
Ramp of redding? 
Koning Willem I en de Hervormde Kerk 

dr Joke Roelevink, Zoetermeer 

Je durft het nu nauwelijks te schrijven, maar koning Willem de Eerste 
kreeg de zwarte piet voor alles wat er tussen 1816 en 1951 fout ging in de 
Hervormde kerk. Op 7 januari 1816 vaardigde hij een reglement uit dat de 
lappendeken van provinciale kerkorden en classicale wetten van de gere
formeerde kerk verving en de staat veel invloed gaf. Konden orthodoxe 
kerkmensen wel met die nieuwe regeling leven? 

Wat er gebeurde 
Koning Willem ging met zijn tijd mee. 
Zijn voorganger, Ladewijk Napoleon, 
de broer van de keizer, was al begon
nen de kerk centraal te organiseren. 
Naar Frans voorbeeld richtte hij een mi
nisterie van Erediensten op. Dat regelde 
het uitwendige leven van alle door de 
overheid betaalde kerken. Met de in
houd van de leer bemoeide het zich 
niet. Men dacht toen oprecht dat on
derscheid te kunnen maken. 
Willem de eerste zette die lijn voort. Hij 
herstelde de Hervormde Kerk, die zeer 
geleden had onder de Bataafs-Franse 
tijd, financieel. Daarmee was het kli
maat geschapen, waarin bestuurlijke 
verandering gemakkelijker werd aan
vaard. Er kwam een jaarlijks vergade
rende algemene synode, de eerste 
sinds 1619! Daaronder kleine provinci
ale en classicale kerkbesturen, ringen 
en kerkenraden. De koning benoemde 
op voordracht van de kerk. Alleen met 
de verkiezing van kerkenraden bemoei
de hij zich niet. 

leer ging de kerk zelf. Het is een misver
stand dat daarover niet gesproken 
mocht worden. De synoden baseerden 
zich aanvankelijk ook op de Nederland
se Geloofsbelijdenis, de Heidelberger 
Catechismus en de Dordtse leerregels. 
Wel stond en viel zo alles met de over
tuiging en houding van de bestuurders. 

De koning zelf droomde zoals zijn voor
vaderen van een kerk waarin rust en 
orde heersten. Daar hoorde geen strijd 
over leerstellingen bij. ledereen was vrij 
in zijn denkbeelden. Niet voor niets 
werd de kerk omschreven als een "ge
nootschap" met individuele leden. De 
gemeenten als gezamenlijkheid kwa
men op de tweede plaats. Zelf had de 
koning een oecumenische visioen van 
een Europese kerk onder leiding van de 
paus. 
Maar de kerk bleek niet maakbaar te 
zijn. in 1834 vond de Afscheiding plaats, 

rond de vraag of je wel orthodox kon 
zijn in de Hervormde kerk. Velen, Groen 
van Prinsterer voorop, hebben daarop 
ja gezegd. Wel waren ze tegen de ma
nier waarop de koning de afgescheide
nen juridisch behandelde. Maar ze ble
ven wel hervormd. 
De vele orthodoxe gemeenten in de 
Hervormde kerk konden in feite functi 
oneren zoals ze wilden. Maar na 1848, 
bij de volledige scheiding van kerk en 
staat, viel de matigende invloed die de 
staat ook had, weg. Nu het modernisme 
in de theologie allengs sterker was ge
worden, dreigde een liberale groep an
deren zijn wil op te gaan leggen. In die 
situatie is de Confessionele Vereniging 
ontstaan. Wat later zocht Abraham Kuy
per zijn eigen oplossing door zich in de 
Doleantie af te scheiden. 

Was het zo erg? 
Zo werd "het reglement van 1816'; hoe
wel gewijzigd en van staatsinvloed ont
daan, een kop van Jut voor vele ortho
doxe kerkmensen. Het negatieve beeld 
was bepaald. Anderen, zoals Philippus 
Hoedemaker, uitten zich wel genuan
ceerder. Het was in zijn visie de kerk zelf 
die ziek was, niet het reglement. Pas de 
kerkorde van 1951 kon het kunstmatige 
onderscheid tussen het uitwendige en 
inwendige leven van de kerk opheffen. 

Intussen is bij de herdenking dat het re
glement tweehonderd jaar geleden 
werd ingevoerd een nieuwe beoorde
ling nodig. Was het een ramp voor de 
kerk of de redding van de kerk? Want 
zeker de eerste twintig jaar heeft het 

Het reglement was dus een tweerich
tingsverkeer tussen "boven" en "bene
den': Een hiërarchie was het officieel 
niet, al werd bij praktische regelingen 
wel van "bevelen" gesproken. Naar de 
inhoud was de plaatselijke gemeente 
vrij haar eigen leven in te richten, een 
kracht en een zwakte, zoals nu nog. Het 
gevaar lag in het ontstaan van een ker
kelijke elite die de lakens wilde uitde
len, omdat zij het beter dacht te weten. 

Leerstoelenfonds 
Confessionele Vereniging 

De leer 
Koning Willem bleef buiten de leer van 
de kerk, die het reglement als staats
stuk daarom niet omschreef. Over de 
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goed gefunctioneerd. Bovendien, hoe 
kon die regeling, hoewel regelmatig 
aangepast, het honderddertig jaar uit
houden? 

Symposium 
Om de beantwoording van al die vra
gen wat dichterbij te brengen, zullen 
drie personen uit confessionele omge
ving een symposium organiseren, DV 
op 28 en 29 april2016. Het zijn Fred van 
Lieburg (Vrije Universiteit), Wim Deet
man en ikzelf (Huygens Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis). Hélène 
Evers en anderen werken mee aan sym
posium en/ of bundel. Zij laten hun licht 
schijnen over de voorgeschiedenis, de 
omstandigheden en het wel en wee 
van het reglement. Misschien was het 
niet zo'n schok, als je het vergelijkt met 
het kerkelijk leven in de achttiende 
eeuw en met wat Napoleon van plan 
was. 

Is het actueel? 
Ook nu wordt nagedacht over een 
nieuwe organisatie van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Arjan Plaisier schreef 
de nota Kerk 2025. In de kleine protes
tantse kerken is eveneens veel in bewe
ging. Daarover spreken hij en anderen 
op het symposium. Wat kunnen wij van 
het verleden leren en hoe kan met be
houd van het goede iets nieuws wor
den bereikt? 
Immers, kerkrecht legt vast wat al is ge
groeid! En grote veranderingen over
vragen het draagvlak. Dat was de verte
genwoordiger Willem bij de synode 
zich in 1816 al goed bewust. De kerk 
moest maar behoedzaam zijn met een 
nieuw reglement op de kerkenraden. 
Dat raakte de gemeenten direct. Het 
was beter als eerst meer bekend zou 
worden over de plaatselijke omstandig
heden en behoeften. 
Maar hij wees ook op vooroordelen bij 
de gemeente. Dat is de houding van de 
manager of anders de theoloog, die het 
beter weet, maar dat niet botweg wil 
uitdragen. Een dergelijk verwijt kan ko
ning Willem de Eerste treffen, maar ook 
vele kerkelijke leiders van later tijd. 
Moge het nu anders zijn! 

Nadere gegevens over symposium en 
aanmelding komen op www.huygens. 
knaw.nl. 

Met paus Franciscus 
• • • een n1euw Jaar 1n 

gedachten bij een opmerkelijk kerkleider 

dr Wim de Bruin, Stolwijk 

Eerlijk is eerlijk, hij maakt indruk. 
Zelden haalde een kerkleider zo 
vaak het nieuws. Met verrassende 
en ontwapenende optredens, maar 
ook met ongezouten en onver
bloemde meningen. Niet alleen 
binnen de Rooms-katholieke kerk, 
maar ook in andere kerken en daar
buiten weten velen zich door paus 
Franciscus 1 aangesproken. 

Profetisch? 
Mooi vind ik het verhaal over een 
stoer-gereformeerde broeder die uit
riep: "Gaat het na tweeduizend jaar 
dan toch nog wat worden met het 
pausdom?': Nu gaat het mij er niet 
om dat we opeens zouden doen of er 
geen diepe verschillen zijn. Paus Fran
ciscus is met zijn Zuid-Amerikaanse 
achtergrond een fervent vereerder 
van Maria, waarmee onze Heer en 
enige Heiland Jezus Christus mijns in
ziens echt tekort wordt gedaan. En als 
ik lees hoe deze paus het kopen van 
aflaten op grote internationale jonge
renbijeenkomsten stimuleert, voel ik 
me ontzettend 'protestants'. Toch zie 
ik in menig optreden van deze paus 
iets 'profetisch; waar ik niet omheen 
kan en ook niet wil. Komt dat mede 
omdat het een wereldwijd gehoorde 
stem is, die hier spreekt? Zoveel zelf
relativering mogen we als versplin
terde protestantse kerken in Neder
land dan toch wel opbrengen. Ik denk 
aan een Protestantse collega, die veel 
optrok met de pastoor in zijn wijk. Sa
men bezochten ze een conferentie in 
Duitsland. 
Maar toen ze bij Oldenzaal de grens 
over gingen, voegde de pastoor mijn 
collega plagend toe: "Zo ... hier houdt 
jouw kerk al weer op; die van mij be
gint pas:' Nu is grootte niet per se een 
criterium voor kerk-zijn. Maar enige 
bescheidenheid past ons als protes
tantse kerken toch wel in het licht van 
de wereldkerk, waarvan de Rooms-

katholieke kerk dan toch het eerste 
'gezicht' vormt. 
Bij de aanduiding 'profetisch' denk ik 
echter vooral aan de thema's die paus 
Franciscus in. alle openheid en duide
lijkheid aanroert, aan de manier 
waarop hij mensen (inclusief wereld
leiders) aanspreekt en oproept tot 
ommekeer. Bovendien is zijn kritiek 
op de eigen kerk bepaald niet mals, 
zoals een profetisch woord ook aller
eerst in het eigen vlees behoort te 
snijden. 

Bewogenheid 
Dit alles gaat samen op met een op
merkelijk pastorale bewogenheid en 
benadering van mensen. Mensen die 
aan de kant kwamen te staan. Men
sen in materiële of geestelijke nood. 
Mensen die worden uitgebuit of om 
welke reden dan ook aan de zelfkant 
van de samenleving verkeren. Men
sen die door de kerk te zeer werden 
veroordeeld en te weinig werden be
jegend met de liefde van Christus. 
De pastorale bewogenheid van paus 
Franciscus bleek nog weer tijdens de 
gezinssynode die in het afgelopen 
najaar in Rome werd gehouden. Ook 
in de Rooms-katholieke kerk moet 
menigeen nog aan de pauselijke na
druk op 'barmhartigheid' wennen, 
maar velen ervaren zijn benadering 

(Vervolg op pagina 9) 
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