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'Ramp of redding?' Een symposium 

Op vele manieren wordt 

in deze jaren het twee

honderdjarig bestaan 

van het Koninkrijk der 

Nederlanden gevierd. 

De rol van geloof en 

kerk speelt in de ac

tiviteiten geen opval

lende rol, misschien wel 

doordat de herdenking 

zich beperkt tot de jaren 

1813- 1815. Juist daarna 

werd, in directe samen

hang met de politieke 

en maatschappelijke 
ontwikkelingen, een be

langrijke reorganisatie in 

het nationale religieuze 

bestel doorgevoerd. 
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Op 7 januari 1816 voerde koning Willem I een algemeen 
reglement in voor de Nederlandse Hervormde Kerk. Al vanaf 
I 795 werd steeds breder erkend dat de Gereformeerde Kerk 
verbetering van het interne functioneren behoefde. Ook moest 
zij financieel en organisatorisch worden aangepast aan de groei 
van de eenheidsstaat. Dit ging met horten en stoten, waarbij de 
overheid het voortouw nam in samenspel met een verbrokkelde 
en weinig initiatiefrijke kerk. Het resultaat was een reglement 
waarbij de staat in de geest van de Verlichting greep hield op 
de uiterlijke organisatie van de kerk, maar de inhoud van de 
leer niet wilde bepalen. Niettemin kreeg de kerk wel een plaats 
in de natievorming op basis van christelijke waarden en in de 
verheffing van het volk. 

Het reglement van 1816 heeft enkele decennia lang tamelijk 
probleemloos gefunctioneerd. Maar met de Afscheiding van 
1834 begon de onvrede van orthodoxe stromingen binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk toe te nemen. Uiteindelijk kreeg 
het daar een zeer slechte naam en werd het de kop van ] ut voor 
alle moeilijkheden. Afscheiding en Doleantie rechtvaardigden 
hun vertrek uit de hervormde kerk onder andere door achter het 
reglement terug te keren naar de tekst van de Dordtse kerkorde 
uit 1619. Deze zou de rechtzinnigheid hebben gewaarborgd. In 
de Nederlandse Hervormde Kerk zelf ontstond een beweging 
tegen het modernisme, waarin orthodoxen het reglement 
steeds meer gingen zien als een belemmering voor volwaardig, 
inhoudelijk kerk zijn als een getuigende geloofsgemeenschap 
in de samenleving. Pas in 195 1 zou een nieuwe kerkorde 
worden ingevoerd die meer aan deze wensen voldeed. 

Sinds 2004 is de nieuwe kerkorde van de Protestantse 
Kerk in Nederland een feit. Onlangs werd ook begonnen met 
een bezinning over mogelijke reorganisatie van deze kerk 
in 2025. Onder invloed van de actualiteit heeft het denken 
over de verhouding tussen kerk en staat, tussen godsdienst 
en maatschappij, zich ook stormachtig ontwikkeld. Maar de 
fundamentele vragen en spanningen, die in 1816 al aan de orde 
waren, zijn gebleven. Kan daarbij nog iets worden geleerd van 
het succes en het falen van het reglement? 

Symposium 
Omdat naar onze mening de beeldvorming rond het Algemeen 
Reglement dringend aan herziening toe is, hebben wij het 
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initiatief genomen tot het organiseren van 
een herdenkingssymposium onder de titel: 
Ramp of redding? Het reglement van 1816 van 
Willem I voor de Nederlandse Hervormde Kerk -
continuïteit met verleden en heden. 

zoals gezegd gaat bij de officiële 
herdenking van 200 jaar Koninkrijk de aandacht 
niet direct uit naar de rel igieuze dimensie 
van de nieuwe natiestaat Dat betekent niet 
dat er helemaal geen belangstelling voor is. 
De vereniging Protestants Nederland belegde 
samen met Driestar Educatief in Gouda 
een symposium over 'Oranje en de kerk in 
Nederland', waar de thematiek op basis van 
nieuw bronnenonderzoek werd uiteengezet. ' 
Sophie van Bijsterveld, momenteel hoogleraar 
rel igie, recht en samenleving aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, redigeerde met 
Richard van Steenvoorde een veelzijdige 
artikelenbundel over de gevolgen van 1813 
voor de godsdienstpolitiek in Nederland, 
inclusief zijn kolon iën 2 Het Nederlands 
Bijbelgenootschap, dat in 1814 in het kielzog 
van de omwenteling en met medewerking 
van de politieke kopstukken werd opgericht, 
kreeg een wetenschappelijk gedenkboek3 

Bovendien verschenen de 'koningsbiografieën', 
waarbij in het bijzonder in het deel over Koning 
Willem l van de hand van ]eroen Koch op diens 
oecumenische idealen wordt ingegaan 4 De 
invoering van het reglement voor de Hervormde 
Kerk was ook niet de enige maatregel die op 
basis van de grondwet van l 815 genomen 
werd om de verhouding tussen de staat en de 
kerkgenootschappen in Nederland vorm te 
geven. 

Dankzij de bereidwillige medewerking van drs. 
Willem Oeetman, voorzitter van de Kloosterkerk 
in Den Haag, zal hier op donderdag en vrijdag 
7 en 8 januari 2016 een symposium over het 
Algemeen Reglement van Bestuur worden 
gehouden. De Kloosterkerk was de plaats waar 
op 3 jul i 18 l 6 de eerste Algemene Synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk werd geopend. 
Bij het symposium is ook dr. Arjan Plaisier van 
de Protestantse Kerk in Nederland betrokken. 
Diverse deskundigen, onder wie de reeds 
genoemde historici en opinieleiders, zullen het 
woord voeren. Het programma kent ook een 
muzikale invulling, mede gelet op de invoering 
van de Evangelische Gezangenbundel in 1807 
en de synodale liturgische hervormingen 
in 1817. Kerkmusicus Arie Eikelboom heeft 
hiervoor zijn medewerking toegezegd. 

Het symposium wordt gedragen door 
het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis in Den Haag en het ReLiC 
Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het 
volledige programma verschijnt na de zomer 
op de websites (www.historici .nl en www. 
religiegeschiedenis.nl) , terwijl in diverse 
protestantse bladen artikelen aan de (voor) 
geschiedenis van het Algemeen Reglement 
zullen worden gewijd. 

Informatie: johanna.roelevink@huygens.knaw. 
nl en f.a. van. lieburg@vu.nl. 
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