maar zeer bekende
zeventiende-eeuwse conflicten tussen stedelijke overheden en predikanten en in de
strijd tussen de aanhangers van de hoogleraren Coccejus en Voetius. De
negentiende-eeuwse strijd tussen vrijzinnige, moderne theologen en hun orthodoxe
tegenstanders zou dan de laatste akte van dit voortdurende drama zijn.
Maar zelfs op grond van een oppervlakkige blik is het al duidelijk
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dat deze verschillende conflicten niet aan elkaar gelijkgesteld of met elkaar verbonden
kunnen worden. Ideeënhistorisch gezien is er geen sprake van continuïteit. Coccejanen
onderschreven de tegen de remonstranten gerichte beslissingen van Dordrecht, terwijl
de negentiende-eeuwse orthodoxen dat nu juist doorgaans niet deden.31 Geografisch
gezien is er evenmin sprake van voortzetting. Ook de sociale en politieke aspecten
van de verschillende conflicten waren verschillend. De remonstrantse twisten aan
het begin van de zeventiende eeuw droegen het karakter van een totaal sociaal conflict
en brachten de Republiek tot de rand van een burgeroorlog. Allerlei politieke,
economische, maatschappelijke en regionale conflicten kwamen samen in deze strijd
tussen verschillende stromingen binnen het gereformeerd protestantisme.32 Het conflict
tussen de Voetianen en de Coccejanen lijkt zijn continuïteit te hebben ontleend aan
zijn verwevenheid met de politieke strijd tussen facties binnen de regentenelite.33 De
betrokkenheid van het volk was geringer dan tijdens de remonstrantse twisten. De
theologische twisten van de tweede helft van de negentiende eeuw, daarentegen,
waren werkelijk populair en deel van de introductie van de moderne massapolitiek.
Ze waren, zo lijkt het, geen vertaling van andere, sociaal-economische of politieke
conflicten.
Het belangrijkste argument tegen de notie van een doorlopende strijd tussen een
vrijzinnig en een orthodox protestantisme is wel de lange periode van
overeenstemming en ideologische rust van ongeveer het laatste kwart van de
achttiende eeuw tot het midden van de negentiende eeuw. Die overeenstemming, die
door Ypey en Dermout in de jaren 1820 nog met zo veel dankbaarheid was
geconstateerd,34 krijgt in de bestaande kerkhistorische literatuur niet het gewicht dat
ze verdient. De scheuring van de Hervormde Kerk in de jaren 1880, het gevolg van
Kuypers agitatie, leidde tot een nieuwe voorstelling van de Nederlandse
kerkgeschiedenis. In 1816 was de voormalige publieke kerk gereorganiseerd door
de nationale bureaucratie van het nieuwe koninkrijk. De Hervormde Kerk, zoals de
voormalige publieke kerk voortaan ook officieel bekend zou staan, ontving een
nieuwe, hiërarchische en gecentraliseerde organisatie. Voor het eerst werd ze tot een
werkelijk nationaal lichaam. Sinds het laatste kwart
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van de negentiende eeuw is al het ongenoegen van het Nederlandse protestantisme
met de moderne tijd toegeschreven aan deze reorganisatie. Kuyper en zijn volgelingen
rechtvaardigden hun breuk met de Algemene Synode van de Hervormde Kerk door
de legitimiteit van de reorganisatie van 1816 te ontkennen en een beroep te doen op
de kerk van de Republiek. Hervormde predikanten schreven de verdeeldheid en
zwakte van hun kerk toe aan 1816. Beide groepen hadden er belang bij om te laten
zien dat er altijd een rest was gebleven die zijn knie niet voor de Baäl van de moderne
tijd gebogen had. Maar een nuchtere beoordeling van het aangevoerde materiaal
maakt duidelijk dat de reorganisatie vrijwel algemeen geaccepteerd werd. De eenheid
van de predikanten van de voormalige publieke kerk was heel groot en bleef dat tot
ver in de negentiende eeuw. Tot in het derde kwart van de negentiende eeuw was er
nauwelijks van polarisatie sprake.
Hier wordt het argument doorgaans overgenomen door de tweede notie van Kuyper.
In 1873 beschreef hij in zijn Confidentie hoe hij na zijn aankomst als jong en vrijzinnig
predikant in zijn eerste gemeente Beesd ontdekt had dat het gewone volk daar de
waarheden van de orthodoxie bewaard had. Later in zijn leven zou een portret van
een van deze gewone mensen, de vrouw Pietje Baltus, zijn studeerkamer sieren.
Enige twijfel lijkt op zijn plaats. Het verhaal over gewone mensen in de Confidentie
rechtvaardigde Kuypers kerkelijke activiteiten als Amsterdams predikant. Hij
mobiliseerde daar ouderlingen en diakenen tegen zijn medepredikanten.35 In de preek
die Kuyper hield toen hij Beesd verliet vindt men geen verwijzingen naar de gemeente
als een bron of bewaarplaats van religieuze waarheid. Kuyper verwijst naar bittere
conflicten die het gevolg waren van zijn pogingen zijn gemeente te kerstenen.36
Tijdens zijn verblijf in Beesd slaagde Kuyper erin een briefwisseling te beginnen
met Groen van Prinsterer, de belangrijkste orthodox-protestantse politicus. Hij wist
Groens aandacht te vangen door retorisch zijn bekering van de vrijzinnigheid tot de
orthodoxie te beschrijven. In deze schriftelijke verleiding van Groen van Prinsterer
komt het gewone volk niet voor. Kuyper beschrijft zijn bekering als een uiterst
persoonlijke en individuele gebeurtenis.37 Kuyper wist gedurende zijn hele leven zijn
meest per-
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soonlijke overtuigingen zo te formuleren dat ze aan de eisen van het moment tegemoet
kwamen.
Wat het belang van Kuypers ontmoeting met Pietje Baltus voor zijn biografie ook
mag zijn, de voorstelling dat de protestantse orthodoxie bewaard werd onder het
gewone volk, ook toen de predikanten en de leken uit de hogere standen haar verlieten,
wordt in brede kring gedeeld. Het argument neemt doorgaans de vorm aan van een
ouderwetse ideeëngeschiedenis, die de Verlichting voorstelt als de vijand van de
orthodoxie en het christendom. Nu is het duidelijk dat het verschil tussen de cultuur
en de levensstijl van de predikanten en het overgrote deel van de leken veel
uitgesprokener werd tijdens de negentiende eeuw. De laat-achttiende-eeuwse sociale
revolutie in de aard van het predikantschap leidde tot een assimilatie van de leefwijze
van de predikanten aan de cultuur van de hogere burgerij. Het sociale leven van
François Haverschmidt - Piet Paaltjens - in zijn eerste gemeente Foudgum is een
goed voorbeeld. In zijn berinneringen aan dat dorp beschrijft hij hoe sommige
gemeenteleden ontevreden over hem waren, naar hij aanneemt omdat ze beïnvloed
zijn door het ultra-gereformeerdendom. Zijn schets van deze vromen - ze zijn
zeurderig, arrogant, bedrukt - is een cliché uit een traditie die zeker teruggaat tot de
romans van Wolff en Deken, dus tot de tijd dat de sociale homogenisering van de
predikantenstand begon. Haverschmidts schets kan zeker niet gebruikt worden om
de mentaliteit van deze ontevredenen te bepalen. Maar wat uit zijn herinneringen
wel heel duidelijk wordt, is hoezeer voor Haverschmidt het spreken over het geloof
volledig verweven was met een bepaalde stijl van het voeren van gesprekken, waarbij
kunst en andere delen van de hoge burgerlijke cultuur een onverbrekelijk geheel met
godsdienst vormden, nog niet eens zozeer inhoudelijk, maar bovenal wat de vorm
betreft. In zijn herinnering contrasteert hij de omgangsvormen van deze ontevreden
vromen onmiddellijk met de manier waarop hij met zijn academievrienden omging.
De kloof met deze gemeenteleden lijkt dan ook voornamelijk cultureel en sociaal,
eerder dan theologisch van aard te zijn.38 Het milieu waar Haverschmidt wat betreft
omgangsvormen toe behoorde vond hij in Foudgum bij de kantonrechter te Holwerd,
een baron Van Harinxma die op het huis Tjessens
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woonde.39 Tussen Haverschmidt en de plaatselijke elite op zijn dorp, de vier eigenerfde
grote boeren, die ongetwijfeld de kerkvoogdij beheerden en daarmee de fondsen
waaruit hij betaald werd, gaapte een diepe sociale en culturele kloof. Een triest beeld
van deze kloof is te vinden in zijn herinnering hoe, wanneer hij bij hen voor een
verjaardagsvisite op bezoek is, de boeren jenever drinken, hun vrouwen iets zoets,
en de dominee als enige wijn.40
Het besef van een diepgaand cultureel verschil tussen de predikant en zijn
plattelandsgemeente werd algemeen gedeeld. H.J. Hooijer schilderde, in een
flutartikeltje uit 1876, dat juist door zijn clichématig karakter duidelijk maakt dat
het in brede kring gedeelde sociale oordelen verwoordt, de plattelandspredikanten
en hun vrouwen als ‘pioniers der wellevendheid en der beschaving’, in een omgeving
waar anders ‘domheid, boerschheid en dweepzucht’ zouden heersen.41 De moderne
predikant Meyboom beschouwde de predikanten als de ‘middelaars tussen de hoogere
en de lagere beschaving’,42 terwijl ook de uit een door het Réveil gestempelde,
patricische familie afkomstige predikant Hendrik Pierson een culturele kloof waarnam
tussen orthodoxe predikanten en de vromen.43
Het is moeilijk aan de verdenking te ontkomen dat de negentiende-eeuwse
afscheidingen van de Hervormde Kerk mede berustten op een vorm van sociaal
protest tegen deze culturele hegemonie door de bourgeoisie. Het is echter ook duidelijk
dat Kuypers omschrijving van het gewone volk als drager van waarheid en kennis
simpelweg een omkering is van het sinds het eind van de achttiende eeuw
overheersende vertoog waarin de beschaafde burgerij tegenover het onbeschaafde
en onwetende volk geplaatst werd. De notie van het gewone volk als drager van
religieuze waarheid berust op de laat-achttiende-eeuwse omslag in de lokalisering
van godsdienst en de culturele klassevorming die daardoor mogelijk was gemaakt.44
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De lokale studies naar het ontstaan van de verzuiling
Het is daarom niet nodig het werkelijke bestaan van zo'n ondergrondse orthodoxe
traditie te veronderstellen. Er is daar tot nu toe geen historisch bewijs voor geleverd.
Doorgaans worden de sociale dragers van zo'n traditie gezocht in de conventikels.
Conventikels waren onofficiële of semi-officiële bijeenkomsten van vromen, dus
van mensen die onderling over godsdienst wilden praten. Zulke bijeenkomsten vonden
al plaats in de zeventiende eeuw. Hun functie en plaats binnen de kerk ondergingen
grote wijzigingen. Er zijn geen voorbeelden bekend van conventikels die over langere
perioden bestonden. Het is duidelijk dat ze in sommige tijden populair werden en
dan plotseling konden ontstaan. De late jaren 1820 waren bijvoorbeeld zo'n periode.
De grondigste documentatie over het verband tussen de orthodox-protestantse
mobilisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw en eerdere religieuze
bewegingen is te vinden in een aantal historische dissertaties die de afgelopen jaren
verschenen zijn in het kader van het onderzoeksproject naar de lokale oorsprong van
de verzuiling.45 De boeken die voor dit thema van belang zijn beschrijven de
negentiende-eeuwse religieuze en politieke ontwikkelingen in Woerden, Harderwijk
en Naaldwijk. In geen van deze plaatsen heeft het grondige en gedetailleerde lokale
onderzoek het doorlopend bestaan van georganiseerde of semi-georganiseerde
conventikels aangetoond. En ook al zijn de auteurs in hun eigen interpretatie
doorgaans beïnvloed door het gangbare beeld van de negentiende-eeuwse
kerkgeschiedenis, toch passen de onderzoeksgegevens die ze presenteren veel beter
bij de hierboven geschetste ontwikkeling.46
Rob van der Laarse brengt in de inleiding op zijn dissertatie over Woerden tal van
juiste theoretische inzichten naar voren.47 Hij maakt bezwaar tegen de notie van
volksdelen, en oppert dat te weinig de mogelijkheid wordt overwogen dat ‘de
verzuilde “religies” in het proces van verzuiling zelf ontstonden’. Ook over de
tegenstellingen binnen het protestantisme worden in de inleiding verstandige
opmerkingen naar voren gebracht. Termen als ‘modern’ en ‘orthodox’ moe-

Peter van Rooden, Religieuze regimes

192
ten geproblematiseerd worden. De onderzoeker dient afscheid te nemen van de
interpretaties die door de vooraanstaande tijdgenoten naar voren werden gebracht.
Het is een aanwijzing hoe krachtig bestaande beelden van geschiedenis kunnen zijn
dat in de buitengewoon grondige en feitelijk zeer rijke uitvoering van zijn onderzoek
deze juiste theoretische inzichten overwoekerd worden door veel traditionelere
kerkhistorische voorstellingen. De achttiende-eeuwse tegenstelling tussen Coccejanen
en Voetianen interpreteert hij als een strijd tussen preciezen en rekkelijken, tussen
orthodoxen en vrijzinnigen. Maar wanneer in 1787 de patriotse stadsregering van
Woerden aan de kerkeraad vraagt om een Coccejaan te beroepen, besluit de kerkeraad
dat ‘men moest omsien naar een suyvere regtsinnig godvrugtig en vredelievend
predikant die in opsigt op de burgerlijke saak so dagt als de meeste Heeren in de
vroedschap’. Het gaat hier niet om een theologische, maar een politieke tegenstelling.
Ook de plaatselijke kerkelijke conflicten in de jaren 1828-1833 probeert Van der
Laarse te beschrijven in termen van conflicten tussen orthodoxen en vrijzinnigen,
tussen ‘een meer fundamentalistische en een meer verlichte geloofsoriëntatie’. De
predikant Detmar, die al meer dan tien jaar in Woerden stond, weigerde in 1828 de
gezangen te laten zingen. Daarvoor werd hij gekapitteld door de kerkeraad. Het
conflict liep uit de hand, en hogere kerkelijke organen moesten ingrijpen. Zij kozen,
uiteindelijk, de kant van de predikant. Terecht merkt Van der Laarse naar aanleiding
van deze uitkomst op dat de Nederlandse Hervormde Kerk van de negentiende eeuw
in hoge mate een domineeskerk was, waarbij de solidariteit tussen predikanten
zwaarder woog dan hun onderlinge verschillen. Maar wanneer hij aanneemt dat dit
conflict ertoe zou leiden, dat voortaan de autonomie van de kerkeraad ook inzet zou
zijn van de strijd tussen orthodoxen en vrijzinnigen, is dat louter een poging de
bestaande literatuur op de ontwikkelingen in Woerden toe te passen. Als het conflict
tussen Detmar en de kerkeraad al zinvol beschreven kan worden in leerstellige termen,
dan werd in dit geval de orthodoxie gesteund door de bovenlokale organen.
Ook Van der Laarses beschrijving van de Afscheiding in Woerden is volledig
schatplichtig aan de traditionele kerkgeschiedschrijving.
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Tegen de nieuwe kerkorde en het nieuwe karakter van de Nederlandse Hervormde
Kerk na 1816 zou altijd ondergronds verzet bestaan hebben. Maar uit zijn eigen fraaie
en gedegen beschrijving wordt duidelijk dat de Afscheiding die in Woerden
plaatsvond, zich niet richtte tegen wat daar gebeurde en voor een groot deel dreef
op mensen van buiten Woerden. Er is geen aanwijzing voor het bestaan van een
groep of traditie in Woerden die diep ontevreden was met de gang van zaken in de
Woerdense kerk. Zelfs de Doleantie in de jaren 1880 kon zich niet richten tegen iets
wat mis was met de kerk van Woerden.
Ook Wolffram werkt in zijn studie naar Harderwijk met het bestaande schema.48
De Voetiaanse stroming binnen de publieke kerk van de Republiek zou hebben
gestaan voor een persoonlijke verdieping van het calvinisme. Deze bevindelijke
vroomheid zou vooral bij de lagere bevolkingsgroepen min of meer een eigen leven
zijn gaan leiden en zich daar als ‘conventikelstroming’ tot in de negentiende eeuw
hebben gehandhaafd. Deze orthodoxe groep had een godsdienstige beleving die niet
aansloot bij de theologie van de synode van na 1816. Een aanvankelijk geringe
‘onderstroom van rechtzinnig protest’ zou zich geuit hebben in de groei van
oefengezelschappen. De Afscheiding van 1834 was een kerkelijk conflict, waarin
deze tegenstelling tussen de oude traditie en de nieuwe verlichte kerk tot uitbarsting
kwam. Ook Harderwijk, waar nu juist geen afscheiding plaatsvond, voert hij op als
bewijs voor deze these. Een aantal van de sociale factoren die doorgaans geacht
worden een rol gespeeld te hebben bij afscheidingen elders, was in Harderwijk
aanwezig. Maar het feit dat de kerkeraad in Harderwijk orthodoxe predikanten beriep,
zou vertrouwen bij de gelovigen geschapen hebben, waardoor er geen afscheiding
plaatsvond.
Iets wat ontbreekt kan men niet als bewijs gebruiken. Wolffram geeft zelf het
voorbeeld van Heerde, waar een gezelschap bestond waar meer over bekend is. Daar
hadden de leden van het conventikel in 1832 bezwaar tegen hun nieuwe dominee
J.J. Knap, omdat zij door een informant in een eerdere gemeente van de predikant
negatief over hem hadden horen spreken. Zijn eerste preek maakte echter een
overweldigende indruk. Knap was een Réveilman. Toch verliet een deel

Peter van Rooden, Religieuze regimes

194
van het gezelschap de kerk van deze predikant om mee te gaan met de Afscheiding.
Zoals in Woerden speelde de orthodoxie van de plaatselijke predikant voor het
conventikel te Heerde geen rol in de keuze voor de Afscheiding.
In Harderwijk was geen conventikel. Er waren daar ook geen oefeningen. Er was
geen sprake van onvrede over gezangbundel, kerkorde of kerkvoogdij. Enkele
predikanten binnen Harderwijk voert Wolffram op als orthodox, maar hij geeft toe
dat van een aantal andere het standpunt niet achterhaald kan worden, en dat ‘een zeer
orthodoxe prediking gepaard kon gaan met een verzoenende opstelling in kerkelijke
zaken’. Het is bovendien lastig om te bepalen wat ‘orthodox’ eigenlijk betekende
voor de uitgesproken richtingenstrijd van de jaren na 1850. Wolffram noemt een
aantal predikanten, die door de kerkeraad van Harderwijk beroepen werden, en die
later als orthodox golden, of in gemeenten kwamen die als orthodox bekend staan.
Maar de polarisatie binnen de kerk was voor 1860 nog zeer gering, en het is niet
duidelijk of de criteria die bij de kerkeraad golden voor het beroepen van een predikant
overeenstemden met deze latere nadruk op leerstellige orthodoxie.
Het wordt wel duidelijk uit Wolfframs zorgvuldige beschrijving dat de polarisatie
en standpuntbepaling op kerkelijk terrein die in Harderwijk plaatsvonden bovenal
het gevolg waren van landelijke ontwikkelingen. Uitgesproken standpunten in
Harderwijk hadden altijd betrekking op landelijke kwesties. De kerkeraad nam in de
richtingenstrijd vanaf de jaren 1850 een orthodox standpunt in. Hij nam hartstochtelijk
deel aan de kerkstrijd en de conflicten met hogere organen. De Doleantie in
Harderwijk richtte zich daarom niet tegen plaatselijke omstandigheden, maar was
een gevolg van loyaliteit aan de landelijke voormannen. Ze scheurde wat tot dan toe
een verenigde inzet voor de orthodoxie was geweest. Ook voor het ontstaan van het
christelijk onderwijs in Harderwijk waren landelijke ontwikkelingen en impulsen
van buitenaf essentieel. Net zoals in Woerden was het christelijk onderwijs in
Harderwijk het gevolg van het petitionnement van 1878, en niet van diepe onvrede
met de aard van het geloofs-onderwijs op de plaatselijke openbare school. Een
vergelijkbaar beeld komt naar voren uit het verschil tussen de uitkomst van de
landelijke
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en de plaatselijke verkiezingen. Al heel vroeg stemde Harderwijk bij landelijke
verkiezingen voor anti-revolutionaire kandidaten. Maar tot in de jaren 1890 zijn
godsdienstige tegenstellingen niet terug te vinden in de gemeenteraad.
Strikt lokaal waren nu juist weer de beslissingen van de bevindelijke vissers en
arbeiders, uit de laagste sociale lagen, die zich in 1871 van de Hervormde, en in 1900
van de Gereformeerde Kerken afscheidden. Al hielpen beide keren enkele
buitenstaanders bij de oprichting van wat later gemeenten van de Christelijk
Gereformeerde Kerk werden, de dynamiek van deze gebeurtenissen werd niet bepaald
door landelijke strijdpunten. Toen in 1911 deze zelfde sociale groep zich als
machtsfactor binnen de Hervormde Kerk begon te ontplooien, oriënteerde ze zich
op de Gereformeerde Bond, zonder het gehele programma van deze
predikantenorganisatie te onderschrijven. De verlangens van de groep beperkten zich
tot het verkrijgen van een predikant die op een hun welgevallige manier preekte.
Bovenlokale kwesties interesseerden hen niet. Over de mechanismen waardoor de
gezindheid die aan hun vroomheid ten grondslag lag werd overgedragen is vrijwel
niets bekend. Datzelfde geldt voor de sociale vormen waarbinnen deze overdracht
plaatsvond. Of dat gebeurde binnen een traditie die grotendeels losstond van de
officiële kerk, en er dus sprake was van een zekere protestantse volkscultuur, is een
vraag die vooralsnog niet beantwoord kan worden. In ieder geval waren deze vissers
en arbeiders in de tweede helft van de negentiende eeuw niet de dragers van de
protestantse orthodoxie als sociale beweging binnen Harderwijk.
Ook in het uitstekende boek van Frans Groot, over Naaldwijk, speelt het beeld
van de Hervormde Kerk als een sinds 1816 zwakke en verdeelde organisatie een
belangrijke rol als interpretatiekader.49 Zijn feitelijke beschrijving berust daarentegen
op een zorgvuldig en genuanceerd standpunt. Hij neemt weliswaar aan dat de strijd
tussen orthodoxie en vrijzinnigheid in Naaldwijk al langer bestond, maar erkent dat
daar voor 1875 weinig over bekend is. In 1819 was sprake van een oefenaar uit Delft.
In 1834 onthielden enkele Naaldwijkers zich van het Avondmaal. In 1837 ontstond
een kleine afgescheiden gemeente. In 1852 ontstond een gezelschap, dat zijn kinderen
weg-
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hield van de catechisaties van de predikant. Dat is het. Het levert alles bij elkaar geen
bewijs voor het vrijzinnig karakter van de kerk in Naaldwijk, of voor het bestaan
van een orthodoxe traditie. Het is duidelijk dat polarisatie pas ontstond bij de eerste
verkiezingen voor de kerkeraad in 1867. Maar aanvankelijk vertoonden de
stemverhoudingen tussen orthodoxen en vrijzinnigen nog grote schommelingen. Pas
met de oprichting van een christelijke school in 1875 en de daaropvolgende keuze
voor een uitgesproken modern predikant in 1876 kwam een permanente tweedeling
binnen de protestantse bevolking van Naaldwijk tot stand, waarbij vrijwel iedereen
tot een keus kwam. De opkomst voor de kerkelijke verkiezingen bleef sindsdien
relatief hoog (driekwart tot vier vijfde van de kiezers) en de stemverhoudingen bleven
gedurende jaren constant. Bij de Doleantie kwam het tot een breuk in de orthodoxe
groepering. Ongeveer de helft ging met Kuyper mee.
Uit de beschrijving van Groot wordt zo duidelijk hoe onder de Naaldwijkse
hervormden in de tweede helft van de negentiende eeuw een orthodoxe partij ontstond.
In geen van de onderzochte plaatsen is duidelijk sprake van een aanwijsbare orthodoxe
traditie onder het volk. In Woerden en Harderwijk bestonden bevindelijke groepen
onder de laagste sociale lagen. Het is mogelijk dat hier sprake is van een oudere
protestantse volkscultuur, waarin lijdelijkheid en gedachten rond de uitverkiezing
of voorzienigheid (als men daar al een onderscheid tussen kon maken) een rol
speelden.50 Over de aard van deze volkscultuur, haar dragers, en mechanismen van
overdracht is niets bekend. Het is bovendien duidelijk dat juist deze groepen slechts
in geringe mate betrokken waren bij de orthodoxe mobilisatie zoals die in de
negentiende eeuw plaatsvond. Zij organiseerden zich niet op bovenlokale schaal. En
het is juist deze bovenlokale organisatie en mobilisatie die de orthodoxe partijvorming
in de onderzochte plaatsen werkelijk op gang bracht en die het kenmerk van de
verzuiling vormt.51 Het belangrijkste resultaat van dit recente onderzoek naar de
lokale oorsprongen van verzuiling in Woerden, Naaldwijk en Harderwijk is precies
een vernieuwd besef van het belang van nationale organisaties, kwesties en
mobilisaties. Nationale gebeurtenissen waren doorslaggevend voor plaatselijke
polarisaties. De orthodoxe
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protestanten in Woerden en Harderwijk vonden hun liberale tegenstanders niet in
hun eigen gemeenschap.
Aan de elektronische kaartenbak met predikantsbewegingen kan nog een
kwantitatief argument ontleend worden dat pleit tegen de voorstelling van de
orthodoxie als een onderstroom. Plaatselijke kerkenraden waren verantwoordelijk
voor de keuze van predikanten. Kerkenraden hadden altijd zichzelf aangevuld. Vanaf
1867 werden ze samengesteld door middel van verkiezingen. Alle mannelijke lidmaten
die geen ondersteuning ontvingen hadden stemrecht. In sommige steden ontstonden
uitgebreide verkiezingscampagnes en werden vrijzinnige kerkenraadsleden
weggestemd door orthodoxe gemeenteleden. Maar wanneer we de bewegingen van
predikanten in Zuid-Holland en Friesland in de perioden 1850-1867 en 1868-1875
apart onderzoeken, maakt 1867 geen verschil. In beide perioden ligt de correlatie
rond de 0,4. Een analyse van de bewegingen van predikanten in Utrecht en Overijssel
tijdens de jaren 1868-1875 levert nog geen significante verbanden op.52 Wat betreft
de opkomst van de geografie van het orthodoxe protestantisme vormt 1867 geen
cesuur. Dit is een aanvullend bewijs dat de orthodoxe politieke en religieuze
mobilisering geen bestaande godsdienstige groep aantrof, die tot dan toe geen stem
had gehad, maar dat deze groep tijdens de religieuze en politieke conflicten van de
tweede helft van de negentiende eeuw geschapen werd. Bij het begin van het laatste
kwart van de eeuw was dat proces net begonnen.

Verzuiling als religieuze mobilisatie
Binnen het debat over de oorsprong van de verzuiling wordt geregeld gewaarschuwd
voor finalistische interpretaties, die het voltooide systeem van de zuilen als doel van
de handelingen van de verzuilers zien. Ook het denken in termen van volksdelen kan
beschouwd worden als zo'n vorm van finalistisch interpreteren. De verzuilde groepen
worden geacht al te hebben bestaan voor hun organisatorische ontplooiing begon.
De werkelijkheid blijkt veel ingewikkelder. In de twintigste eeuw maakt het naast
elkaar bestaan van twee christelijke
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zuilen het bijzondere van de Nederlandse situatie uit. Maar deze situatie kan niet
worden teruggeprojecteerd. Er heeft in Nederland niet altijd naast een katholieke een
orthodox-protestantse identiteit bestaan.
Het is Siep Stuurman die in zijn studie naar de verzuiling meer dan anderen
gewaarschuwd heeft voor de voorstelling dat religieuze verschillen en tradities binnen
de Nederlandse samenleving een onveranderlijk karakter zouden dragen. Stuurman
moet weinig van het belang van godsdienst hebben en gebruikt liever Wichers' these
betreffende de overherigheid om de lokale verschillen in de verzuiling te verklaren.
Wichers nam aan dat eeuwenoude feodale en regenteske tradities van heerschappij
geleid hadden tot lijdelijkheid en volgzaamheid in bepaalde delen van Nederland.
Die delen zouden in de negentiende en twintigste eeuw als gevolg daarvan kerkelijk
orthodox zijn.53 Ook dit lijkt, in het licht van het bovenstaande, een ontkenning van
de mogelijkheid van religieuze verandering en vernieuwing. Stuurman gebruikt
Wichers' these om het belang van de ‘vroege’ verzuiling te ontkennen, de kerkelijke
en culturele organisatorische ontplooiing van katholieken en orthodoxe protestanten
in de tweede helft van de negentiende eeuw. Verzuiling kwam in zijn ogen pas
werkelijk van de grond aan het begin van de twintigste eeuw, als reactie op de
industrialisering en de opkomst van het socialisme en feminisme. Wichers' these
aangaande de overherigheid moet de instemming van de verzuilden met het proces
van verzuiling waaraan ze onderworpen werden verklaren. Welnu, het ontstaan van
het orthodoxe protestantisme als een eigen groep in de tweede helft van de negentiende
eeuw vormt een weerlegging van Wichers' these. Religieuze mobilisaties vormden
het uitgangspunt en de drijvende kracht van de verzuiling.
De kern van het hier verdedigde argument is dat het orthodoxe protestantisme in
Nederland als een sociale beweging, met een eigen geografisch patroon, levensstijl
en ideologie pas ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw. Godsdienstige
twisten, politieke agitatie, en sociale en culturele mobilisaties vormden een geheel.
De orthodoxe protestanten waren geen rest uit het verleden, zoals protestantse
kerkhistorici en marxistische sociaal-wetenschappers willen. Ze wa-
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ren een schepping van de negentiende eeuw, een belangrijk voorbeeld hoe godsdienst
ook onder de condities van de moderniteit sociaal creatief kan zijn.
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Nawoord
De geschiedenis van godsdienst in Nederland lijkt te berusten op twee vaste
elementen. Ten eerste is Nederland sinds het in de zestiende eeuw politiek zelfstandig
werd altijd religieus verdeeld geweest. Ten tweede hebben de politieke autoriteiten
niet alleen nooit geprobeerd die religieuze verdeeldheid ongedaan te maken, maar
haar doorgaans zelfs beschermd. Anders dan elders is godsdienst in Nederland niet
gebruikt om de macht te vieren. De Nederlandse staat heeft bovendien in het opleggen
van religieuze eenvormigheid nooit een middel gezien om zijn macht te vergroten.
Religieuze zeloten werd het niet toegestaan andere gelovigen te onderdrukken. Op
deze politieke bescherming van religieuze verdeeldheid berust de voorstelling dat
Nederland een tolerante natie is.
Dit boek heeft laten zien dat religieus verschil in de loop van de Nederlandse
geschiedenis op verschillende manieren geconstrueerd is. Tijdens de Republiek werd
godsdienst gelokaliseerd in een zichtbare religieuze en politieke orde. De publieke
kerk vormde daarvan het meest vooraanstaande onderdeel, maar de andere religieuze
groepen konden in deze orde geïncorporeerd worden door hun daarbinnen een lagere
plaats te geven. Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw werd godsdienst
geacht aanwezig te zijn in het innerlijk van de leden van de morele gemeenschap
van het vaderland. Daarmee verdween de mogelijkheid van een hiërarchische
incorporatie van religieus verschil. De protestantse dissenters uit de tijd van de
Republiek en de voormalige publieke kerk werden tot natievormende instellingen.
Het katholicisme werd gezien als een obstakel voor de morele vorming van de burgers
en beschouwd als een valse gemeenschap binnen de natie. Datzelfde gebeurde in de
eerste helft van de negentiende eeuw met de nieuwe dissenters die zich van de
voormalige publieke
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kerk afscheidden. In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd de band tussen
godsdienst en de natie als geheel verbroken. Godsdienst werd nog steeds gelokaliseerd
in het innerlijk van morele individuen, maar religieuze groepen werden beschouwd
als zelfstandige en aparte morele gemeenschappen.
Religieus verschil heeft in de loop van de Nederlandse geschiedenis dus niet altijd
dezelfde betekenis gehad. De politiek, in een wijde zin genomen, organiseerde de
bestaande religieuze verscheidenheid op telkens verschillende manieren. Ook aan
het naast elkaar bestaan van verschillende godsdienstige groepen kan geen algemene
karakterisering van de Nederlandse religieuze geschiedenis ontleend worden.
***
Het eigene en het belang van de geschiedenis van godsdienst in Nederland lijkt juist
te schuilen in de abrupte omslagen en het daaruit voortvloeiende duidelijke
onderscheid tussen ontwikkelingen die elders veel meer in elkaar gevlochten zijn.
De opkomst van het moderne nationalisme en de nieuwe lokalisering van godsdienst
in het innerlijk van de burgers van het vaderland vonden in Nederland tijdens één
generatie plaats. Ze werden pas bijna een eeuw later gevolgd door de introductie van
de moderne massapolitiek. Ook in de Verenigde Staten leidde de opkomst van het
moderne nationalisme in de tweede helft van de achttiende eeuw tot een abrupte
verschuiving in de plaats van godsdienst. Ook daar werd de voornaamste taak van
de kerken voortaan gevonden in de morele vorming van de burgers van het vaderland.
Maar in de Verenigde Staten werd al in de eerste helft van de negentiende eeuw de
moderne massapolitiek ingevoerd. Grote delen van het Amerikaans protestantisme
voerden in deze zelfde periode een radicale scheiding door tussen vorming en
bekering. De schepping van het morele zelf van de burgers van het vaderland hoefde
volgens deze nieuwe groepen niet langer door onderwijs plaats te vinden.1 Aan de
volwaardige deelname aan de natie konden geen eisen meer gesteld worden die
berustten op een culturele klassevorming. Aan deze nauwe band met een specifieke
voorstelling van democratisch burgerschap lijkt het Amerikaanse christendom zijn

Peter van Rooden, Religieuze regimes

202
merkwaardige flexibiliteit en vrijheid van het verleden te danken. In de Verenigde
Staten volgde de opkomst van de moderne massapolitiek vrijwel direct op de nieuwe
lokalisering van godsdienst in het innerlijk van de burgers van het vaderland. Ze
leidde tot een her-definitie van de manier waarop godsdienst morele innertijkheden
vormt en resulteerde niet, zoals in Nederland het geval was, in het ontstaan van aparte
morele gemeenschappen die zich tegen een religieus beeld van de natie keerden.
Elders in Europa vond de nieuwe lokatie van godsdienst in het innerlijk van de
burgers van het vaderland doorgaans geleidelijker en trager plaats dan in Nederland.
Hugh McLeod vindt in zijn Religion and the People of Western Europe, 1789-1970
het eigene van de sociale geschiedenis van het moderne Europese christendom erin
dat het geloof en de kerken partij werden in politieke en sociale conflicten. McLeod
gebruikt deze voorstelling om de secularisatiethese te nuanceren. De nieuwe positie
van de Europese kerken als partij bracht een gedeeltelijke ontkerstening met zich
mee, maar leidde ook tot grotere betrokkenheid van een belangrijk deel van de leken.
Het christendom werd tot partij op twee manieren. De Franse Revolutie en de
negentiende-eeuwse liberalen streefden naar een verandering van de politieke orde
die hen in direct conflict bracht met de staatskerken van het ancien régime. Later in
de eeuw kon het Europees christendom niet vermijden partij te worden in de sociale
en politieke conflicten die het gevolg waren van de industrialisering en de opkomst
van de moderne massapolitiek.2
De twee aspecten die McLeod onderscheidt aan de manier waarop het moderne
Europese christendom tot partij werd, stemmen overeen met wat in dit boek de
introductie van het nationalistisch programma en de opkomst van de moderne
massapolitiek is genoemd. In Nederland leidde het nationalistisch programma niet
tot een conflict tussen de politiek en de kerken, maar tot een radicale verandering in
de maatschappelijke plaats van godsdienst. De introductie van de moderne
massapolitiek daarentegen maakte het Nederlandse christendom wel tot partij. Dat
gebeurde zelfs nog sterker dan elders in Europa. Christen zijn werd in Nederland
vrijwel gelijkgesteld met het behoren tot een aparte morele gemeenschap. De reden
daarvoor
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lijkt te schuilen in het feit dat godsdienst hier tijdens de opkomst van de moderne
massapolitiek niet zozeer betrokken raakte bij andere sociale of politieke conflicten,
maar zelf de basis vormde voor de mobilisaties waaruit de opkomst van de moderne
massapolitiek bestond.
***
Het christendom in Nederland was vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw
tot in de jaren 1960 sterker partij dan elders in Europa. Dat leidde zowel tot een
grotere betrokkenheid als tot een grotere onkerkelijkheid. De afgelopen dertig jaar
is de maatschappelijke lokalisering van godsdienst in aparte morele gemeenschappen
verdwenen. De kerken die de afgelopen eeuw de kern van deze morele
gemeenschappen vormden zijn daardoor in volledige ideologische verwarring en
verliezen op grote schaal leden.
Doorgaans wordt deze ontwikkeling als secularisatie geïnterpreteerd en dus als
de voltooiing of het resultaat van een eeuwenoud proces van modernisering. Die
interpretatie is in dit boek met kracht van argumenten afgewezen. Ik vermoed niet
dat dat veel indruk zal maken. De secularisatiethese ontleent haar kracht aan haar
status als ‘master-narrative’.3 ‘Master-narratives’ zijn de achtergrondverhalen die
door historici als bekend verondersteld worden en waaraan hun argumenten en
beschrijvingen betekenis ontlenen. Het grote probleem bij de bestudering van
godsdienst in de moderne tijd is dat daarvoor maar één achtergrondverhaal bestaat,
en dat is nu juist de secularisatiethese. Daarom helpen tegenvoorbeelden niet. Ze
worden beschouwd als uitzonderingen op de algemene regel dat godsdienst in de
moderne tijd minder belangrijk wordt.
In dit boek heb ik geprobeerd te laten zien dat de geschiedenis van godsdienst in
Nederland ingewikkelder is dan doorgaans wordt aangenomen. Dat is niet het geval
omdat er in die geschiedenis zo veel details zijn en er nog zoveel onbekend is. De
geschiedenis van godsdienst in Nederland is ingewikkeld omdat ze niet is samen te
vatten in één verhaal van enkele regels. Godsdienst is in de Nederlandse geschiedenis
nooit een onveranderlijk element of een vast bestanddeel geweest. Daarom is de
toekomst van godsdienst in Nederland open.

Eindnoten:
1 Deze interpretatie van het Amerikaans christendom berust grotendeels op het werk van Sidney
Mead. Vgl. zijn The Lively Experiment: The Shaping of Christianity in America, New York
1963; The Nation with the Soul of a Church, New York 1975; The Old Religion in the Brave
New World: Reflections on the Relation between Christendom and the Republic, Berkeley 1977.
De interpretatie van de ‘Second Great Awakening’ heeft veel te danken aan Fred J. Hood,
Reformed America: The Middle and the Southern States, 1787-1837, Alabama 1980; Richard
D. Shiels, ‘The Second Great Awakening in Connecticut: Critique of the Traditional
Interpretation’, Church History 49 (1980), 401-415; D.G. Mathews, ‘The Second Great
Awakening as an Organizing Process, 1780-1830’, American Quarterly 21 (1969), 23-43. Het
populair worden van het Amerikaans christendom in de eerste decennia van de negentiende
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eeuw wordt gedocumenteerd in Nathan O. Hatch, The Democratization of American Christianity,
New Haven/London 1989.
2 Hugh McLeod, Religion and the People of Western Europe, 1789-1970, Oxford etc. 1981.
3 Ik ontleen deze interpretatie van de secularisatie als ‘master-narrative’ aan Jefffey Cox' bijdrage
‘The Salvation Army and Imperial Power in Early-twentieth Century Punjab’ aan de conferentie
‘Religion and Nationalism in Europe and Asia’, die in november 1995 door de onderzoeksgroep
Godsdienst en Maatschappij en het Max-Planck-Institut für Geschichte in Amsterdam
georganiseerd werd. Een geschiedtheoretische uitwerking van het concept is te vinden in Allan
Megill, ‘“Grand Narrative” and the Discipline of History’, in: F. Ankersmit and H. Kellner
(eds.), A New Philosophy of History, Chicago 1995.
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