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Woord vooraf 

Dit boek kent een lange voorgeschiedenis. Het valt vrijwel samen met de levens-
fasen van onze oudste dochter. En zij is nu 21! Hopelijk is het voordeel: een meer 
gerijpte pennenvrucht. Diverse lijnen van m’n eigen levensgeschiedenis komen 
in dit boek samen. Op mijn 15e kreeg ik op het Greijdanuscollege in Zwolle een op-
dracht voor godsdienst. Als onderwerp koos ik de Afscheiding van 1834, waar in 
het herdenkingsjaar 1984 vrij breed aandacht aan werd gegeven, zeker in Ommen 
waar ik opgroeide en waar nog altijd het schooltje staat waar Albertus Christiaan 
van Raalte dominees voor het werk klaarstoomde. Ik vond het vier pagina’s tel-
lende opstel   later terug – handgeschreven: de computer moest z’n intrede nog 
doen. Het droeg de titel ‘De (plicht tot) Afscheiding 1834’. Ik ontdekte dat ook mijn 
voorgeslacht met de Afscheiding was meegegaan. Een aantal jaren later werd bij 
het afbreken van de oude boerderij in Varsen – waar Van Raalte zomaar gepreekt 
kan hebben – een stapel oude boeken gevonden. Of ik er belang bij had. Bij nader 
inzien waren het werken van ‘oude schrijvers’: Wilhelmus à Brakels Redelijke Ere-
dienst zat erbij en boeken van Abraham Hellenbroek en vertalingen van Engelse 
puriteinen. Ooit dierbaar familiebezit, dat van hand tot hand ging, getuige de op-
geschreven namen en stichtelijke rijmpjes. 

En ergens halverwege mijn studietijd in Kampen vroeg prof. dr. Mees te Velde: wat 
zou je ervan vinden om een boek te schrijven over de Afscheiding in Noord-Holland 
– een lacune in het werk van C. Smits en J. Wesseling. Weer die Afscheiding! Zo is 
het boek er gekomen dat u in handen heeft. Niet over de Afscheiding in Noord-Hol-
land, dat archiefonderzoek was te bewerkelijk. Wel een boek over Amsterdam. Veel 
dikker dan m’n schamele opstelletje ooit. En hopelijk een stuk objectiever. Ik ben 
mijn leermeesters en begeleiders, prof. Mees te Velde en prof. George Harinck, zeer 
erkentelijk voor hun stimulansen, adviezen en waardevolle feedback op de con-
ceptteksten. Zonder hun inbreng was dit project op niets uitgelopen. Ook een paar 
andere mensen wil ik bedanken: drs. Jaap van Gelderen – hij kreeg teksten voor-
geschoteld die niet rijp waren voor publicatie, Hommo Reenders – in IJsselmuiden, 
mijn eerste predikantsplaats, moedigde hij mij aan om door te gaan, Marc Schaeffer 
– hij nam een aantal conceptteksten door en overtuigde me dat er een interessant 
verhaal in zat, Jan Beekhuis – voor het kritisch doornemen van mijn slotbeschou-
wing, Fokke Pathuis – voor het nalopen van de spelling en Rik Bakker – hij nam 
de grafische vormgeving en lay-out van dit boek voor zijn rekening. Margreet, mijn 
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vrouw, jou in het voorbijgaan ook even bedanken doet je schromelijk te kort. Het 
schrijven van deze historische studie heeft iets van een reis in een tijdmachine. Ge-
regeld leefde ik in een andere wereld. Jij bracht me altijd weer terug in het heden. 
Het dagelijkse leven dat er ook nog is ... Dat je niet geschiedenis moet laten worden, 
zonder het geleefd te hebben. De lange voorgeschiedenis van dit boek zet me er ook 
bij stil, dat ik meer tijd met jullie - Joëlle, Jiska en Jonne - had kunnen doorbrengen. 
Ook daarom ben ik blij dat het boek nu af is. Als ik jullie namen noem, denk ik ook 
aan Haico, die ons tot vader en moeder maakte, voor wie we twee maanden moch-
ten zorgen. Nu ik terug ga in de tijd, wil ik tevens mijn dank uitspreken naar mijn 
ouders, die zelf weinig mogelijkheden voor studie hadden, maar hun kinderen die 
kans volop boden. En dat zij mij het geloof voorleefden in zo’n andere tijd als waar 
dit boek over gaat. Bovenal dank ik God. Hij gaf mij leven, gezondheid, motivatie en 
plezier voor het traject dat nu ten einde is gekomen. Zo is dit boek er dus gekomen.    

Assen, september 2017
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1. Inleiding, vraagstelling 
en onderzoek 

1.1 Door de ogen van een buitenstaander 

Op 2 oktober 1839 meldde de 16-jarige Elise Schiotling zich bij de kerkenraad van de 
Amsterdamse afgescheidenen om lid te worden.1 Ze koesterde al jong sympathie 
voor mystieke denkers als J.K. Lavater2 en J.H. Jung Stilling.3 De Afgescheiden Ge-
meente met haar piëtistische en mystieke uitstraling oefende aantrekkingskracht 
op haar uit. De man die haar in deze kring introduceerde was boekhandelaar Hen-
ricus Höveker, die dezelfde denkers bewonderde (zie par. 11.3). In de Evangelisch 
Lutherse Kerk kon ze het niet meer vinden, vertelde ze de commissie die het toela-
tingsgesprek met haar voerde. Ondersteund door een positief getuigenis van Höve-
ker werd ze als lid aangenomen. Als een kleurrijk ijsvogeltje flitste ze de wereld 
van de Amsterdamse afgescheidenen binnen. Het was een wondere wereld. Jaren 
later typeerde Elise Schiotling de Afgescheiden Gemeente als ‘een bont zamenraap-
sel van ontevredene, veranderzieke, onwetende menschen’.4 In twee romanseries 
schreef ze over het kerkelijke milieu waarin ze verzeild raakte: Hermine en De Der-
tiende.5 Ze typeerde de spanningen binnen deze gemeenschap als ‘een warnet van 
levensvragen en dogmatische geschilpunten’. Geen wonder, want uitgerekend in 
deze maanden kwamen latente spanningen in de gemeente tot een uitbarsting. 
Haar oordeel over de afgescheidenen klonk weinig verheffend: ‘Onkunde – voor-
oordeel – overspanning – dweeperij – geestelijke hoogmoed blonken allerwege uit 

1  Eliza Carolina Ferdinanda Schiotling, geboren als enig kind te Amsterdam op 19 nov. 1822, overleden 
in 1904 te Den Haag; werkte als ‘secondante’ bij de heer Oostmeijer (Not 215, 4.10.1839, art. 8). Over haar: 
BLNP en J.H. Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling. Haar leven en omgeving. Haar arbeid. Haar geestesrichting 
(Haarlem 1921).

2  Johann Kaspar Lavater (1741- 1801) was een Zwitserse filosoof, predikant en dichter in Zürich. Hij werd bekend 
om zijn geschriften over fysionomie (de kunst uit het uiterlijk het karakter van een mens af te leiden). Tussen 
1780 en 1820 werden diverse stichtelijke werken en gebeden van Lavater in het Nederlands vertaald.

3  Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) was een Duitse letterkundige, oogarts en filosoof. Hij borduurde 
voort op de theologie van J.A. Bengel, die had voorspeld dat op 18 juni 1836 het duizendjarig rijk zou 
aanbreken. Jung-Stilling riep naamchristenen tot bekering op nu het 1000-jarig rijk voor de deur stond.

4 De Dertiende III, 287.
5  Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling 34-42. Isaäc da Costa stimuleerde Schiotling haar schrijverstalent 

te ontwikkelen. In 1850 verscheen haar tweedelige romancyclus Hermine (twee herdrukken). Daarna 
volgde de driedelige roman De Dertiende (1857). In deze laatste romancyclus figureren de afgescheiden 
predikanten H.P. Scholte, S. van Velzen en mevrouw J.J. Zeelt als respectievelijk Quintus, ds. Draaier en 
mevr. Van Zemelen. De historische betrouwbaarheid is soms aantoonbaar onjuist. Zo wordt van ds. Draaier 
gezegd dat hij een aanhanger was van de Psalmberijming van Datheen. Uit Van Velzens adviezen in de zaak 
H.J. Budding blijkt dat dit onjuist is (Wesseling, Zeel. reg.).
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– zelden trof men een wakker, helder hoofd, een frisch en nobel gemoed, een (...) ne-
derig hart onder hen aan.’6 Alleen over Wormser en Höveker – de ‘zeer origineelen 
en beminnelijken boekhandelaar’ – was ze beter te spreken.7 
Maar met Wormsers cursus over de gereformeerde leer kon ze niet uit de voeten. 
Ze begreep nu dat de Afscheiding niet iets nieuws wilde scheppen, maar alleen een 
terugkeer beoogde naar de oude vertrouwde gereformeerde leer. Dat reactionaire 
zag ze niet zitten: die leer kwam op haar over ‘als de zwarte schijf eener totale eclips 
(...), die de zon niet toestond verder te schijnen dan met een smallen rand van droe-
vig rood licht.’ De oude dogma’s zouden iedere vooruitgang frustreren. Een half jaar 
later was de vogel gevlogen.8 Elise Schiotling vervolgde haar spirituele zoektocht bij 
baptisten, darbisten, irvingianen en scheppianen, zonder zich ergens aan te sluiten. 
Later genoot ze bekendheid als pedagoge en spiritiste.9

1.2 Vier keer een botsing van twee werelden

Het verhaal van de Afscheiding in Amsterdam kan verteld worden als vier keer een 
botsing van twee werelden.

6 De Dertiende III, 287.
7  Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling 43-45. Sikemeier dateert het contact met Wormser ten onrechte in later tijd.
8  De notulen van 21.7.1840, art. 4 melden: ‘Het litmaat E.C.F. Schiotteling geeft per missive te kennen, [dat] zij 

niet meer bij onze gemeente behoorde, die reeds tot hiertoe de afgewekene heeft aangehangen.’
9 Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling 34.

Elise Schiotling
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Allereerst was er de breuk met de Hervormde Gemeente. De afgescheidenen verlie-
ten de kerk der hervorming – een novum sinds eeuwen. In veel publicaties over de 
Afscheiding ontbreekt een genuanceerde beschrijving van de theologische context 
binnen de Hervormde Kerk.10 Zelf kwamen de afgescheidenen met de these dat de 
Hervormde Kerk door de invoering van het Algemeen Reglement 1816 in verval was 
geraakt. Ook werd vanuit apologetisch oogpunt de Hervormde Kerk zo donker mo-
gelijk afgeschilderd: ‘Het behoort tot de mythologie van de uittocht, het diensthuis 
zo zwart mogelijk te maken.’11 Er is behoefte aan een genuanceerder beeld van het 
theologisch klimaat in de Hervormde Kerk. Deze studie tracht ten aanzien van Am-
sterdam hierin te voorzien.  

Een botsing van twee werelden vond tevens plaats in relatie tot de overheid. Bin-
nen regeringskringen in Den Haag fungeerde de Amsterdamse Afgescheiden Ge-
meente als proefpolder voor het uit te stippelen beleid, zoals de grote hoeveelheid 
archiefstukken over Amsterdam in het monumentale werk van F.L. Bos laat zien.12 
De regering zat in toenemende mate in haar maag met binnen- en buitenlandse 
kritiek op het vervolgingsbeleid: stond de Republiek der Nederlanden niet vanouds 
bekend om haar tolerantie jegens religieuze minderheden?

Een botsing van twee werelden vond eveneens plaats met orthodoxe geestverwan-
ten. Een keuze voor of tegen afscheiding van de Hervormde Kerk werd onvermijde-
lijk. Ook de Amsterdamse Réveilkring moest kiezen. Aan de hand van publicaties in 
het réveilblad Nederlandsche Stemmen en diverse brievencollecties zal de relatie tussen 
Afscheiding en Réveil in de hoofdstad worden verhelderd.13 Vooral de keuze van advo-
caat Maurits van Hall, die zich als enige van de vrienden bij de Afgescheiden Gemeente 
aansloot, krijgt daarbij aandacht. Het bracht hem als geen ander op ongebaande wegen, 
zoals hij zijn vriend De Clercq liet weten: ‘de verlating der kerkgemeenschap van de Her-
vormden, staat gelijk met het betreden van een pad, dat voor onze vleeschelijke oogen 
en ons natuurlijk verstand niet gebaand is’ (2 januari 1838). Naast de Réveilkring waren 
andere orthodoxen in Amsterdam te vinden, zoals boekhandelaar J.H. den Ouden, die 
zeer op de Nadere Reformatie gesteld was en de medicus en publicist Z.H. van der Feen. 
Zij betoonden zich verdedigers van de gereformeerde orthodoxie. Hoe oordeelden zij 
over de Afscheiding?

10  Vgl. J. van Gelderen in DNK nr. 1 (febr. 1977); ook A. de Groot signaleerde dat er nauwelijks moeite is gedaan 
om de hervormde theologie in de tijd van de Afscheiding objectief en evenwichtig weer te geven (‘Nieuwe 
literatuur over de Afscheiding’ in: NTT 1986, 315). Aandacht voor de theologische context ontbreekt in 
de publicaties van G. Keizer en J.C. Rullmann. Keizer schrijft in De Afscheiding van 1834, 561-568 alleen 
over ‘de droevige toestand’ waarin de vaderlandse kerk verkeerde en J.C. Rullmann, De Afscheiding in de 
Nederlandsch hervormde kerk der XIXe eeuw gaat geheel voorbij aan het theologisch klimaat in de Hervormde 
Kerk. Ook in de studies van C. Smits en J. Wesseling komt de hervormde context er bekaaid van af. Zie De 
Groot in: DKN 35 (nov. 1991) en ‘De Hervormde Kerk in de 19e eeuw’ in Kerktijd jrg. 8, nr. 4 (1996) 1-11.

11 De Groot in: DNK 35 (nov. 1991).
12 Bos, Archiefstukken I-IV.
13  A. de Groot, ‘Nieuwe literatuur over de afscheiding van 1834’ in GTT 1986, 317: ‘Hoewel we na allerlei 

gedegen onderzoek in de waardering van de onderlinge verhouding van afscheiding en reveil geen grote 
verschuivingen meer behoeven te verwachten, kunnen accenten nog wel verlegd worden. Zo zijn juist in 
1984 door Smits vele brieven van verschillende reveilvrienden aan Scholte gepubliceerd.’
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Een botsing van twee werelden vond tenslotte plaats binnen de Afgescheiden Ge-
meente zelf. Aanvankelijk was deze geworteld in de conventikelspiritualiteit, maar 
spoedig traden personen uit het réveilklimaat toe. Welke koers zou men kiezen? 
Een terugkeer naar oude vormen en structuren? Of vroeg de eigen tijd om het in-
slaan van nieuwe wegen? 

1.3 Vraagstelling

Deze kerkhistorische studie analyseert het ontstaan van de ‘Christelijk Afgeschei-
dene Gemeente’14 in Amsterdam tegen de achtergrond van het theologisch klimaat 
in de Hervormde Gemeente, het ontstaan van de Amsterdamse twisten (resulte-
rend in het conflict tussen de predikanten H.P. Scholte en S. van Velzen) en hoe de 
gemeente haar kerkelijk leven opbouwde.

Deze vraagstelling omvat de volgende deelvragen:
1. In hoeverre fungeerde het theologisch klimaat in de Hervormde Gemeente 

van Amsterdam als voedingsbodem voor de Afscheiding? Wat waren de Am-
sterdamse hervormde dominees voor predikanten? Hoe was hun theologische 
ligging? Wat veroorzaakte bij de afgescheidenen de onvrede? Speelde daarbij 
het protest van de Amsterdamse classis tegen de invoering van het Algemeen 
Reglement van 1816 een rol?

2. Hoe is de Afscheiding in Amsterdam ontstaan? Wat is de relatie tot de talrijke 
conventikels geweest? Wie traden als leiders op de voorgrond? Hoe kwam het 
tot gemeentestichting? Wat valt te zeggen over de sociale positie van de Am-
sterdamse afgescheidenen?

3. In hoeverre was er sprake van doorwerking van het gedachtengoed van de Na-
dere Reformatie in Amsterdam? Welke oude schrijvers werden door de afge-
scheidenen aangehaald? 

4. Hoe werd op de Afscheiding in Amsterdam gereageerd? Deze vraag wordt van-
uit een drievoudig perspectief gesteld: 

 -  hoe reageerde de Amsterdamse Réveilkring? Welke contacten waren er? 
Waarom ging Van Hall met de Afscheiding mee en deden anderen dat niet?

 -  hoe werd vanuit hervormde zijde gereageerd?
 -  welk beleid hanteerde het gemeentebestuur, daartoe aangestuurd door 

de koning en zijn ministers in Den Haag, jegens de afgescheidenen in de 
hoofdstad? Hoe reageerden de afgescheidenen op dit beleid? 

5. Wat is de achtergrond van de Amsterdamse twisten, die het hele kerkverband 
in beroering brachten? Hoe ontstond de eerste Amsterdamse twist (1837-1842), 
waarbij een bevindelijk deel onder leiding van oefenaar Harm Hendriks Middel 
buiten de gemeente kwam te staan? Hoe ontstond de tweede Amsterdamse twist 

14  Zoals de officiële, door de overheid erkende naam van de gemeente luidde. Het was de afgescheidenen 
jarenlang verboden de naam ‘gereformeerd’ te voeren. Voor het gemak hanteer ik in dit boek als (verkorte) 
naam ‘Afgescheiden Gemeente’.
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(1839-1843), waarbij Wormser met zijn aanhang buiten spel kwam te staan? Wat 
zijn de oorzaken van de breuk tussen Scholte en Van Velzen? Wat waren de gevol-
gen van het conflict voor het kerkverband?

6. Hoe bouwden de Amsterdamse afgescheidenen hun kerkelijk leven op? Hierbij 
komen aspecten aan de orde als: 

 -  hoe zag het institutionele kerkelijke leven er uit: prediking, sacraments-
bediening, kerkelijke huwelijksbevestiging, vasten- en bededagen?

 -  hoe zag de geloofspraktijk er uit: catechese, diaconieschool, ethiek, het 
geleefde geloof?

 -  hoe functioneerde de diaconie?
 -  hoe positioneerden de Amsterdamse afgescheidenen zich ten opzichte 

van andere denominaties in de stad? Wat valt te zeggen over hun mis-
sionaire gerichtheid?

 
1.4 Verantwoording periodisering

Het onderzochte tijdvak omvat ruwweg de periode 1820-1860.15 De gemeente door-
liep daarin de fasen van voorbereiding, ontstaan en conflict, opbouw en consoli-
dering. Geleidelijk stagneerde de toestroom van verontruste hervormden, alleen 
de jaren 1853 en 1854 lieten nog een golf van nieuwe afscheidingen van de Her-
vormde Gemeente zien.

1.5 Methode van onderzoek

Om de boven genoemde vragen te beantwoorden is integraal onderzoek gedaan op 
basis van het primaire bronnenmateriaal in het archief van de Gereformeerde Kerk, 
de Hervormde Gemeente, notulen van kerkelijke vergaderingen (classicaal en pro-
vinciaal; hervormd en afgescheiden), het door Smits16 ontsloten Scholte-archief in 
Pella, het Réveil-archief in Amsterdam, particuliere correspondentie, boeken, bro-
chures, pamfletten en tijdschriften. 

15  Het jaartal 1869, waarin de afgescheidenen en kruisgezinden elkaar landelijk vonden en dat door C. Smits 
en J. Wesseling wordt gehanteerd als begrenzing in hun series over de Afscheiding, is voor Amsterdam 
weinig relevant als tijdsafbakening.

16 Smits, De Afscheiding van 1834, deel III, V en VI.
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1.6 Historiografie

Waarom nog een nieuwe studie over de Afscheiding? Is er niet genoeg geschreven 
over dit tijdvak uit de Nederlandse kerkgeschiedenis?17 Over de meeste provincies 
publiceerden C. Smits en J. Wesseling studies gebaseerd op bronnenonderzoek. Ook 
verschenen in de herdenkingsjaren 1934 en 1984 veel nieuwe publicaties. Toch bleef 
Noord-Holland in veel opzichten een onontgonnen gebied. Over Noord-Holland 
verscheen geen deel in de series van Wesseling en Smits.18 Vooral ten aanzien van 
Amsterdam moet dit als een lacune worden beschouwd, omdat deze gemeente uit-
groeide tot de grootste Afgescheiden Gemeenten van het kerkverband. Bovendien 
kwam het hier tot een breuk tussen Van Velzen en Scholte, twee voorname voor-
mannen van de Afscheiding, beiden geboren en getogen Amsterdammers. Een ana-
lyse van dit conflict (‘de Amsterdamse twisten’) geldt nog altijd als een desideratum 
in de Afscheidingsliteratuur. Verder is het hoog tijd dat het door C. Smits ontsloten 
bronnenmateriaal uit het Scholte-archief wordt verwerkt, dat bijvoorbeeld een uit-
gebreide briefwisseling tussen advocaat Van Hall en Scholte bevat. Daarnaast biedt 
het réveilarchief (in beheer bij de Universiteit van Amsterdam) interessante brieven 
en dagboeknotities die aanvullend licht werpen op de verhouding Afscheiding en 
Réveil in de hoofdstad.

Enkele facetten van de Afscheiding in Amsterdam kregen al enige aandacht.19 Een 
beschrijving vanuit hervormd perspectief gaf R.B. Evenhuis in zijn serie Ook dat was 
Amsterdam. Ik meen echter dat met behulp van het Christelijk Maandschrift en het Jaar-
boek voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde een scherper beeld kan worden 
neergezet van het theologisch klimaat in hervormd Amsterdam.20 Verder werd het eer-

17  In een aantal overzichten staat de belangrijkste literatuur vermeld: O.J. de Jong, ‘Nieuw licht op de 
Afscheiding van 1834?’ in Rondom het Woord 18 (1976) 41-56; W. Bakker (red.), De Afscheiding van 1834 en haar 
geschiedenis (Kampen 1984); J. van Gelderen gaf een beredeneerd literatuuroverzicht: ‘De Afscheiding van 
1834’ in: Godsdienst en maatschappij jrg. 1984, nr. 2, 1-4;  P.L. Schram, ‘Herdenking van Afscheiding en Réveil’ 
in Kerk en Theologie 36 (1985) 233-241; C. Augustijn, ‘De Afscheiding in 1984’ in: NAK 65 (1985) 236-240; A. de 
Groot, ‘Nieuwe literatuur over de Afscheiding van 1834’ in NTT 1986, 312-321; G.J. Schutte, ‘De Afscheiding 
van 1834 herdacht’ in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (1986) 400-415; A. 
de Groot, ‘Het negentiende-eeuwse Nederlandse protestantisme in recente publicaties. Een overzicht’ in: 
NTT  46 (1992) 212-225.

18  C. Smits had hiertoe plannen maar het was hem niet gegeven het laatst geplande deel (de Afscheiding van 
1834 in Noord-Holland) persklaar te maken. Deze studie mocht ik beginnen met inzage in het door hem 
verzamelde materiaal, waaronder enige conceptteksten die hij had geschreven. Voor deze inzage ben ik de 
familie erkentelijk.  

19  Enkele stichtelijke publicaties laat ik hier buiten beschouwing: C. van Proosdij, Ter gedachtenis 1835 – 14 
oktober – 1910 (Kampen 1910); C.J. Breen, ‘De Afscheiding in Amsterdam’ in: Petrus Plantius 1969-1989 
(lustrumbundel ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Gereformeerde Studenten Vereniging 
‘Petrus Plancius,’ opgericht op 9 juni 1969) (Amsterdam 1989) 18-41. Verder is H.M. Stoppelenburg, 
‘Grepen uit de kerkhistorie van Amsterdam’ in: Kerkhistorische Kroniek (8e jrg. (1971) 1-4, 13-19,  25-31 te 
schetsmatig om een substantiële bijdrage te kunnen leveren voor de geschiedschrijving van de Christelijk 
Afgescheidene Gemeente, ten aanzien van de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis in Amsterdam is 
zijn bijdrage echter waardevol.  

20  R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam V. De kerk der hervorming in de negentiende eeuw: de strijd voor kerkherstel 
(Baarn 1978) 171-197. Evenhuis liet het Christelijk Maandschrift als bron vrijwel ongebruikt, terwijl in deze 
studie dit tijdschrift als hoofdbron dient om het theologisch klimaat te karakteriseren.
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ste jaar van de Afgescheiden Gemeente geschetst door C. Augustijn.21 J. Stellingwerff 
vroeg aandacht voor de betekenis van Scholte en J.A. Wormser voor de Amsterdamse 
afgescheidenen.22 En P. Hofland beschreef het vervolgingsbeleid van de overheid.23

In deze studie wil ik het specifieke van de Afscheiding in Amsterdam in het vi-
zier krijgen. Waarin onderscheidde deze gemeente zich van andere afgescheiden 
gemeenten? Welke invloed hadden ontwikkelingen vanuit deze gemeente op het 
kerkverband en omgekeerd?  

1.7 Opzet 

Het eerste deel van deze studie beschrijft de context waarbinnen de Afscheiding 
van 1834 in Amsterdam wortel schoot. Eerst wordt een schets gegeven van de reli-
gieuze samenstelling van de Amsterdamse bevolking in de eerste helft van de 19e 
eeuw (hoofdstuk 2). De omvang van de verschillende kerken komt in beeld, even-
als de aanwezigheid van talrijke conventikels als mogelijke voedingsbodem voor 
de Afscheiding.24 Tenslotte wordt een kort overzicht gegeven van publicaties uit de 
Amsterdamse Réveilkring tegen ‘de geest der eeuw’. Vervolgens vindt onderzoek 
plaats naar de theologische oriëntaties van de Amsterdamse hervormde predikan-
ten, zoals die te destilleren zijn uit het Christelijk Maandschrift – het tijdschrift van 
de ring Amsterdam, waartoe alle zevenentwintig predikanten van de Hervormde 
Gemeente behoorden (hoofdstuk 3). Dit onderzoek spitst zich toe op thema’s die 
relevant geacht kunnen worden voor de gereformeerde orthodoxie. Redelijkerwijs 
mag worden aangenomen dat het gevonden theologische klimaat bepalend is ge-
weest voor prediking, catechese en pastoraat. Op deze wijze kan verhelderd worden 
waarom de afgescheidenen de Hervormde Gemeente verlieten.

Het tweede deel van deze studie beschrijft het ontstaan van de Afgescheiden Ge-
meente. Hoofdstuk 4 gaat daarbij in op de rol van de conventikels, alsmede de wijze 
waarop Scholte de onvrede onder het orthodoxe volksdeel mobiliseerde en hoe hij 
leiding gaf aan de stichting van de gemeente. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 een 
indicatie gegeven van de sociaal-maatschappelijke positie van de Amsterdamse af-
gescheidenen. Hierbij wordt de vraag gesteld of een correctie moet plaatsvinden op 
de – lange tijd gangbare – beeldvorming, dat de Afscheidingsbeweging te lokalise-
ren is in de onderste lagen van de toenmalige standensamenleving. In hoofdstuk 6 

21 C. Augustijn (red.), Gereformeerd Amsterdam sedert 1835 (Kampen 1989) 9-22.
22  J. Stellingwerff, Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873 (Amsterdam 

1975) 25-32.
23  P. Hofland, De Afscheiding in Amsterdam, 1835-1839 (M.O.-scriptie); in bewerkte vorm verschenen in 

Historisch Tijdschrift Holland 26 (1994), nr. 1.
24  Binnen het project van F.A. van Lieburg over conventikels in de 19e eeuw verscheen van Ellen van Herk: 

‘Tot troost en stichting van ’t heilbegerig hart. Lekenpredikers en conventikels in Amsterdam in het 
laatste kwart van de achttiende eeuw’ in: TNK jrg. 6 (okt. 2003) 89-94. Zij laat de vraag open in hoeverre 
de Afscheiding in Amsterdam verbonden is geweest met bestaande conventikels. O.J. de Jong wees er op 
dat lang niet altijd conventikels overgingen naar afgescheiden gemeenten (O.J. de Jong, ‘Nieuw licht op 
de Afscheiding van 1834?’ in: Rondom het Woord 18 (1976), 41-56); vgl. G.J. Schutte, ‘De Afscheiding van 1834 
herdacht’ in: ‘Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (1986) 409.
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wordt onderzocht welke schrijvers van de Nadere Reformatie in Amsterdam wer-
den gelezen.25 Hoofdstuk 7 biedt een beschrijving van het  optreden en de spiritua-
liteit van de oefenaars.

In het derde deel van deze studie komen de reacties op de Afscheiding in Amsterdam 
aan bod. Dit gebeurt vanuit een drievoudig perspectief. Gestart wordt met het geest-
verwante Réveil (hoofdstuk 8). Hoe beoordeelde men hier de Afscheiding? En hoe tra-
den de afgescheidenen de Réveilkring tegemoet? Vervolgens wordt gekeken hoe de 
Hervormde Gemeente op de Afscheiding reageerde (hoofdstuk 9). De hervormde pre-
dikanten publiceerden een Herderlijke Brief tegen de Afscheiding. Welke argumenten 
hanteerden zij? Wat voor effect had hun herderlijk schrijven? Tenslotte wordt de reactie 
van de overheid beschreven. Met een repressief beleid trachtte de koning met steun van 
enkele getrouwe ministers de Afscheiding tegen te gaan (hoofdstuk 10). Hoe kregen de 
Amsterdamse afgescheidenen daarmee te maken en hoe reageerden zij daarop?

In het vierde deel worden de ontwikkelingen binnen de gemeente beschreven en ge-
analyseerd. Allereerst worden de groeiende tegenstellingen in spiritualiteit in kaart ge-
bracht (hoofdstuk 11). Deze lagen ten grondslag aan zowel de eerste Amsterdamse twist 
(hoofdstuk 12) als de tweede Amsterdamse twist (hoofdstuk 13). Er wordt aan het slot ge-
analyseerd hoe het kwam tot een breuk tussen de afgescheiden predikanten Scholte en 
Van Velzen. Een afzonderlijk hoofdstuk gaat over de Vereniging van Wormser, die met 
zijn aanhang los van de gemeente kwam te staan (hoofdstuk 14). Hierna volgen twee 
excursen: in de eerste wordt Scholtes verdere ontwikkelingsgang gevolgd tot zijn emi-
gratie naar de VS; de tweede excurs belicht de ‘derde Amsterdamse twist’ die in de jaren 
1850 uitbrak en met  terugwerkende kracht nieuw licht werpt op Van Velzens positie in 
de tweede Amsterdamse twist.

Het vijfde en laatste deel van deze studie biedt een beschrijving van de opbouw en 
consolidering van het kerkelijk leven. Dit omvat zowel de institutionele aspecten, 
verbonden aan de zondagse kerkdiensten (hoofdstuk 15), alsmede de praktijk van het 
dagelijkse geloofsleven met aandacht voor catechese, diaconieschool, ethiek en het 
geleefde geloof (hoofdstuk 16). Afzonderlijke aandacht krijgt daarbij het functioneren 
van de diaconie (hoofdstuk 17). Daarna wordt nagegaan hoe de Afgescheiden Gemeen-
te van Amsterdam haar positie innam te midden van de veelkleurige religiositeit in 
de hoofdstad. Hoe verhield de gemeente zich tot andere denominaties? In hoeverre 
ontplooide men missionaire initiatieven? (hoofdstuk 18). Aan het eind van deze stu-
die wordt een slotbeschouwing gepresenteerd (hoofdstuk 19): wat heeft dit onderzoek 
naar de Afscheiding in Amsterdam opgeleverd? Hoe verhouden de resultaten zich tot 
de bestaande literatuur? Met een Engelstalige samenvatting en een literatuurlijst van 
de gebruikte primaire bronnen en secundaire literatuur wordt dit boek afgesloten. 

25  C. Augustijn stelde de vraag naar de rol van de Nadere Reformatie bij de Afscheiding. Kende de Afscheiding 
de Reformatie van de 16e eeuw alleen via de bril van de Nadere Reformatie? Op welke figuren uit de 
Nadere Reformatie beriepen de afgescheidenen zich? (‘De Afscheiding in 1984’ in: Nederlands Archief voor 
Kerkgeschiedenis 65 (1985), 236-240); ook A. de Groot pleit voor een scherper beeld van de verhouding Nadere 
Reformatie en Afscheiding: hoe was de perceptie van de oude schrijvers bij de afgescheidenen? (‘Nieuwe 
literatuur over de afscheiding van 1834’ in: GTT 1986, 317).
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2. Hervormd Amsterdam in de 
eerste helft van de 19e eeuw

2.1 Algemeen1

In het begin van de 19e eeuw telde Nederland twee miljoen inwoners. Slechts vieren-
veertig steden hadden meer dan 5.000 inwoners, waaronder drie meer dan 50.000: 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.2 Amsterdam herbergde de grootste Her-
vormde Gemeente van ons land: de helft van de 200.000 Amsterdammers behoor-
de hiertoe. Voordat op deze gemeente wordt ingezoomd, eerst iets over de religieuze 
context van Noord-Holland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder. In 1809 
telde Noord-Holland 387.663 inwoners, waarvan 201.714 in Amsterdam woonden.

Godsdienst aantal N-Holland Z-Holland aantal percentage

Ned. Hervormd +
Waals-Hervormd           

208.825
1258

54,11%                        72,13% 100.863
1093

50,54%

Rooms-Katholiek 100.366 25,84%                        22,63% 42.186 20,91%

Evang. Luthers
Hersteld Evang. Luth.

30.013
10.016

10,44%                        2,54% 23.801
9500

16,51%

Joods 23.078 5,95%                          1,47% 21.444 10,63%

Doopsgezind 10.612 2,80%                          0,13% 1868 0,93%

Oud-Katholiek 1994 0,52%                          0,27% 125 0,06%

Remonstrant 899 0,23%                          0,77% 536 0,27%

anders 233 0,06%                          0,04% 215 0,11%               

onkerkelijk 169 0,04%                          0,00% 83 0,04%
aantallen en percentages van de verschillende kerkelijke denominaties in Noord-Holland en Amsterdam3

1  Over de religieuze context van Noord-Holland: W. Banning (red.), Handboek Pastorale Sociologie II, V, VI, VII 
(Amsterdam 1955-1962); C.B.H. Beekhuis., Hervormde gemeenten in Noord-Holland. Een religiografische analyse 
(Utrecht 1975); J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestantisering 
en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen 1964); J.P. Kruijt, De onkerkelikheid in 
Nederland. Haar verbreiding en oorzaken. Proeve ener sociografiese verklaring (Groningen/Batavia z.j. [1933]).

2 H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 603.
3  Voor genoemde aantallen en percentages zie J.A. de Kok, a.w. 288-289, 292-293, 325. Het overzicht heeft 

betrekking op 1809. De verschillen met de percentages van 1849 zijn minimaal (vgl. 294v). De percentages 
van Zuid-Holland zijn ter vergelijking toegevoegd.
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Noord-Holland kende in de 19e eeuw een grote religieuze pluriformiteit, in belang-
rijke mate veroorzaakt door Amsterdam. De stad herbergde een grote katholieke 
minderheid (21%), een aanzienlijke (Hersteld-)Evangelisch Lutherse Kerk (17%), een 
omvangrijke Joodse gemeenschap (11%), een bescheiden  doopsgezinde bevolkings-
groep (1%) en verder tal van kleine religieuze denominaties. Volgens de literatuur 
viel de gemiddelde Noord-Hollander in de 19e eeuw op door een moralistische en 
anti-dogmatische instelling. Een deugdzaam leven stond hoger aangeschreven dan 
trouwe kerkgang. Als verklaring is gewezen op de koopmansmentaliteit met haar 
drang naar vrijheid en avontuur.4 Volgens J.P. Zwemer kreeg de piëtistische richting 
van de Nadere Reformatie in de 17e en 18e eeuw in Noord-Holland nauwelijks voet 
aan de grond. Hij brengt dit in verband met het ‘koude Noordhollandse rationalis-
me’, waardoor zelfs  tegenbewegingen als de Mazereeuwers en de bevindelijken in 
Opperdoes zouden zijn  gestempeld  Naar mijn mening is dit beeld van Noord-Hol-
land te generaliserend geformuleerd: Amsterdam kende in de 18e en 19e eeuw een 
rijk conventikelleven, zoals hierna zal blijken.5

2.2 De Hervormde Gemeente van Amsterdam

De Hervormde Gemeente beschikte in de tijd van de Afscheiding over tenminste 
acht kerkgebouwen. Met de uitbreiding van de stad werden kerken gebouwd in de 
nieuwe wijken. Naast het oude stadscentrum waren hervormde godshuizen te vin-
den in de zuidelijke grachtengordel, de westelijke grachtengordel, en op de oostelij-
ke eilanden en Kadijken. 

Een kleine rondgang. De oudste kerk van de Hervormde Gemeente was de Oude 
Kerk in de binnenstad, gebouwd in de 13e eeuw. Dan was er de Nieuwe Kerk, gele-
gen aan de Dam, daterend van begin 15e eeuw. In deze kerk legde koning Willem 
I in 1814 de eed op de grondwet af. Daarnaast was er de Oudezijds Kapel, gebouwd 
tussen 1440 en 1450 tegen de Olafspoort, die daarom aanvankelijk Sint Olafskapel 
werd genoemd. Het had een toegangspoortje aan de Zeedijk en twee aan de Nieu-
webrugsteeg. In deze kerk werd Geertruida Maria van Velzen, een zus van de latere 
predikant Simon van Velzen, op 11 september 1808 gedoopt. Mogelijk werd in de tijd 
van de Afscheiding ook nog gebruik gemaakt van de Gasthuiskerk, gelegen op het 
Gasthuishof aan de Oude Turfmarkt. Op de locatie van het Binnengasthuis bevond 
zich in de Middeleeuwen het Oude en Nieuwe Nonnenklooster. In de 18e eeuw was 
Johannes Temmink als predikant aan de Gasthuiskerk verbonden (1740-1768).

Dan komen vier kerken volgend op de uitbreiding van de stad. Allereerst de Zui-
derkerk (1614), het eerste origineel protestantse kerkgebouw; daarna de Noorder-
kerk (1623), gebouwd voor de bevolking van de westelijke grachtengordel en de Jor-
daan. Enkele jaren later werd de Westerkerk gebouwd (1631) om de aanwas van de 

4 Banning, a.w. II 66, 77vv, 85, 251.
5  J.P. Zwemer, ‘Een klein wolkje in het noordwesten’ in: F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden. Bevindelijk 

gereformeerden in de 19e eeuw (Kampen 1994) 108v. Zwemer stelt: de 17e-eeuwse fase van de Nadere 
Reformatie was beperkt gebleven tot Zeeland, Holland, Utrecht en Friesland.
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westelijke grachtengordel en de Jordaan op te vangen. In het zuidoosten van de stad 
lag de Mozes- en Aäronkerk (1641), in 1842 verbouwd tot een Waterstaatskerk. Voor 
de zuidelijke grachtengordel werd de Amstelkerk in gebruik genomen (1670), voor 
de Oostelijke Eilanden de Oosterkerk (1671). De bewoners van de Kadijken bereikten 
dit gebouw met een pontje.

Amsterdam bleef in de 19e eeuw zich uitbreiden. Navenant nam het aantal kerk-
gebouwen toe. In 1885 ontving predikant J.P. Hasebroek (1812-1896) ter gelegenheid 
van zijn 70e verjaardag een bedrag van 18.000 gulden, bestemd voor de bouw van 
inmiddels de elfde kerk voor de hervormden in  Amsterdam.6

De reusachtige Hervormde Gemeente Amsterdam telde in de tijd van de Afschei-
ding 27 dienstdoende predikanten, en een gelijk aantal ouderlingen.7 Dit lage aan-
tal ouderlingen was destijds gebruikelijk. Van Middelburg in de 17e eeuw is bekend 
dat de gemeente, die beschikte over vijf kerkgebouwen, 20.000 leden telde. De ver-
houding van ambtsdragers was daar: 12 predikanten, 24 ouderlingen en 24 diake-
nen.8 Ook Utrecht kan ter vergelijking dienen.9 Het zielental van de Gereformeerde 
Kerk werd in 1654 geschat op 10.500 (de helft van de toenmalige bevolking). De ker-
kenraad daar bestond uit 12 predikanten en 16 ouderlingen, die voornamelijk uit de 
regentenaristocratie afkomstig waren. Ook de ouderlingen in Amsterdam zullen 
tot de elite hebben behoord. Wat dat betreft bevestigde het Algemeen Reglement 
van 1816 – ambtsdragers moeten worden gekozen uit de aanzienlijke stand – eerder 
de status quo dan dat een nieuwe koers werd ingezet. 

Recenter onderzoek levert een scherper beeld van het beroepsgilde van de Amster-
damse hervormde predikanten op.10 In een tijdperk van weinig mobiliteit gold een 
beroep naar de hoofdstad als de ultieme bekroning. De Amsterdamse predikanten 
behoorden, met die van Den Haag en Utrecht, tot de elite van de Hervormde Kerk. Uit 
deze kringen benoemde de koning bij voorkeur de leden van de landelijke synode. 
Een markant voorbeeld van status en rijkdom is predikant J.J. van Voorst, in 1828 naar 
Amsterdam gekomen. Hij investeerde voor 800.000 gulden in de Haarlemmermeer.11 
En bij het overlijden van de rechtzinnige Kortenhoef Smith wist J. Wormser-Van der 
Ven te vertellen dat deze predikant een vermogen naliet van zes ton. Over de inboedel 
schreef ze: ‘De gansche stad sprak over het veel zilver dat er was, 17 tafelschelten en 

6 Vermeld bij Hasebroek in: BWPGN.
7  In het adres van de Haagse Heren (1842), gericht aan de hervormde synode, werd gevraagd om het ambt van 

ouderlingen beter te laten vertegenwoordigen in de kerkelijke colleges, omdat dit het goed recht van de 
gemeente was (vgl. Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 79).

8 T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie 202.
9 J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter (Kampen 1987) 61 (ssnr.nl/kernstudies).
10  Peter van Rooden, Religieuze regimes 61; David Bos, In dienst van het koninkrijk 101, 305. Van Rooden vermeldt dat 

hun traktement aan het eind van de 18e eeuw f 2200,- per jaar bedroeg, exclusief extraatjes.
11  Evenhuis IV, 82. Collega Is. Prins bracht in 1857 de koninklijke onderscheiding ‘Ridder van de 

Nederlandschen Leeuw’ rechtstreeks in verband met het voordeel dat ’s rijks schatkist van hem had 
genoten door zijn aankopen van landerijen in de drooggelegde Haarlemmermeer (‘Levensberigt J.J. van 
Voorst’ in: JbMNL  1869, 181 [i]).
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alles naar evenredigheid, het heeft ver over de f.12.000 opgebracht.’12 Bij het overlij-
den van Willem Broes viel in een ‘levensberigt’ te lezen: ‘Laat mij intusschen niet 
vergeten, dat hij, met tijdelijke goederen rijkelijk gezegend, te meer weldadigheid 
uitoefenen kon.’13

Amsterdam was voor hervormde predikanten de laatste standplaats van hun 
loopbaan. Men beriep in de hoofdstad alleen predikanten jonger dan 45 jaar.14 De 
gemiddelde leeftijd op het moment van beroep bedroeg 31 jaar. Dit had tot gevolg 
dat predikanten in de hoofdstad, indien ze gezond bleven, een lange staat van dienst 
opbouwden: een ambtsperiode in Amsterdam besloeg al gauw drie decennia.15 Een 
emeritaatsregeling was alleen mogelijk bij ziekte of grote zwakheid. 

12  J. Wormser-van der Ven aan fam. Budde, 8.5.1855 (Arch. Budde). Ten onrechte stelt Evenhuis dat  Kortenhoef 
Smith een arme dominee was (Evenhuis IV, 82).

13 JbMNL 1858, 108. Het ‘Levensberigt’ was geschreven door de Leidse hoogleraar W.A. van Hengel.
14 Deze regeling blijkt uit het ‘Levensberigt Isaac Prins’ in: JbMNL 1879, 187v.
15  Gegevens ontleend aan BWPGN, BLNP en Naamregister der Hervormde predikanten in het Koningrijk der 

Nederlanden enz…,  met aanwijzing hunner vroegere en tegenwoordige standplaatsen, benevens de namen der 
kandidaten (’s-Gravenhage 1845). Ter vergelijking: J. Wesseling vermeldt het aantal dienstjaren van de 
Middelburgse predikanten in de tijd van de Afscheiding: gemiddeld 22 jaar, ook Middelburg gold als 
eindbestemming van de loopbaan (Zeel. II, 40).
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Isaac Prins ging tot z’n 90e door en kwam pas voor emeritaat in aanmerking toen 
zijn krachten snel afnamen.16

Binnen het predikantencorps heerste een sterke beroepssolidariteit.17 De Herder-
lijke Brief tegen de Afscheiding werd door alle predikanten ondertekend. En bij de 
intrede van de vrijzinnige L.S.P. Meyboom op 1 november 1854 waren ook de recht-
zinnige predikanten J.B.H. Bruinier en Hasebroek aanwezig.18

Door het enorme ledental per predikant werd het pastoraat grotendeels uitbesteed 
aan ziekentroosters.19 De dominees waren vooral ‘leraren’. Tot aan 1806 werden pre-
dikanten van overheidswege belast met de verantwoordelijkheid voor het onderwijs. 
Ook daarna bleven ze geregeld als schoolopziener of schoolbestuurder actief. Van ca-
techese maakten ze dan ook veel werk.20 Tevens werden catechiseermeesters ingezet, 
die – na een tweejarig traject – door het classicaal bestuur waren geëxamineerd en 
toegelaten.21 Onderzoek van Johan de Niet maakt duidelijk dat in de eerste decennia 
van de 19e eeuw onder academisch geschoolde predikanten kritiek ontstond op de pi-
etistische ziekentroosters.22 Door professionalisering van het pastoraat zou de inzet 
van deze ziekentroosters niet meer beantwoorden aan de eisen des tijds. Volgens het 
Christelijk handboek voor kranken, bejaarden en stervenden, geschreven door de Amster-
damse predikant Jacobus Corstius, werd een predikant geacht zijn gemeenteleden 
persoonlijk te kennen en zorg op maat te leveren. Als dit door de omvang van de ge-
meente niet mogelijk was, diende een predikant toch vakkundig en snel de gewenste 
religieuze houding ten opzichte van de zieke te kunnen bepalen.  

16  In zijn afscheidspreek gaf H.J. Spijker de volgende bijzonderheden: ‘Gewoonlijk gaan de leeraars dezer 
gemeente op andere wijze heen [Spijker vertrok omdat hij was benoemd op het departement voor 
hervormde en andere erediensten in Den Haag, jhs]. Ouderdom en zwakte of ziekte, somtijds ook een 
onverwachte dood, nemen hen meestal weg. Enkelen hunner is het te beurt gevallen, om eene openlijke 
afscheidsrede te houden of althans woorden van scheiding in het openbaar te spreken. Maar dat een 
leeraar van hier heengaat om elders, het zij in de evangeliedienst, het zij in andere betrekking werkzaam te 
wezen, dit geschiedt nu zoo ik wel meen te weten, slechts voor den derde maal in dezer eeuw.’ (H.J. Spijker, 
De laatste ure. Afscheidsrede (Amsterdam 1862) 11 [iG]).

17 Peter van Rooden, Religeuze regimes 192; David Bos, In dienst van het koninkrijk 353.
18  Over Meyboom: BLNP I, 181; Kluit, Réveil 472-474; Evenhuis V, 285-289; Volger, Om de vrijheid der kerk 9-24, 45-47.
19  Over de taak van ziekentroosters: Johan de Niet, Ziekentroosters op de pastorale markt 1550-1880 (dissertatie 

Vrije Universiteit Amsterdam 2006), die uitgebreid aandacht aan Amsterdam geeft. Hij laat zien hoe de 
predikanten zich toelegden op het verlenen van pastorale bijstand aan zieke welgestelde gemeenteleden, 
terwijl de ziekentroosters – gerekruteerd uit het corps van godsdienstonderwijzers – vooral de woningen van 
de armen betraden. Zo bepaalde de standensamenleving de wijze van pastorale bijstand. Het beeld dat de 
hervormde predikanten geen pastoraat beoefenden wordt door de bronnen weersproken, zie bijvoorbeeld 
‘Levensberigt Willem Broes’: ‘Het onderwijs der jeugd, het bezoek van kranken en bedroefden, en wat verder 
ambtshalve van hem gevorderd werd, nam hij met teedere getrouwheid waar’ (JbMNL 1858, 93); en het 
‘Levensberigt Isaac Prins’ in: JbMNL 1879, 189: ‘Aan het verkeer in de gemeente onttrok hij zich niet, en het 
zoogenoemde huis- en krankenbezoek, zóó bezwaarlijk in eene groote stad, nam hij geregeld waar.’

20  Het aantal catechisanten nam in de NHK in de periode 1851-1861 landelijk toe met 15% tot 236.000. De 
ongeveer 1500 hervormde predikanten hadden in 1864 gemiddeld 160 catechisanten (H.J. Selderhuis, 
Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis 664).

21 David Bos, In dienst van het koninkrijk 74; Evenhuis V, 90, 205.
22  Zie J. de Niet, ‘Confessional cure of souls and pietistic comfort in the Dutch Republic’ in: F.A. van Lieburg 

(ed.), Confessionalism and pietism: religious reform in early modern Europe (Mainz 2006) 197-212.
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De Amsterdamse predikanten gaven in 1815 een belangrijke impuls aan het kerke-
lijk onderwijs door drie zondagsscholen op te richten, bestemd voor kinderen vanaf 
16 jaar. In 1819 kwamen hier nog twee zondagsscholen bij.23 Aanleiding voor de op-
richting van dergelijke zondagsscholen was de ‘jammerlijke onkunde van duizen-
de’, waarover Van Nuys Klinkenberg in zijn afscheidspreek had gerept. Predikant 
Broes speelde een leidende rol bij deze initiatieven, ‘om het aankomend geslacht 
van minvermogenden door Bijbellezing en Katechizatie tot de kennis van het Eu-
angelie en een Christelijken wandel op te leiden.’ Vier decennia zette hij zich voor 
dit doel in. Op eigen kosten organiseerde hij daarnaast een ‘avondzangschool’.24 
Andere kartrekkers waren de predikanten Isaäc Prins25 en Hendrik Jan Spijker.26 
De zondagsschool combineerde een uur catechese met een uur les in lezen. Meestal 
kwamen 50 à 60 kinderen opdagen. De Amsterdamse predikanten deelden in het 
Christelijk Maandschrift hun ervaringen met het initiatief van de zondagsscholen, in 
de hoop dat andere gemeenten zouden volgen.  

2.3 Protest van de classis Amsterdam tegen het Algemeen Reglement 1816

Tot de aandachttrekkende gebeurtenissen in de decennia vóór de Afscheiding be-
hoort het protest van de Amsterdamse classis tegen de invoering van het Algemeen 

23  Het Chr. Maandschr 1822 ( jrg. 1) bevat het artikel: ‘Iets nopens de zondagsscholen, bij de Nederduitsche 
Hervormde Gemeente te Amsterdam’, 118-123 [iG]. De informatie die volgt is aan dit artikel ontleend.

24  Van Hengel, ‘Levensberigt Willem Broes’ in: JbMNL 1858, 120. Van Hengel vervolgt met: ‘Wekelijks ging hij 
er heen, om met zijne minzame toespraak neêr te dalen tot eene half verwilderde jeugd. Vandaar keerde 
hij dikwerf met meerdere zelfsvoldoening dan van den predikstoel naar huis weder. En ook in de dagen 
zijner rust, ook tot bijna drie maanden vóór zijn sterven, zette hij het bezoek dezer inrigting getrouwelijk 
voort. Hij zelf schroomde niet de Zondagschool zijne discipelin, zijne vriendin, ja zijn lieve kind te noemen. Zoo 
hem de aanspraak op eenigen titel in de Hervormde gemeente mogt toekomen, dan achtte hij, volgens zijne 
uitdrukkelijke verklaring, den titel, dat hij hier van het begin aan medebestuurder en medeonderwijzer 
geweest was, voor den voornaamsten.’  Volgens Van Hengel had Broes op die manier vele duizenden ‘tot de 
gemeenschap met Christus helpen brengen.’

25  ‘Een breede kring van leerlingen uit allerlei standen der maatschappij genoot zijn wekelijksch onderwijs, 
en groot is het getal van hen, die hij gebracht heeft tot de belijdenis des geloofs. Hij catechiseerde gaarne 
en goed, ging daarbij op levendige en zeer onderhoudende wijze te werk, wist zijne kweekelingen uit te 
lokken en aan zich te verbinden, hield met sommigen hunner, nadat zij in de gemeente waren opgenomen, 
nog lidmaten-catechisatie en heeft, jaren achtereen, zich vrijwillig belast met de opleiding van aanstaande 
godsdienstonderwijzers voor het kerkelijk examen’ (‘Levensberigt Isaac Prins’ in: JbMNL 1879, 189).

26  ‘Van zijne catechisatiën toch maakte hij (…) bijzonder veel werk (…) Hij gevoelde diep, dat de catechisatie de 
kweekplaats was voor een nieuw, meer ontwikkeld, beter onderwezen geslacht (…) Als geboren docent was 
hij in de catechisatiekamer geheel op zijne plaats; dáár besteedde hij een zeer groot aantal uren per week; 
dáár wist hij zijne leerlingen, vooral de meer ontwikkelden onder hen, innig aan zich te hechten (…) De 
stand van godsdienstonderwijzer is in de laatste dertig jaren te Amsterdam veel verbeterd, en de man die 
hem uit zijne onverdiende geringschatting ‘t meest heeft opgeheven, die man (gelijk mij verzekerd werd) 
is Spijker geweest. En overal, waar hij het goede kon bevorderen, daar heeft hij het gedaan: in het huis van 
arrest en de cellulaire gevangenis, in werkhuis en weeshuis’ (‘Levensberigt Spijker’ in JbMNL 1872, 322v).
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Reglement 1816 door koning Willem I.27 De classis Amsterdam was van mening dat 
de nieuwe kerkelijke regelgeving uit de kerken had moeten voortkomen.28 Men 
vreesde bemoeienis van de overheid met de leer van de kerk en machtsconcentratie 
bij de synode. Commissaris-generaal Repelaer van Driel repliceerde dat de Dordtse 
Kerkorde evengoed door politieke bemoeienis tot stand was gekomen. De koning 
zou zich niet met de leer van de kerk bemoeien. Daarop boog de Amsterdamse clas-
sis het hoofd. Van blijvende onvrede is geen bewijs te vinden. Ook was er geen aan-
toonbaar verzet tegen de invoering van de gezangenbundel van 1807, zoals elders 
soms wel het geval was.29

Later grepen de afgescheidenen het protest van de Amsterdamse classis tegen de 
invoering van het Algemeen Reglement aan om het verval in de Hervormde Kerk 
te markeren. De proponentsformule liet immers opzettelijk in het midden of een 
aankomend predikant met de kerkleer instemde omdat (quia) of voor zover (quatenus) 
die overeenkwam met Gods Woord.30 Deze visie van de afgescheidenen moet echter 
als ahistorisch worden beschouwd. De invloed van de Verlichting deed zich al veel 
eerder gelden.31 De afgescheiden predikant Hendrik de Cock wees al op Roëll, die 
een eeuw eerder de gereformeerde leer had aangevallen.32

27  Aart de Groot laat zien dat het Algemeen Reglement 1816 heel verschillend getaxeerd kan worden: als een 
beschermende structuur voor de verzwakt geraakte Hervormde Kerk; als een conservatief reglement dat 
de elders in Europa bepleitte scheiding van kerk en staat onmogelijk maakte; als een hiërarchische greep 
naar de macht in de kerk (Aart de Groot, ‘Algemeen Reglement 1816’ in: J.H. van de Bank (red.), Theologie en 
kerk in het tijdperk van de Camera Obscura, 111-136; vgl. ook: A. Goslinga, ‘Het einde der classis Amsterdam’ 
in: Christendom en Historie. Lustrumbundel uitgegeven vanwege Het Gezelschap van Christelijke Historici in 
Nederland (Kampen 1930) 170-191;  J.C.A. van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816 (Wageningen 1942); R.C. 
Janssen, By This Our Subscription (Kampen 2009) 46-49. Van Loon toont overtuigend aan dat de in de Franse 
tijd opgeleide ambtenaar Jacobus Didericus Janssen (geb. 1775) de architect is geweest van het Algemeen 
Reglement (van Loon 208-212).

28 Over dit protest: Goslinga 170-191; Van Loon 154-162; Volger 29-32.
29  Zoals bijvoorbeeld in de Friese plaatsen Birdaard, Dongeradeel, Drogeham, Surhuisterveen, Opeinde 

(Wesseling, Friesl. I, 152, 267; II, 18, 121) en de Overijsselse plaatsen Genemuiden en Rouveen (Wesseling, Ov. 
I, 65, 208).

30  Capadose nam in 1835 de tekst van het protest uit 1816 op in: Ernstig en biddend woord aan de getrouwe leeraren 
der Hervormde Kerk in Nederland 58-74. De afgescheiden J.C. Couprie nam via Capadose kennis van het 
Amsterdamse protest uit 1816, zoals blijkt uit Coupries brochure tegen de Herderlijke Brief. Voor een causale 
relatie tussen de invoering van het Algemeen Reglement en het verval in de kerk zie CB 20: Adres aan koning, 
okt. 1836, ook afgedrukt in De Ref 1e S (1837) 1-25 (Bos, Archiefstukken IV 4-5 bevat slechts het slot).

31  Over de Verlichting: Jonathan I. Israel, Radicale Verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van 
onze cultuur voorgoed veranderden  (Franeker 2001); over de invloed van de Verlichting op de theologie: J.A.B. 
Jongeneel, Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting (Wageningen 1971). 
Volgens de huidige periodisering eindigt de Verlichting eind 18e/begin 19e eeuw. Zie E.G.E. van der Wall, ‘De 
Nederlandse Verlichting en de Nederlandse Kerkgeschiedenis’ in: Kerktijd jrg. 8, nr. 1 (apr. 1996) 12-13.

32  Zie Ernstige en hartelijke toespraak aan mijne landgenoten in deze zorgvolle en droevige dagen, vooral met betrekking 
hunner eeuwige belangen (Veendam 1834); opgenomen in: De Cock, Verz. Geschr. 267v. Herman Alexander 
Roëll (1635-1718), hoogleraar te Franeker, later Utrecht; hij distantieerde zich van het klassieke dogma van 
de eeuwige generatie van de Zoon (zie H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 521). 
De opvattingen van Roëll werden veroordeeld in de Walcherse Artikelen (1693), zie J.W. Veltkamp, De 
menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693 tegen de achtergrond van de Vroege 
Verlichting in de Republiek (Utrecht 2011).
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2.4 De conventikels

In het kader van de Afscheiding verdienen de talrijke conventikels in Amsterdam 
bijzondere aandacht. Op deze bijeenkomsten spraken gemeenteleden over geloof, 
bekering en kerkelijke ontwikkelingen.33 Mevrouw Zeelt, jarenlang lid van de Am-
sterdamse Afgescheiden Gemeente, wist zich later te herinneren: ‘Van der jeugd 
af aan ben ik bij mijne Godvruchtige ouders gewoon geweest, om zoodanige Gods-
dienstige bijeenkomsten te houden, hetgeen in den Franschen tijd ons zelfs niet 
verhinderd werd.’34 Deze bijeenkomsten functioneerden aanvankelijk binnen een 
kerkelijke setting. Predikanten gaven leiding aan het geestelijke gesprek, zoals de 
Amsterdamse voorganger Gerhardus de Haas (1763-1807). Hij liet zich ontvallen dat 
hij ‘in gezelschappen’ altijd schroom voelde om over zichzelf te spreken, ‘schoon ik 
door Gods genade overvloedige stof zoude hebben te spreken over de wegen Gods in 
eene ervaring van zoo langen tijd, en over gemoedelijke ervaringen.’35

Een indruk van hoe het toeging op een 18e-eeuws conventikel in Amsterdam 
geeft het dagboek van Dina van den Bergh (1725-1807). In een intieme sfeer deelden 
de aanwezigen persoonlijke belevenissen, variërend van beklemmende schuldge-
voelens tot bevrijdende mystieke ervaringen.36 Naast conventikels die zich binnen 
de kerkelijke kaders bewogen, ontstonden eind 18e eeuw conventikels die in toene-
mende mate kritisch tegenover de Hervormde Gemeente kwamen te staan.37 Een 
katalyserende invloed hierop had het ontslag van de Oranjegezinde predikanten in 
1796.38 Bij de kritische conventikels hoorde ook het gezelschap van Coenraad Dete-
leff, die vanaf 1787 als oefenaar optrad en aan de wieg van de Amsterdamse Afschei-
ding stond. Naar aanleiding van twee affaires met oefenaars in de periode 1775-1806 
ontwierpen de hervormde predikanten een reglement om meer greep op de situatie 
te krijgen.39 In een register werd bijgehouden waar conventikels werden gehouden 
en wie als leider optrad. Oefenaars werden voortaan aan een examen onderworpen: 
vijftien van de vierentwintig geëxamineerde oefenaars kregen langs die weg toe-

33  Over de conventikels:  F.A. van Lieburg,  Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw 
(Kampen 1991) 189-192; C.J. Meeuse, “Conventiculen of gezelschappen.’ Over het gezelschapsleven in de 16e 
en 17e eeuw’ in: DNR 32 (1998) 27-42; P.L. Schram, ‘Conventikels’ in: Buitensporig geloven 51-69; W. van ’t 
Spijker, ‘Ik ben een vriend en metgezel’ 67-84.

34  De Ref 3e S (1846) 269. Mevr. Zeelt schreef dit toen ze halverwege de jaren 1840 nog steeds veroordeeld werd 
om het houden van religieuze bijeenkomsten in haar huis. 

35  ‘Hulde aan de nagedachtenis van Gerhardus de Haas’ in: Christelijk Maandschrift  1822, p. 607. De Haas 
werd in de Franse tijd afgezet als Oranjegezind predikant, wat vermoedelijk zijn betrokkenheid bij de 
conventikels heeft vergroot. 

36  J.H. van de Bank, De Leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh. Aantekeningen, dagboek en brieven 
(Houten 1994)).

37 Vgl. Evenhuis V, 35-37, 53.
38  Kluit, Réveil 58; Evenhuis V, 53. Paul H.A.M. Abels en Aart de Groot noemen in hun bijdrage de Oranjeliefde 

van de Amsterdamse predikanten overdreven en onjuist. In menige preek werd Nederland en Israël op één 
lijn gesteld. Zie Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 564v, 575.

39  Ellen van Herk, ‘Tot troost en stichting van ’t heilbegerig hart. Lekenpredikers en conventikels in 
Amsterdam in het laatste kwart van de achttiende eeuw’ in: TNK jrg. 6 (okt. 2003), nr. 3, 89-94. Het 
reglement is te vinden in het SA, archief Hervormde Gemeente Amsterdam, inv. nr. 1100.
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stemming om hun optreden te continueren. Er waren echter ook oefenaars die met 
hun conventikels ondergronds gingen. Op de lijst van wettige oefenaars ontbreekt 
nu de naam van Coenraad Deteleff.  

De hervormde predikanten oordeelden aanvankelijk positief over de oefenaars. 
Deze lekenpredikers zouden beter dan de predikanten in staat zijn om het weinig 
beschaafde volk te bereiken. Ook de vooraanstaande Amsterdamse predikant 
Broes dacht er zo over:40

Ik voor mij ben van onze zoogenaamde Oefeningen niet in het minst afkeerig; inte-
gendeel geloof ik, dat die, zoo zij wèl ingerigt zijn, bij sommigen groot nut kunnen 
uitwerken. Zij zijn geschikt om den armen man, die, van wege het schamele kleed, 
aan de openlijke kerk zich onttrekt, onder zijns gelijken te ontvangen. Zij bieden 
hem eene goede zitplaats aan, welke de openbare kerk hem veelal niet toestaat; 
men kan daar tot eene gemeenzaamheid en platheid van rede afdalen, welke, ter-
wijl zij den toon van het geringere volk vat, het beschaafde oor kwetsen zou. Den 
oefeninghouder is, daarenboven, meestal eene vrijmoedigheid van spreken eigen, 
welke den ordelijken leeraar, bij toedoen van onderscheidene oorzaken ontbreekt. 

Dit positieve oordeel zou spoedig veranderen: de Amsterdamse predikanten deden 
in 1829 hun beklag bij het classicaal bestuur over de toename van ‘ongeoorloofde 
oefeningen’ in de stad. De ring Amsterdam wijdde een speciale zitting aan dit pro-
bleem.41 De oefenaren werden nu afgeschilderd als ‘ongeschikte’ en ‘onwaardige 
voorwerpen’, die – in strijd met het reglement – optraden zonder toestemming van 
predikant of kerkenraad. Een verbod op hun samenscholingen zou wenselijk zijn. 
Het classicaal bestuur schaarde zich achter dit standpunt en vroeg het provinciaal 
kerkbestuur paal en perk te stellen aan dit kwaad, ‘het welk vele eenvoudige tot een 
strik, en vele slechthoofden tot een middel is, om de gemeenten te ontrusten, de 
zuivere Evangelieprediking te benadeelen, en de harten aftetrekken van de waar-
heid en de Godsvrucht.’ Het provinciaal kerkbestuur kon echter niks beginnen, de 
sleutel lag bij de burgerlijke overheid en de koning had al eerder het advies van zijn 
minister van Justitie opgevolgd om de schrijvers van controversieel geachte publi-
caties (Da Costa,  Thelwall en Molenaar) niet te vervolgen.42

2.5 De Amsterdamse Réveilkring 

Naast toenemende kritiek uit de conventikels kregen de hervormde predikan-
ten halverwege de jaren 1820 te maken met aanvallen vanuit de Amsterdamse 
Réveilkring, die in Amsterdam – in tegenstelling tot het Haagse Réveil – louter uit 

40  Broes, De geschiedenis der Engelsche Hervormde Kerk vergeleken met die der Nederlandsche, van den tijd der 
Hervorming aan (Delft 1825) I, 231v (vgl. Bos, Archiefstukken  I, 121).

41  PKB 1829, stuk 43a (CB aan PKB, 1.5.1829) en 43b (ring A’dam aan CB, 29.4.1829). De ring van Amsterdam 
bestond uit de 27 Amsterdamse predikanten. De namen van de bekritiseerde oefenaars ontbreken.

42 Vgl. Bos, Archiefstukken I, 108.
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niet-theologen bestond.43 Isaäc da Costa zette met zijn geschriften de toon. Deze li-
terair begaafde Jood was – mede onder invloed van Bilderdijk – in 1822 tot erkenning 
van Jezus als Messias gekomen.44 Hij formuleerde zijn levenstaak als volgt:45

Voor mij! één doel slechts heeft mijn leven!
Eén uitzicht vult geheel mijn ziel!
En moog mij de adem eer begeven
Dan dat dit uitzicht mij ontviel!
‘t Is: met der Dichtkunst geestverrukking
Het ongeloof en zijn verdrukking
Omver te stoten van zijn troon!
Hij die de Goliaths doet treffen,
Kan de Aard van ‘t ongeloof ontheffen

Vanuit dit roepingsbesef publiceerde hij in 1823 als 25-jarige het strijdlustige pam-
flet Bezwaren tegen den geest der eeuw – een oorlogsverklaring aan de dominerende 
tijdgeest in kerk en samenleving. Het kwam hem te staan op een stortvloed aan kri-
tiek.46 Da Costa betoogde dat in de kerk de ‘gewichtigste waarheden’ als bijgeloof 
werden verworpen, waarbij hij expliciet noemde: de uitverkiezing, de godheid van 
Christus, de erfzonde en de leer van verzoening.47 Réveilman Koenen schreef later 
over deze eerste pennenvrucht van Da Costa:48

43  Vgl.  M. Elisabeth Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865 (Amsterdam 1970); 
Evenhuis V, 95-137. De eerste wetenschappelijke beschrijving van het Réveil leverde L.H. Wagenaar (1855-
1910). Hij promoveerde in 1880 op 25-jarige leeftijd bij Nic. Beets op de studie Afscheiding en Réveil. Wagenaar 
was een protégé van Abr. Kuyper, maar specialisten als R. Fruin (1823-1899), Allard Pierson (1831-1896) en 
Chr. Sepp (1820-1890) oordeelden kritisch over zijn dissertatie (zie F.A. van Lieburg, Opwekking van de natie. 
Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum 2012) 241-244, 250).

44  Over Da Costa: BLNP III, 85-88; verder het uitvoerige ‘levenberigt’ door H.J. Koenen in: JbMNL 1860, 305-360 
[iG], o.a. met vermelding dat Isaac da Costa enig kind was, geboren in een aanzienlijk Portugees Joods geslacht, 
Oranjegezind en fel tegenstander van de Franse revolutie, het vrome leven van zijn moeder, de vriendschap 
van jongs af aan met Abraham Capadose, zijn levenslange liefde voor Homerus (‘de Grieksche Mozes’), zijn 
diepgaande vorming door D.J. van Lennep en Willem Bilderdijk (1756-1831). Schutte laat zien hoezeer Da 
Costa met Bilderdijk een krachtig verzet tegen de tijdgeest deelde, alsmede de trits God-Nederland-Oranje 
combineerde met een profetische toekomstvisie (vgl. G.J. Schutte, ‘Willem Bilderdijk’ in: Serta Historica 21v, 
29). Bilderdijk stond ambivalent tegenover de gedachte van afscheiding van de Hervormde Kerk: enerzijds 
vond hij: ‘God-zelf moet zijn Kerk bouwen (...) Nee, geen nieuwe gemeenten moeten er worden gesticht.’ 
(Bilderdijk aan Capadose, 22.6.1823; zie Schutte, a.a. 29); anderzijds zag hij een afscheiding als onafwendbaar, 
toen hij in 1813 aan Tydeman schreef: ‘Gij beschouwde de afscheiding der Lutherschen als noodig, terecht. 
Maar is zij het in de Herv. Kerk dan niet evenzoo?’ En in augustus 1825: ‘Ik zie niet, hoe eene afscheiding 
langer te vermijden is (...) Is het niet ongelijk erger gesteld, dan toen de Arminianerij in de 17e eeuw zich van 
de kerken meester maakte?’ (geciteerd via E.E. Gewin, ‘Rondom de Afscheiding’, in: Stemmen des Tijds (1923) 
51). Over de agnosticus Gewin (1879-1961): F.A. van Lieburg, Opwekking van de natie 260v.

45 Koenen, ‘Levensberigt Da Costa’ in: JbMNL 1860, 324v.
46  Vgl. Kluit, Réveil 143-152; Evenhuis V, 101-106; Jaarboek Nederlands Protestantisme 2005; Arend Kagchelland 

en Michiel Kagchelland, Van dompers en verlichten. Een onderzoek naar de confrontatie tussen het vroege 
protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland (1815-1826) (Hilversum 2012) 245-372.

47 Da Costa, Bezwaren 2-6.
48 Koenen, ‘Levensberigt Da Costa’ in: JbMNL 1860, 328.
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Het boeksken der Bezwaren was de uitboezeming van een gemoed, dat zijn ge-
vonden God en Zaligmaker, in de wereld, die Hij kwam behouden, die Hij weldra 
komt oordeelen, niet als Koning en Heere zag gehuldigd, maar bij alle inrichtin-
gen en bedoelingen in onzen tijd meer dan immer uitgesloten en verloochend.

Koenen interpreteerde Da Costa’s strijdschrift als een steunbetuiging aan de ver-
guisde Schotsman, die in 1819 – twee eeuwen na Dordt – een ‘erezuil’ voor de Dordtse 
synode had opgericht.49 Hij kwalificeerde Da Costa als de ‘Apologeet van sedert den 
tijd der zoogenaamde verlichting (de ‘Aufklärungsperiode’) miskende waarheden; 
den warmen voorvechter van eene eeuw (die der Hervorming).’50

Jaarlijks verschenen nieuwe publicaties van Da Costa. Met De Sadduceën (1824) ont-
popte hij zich als een geharnast verdediger van de orthodoxe leer. Scherp veroordeel-
de hij de neologie uit Engeland, Frankrijk en Duitsland, dat het christelijk geloof redu-
ceerde tot zedelijke zelfverbetering.51 Predikanten riep hij op om terug te keren naar 
de klassieke leer der verzoening en wedergeboorte.52 In Geestelijke Wapenkreet (1825) 
daagde hij de rechtzinnige predikanten in de Hervormde Kerk uit om pal te staan voor 
de gereformeerde leer en de ‘verfoeilijke waanverlichting’ te bestrijden.53

De gevolgen van dit verbale geweld waren voor Da Costa ingrijpend. Vroegere  
leermeesters verbraken het contact, waaronder D.J. van Lennep en Lucas Egeling, 
de predikant die hem had gedoopt.54 Maar hij vond ook nieuwe geestverwanten: 
‘Een meer beperkte kring van vrome vrienden en vriendinnen, voor een gedeelte 
van den minbeschaafden stand, maar voorstanders van de oude beginselen in Kerk 
en Staat, sloten zich bij hem aan.’ Voor hen organiseerde hij vanaf 1826 stichtelijke 
bijeenkomsten in de vorm van ‘eene huiselijke zondagsavondgodsdienst’, daartoe 
geïnspireerd door de Zwiterse réveilpredikant A. Chavannes.55 Als motief voerde 
hij aan dat het ‘hier te Amsterdam nog zeer dor in de kerken’ was.56 Ook in politiek 
opzicht liet hij zich niet onbetuigd. Met de conservatieve G.K. van Hogendorp had 
hij meer op dan met koning Willem I.57 Daarom gold zijn huis als verdacht en werd 
er wekelijks verslag uitgebracht wie deze bijeenkomsten bezochten. Saillant detail: 
de directeur van politie, mr. S.Ipz. Wiselius, belast met het toezicht, was een vroe-

49 Over Schotsman: Kluit (reg.); A. en M. Kagchelland, Van dompers en verlichten 97-160.
50 Koenen, ‘Levensberigt Da Costa’ in: JbMNL 1860, 329.
51  Da Costa, Sadduceën 17, 21, 29. Over dit geschrift: A. en M. Kagchelland, Van dompers en verlichten 373-409. 

De titel was met opzet gekozen omdat Da Costa werd uitgemaakt voor een proseliet met nog altijd de oude 
farizese jood in zijn hart. De sadduceeën waren in de tijd van het Nieuwe Testament een vrijzinnige joodse 
factie (vgl. Bart Wallet, ‘Het Réveil als ‘joodsche Hervorming’ 198).

52 Da Costa, idem 23-24.
53  Da Costa, Geestelijke Wapenkreet 4, 5, 9. Over dit geschrift: A. en M. Kagchelland, Van dompers en verlichten 

452-466.
54 Koenen, ‘Levensberigt Da Costa’ in: JbMNL 1860, 332v.
55 Vgl. Smits VI, 18.
56 Da Costa aan De Clercq, 5.9.1829 (Kluit, Briefwisseling 19).
57 Koenen, a.a. 334.
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gere vriend van Da Costa geweest.58 In de jaren 1830 deed Da Costa intensief studie 
naar de profetische geschriften van het Oude Testament.59 Het bepaalde hem op-
nieuw bij zijn Joodse roots:60

Het smachtend verlangen des Dichters naar de heerlijke wederkomst van Jezus 
Christus op den troon van David, om de heerschappij der wereld te aanvaarden (…) 
Ook zijne Apologetiek werd meer en meer Israëlietisch: hij vestigde haar op zijne 
grondige kennis der geschiedenis zijns volks in het verledene en de toekomst; alles 
in verband beschouwd met de Schriften der Israëlietische Profeten en Apostelen.

Behalve Da Costa bestreed ook zijn neef Abraham Capadose (1795-1874) de tijdgeest 
in kerk en samenleving. Ook hij was tot erkenning van Jezus als Messias gekomen.61 
In Omstandig verhaal (1825) trok hij van leer tegen de bevestiging van Hermanus 
Brasz,62 een beoogd ouderling die geregeld bij de remonstranten kerkte. De leer van de 
dubbele predestinatie typeerde Brasz als een ‘zotheid’. Capadose protesteerde hierte-
gen bij de hervormde kerkenraad. Toen dat niets opleverde trachtte hij, aan de hand 
van citaten uit Christelijk Maandschrift, te bewijzen dat de Amsterdamse hervormde 
predikanten het spoor bijster waren.63 Men sprak over ‘de zedelijke voortreffelijkheid 
onzer natuur’, het ‘gepast gevoel’ van Jezus’ eigenwaarde, zijn ‘fijnste aandoenlijkheid 
voor smart’. Predikanten die zich op de vlakte hielden, verloochenden hun Heer – 
stelde Capadose.64 Hij uitte stevige kritiek op studies van de Amsterdamse predikant 
W. Broes, die hij beschuldigde van ‘valse verbroedering’ en arminianisme.65 Recht-
zinnige predikanten riep hij op om trouw op hun post te blijven, met als argument: 
in de Hervormde Kerk zijn de gereformeerde belijdenisgeschriften nog steeds van 
kracht.66 In 1826 bestreed hij Broes opnieuw in Des Christens wettelijke strijd, of, De ware 

58  Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845) was, na een carrière in de advocatuur en in de handel, in 1814 door 
de koning tot politiecommissaris van Amsterdam benoemd (BWN). Réveilman H.J. Koenen ontmoette 
Wiselius frequent in de periode 1830-1845. Hij vermeldt in zijn levensbeschrijving over Da Costa dat 
Wiselius zich aan ‘ernstige indrukken van rechtzinnig Christendom’ had ‘overgegeven’. Koenen fungeerde 
als bemiddelaar tussen Wiselius en Da Costa, nadat het tussen die twee tot een breuk was gekomen (JbMNL 
1860, 356v). Wiselius schreef het weerwoord De Sadduceën van Mr. I. da Costa getoetst aan redelijkheid, 
geschiedenis, en Bijbel (Amsterdam 1824), waarin hij Da Costa kwalificeerde als een man vol ‘Joodsche 
bitterheid’, in opstand tegen Christus zelf. Da Costa had volgens hem beter in het jodendom kunnen blijven 
(vgl. Wallet, ‘Het Réveil als ‘joodsche Hervorming’’ 198).

59 Koenen, a.a. 335.
60 Koenen, a.a. 342.
61  Over Capadose: Kluit, reg.; A. en M. Kagchelland, Van dompers en verlichten 489-588. Zie voor de genealogische 

verbondenheid in de families Bilderdijk-Da Costa-Capadose: Dick Kuiper, ‘Kerngroepvorming’ 18v.
62  Capadose, Omstandig verhaal (Amsterdam 1825) 5, 112-118. Over de affaire Brasz: D. Kalmijn, Abraham 

Capadose 223-234; Kluit 169; Evenhuis V, 114-116.
63 Capdose verwees naar pp. 232, 243, 261 uit het jaar 1824.
64 Capadose, Omstandig Verhaal 118-119.
65  Capadose noemde de volgende publicaties van Broes: Geschiedkundig onderzoek over de vereeniging der 

Protestanten in de Nederlanden (‘s-Gravenhage 1822); De Engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op 
onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan (2 delen; Delft 1825).

66 Capadose, a.w. 129.
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belangen der Hervormde Kerk.67 Aangezien deze Amsterdamse predikant alom een ge-
respecteerd theoloog was, waren zijn opvattingen des te gevaarlijker, vond Capadose. 
Broes had gepleit voor hereniging van alle protestantse kerkgenootschappen, om zo 
sterker tegenover Rome te staan.68 Dit streven ging volgens de réveilman ten koste 
van de waarheid: ‘Wy noemen de tegenwoordigen toestand der kerke eene zeer ge-
vaarlijke ziekte, haar oorsprong, gebrek aan waarheidsliefde, aan geloof, aan kennis, 
aan yver by de leden en bovenal by de Leeraren, hare verschynselen, koudheid, vree-
ze, oneenigheid.’69 Orthodoxe predikanten riep hij op: ‘Ziet toch toe, de wolf giert en 
dwaalt om het schapenhok.’ Het eeuwige fundament van de kerk was volgens hem in 
geding.70 De kerk had haar kracht verloren, het zaad van ‘de arminiarij’ was gezaaid.71 
De ‘volle raad Gods’ werd nauwelijks meer verkondigd, alles werd verwacht van men-
selijke wijsheid en kracht.

Capadose noemde als oorzaken voor dit verval: minachting voor de formulie-
ren in de Hervormde Kerk.72 Dezen waren bij veel predikanten in onbruik geraakt 
en weggezet als ‘bijbijbels’ en ‘mensenwerk’.73 Terwijl het in de formulieren juist 
draaide om de leer van de vrije genade.74 De andere oorzaak zag Capadose in de ver-
broedering tussen de protestantse kerkgenootschappen, zoals in het Nederlandsch 
Zendeling Genootschap, waar Broes zo hoog van op gaf.75 Om heidense volken een 
algemeen christelijke beschaving bij te brengen, offerde men de gereformeerde leer 
van de vrije genade op. Alles draaide om het ideaal van eenheid en verdraagzaam-
heid. Met de volgende hartenkreet besloot Capadose zijn appel:76

De verdediging der waarheid (…) het zielgrievend gezicht der zinkende Kerk 
onder het klaterend God-tergend geschreeuw van liefde, van verbroedering en 
verdraagzaamheid, waardoor, terwijl zelfs de niet vijandige maar helaas! ook niet 
ijverige wachters in bedwelming geraakt zijn, het kraken der muuren niet meer 
gehoord, de gapende scheuren niet meer gezien, de inzakkingen en waggeling van 
’t gansche gebouw niet gevoeld worden, ziet daar bedenkingen, die zoo zwaar om 
mijne ziele wogen, dat ik mij gedrongen gevoelde onder de leiding des Geestes de 
ware belangen en gevaren uit een te zetten, van die Kerk, waarin mijn gezegende 
Heiland op het hoogst verheerlijkt, de mensch op het diepst vernederd wordt. 

67  Door de orthodoxe boekhandelaar J.H. den Ouden op de markt gebracht [iG]. W. Broes, De Engelsche 
Hervormde Kerk benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan, deel I (Delft 
1825); vgl. de voorrede van Capadose in Des Christens wettelijke strijd III, V.

68 Capadose, Des Christens wettelijke strijd 54, 58.
69 a.w. VII.
70 a.w. X, XII, XIV.
71 a.w. 6-13.
72 Over dit bezwaar: a.w. 17-37.
73 a.w. 15-18, 27.
74 a.w. 21, 25, 32-37.
75 Zie voor dit bezwaar a.w. 38-73, met name 39-40, 44-47, 52, 62.
76 a.w. 73.
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De reacties op deze publicatie van Capadose logen er niet om. Een anonieme recen-
sent in Vaderlandse Letteroefeningen oordeelde dat Capadose zich had schuldig ge-
maakt aan ‘duivelsche valschheid’.77 Het was onzin om de predikanten van de Her-
vormde Kerk de schuld te geven van alle onkunde. ‘Doch de vraag is: wie zegt het? 
Capadose. Gij hebt hem leeren kennen, Lezer! (…) Heil u, die de oogen opent, en 
zegt, dat ge u niet wilt laten leiden door een mensch, die zoo huichelt en lastert!’ De 
recensent riep alle predikanten op: 

Sluiten wij ons aan elkander door beteren geest aan. Prediken wij het zon-
daars-Evangelie (…) en zien wij wèl toe, dat onze wandel de aanprijzing onzer 
prediking zij. Zoo zullen wij het rijk der duisternis afbreken (…) De vijanden 
van het licht, wier werken boos zijn, en de niet onderscheidenden, die zij ver-
voeren, moeten over ons niet hebben te klagen. Zij moeten ons leeren, onze 
bediening in de vreeze Gods te heerlijker te maken, en – hoe ligt is het ons 
dan te bidden: ‘Vader! vergeef het hun! want zij weten niet, wat zij doen.

De verontrusting nam begin jaren 1830 verder toe. In Amsterdam verschenen ge-
schriften van C. Baron van Zuylen van Nijevelt als De eenige redding (1831) en De 
Hervormde leer (1832). Deze auteur hekelde de trouweloosheid in de godsdienst en 
betoogde dat trouw aan de gereformeerde belijdenis in de Hervormde Kerk massaal 
werd geschonden.78 Ook buiten de Hervormde Kerk zwol de kritiek aan. De uit En-
geland afkomstige predikant A.S. Thelwall haalde in Keert u tot Hem die slaat (1825) 
fel uit naar de Amsterdamse hervormde predikanten.79 Met geen woord repten zij 
over de goddelijke waarschuwing toen een watersnoodramp in 1825 de hoofdstad 
blank zette. Zij hadden het volk moeten wijzen op de ‘wederspannigheid tegen het 
Evangelie, als hebbende de dood, het oordeel en de eeuwigheid voor oogen.’ Hij 
kwalificeerde de hervormde predikanten als ‘moordenaren der ziel’.80 Petrus van 
Veen, een oefenaar uit Muiden, was diep geraakt door Thelwalls pamflet. Hij be-
sloot een oefening bij te wonen van Bavus Ynia, een voormalige theologiestudent 
uit Enkhuizen. Ook daar werd veel over Thelwall gesproken.81 Nog in hetzelfde jaar 
van Thelwalls publicatie begon Van Veen, aangemoedigd door Ynia, op 30-jarige 
leeftijd met oefenen. Hij maakte hele reizen tot in Gelderland aan toe, waarbij hij 
optrad voor soms wel 500 mensen. Overal confronteerde hij de luisteraars met hun 

77  Zie Vaderlandsche Letteroefeningen. G.S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema, Amsterdam 1826, 454-463; 
digitaal: http://www.dbnl.org/tekst/_vad003182601_01/_vad003182601_01_0158.php).

78  Hendrik de Cock bezorgde een heruitgave van deze boekjes en betuigde zijn instemming (De Cock, Verz. 
Geschr. I). Baron van Zuylen van Nijevelt overleed op 10 maart 1833, voordat de Afscheiding tot stand kwam.

79  Algernon Sydney Thelwall (1795-1863) was uitgezonden door ‘The London Society for promoting 
Christianity amongst the Jews’. De omvangrijke Joodse gemeenschap in Amsterdam vormde een 
belangrijk werkgebied. Thelwall werd in 1819 door de Engels Episcopaalse kerk van Amsterdam beroepen 
met een dubbele taak: gemeentepredikant en zendeling in dienst van de London Society. Thelwall raakte 
bevriend met Da Costa. Zie Kluit, ‘Israël, knooppunt van het internationale Réveil’ in: Nader over het Réveil. 
Vijf schetsen, 137v. Over Thelwall: Kluit 162-163; Evenhuis V, 112-114; A. en M. Kagchelland, Van dompers en 
verlichten 589-668.

80 Thelwall, Keert u tot Hem die slaat 9-12.
81 Petrus van Veen in het 11e avondgesprek (uit: Dertien Avondgesprekken).
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‘toestand voor de eeuwigheid’. Dit soort ‘woelingen’ trok de aandacht in Den Haag. 
De minister van Hervormde Eredienst, baron Van Pallandt van Keppel, signaleerde 
‘onrust en verdeeldheid’ vooral in die kringen ‘waar men neigde tot de steilste be-
grippen’, zoals bij oefenaar J.W. Vijgeboom in Zeeland.82 Actief ingrijpen leek hem 
echter ongewenst, het zou de zaak doen escaleren. Ook vond de ‘schismatieken 
geest’, gezien de omvang van de stad, nog weinig ingang.  

2.6 Terugblik

De religieuze context van Amsterdam was in de eerste decennia van de 19e eeuw ge-
varieerd. De helft van de bevolking behoorde tot de Nederlandse Hervormde Kerk, 
een derde deel tot de Rooms-Katholieke Kerk. Ook herbergde de stad een omvangrij-
ke Lutherse en Joodse gemeenschap. In de jaren 1820 ontstond toenemende kritiek 
op de leiding van de Hervormde Gemeente, gevoed door spraakmakende woord-
voerders als Da Costa, Capadose en Thelwall. Een deel van de conventikels weigerde 
zich naar de reglementen te voegen en maakte zich los van de kerkelijke leiding. In-
tussen is de vraag: wat kan gezegd worden over de theologische overtuigingen van 
de Amsterdamse hervormde predikanten? Daarover gaat het volgende hoofdstuk. 

82  Rapport aan de koning, 31.10.1825 (Bos I, 66-69). De minister beschikte over een rapport van de commissaris 
van politie, Mr. S. Wiselius Izn (1796-1845). Hij constateerde in Amsterdam: ‘De schismatieke geest, welke 
zich sedert drie jaren in de Gereformeerde Gemeente heeft begonnen te openbaren, wint hier meer en 
meer veld, vooral bij den minderen burgerstand en de smalle gemeente.’ (Bos I, 65-66). J.W. Vijgeboom 
(1773-1845) trad sinds 1822 op als oefenaar in Axel. Diens verzoek om als gemeente erkend te worden werd 
in 1823 afgewezen. Vijgeboom trachtte nog op hoge leeftijd tot predikant te worden opgeleid bij Hendrik 
de Cock, waarvoor hij in 1841 naar Groningen vertrok. Over Vijgeboom: BLNP; NNBW; De Haas; F.L. Bos, 
Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen, Kampen z.j., 6-13; Jan Beekhuis, Al zulke dweepzieke 
scheurmakers (Kampen 1989); Wesseling, Zeel. I, 285-298.
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3. De theologie van de hervormde 
predikanten in de periode 1820-1860 

3.1 Inleiding

De Hervormde Gemeente van Amsterdam kende tot begin 19e eeuw een zeker even-
wicht in predikanten van verschillende liggingen: voetianen, coccejanen en lampi-
anen.1 Tot 1825 werden ze overeenkomstig een verdeelsleutel beroepen.2 Maar dat 
veranderde daarna geheel. Tijdgenoten spraken van een breuk in het theologisch 
klimaat. Zo constateerde de Amsterdamse afgescheiden oefenaar Jacob Couprie 
(1796-1841) dat een nieuwe generatie hervormde predikanten andere wegen insloeg 

1   Aanhangers van respectievelijk Gisbertus Voetius (1589-1676), Johannes Coccejus (1603-1669) en Friedrich 
Adolph Lampe (1683-1729). Over deze theologen: BWPGN, ENR (art. W.J. van Asselt), Selderhuis, Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis (reg.). Over de school van Voetius een korte typering bij Selderhuis, a.w. 
468-470. In Amsterdam was in de 17e eeuw een kring van voetiaanse predikanten ontstaan. Uitgebreider 
hierover in hoofdstuk 6. De ruimer denkende coccejanen kregen landelijk eind 17e eeuw de overhand. 
Coccejus was geboren in Bremen en luthers beïnvloed. Hij trad als docent in Franeker op. Theologie moest 
volgens hem gebaseerd zijn op gedegen filologisch en exegetisch onderzoek, waarbij de traditionele 
theologie geen sta in de weg mocht zijn. Coccejus werd vooral bekend om zijn leer van de verbonden en zijn 
afwijzing van de strenge voetiaanse zondagsvisie. De piëtistisch georiënteerde lampianen – voortkomend 
uit de ‘ernstige’ of ‘mystieke’ coccejanen – tenslotte oefenden in de 18e eeuw opmerkelijk veel invloed in 
de regio Groningen uit, met meerdere hoogleraarsposten aan de academie (A. Driessen, C. van Velzen, C. 
Klugkist) en met gemeentepredikanten als J. Verschuir en W. Schortinghuis. Lampe doceerde te Utrecht in 
de jaren 1720-1727, waarna hij als hoogleraar naar Bremen vertrok. Daar stierf hij twee jaar later plotseling 
op 46-jarige leeftijd.

2   Zie ‘Levensberigt Is. Prins’ in: JbMNL 1879, geschreven door zijn zoon Jacobus Johannes Prins, hoogleraar 
te Leiden. De ‘Lampianen’ dachten met Prins een ‘Voetiaan’ binnen te halen, en stelden zich achter deze 
keuze. Prins werd in 1825 ‘met zeldzame eenparigheid’ in de hoofdstad beroepen, waardoor een eind kwam 
‘aan het voortbestaan der bekende drie fractiën in den Amsterdamschen kerkeraad.’
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dan hun voorgangers Perizonius,3 Van Herwerden4 en De Haas5 – predikanten die 
sterk gehecht waren aan de gereformeerde traditie. Gerardus de Haas was beroe-
pen in een tijd waarin ‘de twisten over oud en nieuw licht in Amsterdam levendig 
gevoerd werden’.6 Als predikant streefde hij ‘alleenlijk om maar Christus, en dien 
gekruist, aan de gemeente te verkondigen, en te spreken van de grootheid der god-
delijken ontferming in onzen eenigen Zaligmaker.’ De Haas was wars van theolo-
gische nieuwigheden: ‘Ernstig waarschuwde hij tegen de nieuwe Leerhervormers, 
die, naar zijn zeggen, van rein verstand en reine deugd spraken, maar inderdaad 
eene onreine leer verkondigden, eene leer, waaraan alles ontbrak, hetgeen de men-
sch, zoo als hij thans bestaat, om deugdzaam en gelukkig te leven op aarde, en een-
maal zalig te ontslapen, noodig heeft.’

De afgescheiden predikant Scholte beschuldigde de hervormde predikanten van 
misleiding door oude vertrouwde woorden te gebruiken ‘als ledige klanken, zonder 
de zaken zelve te verkondigen’.7 De betekenis van wedergeboorte verschoof naar ‘ze-
delijke verbetering’.8 Volgens Wormser werden de ‘uitwendige klanken der waar-
heid’ wel gehoord, maar werd er  niet meer ‘uit geleefd’.9 De prediking ging over ‘de 
verkondiging van een Alvader’, het christendom was veranderd in een ‘wereldburger-
lijke godsdienst’.10 Wat op de achtergrond raakte was de kerk als gemeenschap van 
zondaren, gereinigd door Christus’ bloed, tot nieuw leven gebracht door de Heilige 

3   Bedoeld is hier waarschijnlijk Theodorus Kloppenburg Perizonius (1747-1788), geboren te Veendam 
en theologisch opgeleid te Groningen en Utrecht (bij Bonnet, Bulman, Elsnerus en Vos); predikant te 
Liefkenshoek (1771), Pijnacker (1774), Purmerend (1780), Amsterdam 1781 (bevestigd door Gerhardus de 
Haas in de Nieuwe Kerk). Hij stierf  aan een ‘zware pleuris’ op de leeftijd van 41 jaar.  Over hem: H. Croese, 
Kerkel. reg. predikanten en NNBW.  Het is minder waarschijnlijk dat het gaat om Rutgerus Perizonius.

4  Henricus van Herwerden (1731-1805), geboren te Amsterdam, waar zijn vader ouderling was; studeerde te 
Leiden (bij Scholtens en Van den Honert) en Utrecht (bij Mill, Voget en Elsneres); predikant te Thamen aan 
den Uithoorn 1755, Zaltbommel 1764, Zutphen 1766, Amsterdam 1773-1805. Hij hoorde in de hoofdstad bij 
de vijftien Oranjegezinde predikanten die in 1796 werden afgezet, toen ze weigerden het nieuwe bestuur 
trouw te zweren. In 1804 kreeg hij zijn predikantsbevoegdheid terug. Van Herwerden publiceerde diverse 
exegetische studies, waaronder Geschiedenis van den staat der rechtheid en val onzer eerste ouders (1787) en 
over het Johannes’ evangelie (1799); hij was bestuurslid van het Haagsch Genootschap van 1786-1788. Als 
predikant was hij ‘bijzonder geliefd en ernstig’. Op zijn sterfbed ‘beleed hij zijn geloof in den gekruisten 
Christus, dien hij in zijn leven met vuur had verkondigd.’ Van Herwerden werd begraven in de Oude Kerk. 
Over Van Herwerden: Croese, Kerkel. reg. predikanten; NNBW; BWPGN; Van der Aa.

5   Gerhardus de Haas (1737-1817); geboren in Yzendoorn; studeerde te Utrecht (bij Van Irhoven, Bonnet, 
Elsnerus, Voget, Burmanus); blonk uit door studiezin en promoveerde aan de Utrechtse academie in 
1761; predikant te Leerdam 1762, Scherpenzeel 1763, Amersfoort 1763, Middelburg 1773 en Amsterdam 
1781-1817, waar hij nog op 80-jarige leeftijd preekte. Publiceerde vele studies, o.a. over 1 Korintiërs 11:10 
(hoofdbedekking van de vrouw), Psalm 22 (‘de uitnemendheid van de leer der verzoening’) en Romeinen 
5-9. Evenals Van Herwerden behoorde De Haas tot de Oranjegezinde predikanten die in 1796 werden 
afgezet en in 1804 hersteld in hun ambt (over De Haas: H. Croese, Kerkel. reg. predikanten; BWPGN; Van der 
Aa; F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1 (Dordrecht 1996).

6  In Christelijk Maandschrift 1822 werd een herdenkingsartikel gepubliceerd: ‘Hulde aan de nagedachtenis 
van Gerhardus de Haas’ 594-616 (citaten te vinden op pp. 599-602).

7 De Ref 1e S (1837) 228.
8  Zie Scholtes uitvoerige bespreking in De Ref  1e S (1837) 221-231.
9  Wormser, Dr. L. S. P. Meyboom en de regten der Nederduitsche Hervormde Kerk: antwoord aan de Nieuwe 

Drentsche Courant (Utrecht 1853), 10 [iG].
10 a.a. 13.
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Geest. Vanaf de jaren 1840 gingen de theologische ontwikkelingen in Amsterdam 
snel. De komst van Meyboom is daarbij illustratief. Wormser meende dat deze pre-
dikant het christelijk geloof in het hart trof, door de verzoeningsleer te verwerpen.11

De theologische ontwikkelingen in Amsterdam worden in dit hoofdstuk op twee 
manieren verkend. Allereerst wordt gekeken naar twee invloedrijke hoogleraren 
uit Leiden en Utrecht. Vrijwel alle hervormde predikanten van Amsterdam hadden 
in deze academiesteden hun opleiding genoten. Vervolgens wordt het theologisch 
klimaat van de predikanten geadstrueerd aan de hand van het Christelijk Maand-
schrift. Dit tijdschrift vormt een unieke bron voor inzicht in de theologiebeoefening 
van die tijd.12 Naar de bedoeling van het Algemeen Reglement was de ring het plat-
form voor theologische bezinning.13 De uitgave van een eigen maandblad was het 
idee geweest van Broes, in samenwerking met zijn vriend W.A. van Hengel, hoog-
leraar aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre. Ook G.J. Rooyens, de latere opvol-
ger van Van Hengel in Leiden, maakte deel uit van de redactie.14 Het doel van het 
Christelijk Maandschrift omschreef Van Hengel in het openingsnummer als volgt: 
‘broederlijke zamenwerking der Hervormde Predikanten te Amsterdam, om door 
meerdere verbreiding van Christelijke kennis de zaak van Godvrucht en deugd te 
bevorderen.’ Men hoopte met de baten een fonds op te richten ter ondersteuning 
van predikantsweduwen. Tientallen ringen in de Hervormde Kerk, alsmede talrij-

11 a.a. 4-6.
12  Er verschenen vier series: 1. Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand. Uitgegeven door de 

Ringsvergadering van Amsterdam (1822-1826); 2. Nieuw maandschrift voor den beschaafden stand (1827-1836); 
3. Maandschrift voor christenen van den beschaafden stand (1837-1846); 4. Maandschrift voor den beschaafden stand 
ter bevordering van bijbelkennis en christelijk leven (1847-1859). Ik raadpleegde de jaargangen 1822-1823 en 1827-
1840. Door Google zijn al diverse jaargangen gedigitaliseerd: 1822 (‘volume 1’), 1823 (‘volume 2’), 1828 (‘volume 
7’), 1829 (‘volume 8’), 1831 (‘volume 10’), 1832 (‘volume 11’), 1833 (‘volume 12’), 1835 (‘volume 14’), 1836 (‘volume 
15’), 1837 (‘volume 16’), 1840 (‘volume 19’), 1844 (‘volume 20’), 1845 (‘volume 21+22’). Veel bijdragen verschenen 
tot 1852 anoniem. Vanaf 1852 vinden we de volgende auteurs: I. Prins, W. Broes, B. ter Haar, H.J. Tol, D.H. 
Wildschut, H.J. Spijker, W.H. Warnsinck, A.H. ter Hoeven, M. van Meeteren, C.S. Adama van Scheltema, 
H.J. Schimmel, J.P. Hasebroek, J. Muntendam, H.A.G. Brumund, W.A. Dwars, W. van der Leeuw, J. Brave, R. 
Posthumus Meyes, A.J. de Bull, W. Moll, G.A. van Limburg Brouwer, E.B. Swalue, L.S.P. Meyboom, G.J. Vinke, 
D.J. Mackay, H. Steenberg, J.P. Stricker en A. Réville. Wat de bronvermelding in dit hoofdstuk betreft: M = 
Maandschrift, daarna (tweecijferig) het jaartal van uitgave, vervolgens het paginanummer.

13  Als belangrijkste doel van de ringen noemt art. 80 van het Alg. Regl.: ‘De predikanten, tot denzelfden ring 
behoorende, worden opgewekt om bepaalde zamenkomsten te houden, niet ter uitoefening van eenig 
kerkelijk bestuur, maar ter onderlinge opscherping en versterking van den band der broederlijke liefde’, 
terwijl art. 82 als suggesties ter behandeling meegeeft: ‘onderwerpen den Godsdienst en den bloei des 
Christendoms de bevordering van bijbelkennis en de waarneming van hunne bedieningen betreffende’. 
In 1816 waren er landelijk 134 kringen. De gezamenlijke hervormde predikanten van Amsterdam vormden 
één ring. Het systeem was niet nieuw, in de tijd van de republiek waren er al ringen. Zie Aart de Groot, 
‘Algemeen Reglement 1816’ in: J.H. van de Bank (red.), Theologie en kerk 125-136.

14  ‘Levensberigt Willem Broes’ (auteur: W.A. van Hengel) in: JbMNL 1858, 118v [i]; vgl. ‘Levensberigt Van 
Hengel’ in: JbMNL 1871, 195 (‘Toen Wilhelm Broes, met wien hij [Van Hengel] zeer bevriend was, het plan 
ontworpen had, om onder medewerking der predikanten, te zamen uitmakende den Ring van Amsterdam, 
een Christelijk Maandschrift voor den beschaafden stand uit te geven, onttrok hij zich niet. Hij werd geplaatst 
aan het hoofd der redactie, die nevens hem bestond uit Broes zelven en Rooyens, den toenmaligen 
predikant te Amsterdam’).
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ke leesgezelschappen en vele particulieren abonneerden zich op dit blad.15 Ook de 
afgescheiden voorman Scholte nam kennis van de inhoud.16 Toen het Maandschrift 
de godsdiensttwisten afwees en de gelovigen opriep ‘om den schadelijken invloed 
van den geest des tijds op de gemoederen te weren’, opende Scholte de aanval: alleen 
al het spreken over de ‘beschaafde stand’ onthulde hoezeer dit blad volgens hem 
gebaseerd was op ‘wereldse wijsheid’. Scholte sprak van een ‘ijzingwekkende koel-
bloedigheid’ waarmee de Amsterdamse predikanten omgingen met ‘zielen, voor 
de eeuwigheid geschapen’. Zij hadden geen oog voor de geestelijke nood van hun 
gemeenteleden en vermoeiden hen met een ‘reeks van bijbelteksten tot een wijs-
geerig, zede, natuur- of staatkundig opstel.’17 Ze overtroffen de remonstranten uit 
de 17e eeuw:18

Zoo ergens, dan kan men in het Maandschrift der Amsterdamsche Ringsver-
gadering, de verstijvende en doodende uitwerkselen van het grofste Remon-
strantisme, en eener God-onteerende Neologie in eene hooge mate aanschou-
wen. Verre weg de meeste stukken behelzen niets anders dan eene uitermate 
dorre en flaauwe voorstelling eener waarlijk Heidensche zedeleer. Wij zeggen 
derhalve niet te veel, wanneer wij beweren, dat, welke uitdrukkingen en 
vormen men tegenwoordig dan ook nog bezigen moge, men over het alge-
meen, den Heere Christus zelven uit het Christendom heeft weggenomen!

3.2 Twee invloedrijke hoogleraren

3.2.1 Wessel Albert van Hengel (1779-1871)19

Van Hengel studeerde aan de Leidse academie, waar hij gecharmeerd raakte van 
de exegetische methode van J. van Voorst, een bekwaam exegeet die brak met de 
traditionele kerkleer en een vernieuwde dogmatiek voorstond.20 Als predikant 
diende hij de gemeenten Kalshagen (1803), Zuidschermer (1805) en Grootebroek 
(1810). Tragedies stempelden zijn leven. Als kind maakte hij, door onoplettendheid 

15  Een lijst van intekenaren, van zeer uiteenlopende achtergrond, is te vinden in het eerste nummer. Onder hen: 
koning Willem I, D. Brummelkamp te Amsterdam, C.C. Callenbach (theologisch student te Amsterdam), 
Dermout in Den Haag, J.D. Janssen (secretaris op het departement), zestien leesgezelschappen; Muntinghe 
Groningen, J.H. den Ouden (voor het leesgezelschap ‘Liefde is het fondament’), J.H. van der Palm te Leiden, 
G.B. Reddingius te Assen.

16  De Ref 1e S (1837), 161-175 (artikel: ‘Het Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand’); 
aanhalingen te vinden op pp. 162, 165.

17 De Ref 1e S (1837) 168.
18 De Ref 1e S (1837) 171, vgl. 219.
19  Over Van Hengel: BLNP, NNBW, BWPGN, Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen, 6e tijdvak 

525 [iG]; Jacob van Lennep, Gedenkboek der plechtige viering van het 200-jarig bestaan der doorluchtige school te 
Amsterdam 246 [iG] en vooral het ‘Levensberigt Van Hengel’ in: JbMNL 1871 (auteur:  J.J. Prins, zijn opvolger 
te Leiden). J.J. Prins putte als vriend uit eigen herinnering, beschikte over een egodocument van Van 
Hengel zelf en hij verwerkte memoires van zijn vader.

20  Johannes van Voorst (1757-1833) studeerde te Leiden; predikant te Hall 1778, Wageningen 1780, Zierikzee 
1781; hoogleraar Franeker 1788-1797, predikant te Arnhem 1797, hoogleraar Leiden 1799-1827; diverse 
keren pre-adviseur van de synode. Van Hengel was zijn protégé en opvolger. In het Christelijk Maandschrift 
schreven de leerlingen Is. Prins en A.H. ter Hoeven: ‘Iets ter nagedachtenis van Johannes van Voorst’ (1833, 
p. 597v). Over J. van Voorst: BLNP en JbMNL 1834, 6-7.
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van een dienstbode, een ongelukkige val met een blijvend ‘gebrekkigen gang’ tot 
gevolg. In zijn eerste gemeente ging door zijn toedoen de pastorie in vlammen op, 
evenals vijf nabijgelegen woningen. En bij de ontploffing van het kruitschip in 1807 
te Leiden kwamen elf familieleden om het leven. Om dit alles te verwerken wijd-
de Van Hengel zich met tomeloze inzet aan de wetenschap. In 1815 werd hij hoog-
leraar in Franeker. Drie jaar later volgde hij J. van Nuys Klinkenberg21 op aan het 
Amsterdamse Athenaeum Illustre, waar hij les gaf in encyclopaedie, methodologie, 
kerkgeschiedenis, exegese Nieuwe Testament, dogmatiek, theologia naturalis, mo-
raalleer en homiletiek. Tot zijn leerlingen behoorden de Amsterdamse predikanten 
P.J.L. Huet (Waalse gemeente) en H.J. Spijker. Ook doopsgezinde, remonstrantse en 
lutherse studenten bezochten zijn colleges.22 Aan dit hoogleraarschap was de taak 
verbonden om jaarlijks 30 à 40 preekbeurten voor de Amsterdamse Hervormde Ge-
meente te verzorgen.23

In Amsterdam was Van Hengel een van de drie initiatiefnemers tot de uitgave van 
het Christelijk Maandschrift. Ook nadat hij in 1827 naar Leiden vertrok bleef hij voor 

21  Jacob van Nuys Klinkenberg (1744-1817); predikantszoon, geb. te Westgraftdijk; studeerde in Harderwijk 
en Leiden (bij Schultens, Hollebeek); promoveerde in de filosofie (1764) en theologie (1784);  predikant te 
Eemnes Buitendijks 1766, Overschie 1773, Oudewater 1775,  Deventer 1777, Amsterdam 1778; hoogleraar 
theologie en kerkgeschiedenis aan het Athenaeum Illustre van 1784-1796 en 1804-1817; publiceerde een 
27-delige Bijbelverklaring; alsmede: Den voordeelen van den Godsdienst in tegenstelling van de dwaasheid, 
gevaarlykheid, en schadelykheid van het heedendaags Ongeloof (4 delen, Utrecht 1767-1776); voorstander van 
een protestantisme dat denominaties doorbrak, tegelijk een bestrijder van de verlichtingsdenkers Voltaire, 
Tindal, J.C. Edelman en Paine, Age of reason. Over hem: H. Croese, Kerkelijk reg. predikanten; BLNP.

22 ‘Levensberigt Van Hengel’ in: JbMNL 1871,193.
23 a.a. 191.
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het blad publiceren. Geïnspireerd door de Duitse theoloog F.V. Reinhard,24 bepleitte 
hij een streng wetenschappelijke exegese van het Nieuwe Testament als een nieuw 
fundament voor de christelijke dogmatiek.25 Het doel van wetenschappelijke exe-
gese was de waarheid aan het licht te brengen, niet om vooraf ingenomen standpun-
ten te bevestigen.26

Wat er ook aan de volstrekte onafhankelijkheid van dezen beroemden uitleg-
ger mag ontbroken hebben, in den goeden zin des woords had hij zich vrijge-
maakt van die banden, waardoor vele godgeleerden, vooral van zijnen leeftijd, 
belemmerd werden en velen, ook nog in onze dagen, belemmerd worden. (…) 
Aan niemands leiband ging hij; het gezag van beroemde namen imponeer-
de hem niet (…)  Wat hem gebleken was waarheid te zijn, dat sprak hij.

Volgens hoogleraar J.J. Prins, zoon van de Amsterdamse predikant Isaäc Prins, 
maakte Van Hengel met deze wetenschappelijke exegese school, en trachtte hij een 
onafhankelijke positie in te nemen tussen de fronten van traditionele rechtzinnig-
heid en radicale bijbelkritiek.27 In zijn theologiseren bewaarde hij afstand tot de 
Groninger theologie. Bewondering had hij voor het wetenschappelijke kaliber van 
de Duitse exegeet Daniel Friedrich Strauss.28 De volgende passage schetst Van Hen-
gels theologische ontwikkelingsgang:29

Opmerkelijk is, dat hij, die, toen hij de Evangeliebediening aanvaardde, harte-
lijk verkleefd was aan hetgeen de oude kerkleer genoemd en voor rechtzinnig 
gehouden werd, juist langs exegetischen weg tot die mildere en meer vrijzinnige 
gevoelens gekomen is, die hij later, tot in zijnen hoogen ouderdom toe, standvas-
tig heeft aangekleefd. Onmogelijk was het hem, ongegronde of twijfelachtige 
stellingen voor onloochenbare waarheden uit te geven; en hoe langer zoo meer 
wist hij zich los te maken van hetgeen men – gelijk hij zich uitdrukte – op het 
kerkelijke leerstelsel zich beroepende, eigendunkelijk aan het Evangelie opdringt. 

De goddelijke inspiratie van de Schrift had volgens Van Hengel alleen betrekking 
op de godsdienstige inhoud van het Nieuwe Testament, niet op allerlei historische 

24  a.a. 222 (‘Er is geen twijfel aan, of Van Hengel heeft zich hierin, ofschoon niet zonder belangrijke 
wijzigingen, naar Reinhard gevormd, die in het begin dezer eeuw in Duitschland grooten opgang maakte’). 
Franz Volkmar Reinhard (1753-1812), professor in theologie en filosofie aan de universiteit van Wittenberg. 
Een sympathisant van L.S.P. Meyboom, die zich uitgaf voor Eusebius en zich afzette tegen de gereformeerde 
orthodoxie, vond de christelijke kennis en deugd ‘welke ik in God geloof, in Jezus bespeur, door de rede 
ontdekt, in vele godgeleerde en wijsgeerige werken opgespoord’ bij ‘den christelijken moralist Reinhard 
zoo meesterlijk geformuleerd.’ (Eusebius, Open brief aan Dr. L. S. P. Meyboom III).

25 ‘Levensberig Van Hengel’ in: JbMNL 1871, 224.
26 a.a. 231v.
27 a.a. 234.
28  a.a. 209. De Leidse hoogleraar J.J. Prins oordeelde dat Van Hengel de theologische ontwikkelingen in 

Duitsland niet had verwerkt, alsof Kant het laatste woord had en er geen Schleiermacher was opgestaan 
(a.a. 235v).

29 a.a. 224v.
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gegevens.30 Evenals de Amsterdamse predikant Broes koesterde Van Hengel sym-
pathie voor de leer van het ‘herstel aller dingen’, met een goede afloop voor ieder 
mens.31 Als Leids hoogleraar preekte hij tevens bij remonstranten, luthersen en 
doopsgezinden.32 Bij alle veranderingen behield hij, volgens een terugblik op diens 
leven, een eenvoudig geloofsvertrouwen:33 

Zijn geloof in God, zijn kinderlijk vertrouwen op de vaderlijke leidingen van 
Gods Voorzienigheid stond, onder alle levensomstandigheden, onwrikbaar 
vast. Diepen eerbied koesterde hij voor Jezus Christus, zijnen Heer en Zalig-
maker, aan wien hij gelijkvormig zocht te worden in gezindheden, woorden 
en werken. De vaste hope des toekomenden levens heeft hem niet begeven.

In Amsterdam was Van Hengels prediking populair ‘omdat zij verstandelijker en 
vrijer was’ dan destijds gebruikelijk.34 Faam verwierf hij met de serie Geschiedenis 
der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa (vier delen, 1831-
1844), waarin hij de geschiedenis beschreef als ‘een spiegel van Gods deugden’, om 
daarmee ‘de aanbiddelijke voorzienigheid te ontvouwen’. In zijn uitwerking was hij 
schatplichtig aan de Utrechtse filosoof Ph.W. van Heusde, de oriëntalist J.H. van der 
Palm, en de filosofen Herder, Montesquieu en Kant. Van Hengel betoogde dat de 
ontwikkeling van barbaarse tot beschaafde volken plaatsvond door ‘de zucht naar 
het eeuwige’. Godsdienst was de ‘moeder aller beschaving’, zoals de geschiedenis 
van Europa liet zien. Christus had een unieke godsdienst gesticht, met een alles-
omvattend plan tot volmaking en beschaving van de mensheid met het oog op de 
komende wereld.35 Van Hengel ging van de volgende vooronderstellingen uit:36

• het onderscheid tussen goed en kwaad is de mens van nature 
eigen, maar komt in de christelijke leer duidelijker naar voren;

• zedelijkheid kan niet zonder een godsdienstig fundament, 
alleen geloof geeft een mens kracht om in zwakheid vol te hou-
den en respect te tonen voor de goddelijke Rechter.  

• alleen de combinatie godsdienst en deugd schept de mogelijkheid 
om onafgebroken te streven naar ‘grotere volmaking’.

Veel aandacht gaf Van Hengel aan morele vorming en opvoeding.37 Kerkelijk en 
maatschappelijk was hij zeer actief: vanaf 1830 draaide hij tien jaar mee in het be-

 30  J.J. Prins haalt met instemming Sepp aan die wees op de vergaande gevolgen van deze wending: ‘Met
 recht heeft Sepp opgemerkt, dat de opvatting van het leerstuk der Inspiratie in bloot ontkennenden zin, 
zooals die dáár wordt voorgestaan, eene hoogst belangrijke schrede geweest is op den weg van zijnen 
vooruitgang.’ (a.a. 226; vgl. Sepp, Pragmatische Geschiedenis der Theologie in Nederland, 3e dr., 96, 369).

31 Zie ‘Levensberigt Broes’ in: JbMNL 1859, 103.
32  ‘Levensberig Van Hengel’ in: JbMNL 1871, 198. Over zijn Leidse periode merkt Prins op: ‘voor velen was hij, 

meer dan Clarisse, Kist en Van Oordt, tot op de komst van Scholten de Hoogleeraar bij uitnemendheid.’ (201).
33 a.a. 238.
34 a.a.  222.
35 Deel I, 70.
36 Deel I, 58-67.
37 Vgl. BWPGN. Vanaf 1824 verschenen uit zijn Amsterdamse periode drie bundels Leerredenen.
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stuur van het Haagsche Genootschap ter verdediging van den Christelijke Godsdienst; 
hij bepleitte een nieuwe bijbelvertaling waarvoor hij in 1852 een leidraad schreef; 
hij diende als pre-adviseur de synode; hij was de aangewezen man om een herden-
kingsrede uit te spreken bij het overlijden van de hoogleraren J.H. van der Palm en 
J. van Voorst. Willem II kende hem de ridderorde van de Nederlandse Leeuw toe.

Als hoogleraar traineerde Van Hengel de toelating van Albertus Christiaan van 
Raalte – de latere afgescheiden predikant – tot het kandidaatsexamen.38 Door bemid-
deling van een andere hoogleraar, Johannes Clarisse, kon het examen van Van Raalte 
evenwel doorgang vinden.39 Van Hengel had weinig op met de gereformeerde ortho-
doxie. Toen een orthodoxe student aan de cholera overleed kon hij deze vroegtijdige 
dood geen groot verlies noemen – zo liet hij zijn bevriende collega N.C. Kist weten.40 
Van Hengel ging in 1849 met emeritaat. Hij stierf in 1871 op 91-jarige leeftijd. 

3.2.2 Herman Johan Royaards (1794-1854)41

Herman Johan Royaards was een zoon van de Utrechtse hoogleraar Herman Ro-
yaards.42 Deze stond aanvankelijk bekend als een orthodox theoloog, maar was 
onder invloed van zijn  jongere collega Jodocus Heringa,43 sinds 1794 hoogleraar te 
Utrecht, opgeschoven naar een meer ‘vrijzinnige richting’. Hierin kreeg een nieuwe 
exegese het primaat boven de traditionele dogmatiek – een ontwikkeling die des-

38 Zie BLNP bij Clarisse.
39  Zie Jasper Vree, ‘The Dominating Theology Within the Nederlandse Hervormde Kerk after 1815 in its 

Relation to the Secession of 1834’ in: George Harinck en Hans Krabbendam (red), Breaches and Bridges. 
Reformed Subcultures in the Netherlands, Germany, and the United States (Amsterdam 2000) 33-48. Clarisse 
was de enige hoogleraar die pleitte voor clementie met Hendrik de Cock. Toen Scholte echter op eigen 
initiatief brak met de Hervormde Kerk weigerde Clarisse in te gaan op het verzoek van de réveilman H.J. 
Koenen om een goed woordje voor Scholte te doen.

40 Jasper Vree, a.a., voetnoot 16. Het betreft een brief van Van Hengel aan Kist, d.d. aug. 1833.
41  Over Royaards: NNBW; F.G.M. Broeyer, ‘H.J. Royaards (1794-1854) en de kerkgeschiedenis van zijn vaderstad 

Utrecht’ in: J.H. van de Bank (red.), Theologie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura 137-156; J.G. 
Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde 
(Amsterdam 1888-1891) [iG]; ‘Levensberigt Royaards’ in: JbMNL 1854, geschreven door de grondlegger van 
het modernisme, J.H. Scholten, die bij Royaards was gepromoveerd.

42  Herman Royaards was hoogleraar te Utrecht van 1788-1823; stond aanvankelijk op één lijn met de 
rechtzinnige Bonnet, een uitgesproken criticus van de nieuwe Utrechtse hoogleraar Jodocus Heringa. De 
modernist Scholten laat zien hoe Royaards sr. onder invloed van Heringa kritischer ten opzichte van de 
kerkleer kwam te staan. Daardoor kreeg zijn zoon een opleiding ‘die vroeger in de oogen des vaders niet van 
gevaar voor het behoud der kerkelijke regtzinnigheid ontbloot scheen’ (‘Levensberigt Royaards’ 52). Over 
Herman Royaards: BLNP.

43  Jodocus Heringa (1765-1840), door Aart de Groot getypeerd als theoloog par excellence van het Nederlandse 
supranaturalisme. Diens inauguratie op 5 juni 1794 geldt als fundamenteel. Heringa nam afstand van 
de vroegere theologische twisten, hij bepleitte onbevooroordeelde schriftstudie en tolerantie en een 
anti-confessionalistische handhaving van de hoofdwaarheden van het christelijk geloof. De traditionele 
theologische behandeling van dogmatische loci was naar zijn oordeel tot onvruchtbaarheid gedoemd. 
Aanvankelijk gold Heringa als een modern theoloog, maar bij zijn laatste optreden op de synode van 1835 
was dat niet meer het geval (Aart de Groot, ‘Het vroegnegentiende-eeuwse protestantisme in de visie 
van Chr. Sepp’ in: J.H. van de Bank (red.), Theologie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura 17v). In 
tegenstelling tot veel tijdgenoten vond Heringa het zinvol uit de catechismus te preken (‘Heringa en de 
catechismusprediking’ in: a.w. 106).
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tijds aan alle theologische academies plaatsvond.44 Aan ‘letterknechterij’ moest een 
eind te komen, een nieuw praktisch christendom was het wenkende perspectief.45 De 
traditioneel gereformeerde dogmatiek diende vervangen te worden door een nieuwe 
bijbelse theologie, met concentratie op het eenvoudige onderwijs van Jezus. Diverse 
Amsterdamse predikanten ondergingen in hun studententijd de invloed van Her-
man Royaards. Nog nadrukkelijker stempelde zijn zoon en opvolger, Herman Jo-
han Royaards, de theologische vorming van de Utrechtse studenten. Hij was aan de 
Utrechtse academie gevormd door Gabriël van Oordt, Johannes Henricus Pareau en 
Jodocus Heringa Ezn. De laatste bracht volgens de modernist Scholten ‘met krachtige 
hand de theologie uit de kluisters van een verouderd formalistisch systeem’.46 

44   Sepp, Proeve 71. Heringa kritiseerde de traditionele leer van de kerk niet publiek (Sepp, Proeve, 86). Tot 
Heringa’s leerlingen behoorden Donker Curtius en de exegeet J. van Voorst te Leiden (Sepp, Proeve 73). 
Overigens vond ook de behoudende hoogleraar Ewaldus Kist (1762-1822 ), die zich op de Nadere Reformatie 
oriënteerde en een Beoefeningsleer schreef, dat de oude bijbeluitleg grote gebreken vertoonde en dat nieuwe 
exegese had geleid tot een beter verstaan van het historische karakter van de Schrift (zie C. Graafland 
‘Ewaldus Kist (1762-1822) en de nadere reformatie’ in: J.H. van de Bank (red.), Theologie en kerk in het tijdperk 
van de Camera Obscura, 78v.).

45     Sepp, Proeve 93v; vgl. 105. Sepp spreekt van een toenemend bewustzijn van het onderscheid tussen 
kerkelijke dogmatiek en bijbelse theologie aan de academies in Utrecht, Leiden en Groningen.

46 ‘Levensberigt Royaards’ in: JbMNL 1854, 51.

H. J. Royaards
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Een andere belangrijke inspirator Voor Royaards was de Utrechtse filosoof Ph.W. van 
Heusde (1778-1839).47 Bij diens dood sprak Royaards een herdenkingsrede uit, gevolgd 
door een publicatie over diens betekenis als historicus en pedagoog voor de godge-
leerdheid in Nederland (1840). Via een geleidelijke, harmonische ontwikkeling evo-
lueerde de mensheid tot gelijkvormigheid aan God, zo stelde Van Heusde. Op specu-
latieve wijze vergeleek hij de stadia die de volken doorliepen met de stadia van een 
individueel mens. Aan de historicus de taak om deze ontwikkelingsgang te traceren. 

In zijn eerste gemeente Meerkerk verkondigde Royaards het evangelie ‘onaf-
hankelijk van eenig ander gezag dan dat der waarheid.’ De Afscheiding kreeg daar, 
dankzij de ‘lust tot een vernieuwd evangelie-onderzoek’, weinig voet aan de grond,  
aldus de modernist J.H. Scholten.48 In 1823 werd Royaards benoemd tot buitenge-
woon hoogleraar in kerkgeschiedenis en ethiek. Hij inaugureerde met een rede 
over ‘het verschil van menschen en volken, dat in de geschiedenis der Christelijke 
kerk moet opgemerkt worden.’ In 1826 volgde de benoeming tot gewoon hoogleraar. 
Samen met zijn vriend N.C. Kist, hoogleraar kerkgeschiedenis te Leiden, richtte hij 
in 1829 het wetenschappelijke tijdschrift Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzon-
derheid in Nederland op, dat – geïnspireerd door Leopold Ranke – een belangrijke 
impuls aan het historisch bronnenonderzoek gaf.49 Toen Hofstede de Groot hierin 
een openlijke bestrijding van het calvinisme leverde, vond Royaards dit te ver gaan: 
ook voor de Dordts gereformeerde richting zou binnen het Nederlandse protestan-
tisme ruimte moeten zijn. In het Christelijk Maandschrift namen de bijdragen van 
Van Hengel en Royaards een prominente plaats in. 

In 1835 sprak Royaards bij het vijftigjarig jubileum van het Haagsch genootschap 
tot verdediging der Christelijke godsdienst over de theologische verschuivingen in de 
achterliggende decennia:50

47  Philip Willem van Heusde (1778-1839), hoogleraar te Utrecht (1804-1839), platonist en filosoof, droeg met 
verve de opvoedingsgedachte uit. Zijn vakken waren Historia artium et litterarum, Historia gentium en 
Historia Philosophiae (JbMNL 1860, 55). J.H. Scholten vermeldt hoe Royaards onder de indruk kwam van Van 
Heusde, die ‘de afgod als het ware zijner leerlingen mogt heeten’ (JbMNL 1860, 51). Van Heusde zelf werd 
beïnvloed door de Duitse romantici Lessing en Herder. Johann Gottfried Herder streefde een gezuiverd 
christendom na als vervulling van ware humaniteit, met Christus als het grote voorbeeld. Gotthold 
Ephraim Lessing (1729-1781) trok in Die Erziehung des Menschengeschlechts (1780) een parallel tussen de 
opvoeding van het individu en het menselijke geslacht. Ook buiten Gods volk Israël vond opvoeding 
plaats door de rede (vgl. A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk 48v). Groen van Prinsterer was een 
bewonderaar van Van Heusde geweest, maar in een persoonlijk schrijven aan de hoogleraar nam hij eind 
1834 afstand van zijn opvattingen (zie Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 73). 
Over Van Heusde verscheen de VU-dissertatie van A.J. Lakke, Philip Willem van Heusde (Leiden 1908).

48 ‘Levensberigt Royaards’ in: JbMNL 1854, 53.
49  Zie F.G.M. Broeyer, ‘De lancering van een kerkhistorisch tijdschrift: het Archief in de correspondentie van 

H.J. Royaards’ (digitaal raadpleegbaar).
50 ‘Levensberigt Royaards’ in: JbMNL 1854, 55v.
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Was het genootschap oorspronkelijk gewijd aan de verdediging der waarheid, 
zooverre die de gemeenschappelijke leer der Protestantsche Christenen, volgens derzelver 
Confessiën en Symbolische boeken uitmaakt, bepaaldelijk ook met het oog op de 
kenmerkende leerstellingen onzer Hervormde kerk, zoo werd dit karakter later in 
diervoege gewijzigd, dat de ware verdediging des Christendoms niet gesteld werd, 
in de handhaving van eenig kerkelijk leerstelsel, maar in een voortgezet onder-
zoek naar den aard en den oorsprong der Christelijke godsdienst, zooals deze uit 
de H. Schriften zelve kenbaar wordt. Met deze veranderde strekking des genoot-
schaps was ook Royaards, blijkens de voormelde redevoering, zeer ingenomen. 

Methodisch-theologisch valt de verwantschap tussen Royaards en Van Hengel op: 
beiden gebruikten een nieuwe exegese om afstand te nemen van de gereformeerde 
dogmatiek, beiden keerden zich tegen de ‘beknellende banden van de scholastiek’.51 
Royaards bepleitte in 1844 leervrijheid voor hoogleraren. Tucht in de kerk vond hij 
niet nodig: wetenschappelijke missers moesten voor het forum van de wetenschap 
worden rechtgezet.52 Royaards was een kerkrechtspecialist van statuur. Twaalf keer 
diende hij vanaf 1825 de synode als pre-adviseur. Hij legde internationale contacten 
tijdens zijn reizen naar België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Engeland. 
In 1830 ontmoette hij in Berlijn de theologen F.D.E. Schleiermacher,53 E.W. Hengsten-
berg54 en A. Neander.55 Met J.C.L. Gieseler56 raakte hij bevriend. Ook stond Royaards op 
goede voet met Fr. Lücke57 en C. Ullmann.58 In 1833 en 1835 ondernam hij met collega 
Kist opnieuw reizen naar Duitsland.59 Op het programma stonden, naast uitstapjes 
naar de Moezel en de Harz, gesprekken met tal van Duitse theologen: Bleek,60 Cred-

51 Vgl. BLNP 1, 428v in een bijdrage over Wildschut.
52 ‘Levensberigt Royaards’ in: JbMNL 1854, 64v.
53  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834), één van de grootste theologen van de 19e eeuw, oprichter 

van de universiteit van Berlijn en beroemd om zijn geschrift Reden über die Religion (1799): ware vroomheid 
bestaat niet in weten of doen, maar in intuïtie: een gevoel voor het eeuwige, een onmiddellijk bewustzijn 
van afhankelijkheid van God.

54  Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802-1869), vooraanstaand filoloog, theoloog en filosoof; verbonden aan de 
universiteit van Berlijn; oprichter van de Evangelische Kirchenzeitung.

55  August Neander (1789-1850), studeerde in Halle bij Schleiermacher en in Göttingen; professor theologie 
Berlijn 1812. Verwierf bekendheid met zijn Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche (dl. I-VI, 
1826-1852).

56  Johann Carl Ludwig Gieseler (1792-1854), bekend om zijn Historisch-kritischer Versuch über die Entstehung u. 
die frühesten Schicksale der schriftlichen Evangelien (1818) en zijn Lehrbuch der Kirchengeschichte (dl. I-III, 1824-
1835); professor in Bonn en vanaf 1831 in Göttingen. Hij vroeg Petrus Hofstede de Groot een boek te schrijven 
over de Afscheiding in Nederland dat anoniem verscheen onder de titel Die Unruhen in der Niederländisch-
Reformirtten Kirche (1840) . Zie http://de.wikipedia.org

57  Friedrich Lücke (1791-1855), hoogleraar exegese, dogmatiek en ethiek in Göttingen. Zie http://de.wikipedia.org
58  Carl Ullmann (1796-1865), hoogleraar te Heidelberg in kerkgeschiedenis, dogmatiek en ethiek; behoorde 

tot de vermittlungstheologen. Van Ullman werd het werk Die Sundlösigkeit Jesu in het Nederlands vertaald. 
Zie http://de.wikipedia.org

59  JbMNL 1860, 120. Het uitvoerige ‘Levensberigt’ is geschreven door B. ter Haar. Gegevens over de hierna genoemde 
Duitse theologen zijn te vinden op: http://de.wikipedia.org of op http://www.deutsche-biographie.de

60 Friedrich Bleek (1793-1859), bijbelwetenschapper.
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ner,61 Gieseler, Grossmann,62 Heeren,63 Hundeshagen,64 Illgen,65 Lücke, Meyer,66 Ne-
ander, Rettberg,67 Rheinwald,68 Thilo,69 Tholuck,70 Ullmann en Umbreit.71 Kist onder-
hield nadien een briefwisseling met de collega’s Credner, Gieseler, Illgen, Rheinwald, 
Ullmann, Krause,72 Lechler73 en Niedner.74  Royaards werd door koning Willem II on-
derscheiden met de ridderorde van de Nederlandse Leeuw (1843). Koning Willem III 
benoemde hem tot commandeur van de Eikenkroon (1849).

3.3 Liggingsverschillen Amsterdamse hervormde predikanten

De theologische veranderingen voltrokken zich in ons land niet gelijktijdig. Am-
sterdam liep eerder achterop dan voorop. De stad had een conservatieve reputatie:75

Amsterdam schijnt wel doorgaans in nieuwe zaken wat achterlijk 
te zijn; het was zoo 1578, ook 1617, nogmaals 1815, niet anders 1816 bij 
het nieuwe reglement van het bestuur voor de Hervormde Kerk. Mis-
schien weet het doorgaans zijnen langzamen spoed te verdedigen.

De behoudende inslag van de hoofdstad blijkt eveneens uit een advies dat een or-
thodox-bevindelijk predikant kreeg: om meer respons te krijgen kon hij beter naar 
de klei vertrekken of naar Amsterdam.76 Terwijl begin jaren 1830 de Groninger 
theologie snel aan invloed won, domineerde in Amsterdam het ‘rationalistisch 
supranaturalisme’. Terwijl de Groninger richting de kerk wenste te bevrijden van 
de ‘godsdienstige stelsels en formulieren’ als een stel versleten schoenen,77 klonk 
in Amsterdam geen onvertogen woord over het gereformeerd belijden. Men had 
weinig op met de theologische nieuwlichterij uit het noorden. Deze observatie is 
61 Karl August Credner (1797-1857). Professor in de theologie in Giessen.
62 Christian Gottlieb Grossmann (1783-1857). Professor in de theologie in Leipzig.
63 Arnold Hermann Ludwich Heeren (1760-1842); filosoof, theoloog, historicus, professor te Göttingen.
64 Karl Bernhard Hundeshagen (1810-1872); kerkhistoricus en exegeet aan de universiteit in Giessen.
65 Christian Friedrich Illgen (1786-1844), professor in filosofie en theologie.
66  Johann Friedrich von Meyer (1772-1849); jurist, evangelisch theoloog en politicus; kreeg om zijn  

bijbelonderzoek en bijbelvertaling de bijnaam ‘Bibel-Meyer’ .
67  Friedrich Wilhelm Rettberg (1805-1849); gepromoveerd theoloog en kerkhistoricus, werkzaam in Göttingen.
68  Georg Gottlob Friedrich Heinrich Rheinwald (1802-1849) , kerkhistoricus, professor te Berlijn, vanaf 1833 te 

Bonn.
69 Johann Karl Thilo (1794-1853); vooraanstaand geleerde op het terrein van de patristiek te Halle.
70 August Tholuck (1799-1877); vooraanstaand theoloog en kerkhistoricus met grote invloed te Halle.
71  Friedrich Wilhelm Carl Umbreit (1795-1860), vermittlungstheoloog en oudtestamenticus te Heidelberg.
72 Mogelijk is bedoeld: August Friedrich Krause (1776-1840).
73  Gotthard Victor Lechler (1811-1888), studeerde theologie en filosofie, promoveerde in beide vakgebieden; in 

1835 repetent aan het seminarie te Blaubeuren, in 1838 te Tübingen; van 1858 tot 1888 professor te Leipzig.
74  Christian Wilhelm Niedner (1797-1865), kerkhistoricus en vermittlungstheoloog; buitengewoon 

hoogleraar 1829 te Leipzig, gewoon hoogleraar in 1838.
75  Christelijk Maandschrift 1822, 123 [iG]. De context is hier de invoering van de zondagsschool in 1815, dat als 

een uitzondering op dit conservatisme werd gezien.
76 Wesseling, Friesl. II, 123. Het ging om de bevindelijke predikant Jan de Jong van Surhuisterveen.
77 Wesseling, Friesl. I, 32 en Friesl. II, 29.
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van belang, het levert een aanmerkelijk verschil met de context in de noordelijke 
provincies op, waar Hendrik de Cock en Simon van Velzen in botsing kwamen met 
collega’s van de Groninger richting.78 

Het Amsterdamse predikantencorps was geen koekoek-één-zang. Een substan-
tieel deel behoorde tot de (gematigde) orthodoxie. De dominante richting was het 
rationalistisch supranaturalisme. Pas in de jaren 1840 kreeg de Groninger richting 
voet aan de grond, het modernisme in de jaren 1850. Eerst volgt nu een overzicht 
van deze theologische richtingen.

3.3.1  gereformeerde orthodoxie 
In de tijd van de Afscheiding waren in Amsterdam nog altijd predikanten van orthodox 
gereformeerde signatuur te vinden, zoals de afgescheiden predikant Scholte als gebo-
ren en getogen Amsterdammer wist. Bij de publicatie van de Amsterdamse Herderlijke 
Brief tegen de Afscheiding hekelde hij de houding van deze orthodoxe predikanten.79 

De lezing van dat stuk heeft bij ons op nieuw de vraag verlevendigd, hoe het 
mogelijk geweest is, dat één of twee der Amsterdamsche Predikanten (…) van 
welke wij stellig weten dat zij met de leer, welke daarin voorgesteld wordt, 
niet instemmen, zich zelve, den Heer en Zijne gemeente zoo verre hebben 
kunnen vergeten, dat zij door hunne onderteekening van den zoogenaam-
den Herderlijken Brief, de ketterijen van hunne Collega’s niet slechts vergoe-
lijkten en bedekten, maar die zelfs voor hunne verantwoording namen.

Scholte spreekt hier te minimalistisch over het aantal orthodoxe predikanten. Zij 
noemden zichzelf bij voorkeur ‘evangelisch’, een scherp dogmatisch profiel han-
teerden ze niet.80 Zo valt op dat de orthodoxe J.B.H. Bruinier sceptisch stond te-
genover Wormsers voorstel om de gereformeerde belijdenisgeschriften opnieuw 
uit te geven.81 Ook vielen deze predikanten hun vrijzinnige collega’s nooit open-
lijk af. Wellicht hierom kwalificeerde Wormser de orthodoxe J. Kortenhoef Smith 

78   Evenhuis onderscheidt in de theologische ontwikkelingen van hervormd Amsterdam na de Franse tijd 
drie perioden: tot 1825 (gematigd orthodox,  dominantie van het supranaturalisme; 1825-1850 (dominantie 
Groninger Richting; 1850-1870 (dominantie modernisme (Evenhuis IV, 15, 84-86). Evenhuis laat de 
Groninger richting in Amsterdam ten onrechte al rond 1825 beginnen.

79  De Ref 1e S (1837) 219v. Scholte hekelde dit soort verbroedering, waardoor ‘leeraren in het Hervormde 
Kerkgenootschap, die de leer der vaderen zijn toegedaan, veeltijds van de gunst om de waarheid te mogen 
verkondigen, zulk een flaauw gebruik maken, dat men hen hoorende prediken, somtijds moet twijfelen 
of zij de zaken, welke zij voorstellen, zelve wel gelooven; terwijl men hen dikwijls, vooral wanneer zij een 
verlichten ambtsbroeder onder hun gehoor hebben, de regtzinnige leer hoort voordragen op eenen toon en 
met eene bedeesdheid, als of zij zich aan eenig kwaad schuldig maakten!’

80  Vgl. Wormsers oordeel over Hasebroek: ‘Hij predikt uitmuntend; meer, gelijk men het noemt, Evangelisch 
dan karakteristiek-Gereformeerd; hetgeen hem nog al verwijtingen van de steile rigting berokkent’ 
(Wormser aan Groen, 27.12.1851 (BW I, 263-264).

81  ‘Ik ontving de gewone tegenwerpingen omtrent de oudheid van den vorm, het gebrekkige en onvolledige 
van de bewijsvoering, enz.’ (Wormser aan Groen, 11.4.50; BW I, 118). In een andere brief stelde Wormser dat 
Hasebroek zich niet wilde begeven in het ‘doornenbosch der dogmatiek’. Een strikte handhaving van de 
confessie, zoals bepleit door de Haagse Réveilkring, vond hij onhoudbaar (Wormser aan Groen, 27.6.1852; 
Den Hartogh, Seminarie 171-173, bijlage VII).
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als ‘regtzinnig laauw’ en ‘ijverloos’.82 Kortenhoef Smith had in 1830 geweigerd om 
Kohlbrugge het benodigde attest te verstrekken, waardoor het lidmaatschap van de 
Hervormde Kerk voor deze theoloog werd geblokkeerd.83

Tot de orthodoxe richting behoorden eveneens J.P. Hasebroek, die in 1851 naar Am-
sterdam kwam. Afgaande op uitlatingen in de kring van het Amsterdamse Réveil 
kunnen nog meer  predikanten tot het orthodoxe kamp worden gerekend: R.J. van 
der Meulen (door De Clercq geregeld met genoegen beluisterd),84 D.M. Kaakebeen, E. 
Begemann (die het echtpaar Scholte-Brandt in het huwelijk had bevestigd), J.W. van 
Staveren (door Wormser ‘een der ijverigste en trouwste leraren’ genoemd),85 A.H. ter 
Hoeven (bij wie Da Costa geregeld kerkte en over wie hij oordeelde: ‘Hij staat in allen 
gevalle vóór de Gereformeerde leer; en behoort tot geenszins de minsten in de ca-
thegorie der Engels, Le Roy’s, Corstiussen enz.’)86 en J. Muntendam (door H.J. Koenen 
‘een streng en ijverig voorstander van de rechtzinnige leer’ genoemd).87 In het jaar van 
de Afscheiding behoorde in Amsterdam ongeveer een kwart van de predikanten tot 
de gematigd orthodoxe richting. In tegenstelling tot hun collega’s van enkele decen-
nia terug hadden zij geen affiniteit met de spiritualiteit van de conventikels. 

3.3.2  rationalistisch supranaturalisme
In de eerste decennia van de 19e eeuw domineerde in hervormd Amsterdam het ‘ra-
tionalistisch supranaturalisme’, ook wel ‘oud-liberalisme’ genoemd.88 Deze theolo-
gie kwam losser te staan ten opzichte van klassiek gereformeerde leerstukken. Het 
supranaturalisme zocht naar een synthese tussen de traditie en de verlichte tijd-

82 Wormser aan Groen, 27.12.1851 (BW I, 263), 31.5.1850 en 28.12.1854 (BW I, 145) en 28.12.1854 ( BW I, 145).
83  Vgl. Lonkhuijzen, Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking in de lijst van zijn tijd (Wageningen 1905) 111.
84  ‘Het is toch een lief man, zijne toepassing was inderdaad regt goed, ten sterksten de noodzakelijkheid 

der wedergeboorte betogende (…) mogt ik opmerkzaam zijn, en mij verheugen  dat hier toch nog zulk een 
Evangelie prediking te horen was.’ (Willem de Clercq, Dagboek 8.11.1834).

85 Wormser aan Groen, 31.5.1850.
86  Da Costa aan Groen, 16.12.1841 (Brieven I, 97). De predikanten R. Engels (1772-1855) van Nieuwolda en J.J. le 

Roy (1772-1850) van Oude Tonge, die met elkaar bevriend waren, stonden bekend om hun orthodoxie. Het 
valt op dat Da Costa de Amsterdamse predikanten Ter Hoeven en Corstius met hen op één lijn zet (over 
Engels en Le Roy: BLNP).

87 Koenen aan C.M. v.d. Kemp, 30.4.1844.
88  Over het supranaturalisme: Ch. Sepp, Geschiedenis der theologie in Nederland van 1787-1858 (Amsterdam 

1860); K.H. Roessingh, De moderne theologie in Nederland 7-25; A.J. Rasker, De Nederlandsche Hervormde Kerk 
vanaf 1795, 32-44; A. de Groot, ‘W. Broes – een conservatief van de status quo’ in: R.E. de Bruin, G.J. Schutte 
(red.), Drie protestantse conservatieven uit de 19e eeuw; Serta Historica VI (Amsterdam 1994) 46-65; Aart de 
Groot, ‘Het vroegnegentiende-eeuwse protestantisme in de visie van Chr. Sepp’ in: J.H. van de Bank (red.), 
Theologie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura 11-19; E.G.E. van der Wall, ‘De Nederlandse Verlichting 
en de Nederlandse kerkgeschiedenis’ in: Kerktijd 8 (1996) 10-16; het oriënterende overzicht bij Roel A. Bosch, 
En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810 (Zoetermeer 1996) 25-38.
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geest.89 Graafland wijst de academie in Saumur aan als de bakermat van de nieuwe 
opvattingen, met theologen als John Cameron (1579-1625), Moses Amyraut (1596-
1664) en Claude Pajon (1626-1685).90 Na de herroeping van het edict van Nantes (1685) 
trokken veel Franse protestanten naar de Lage Landen, waarmee Saumur ook hier 
aan invloed won. Er werd gezocht naar een samenwerking van God en mens, geloof 
en werken. De reikwijdte van verzoening beperkte zich niet tot de uitverkorenen. 
Vanuit de Nadere Reformatie bestreden vooral Alexander Comrie en Nic. Holtius 
het nieuwe ‘moralisme’.91

Het supranaturalisme hield vast aan leerstellingen als Jezus’ maagdelijke geboor-
te en zijn opstanding uit de dood – leerstukken die inmiddels door filosofen van de 
radicale Verlichting uit Duitsland en Frankrijk aan de kant waren geschoven. De 
Duitse exegeet D.F. Strauss noemde in zijn opzienbarende studie Das Leben Jesu 
(1835) de wonderverhalen uit het Nieuwe Testament ‘mythen’. De predikanten van 
het supranaturalisme verweerden zich tegen dergelijke bijbelkritiek. In tegenstel-
ling tot Frankrijk was de Verlichting in ons land nooit antiklerikaal geweest, maar 
verbonden met de burgerlijke en godsdienstige idealen van de protestantse elite. 
Begrippen als ‘deugd’ en ‘volmaken’ domineerden het theologische discours. Men 
koesterde hoge verwachtingen van een wereldwijd christelijk beschavingsoffen-
sief. De weg van het ‘juiste midden’ werd bepleit versus behoudzucht én vernieu-
wingsdrang. Harmonie en vloeiende overgangen typeerden deze theologie: Gods 
openbaring in de Bijbel sloot naadloos aan bij de rede (daarom: ‘rationalistisch’), 
tegelijk aanvaardde men de wonderen uit de Bijbel (daarom: ‘suptranaturalisme’).92 

Met de kwalificatie van de mens als verdorven zondaar kon men niet meer uit de 
voeten.93 De nadruk kwam te liggen op het vele goede dat na de zondeval was over-
gebleven. De klassieke duiding van Jezus’ lijden, als zoenoffer tot vergeving van zon-
den, verschoof naar de achtergrond. Gereformeerde begrippen als wedergeboorte, 

89  Een belangrijk vertegenwoordiger van het supranaturalisme was – naast de in par. 3.2.2. genoemde 
Jodocus Heringa –  Johannes Clarisse (1770-1846), hoogleraar te Leiden. Simon van Velzen typeerde hem 
in 1863 als een kampioen van de orthodoxie en van het vrome volk van vroeger tijden. Tegelijk promootte 
hij een verlichte deugd en liefdadigheid. Zie over hem: Jasper Vree, ‘The Dominating Theology Within the 
Nederlandse Hervormde Kerk after 1815 in its Relation to the Secession of 1834’ in: George Harinck en Hans 
Krabbendam (red), Breaches and Bridges.

90  Vgl. C. Graafland, ‘Alexander Comrie (1706-1774)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Beschrijving van 
haar voornaamste vertegenwoordigers (’s-Gravenhage 1986)  331-335.

91  Over Comrie zie par. 6.3. Als grootste bezwaar zag Comrie: de genade verliest haar genadekarakter, 
genade en werken worden vermengd. Bij Saumur werd niet de goddeloze, maar de goede en gelovige 
mens gerechtvaardigd. Per saldo resulteerde dit in terugkeer naar de leer van Pelagius, Trente en de 
remonstranten (Graafland 334v). Zoals bekend werden Comrie en Holtius gedwongen hun kritische geluid 
in de reeks Examen als ontwerp van tolerantie te staken.

92  Tot deze richting behoorden op grond van hun bijdragen in het Christelijk Maandschrift: F.H. van Berck 
Colenbrander, J. Brave, W. Broes, J. Corstius, J.C. Fabius, S.D. de Keizer, M. van Meeteren, R.J. van der Meulen, Is. 
Prins; J.C. Riehm; G.J. Rooyens; H.J. Tol; J.J. van Voorst; H. Weyland, H. Wildschut, J.L. Wolterbeek en J.P. Wijs.

93  Ook bij iemand als Ewaldus Kist, die zich verwant voelde met de Nadere Reformatie, had dit optimisme de 
overhand. Het mensdom is ‘jammerlijk verdorven’, maar er zijn veel overblijfselen van Gods beeld bewaard 
gebleven. ‘Hoe vele zagte beminnelijke en goedwillige karacters treffen wij onder de menschen niet aan’. 
Kist zag er het bewijs in dat ‘onze natuur zo verschrikkelijk niet is’ (C. Graafland ‘Ewaldus Kist (1762-1822) en 
de nadere reformatie’ in: J.H. van de Bank (red.), Theologie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura 78).
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bekering en verzoening ondergingen een transformatie. Het dogma van de verkie-
zingsleer raakte in onbruik. De kerk had een nieuw en objectief fundament nodig, 
was de gedachte. Illustratief is wat de Amsterdamse predikant Wildschut opmerkte 
bij zijn 50-jarig ambtsjubileum: ‘dat hem door voortgezette studie over vele stukken 
der leer een helder licht was opgegaan.’ De nieuwe eeuw had een ‘tweede Hervor-
ming’ gebracht.94 Kerkhistoricus Sepp typeerde het supranaturalisme als volgt:95

Alle toongevende Hoogleeraren in de Godgeleerdheid in die dagen deden hun 
best om de scherpe kanten der oude dogmatische formules wat weg te slijpen en 
de kerkelijke leerstellingen zoowat pasklaar te maken voor het gezond verstand 
(…) En, terwijl men het wezen der orthodoxie liet varen, trachtte men over ‘t 
geheel het voorkomen daarvan te bewaren. Daaronder ontstond eene halfheid en 
oppervlakkigheid, waardoor het naar vastheid en éénheid zoekend verstand niet 
werd bevredigd en waarbij ook het vroom en ernstig gemoed onvoldaan bleef.

De erudiete Amsterdamse predikant Broes schreef in 1822 mooie woorden over 
verdraagzaamheid in zijn Geschiedkundig onderzoek over de vereeniging der Protes-
tanten in de Nederlanden, maar – zo analyseert Sepp – zijn bijdrage was ongunstig 
voor het confessionele standpunt, ‘niet omdat het de confessie bestrijdt, maar 
omdat het haar eigenlijk niet regt waardeert.’96 Sepp spreekt van een ‘zonderlin-
ge vermenging van oude en nieuwe begrippen’ en ‘de heerschappij van het on-
bepaalde en zwevende’.97 Deze kwalificaties kregen in de theologiegeschiedenis 
grote invloed. Roessingh nam ze over: ‘met behoud van de traditionele termino-
logie gaf het supranaturalisme in de grond geheel iets ánders dan het oude sys-
teem’.98 Hij sprak van een ‘Vermittlungstheologie’.99 Het gereformeerde dogma 
van de mens die neigt tot alle kwaad, werd gereduceerd tot: ‘niemand is geheel 
en al onschuldig’. Met het wegmasseren van de dogmatische verschillen kwam 
de weg open te liggen naar hereniging met remonstranten en doopsgezinden. 
Broes was er een warm pleitbezorger van.

94 ‘Levensberigt Wildschut’ in: JbMNL 1853, 19 (auteur: W.A. van Hengel).
95 ‘Levensberigt Hofdstede de Groot’ in: JbMNL 1887, 243.
96 Christiaan Sepp, Proeve 127.
97   Sepp, a.w. 16, 125vv, 136. Zowel Sepp als Roessingh analyseerden de theologische principes van het 

supranaturalisme. Beiden tonen zich kritisch. Daartegenover wil kerkhistoricus Aart de Groot het 
supranaturalisme waarderen als een ‘bijbelse richting’ in de toenmalige theologie. Het compromiskarakter 
beschouwt hij niet als haar zwakte maar als haar kracht. Zie Aart de Groot, ‘Het vroegnegentiende-eeuwse 
protestantisme in de visie van Chr. Sepp’ in: J.H. van de Bank (red.), Theologie en kerk in het tijdperk van de 
Camera Obscura 11-19.

98 K.H. Roessingh, De moderne theologie in Nederland. Hare voorbereiding en eerste periode 20.
99 Roessingh, a.w. 9.
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3.3.3  Groninger richting100

De jonge – uit Duitsland afkomstige – predikant J.C. Riehm verwierp in 1833 de op-
vatting dat Jezus Gods toorn tegen de zonde zou hebben gedragen.101 Dit geluid, 
typerend voor de Groninger richting, bleef in Amsterdam voorlopig een uitzon-
dering. In 1837 kwam H.J. Spijker, een begaafd leerling van Hofstede de Groot, als 
eerste predikant van de Groninger richting naar Amsterdam. Wormser deelt mee 
dat Spijker ‘menig bezoek van steile regtzinnigen’ kreeg, die bij hem aandrongen 
‘dat hij de kerk verlaten zal’.102 Onder de jongere generatie predikanten werden G.A. 
Limburg Brouwer (predikant te Amsterdam 1834-1867) en J. Stroeve (predikant te 
Amsterdam 1836-1864) gewonnen voor de Groninger theologie. Tot deze richting 
behoorden in later tijd ook J.E. Voogt en L.S.P. Meyboom. 

De Groninger richting deelde met het rationalistisch supranaturalisme de notie 
van Gods opvoedingsplan met het menselijk geslacht. Tegelijk ging zij een stap ver-
der door Jezus’ lijden als zoenoffer af te wijzen. Het calvinisme beschouwde men als 
een wezensvreemd element in de geschiedenis van het Nederlandse christendom. 
Liever zocht men aansluiting bij Geert Grote (1340-1384), Thomas à Kempis (ca. 1380-
1471), Wessel Gansfort (1419-1489), Desiderius Erasmus (ca. 1466-1536) en Hugo de 
Groot (1583-1645). De Groninger theologie kenmerkte zich door een ‘gemoedelijke’ 
inslag: geen rationalistisch toestemmen van een serie geopenbaarde waarheden, 
maar een doorleefde band met de godmens Jezus Christus.103 Hier liggen verbin-
dingslijnen met de romantiek en de theologie van D.F. Schleiermacher. Het ging niet 
om de ‘leer’, maar om de ‘levende Heer’,  zo beklemtoonden de Groninger theologen. 
De geschiedenis van de kerk beschouwden ze als een voortgaande godsopenbaring.

3.3.4  modernisme
De opkomst van het modernisme viel ruim na de opkomst van de Afscheidingsbewe-
ging. De theoloog J.H. Scholten (1811-1885) geldt als grondlegger van deze richting. Hij 
rekende consequent af met het compromiskarakter van het supranaturalisme en met 
het speculatieve karakter van de Groninger theologie. Alsnog kregen de radicale exe-
geten uit Duitsland hier voet aan de grond. Het modernisme verwierp de wonderen 
uit de Bijbel. Op Paaszondag 1864 deelde Ph.R. Hugenholtz op de kansel mee dat hij 
niet langer geloof hechtte aan Christus’ lichamelijke opstanding uit de dood. 

100  Over de Groninger theologie: H.J. Selderhuis (red), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 638v; A.J. Rasker, 
De Nederlandse Hervormde Kerk 45-54; Sepp 137-154; Roessingh 26-46 en vooral J. Vree, Groninger godgeleerden 
(diss.) en ‘H. de Cock en de Groninger vrienden. Een onderzoek naar de overeenkomst en samenhang 
tussen Afscheiding en Groninger Richting in haar oorsprong’ in: Jaarboek voor de geschiedenis van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland 4 (1990), 17-47 en 5 (1991), 17-56. Over de verhouding Réveil en Groninger 
richting: Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving. Opkomst, groei, doorwerking 
en geschiedschrijving’ in: Fred van Lieburg (red.), Opwekking van de natie 63-110. De zelfgekozen neutrale 
term ‘Groninger richting’ werd vanaf 1846 gebezigd.

101 M33, 150.
102 Wormser aan Groen, 27.6.1852 (BW III, 100).
103  Vgl. de opmerking bij het overlijden van Meyboom in JbMNL 1875: ‘Ieder weet hoe het tot de 

eigenaardigheden van de toenmalige opvatting des christendoms, daar ginds in ‘t Noorden, behoorde, den 
persoon van Jezus tot het middelpunt te stellen, waar alles om heen gegroepeerd moest worden’ (p. 188).
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3.4  Overzicht theologische ligging van de Amsterdamse hervormde 
predikanten

Van een aantal predikanten kan – op grond van bijdragen in het Christelijk Maand-
schrift, ‘levensberigten’ in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde (JbMNL) en Lexica – een indicatie van hun theologische ligging worden gege-
ven.104 Een overzicht in chronologische volgorde: 

Johannes Leonardus Wolterbeek (1763-1853)
Predikant in Amsterdam van 1796-1845. Hij zette zich in voor de verbreiding van 
geschriften van de Zwitserse theoloog J.J. Hesz105 – een theoloog die afrekende met 
dogma’s als de drie-eenheid, de leer van de verdorvenheid van de mens en de erf-
zonde. Wolterbeek behoorde tot het supranaturalisme met openheid naar de Gro-
ninger richting. 

Willem Broes (1766-1858)
Predikant te Amsterdam 1808-1837. Een man van wetenschappelijke statuur. Broes 
was betrokken geweest bij de nieuwe kerkelijke organisatiestructuur van 1816, met 
daarin de dubbelzinnige quia/quatenus formulering. Broes bepleitte ruimte voor 
beide standpunten. Hij vertegenwoordigde bij uitstek het supranaturalisme. 

Simon Dirk de Keizer (1781-1847)
Predikant te Amsterdam 1818-1847. Een geleerde die zich inzette voor de ‘bevorde-
ring eener ware Godsdienstige verlichting’; coauteur van het nieuwe catechisatie-
boekje uit 1833. Hij zette een stempel op een jonge generatie predikanten. Represen-
tant van het supranaturalisme. 

Jan Kortenhoef Smith (1785-1855)
Predikant te Amsterdam 1818-1855. Hij gold alom als orthodox gereformeerd. 

Gijsbertus Johannes Rooyens (1785-1846) 
Predikant te Amsterdam 1818-1846. In 1827 benoemd als theologisch professor aan 
het Athenaeum Illustre in Amsterdam, op de vacante plaats van Van Hengel. Zijn 
vakgebieden waren godgeleerdheid en kerkgeschiedenis. Hij trok als docent stu-
denten van lutherse, remonstrantse en doopsgezinde herkomst. Collega Wildschut 
typeerde Rooyens als ‘een ijverig voorstander van een Evangelisch christendom, in 
den geest der kracht, maar ook der liefde en der gematigdheid.’ Rooyens behoorde 
tot het supranaturalisme.

104  Zie bijlage 1 voor biografische gegevens over alle hervormde predikanten van Amsterdam rond de Afscheiding.
105  Johann Jakob Hesz (1741-1828), destijds een beroemd theoloog. Veel werken van hem werden vertaald in het 

Nederlands, zoals Het leven van Jezus; Geschiedenis en Schriften der apostelen; Geschiedenis der Israëlieten; De 
leer van het koninkrijk Gods. Uitgebreider over hem in Bijlage 1 (sub Wolterbeek).
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Dirk Hendrik Wildschut (1788-1853)
Predikant te Amsterdam 1819-1853. Van huis uit orthodox, maar hij nam onder in-
vloed van de exegeet Bosveld afstand van gereformeerde dogma’s.106 Een nieuwe 
exegese zou de kerk moeten bevrijden van beknellende scholastiek. Hij bepleite 
leervrijheid in ‘niet-noodzakelijke’ leerstukken, waartoe hij rekende: de drie-een-
heid, de twee naturen van Jezus en de discussie over de vrije wil. Wildschut toonde 
interesse voor het opkomende modernisme, maar ging daar niet toe over. Hij be-
hoorde tot het supranaturalisme, met openheid naar de Groninger richting. 

Jan Christiaan Fabius (1780-1852)
Predikant te Amsterdam 1820-1850. Een theoloog die de ‘Evangelische voorstellin-
gen onzer dagen’ steunde, maar vasthield aan de Bijbel als ‘kenbron en toetssteen 
der waarheid’. Een representant van het supranaturalisme. 

Daniël Matthijs Kaakebeen (1788-1835)
Predikant te Amsterdam 1820-1835. Hij kwam in confrontatie met A.S. Thelwall 
toen deze de hervormde predikanten ‘moordenaars der zielen’ had genoemd. 
Kaakebeen stond een praktisch christendom voor van verlichte evangelische ge-
zindheid, met vermijding van de  uitersten. Hij behoorde tot het supranaturalisme, 
door sommigen gerekend tot het orthodoxe kamp. 

Isaac Prins (1781-1879)
Predikant te Amsterdam 1825-1872. Prins was de grote man achter het nieuwe ca-
techisatieboekje Eenvoudig onderwijs in de christelijke leer (1833), ter vervanging van 
het Kort Begrip. Hij was afkerig van ‘gestrenge rechtzinnigheid’, maar verzette zich 
eveneens tegen de Groninger richting en het modernisme. Voorstander van een 
‘mild evangelisch’ en praktisch christendom. Een uitgesproken representant van 
het supranaturalisme. 

Jacobus Corstius (1785-1847)
Predikant te Amsterdam 1828-1847. Voorstander van een praktisch christendom. 
Hij reageerde kritisch op de moralistische vervlakking in de prediking en het af-
zwakken van de bijbelse ‘wedergeboorte’. Hij noemde het plaatsbekledend lijden 
en sterven van Christus de kern van het Nieuwe Testament. Te beschouwen als een 
gematigd orthodox predikant.

Jan Brave (1793-1859)
Predikant in zijn geboortestad Amsterdam 1832-1859. Hij behoorde tot de oud-libe-
rale school van Heringa. Een vertegenwoordiger van het supranaturalisme.

106 Meer over Bosveld in Bijlage 1 (bij Wildschut).
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Jan Barend Hendrik Bruinier (1796-1856)
Predikant te Amsterdam 1833-1856. Stond bekend als uitgesproken orthodox, maar 
was tevens een fel bestrijder van de Afscheidingsbeweging: hij weigerde deel te ne-
men aan de meetings van de Christelijke Vrienden als daar afgescheidenen welkom 
waren. Bruinier trok veel gelovigen op de rechterflank. Hij nam het op voor de or-
thodoxe onderwijzer en catecheet T.M. Looman. 

Johannes Muntendam (1796-1859)
Predikant te Amsterdam 1833-1859. Hij wees een strenge orthodoxie af, maar even-
eens ‘de veel ruimer en stouter vrijzinnigheid van deze dagen’. Hij liet zich in klas-
sieke bewoordingen uit over Jezus’ verzoenend lijden en sterven. Te beschouwen als 
een  gematigd  supranaturalist of – met réveilman H.J. Koenen – als een voorstander 
van de rechtzinnige leer.

Gerrit Anne van Limburg Brouwer (1801-1884)
Predikant te Amsterdam 1834-1867. Voorzitter van het classicaal bestuur dat in 1854 
te maken kreeg met de spanningen rond het beroep op Meyboom. Sterk maatschap-
pelijk betrokken. Behoorde tot het supranaturalisme. Schoof op naar de Groninger 
richting.

Hendrik Jan Spijker (1802-1870)
Predikant in Amsterdam 1837-1862. Een geleerde van formaat. Hij behoorde tot de 
eerste aanhangers van de Groninger richting en ging later over tot het modernisme. 
In mei 1843 diende C.W. Scholten bij de Amsterdamse kerkenraad een protest in, om-
dat Spijker de godheid van Christus zou loochenen.107 Spijker hielp in de jaren 1860 de 
Amsterdamse orthodoxen in het zadel door de consequenties te aanvaarden van het 
door hemzelf in gang gezette democratiseringsproces van de kerkelijke structuren.

Tenslotte nog drie markante theologen uit de jaren 1850.

Johannes Petrus Hasebroek (1812-1896)
Predikant te Amsterdam 1851-1883. Hij behoorde tot de orthodoxe richting, noemde 
zich een volgeling van Calvijn, stond in contact met de Amsterdamse Réveilkring. 

Louis Suson Pedro Meyboom (1817-1874)
Predikant te Amsterdam 1854-1874. Zijn komst naar de hoofdstad zorgde voor grote 
commotie onder de rechtzinnigen. Meyboom was een criticus van de gereformeer-
de leer. Van een overtuigd aanhanger van de Groninger richting schoof hij op rich-
ting het modernisme. 

107  Vgl. Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 92. Vree noemt deze Amsterdamse 
actie als voorbeeld dat in kringen van het Réveil orthodoxen opkwamen voor hun recht op de gereformeerde 
leer in de Hervormde Kerk. 
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Philip Reinhard Hugenholtz (1821-1889)
Predikant te Amsterdam 1857-1878. Een uitgesproken representant van het moder-
nisme. Zoals Jezus zichzelf had verlost, kan ieder mens dat doen. 

3.5 Het dominerende theologisch klimaat ten tijde van de Afscheiding

3.5.1 invloed Verlichting op kerk en theologie
De Verlichting had zich als intellectuele en culturele beweging sinds de 17e eeuw 
over Europa verspreid. Aanvankelijk stemden de filosofen van deze beweging nog 
in met het axioma van een geopenbaarde waarheid.108 De werkelijkheid interpre-
teerden ze als een kosmologisch en metafysisch geheel. Bij John Locke (1632-1704), 
George Berkely (1685-1753) en David Hume (1711-1776) vond echter een antropolo-
gische wending plaats: van openbaringsgeloof naar ‘the age of reason’, zoals de ti-
tel van het hoofdwerk van Thomas Paine (1737-1809) luidde. Aanvaardde Thomas 
Hobbes nog het credo van Nicea, geloofde  John Locke nog in Jezus’ maagdelijke 
geboorte, en noemde René Descartes Jezus nog het derde scheppingswonder, Paine 
verwierp de gedachte van een historische zondeval en de noodzaak van verlossing 
door Jezus Christus. Religie en moraal werden het voorwerp van kritisch onder-
zoek. Was Jezus eerst nog een leraar van ‘bovennatuurlijke waarheden’ (Hobbes,  
Locke), nu werd hij de leraar van de natuurlijke moraal (Kant, Spinoza, Lessing).109 
Kant schaarde de moraal van Jezus’  Bergrede onder de natuurlijke religie. 

In Frankrijk vond een verdere radicalisering van het Verlichtingsdenken plaats 
door denkers als Charles Montesquieu (1689-1755), Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), Voltaire (1694-1778) en Denis Diderot (1713-1784). Rousseau beschouwde de 
mens als een van oorsprong goed wezen, het kwaad werd veroorzaakt door omge-
vingsinvloeden.110 Met de messiaanse profetieën uit het Oude Testament kon hij 
niets aanvangen: als die zo duidelijk waren en Jezus als Messias aanwezen, waarom 
geloofden de rabbijnen in Amsterdam ze dan niet? Kennis van Jezus was helemaal 
niet nodig om God te vereren, bijbelse wonderverhalen verwierp hij.  Voltaire vond 
dat de kerk de mensen dom hield.111 De leer van de erfzonde wees hij af als een bele-
diging van de menselijke natuur. De leer van de goddelijke drie-eenheid achtte hij 
in strijd met de rede. De profetieën uit het Oude Testament noemde hij absurd en 
kinderachtig, de bijbelse wonderverhalen stelde hij op één lijn met de wonderverha-
len die aan Apollonius van Tyana (2-98 n.Chr.) worden toegeschreven. Diderot vond 

108  Zo: Francis Bacon (1561-1626), Edward Herbert van Cherbury (1583-1648), Thomas Hobbes (1588-1679), René 
Descartes (1596-1650), Robert Boyle (1627-1691), Baruch Spinoza (1632-1677) en Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716).

109  J.A.B. Jongeneel, Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting 
(Wageningen 1971) 176-184.

110  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) was een bekwaam tegenspeler van Voltaire. Hij leverde kritiek op het 
redelijke godsgeloof van de Verlichting. Religie berustte zijns inziens niet op de rede maar op het gevoel, zie 
J.A.B. Jongeneel, a.w. 39. Zie voor het standpunt van Rousseau over de messiaanse profetieën: a.w. 120-129; 
over de wonderen: a.w. 129-140.

111   Voltaire, pseudoniem van François-Marie Arouet (1694-1778); over zijn standpunt over de erfzonde: a.w. 39; 
over messiaanse profetieën: a.w. 120-129; over wonderen: a.w. 129-140.



62

het verhaal van de zondeval even bespottelijk als onrechtvaardig: niemand van zijn 
generatie had de vrucht in het paradijs aangeraakt.112 De bijbelse wonderverhalen 
verwees hij naar het rijk der fabelen. 

De Verlichting vond in Duitsland een eigen vertolking bij Immanuel Kant (1724-
1804), Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), Johann Gottfried von Herder (1744-1803) 
en Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Kant vatte het geloof op als postulaat van 
de rede. Het geloof in de openbaring moest plaats maken voor het redelijke geloof.113 
Von Herder zag Jezus als wegbereider naar de verlichte tijd. Bij Lessing en Kant maak-
te de historische Jezus plaats voor de eeuwige ‘logos’ in ieder mens.114 Kant sprak van 
Christus als het principe van het goede. Waar de goddelijke rede samenviel met de 
menselijke rede, beantwoordde een mens aan het ideaal van zedelijke volkomenheid. 

Het empirisch-rationalistische concept van de radicale Verlichtingsfilosofie bood 
geen ruimte aan klassieke geloofsinhouden.115 

 Jezus’ maagdelijke geboorte  
Men verwierp de pre-existentie van Jezus. Descartes merkte op: waren ook 
de stichters van Rome, Remus en Romulus, niet uit de Vestaalse maagd 
geboren? Voltaire vond de verklaring van Celsus – Jezus was verwekt 
uit een liefdesaffaire tussen Maria en een Romeins soldaat – heel wat 
aannemelijker. Ook Rousseau verwierp de gedachte van een maagdelij-
ke geboorte. Voor Paine stamde het bijbelse verhaal uit de mythologie. 
Wat men overhield was Christus als de eeuwige idee (Lessing, Kant).
  
Jezus’ verzoenend lijden en sterven 
De Verlichtingsfilosofen wezen het dogma van verzoening door Jezus’ 
bloed van de hand als God onwaardig. Jezus’ opoffering liet zijn overgave 
aan God zien, zijn bereidheid om als martelaar te sterven. Voltaire wens-
te niet gestraft te worden om de zonden van Adam en evenmin gered te 
worden door het werk van Jezus. Hobbes, Locke en Voltaire kwamen met 
een natuurlijke verklaring voor het lijden dat Jezus overkwam: hij was 
het slachtoffer geweest van agitatie onder Joodse geestelijke leiders. 
  
Jezus’ opstanding uit de dood  
Spinoza was de eerste filosoof die brak met het geloof in Jezus’ lichamelijke 
opstanding. Hij redeneerde: waarom was Jezus dan niet verschenen aan 
de Joodse raad of aan Pilatus? Het ging volgens hem om een zuiver gees-

112 a.w. 39.
113 a.w. 129-140.
114 a.w. 199-209.
115   Jongeneel geeft een thematische uitwerking van de visie van uiteenlopende verlichtingsfilosofen op de 

maagdelijke geboorte (84-87), Christus’ verzoenend lijden en sterven (89-99), Jezus’ opstanding uit de dood 
(101-117), Jezus’ hemelvaart en wederkomst (118-119), de messiaanse profetieën in het Oude Testament (120-
129), de Bijbelse wonderen (129-140).
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telijk gebeuren. Volgens Locke was de opstandingsgedachte bedoeld om 
de leerlingen te overtuigen van Jezus’ messiaanse leven. Het ging om een 
opstanding van de spirituele Christus in de mens. In Frankrijk beschouwde 
d’ Holbach de opstandingsverhalen als leugens. Ook Rousseau verwierp 
een lichamelijke opstanding, evenals Lessing en Kant in Duitsland.
  
Jezus’ hemelvaart 
Volgens Voltaire was het idee van Jezus’ hemelvaart in strijd met de 
zwaartekracht. D’Holbach beschouwde het als een fabel, ontleend aan 
de hemelvaart van Romulus en Julius Caesar. Paine interpreteerde 
het verhaal als een noodzakelijk complement bij Jezus’ geboortever-
haal. Ook Lessing en Kant verwierpen een hemelvaart van Jezus.

Alom heerste optimisme en geloof in vooruitgang. Filosofen kwamen met voorstel-
len voor een nieuwe, ideale samenleving. Door goede opvoeding kon een mens geluk 
en volmaaktheid bereiken. De denkers van de Verlichting droegen hun inzichten 
in alle geledingen van de samenleving uit (politiek, rechtspraak, economie, opvoe-
ding, onderwijs, godsdienst). In dit klimaat nam de kritische bijbelwetenschap een 
hoge vlucht: de persoon van Jezus Christus moest op gelijke wijze als andere histo-
rische figuren worden benaderd. Op grond van kritisch bronnenonderzoek werden 
grote delen van het Nieuwe Testament als onbetrouwbaar van de hand gewezen. De 
evangeliën werden gezien als menselijke producten vol tegenstrijdigheden. De dog-
ma’s van de kerk waren afkomstig uit de Griekse filosofie. Het was tijd om afscheid 
te nemen van een samenleving gebaseerd op geloof, traditie en gezag.

3.5.2 het Christelijk Maandschrift van de hervormde ring Amsterdam
Keer op keer bestreden de Amsterdamse predikanten dit radicale verlichtingsden-
ken in hun bijdragen in het Christelijk Maandschrift. Ik spits mijn onderzoek toe op 
een aantal voor orthodoxen aangelegen thema’s: de visie op het Schriftgezag, de vi-
sie op de gereformeerde belijdenisgeschriften en de visie op de verlichte tijdgeest. 
Ook ga ik na hoe in het Christelijk Maandschrift het separatisme werd geoordeeld. De 
resultaten vergelijk ik aan het slot met twee andere bronnen: een herdenkingsrede 
bij de viering van 250 jaar Hervorming in Amsterdam, en de introductie van een 
nieuw catechisatieboekje geschreven door vijf eigen predikanten. Het zijn belang-
rijke indicatoren voor het theologisch klimaat in hervormd Amsterdam. Of, zoals 
Sepp opmerkt: ‘De geest welke in preken en katechiseer-boekjes heerste, was afhan-
kelijk van de geest en de rigting der theologie.’116

116 Sepp, Proeve 101.
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3.6 Kenmerken van het supranaturalisme

3.6.1   continuïteit met het verleden
De auteurs in het Maandschrift hielden vast aan de Bijbel als het gezaghebbende 
Woord van God.117 Men zag zichzelf staan in de traditie van de Reformatie uit de 
16e eeuw.118 Het Woord van God mag volgens Corstius niet door de rede verdraaid 
worden.119 Ook Weyland benadrukte dat het menselijk oordeel ondergeschikt moet 
zijn aan de goddelijke Openbaring.120 De Bijbel beschouwde men als ‘mededeling’ 
van historische feiten, waardoor de betrouwbaarheid van het evangelie was gega-
randeerd.121 ‘Omtrent niet ééne wonderdaad blijft de allerminste twijfel over’.122 
Nergens werd in het Maandschrift de historiciteit van de bijbelse berichten over 
Jezus’ maagdelijke geboorte, opstanding, hemelvaart of wederkomst in twijfel ge-
trokken.123 De opstanding van Christus werd de ‘hoofdwaarheid van het Evangelie’ 
genoemd.124 Het geloof berust, aldus Prins, op de feiten van Christus’ geboorte, op-
standing en hemelvaart.125 Voor Wildschut stond vast: ‘Indien er in den Bijbel geene 
bijzondere tusschenkomsten des Hemels, geene wondergevallen gevonden worden, 
dan staat dezelve met elke volksgeschiedenis gelijk, en houdt hij op het Boek der 
Goddelijke Openbaring aan het menschdom te zijn.’126 De predikanten geloofden 
dat het laatste oordeel besliste over de eeuwige bestemming van ieder mens. Zowel 
Corstius als Fabius brengen de hel ter sprake als de plaats van de verdiende straf.127

De Amsterdamse predikanten vroegen eveneens aandacht voor het kwaad van 
de zonde en de noodzaak van redding door Jezus’ bloed.128 Prins stelde: wie niet in 
Christus gelooft zal het leven niet zien.129 En Broes schreef op klassieke wijze over 
de rechtvaardiging door geloof: deze vindt plaats alleen uit genade, op grond van 
Christus’ verdienste.130 Toen Broes in 1833 zijn 40-jarig ambtsjubileum vierde ty-
peerde hij zijn ambtswerk op klassiek gereformeerde wijze: ‘Van Christuswege de 
strafschuldige bidden, dat hij zich met God late verzoenen, den in zondebederf diep 
bedorvene te nopen, dat hij zich tot God bekeere en naar deszelfs beeld late ver-

117 De bijdragen verschenen vaak anoniem, zoals destijds gebruikelijk. 
118 M27, 279. Prins zag de Hervormde Kerk van zijn dagen op één lijn met de kerk der Hervorming.
119 M29, 380.
120 M30, 648v.
121 M31, 182.
122 M31, 197.
123  Zo Prins in: M30, 134.138-139.270-276; Van Hengel in M29, 467; vgl. M29, 249; M32, 395. Alle heilsfeiten 

neemt Weyland als historisch aan (M35, 294).
124 M28, 246.
125  M33, 340, 342. Vgl. Bruinier in M38, 290v: de discipelen lieten zich geselen, folteren en doden om de 

waarheid van de opstanding.
126 M35, 98v.
127   Corstius in: M31, 595; Fabius in M29, 195v; vgl. verder: M27, 681-685; M29, 695v; M30, 175; M35, 267, 428.
128  M27, 217, 223, 689; M28, 547; M29, 121-148. Door de dwaasheid der prediking van de gekruisigde Jezus, 

behaagt het God hen zalig te maken die geloven (M29, 148).
129 M30, 503.
130 M31, 289.



65De theologie van de hervormde predikanten in de periode 1820-1860

nieuwen, en dit, ten einde zijne ziel niet verloren ga, maar behouden worde.’131 Voor 
Corstius was God de Heilige en Rechtvaardige. Alleen door het verzoenend lijden 
en sterven van Gods Zoon kan er voor zondaars vergiffenis zijn.132 Dit orthodoxe 
uitgangspunt komt vooral naar voren in bijdragen die in de lijdenstijd verschenen. 
Een predikant formuleerde het zo: ‘Doel van Jezus’ lijden en sterven is de begena-
diging van doodschuldige zondaars, onze verzoening met den heiligen God (…) Ja 
het doorluchte Vrijdagsfeest (…) zou in mijn oog, bij het uitdooven of verdonkeren 
van die leer, weinig meer zijn dan het feest eens heiligen of martelaars.’133 Het lijden 
van Jezus laat volgens een andere bijdrage de zwaarte van de menselijke schuld zien 
en Gods oneindige liefde om mensen te redden.134 In dezelfde geest lieten Munten-
dam, Van Meeteren en Weyland zich uit.135 De interpretatie dat met het ‘Lam Gods’ 
alleen op Jezus’ onschuld en zachtmoedigheid gedoeld zou zijn, wees Bruinier af ten 
gunste van de klassieke interpretatie: het lam als zoenoffer.136 In het jaar van de Af-
scheiding werden de lezers van het Maandschrift opgeroepen: ‘Zeggen wij vaarwel 
eene gemeenschap, waar Jezus niet in het midden is, maar menschelijke wijsheid, 
die dwaasheid voor God is, het woord voert.’137

Evenwel lijken enkele bijdragen op gespannen voet te staan met de gereformeer-
de confessie. Zo werd in een artikel Jezus’ uitroep van godverlatenheid aan het kruis 
geïnterpreteerd als het tegendeel: ‘Mijn God, mijn God, neen! Gij hebt mij niet verla-
ten.’138 En in een ander bijdrage werd dezelfde uitroep opgevat als een gebed om een 
spoedig einde aan het lijden.139 Riehm verwierp de opvatting dat Jezus als Midde-
laar de toorn van God had gedragen.140

3.6.2  aansluiting bij de verlichte tijdgeest
De hervormde predikanten beschouwden het christendom als het goddelijke in-
strument voor een wereldwijd beschavingsoffensief, de kerk gold als Gods opvoe-
dingsinstituut. De deugden van het christendom konden, aldus Huet, glansrijk de 
vergelijking met de deugden van Plato doorstaan.141 Weyland roemde de ‘voort-
gaande volksverlichting’ als verdienste van het christendom.142 De verwachting 

131 M33, 126-127, 132.
132 M31, 597.
133 M29, 246.
134 M35, 149.153; hetzelfde standpunt in: M32, 113 en M38, 154v.
135 Muntendam M35, 197; Van Meeteren M 35, 221; Weyland M 35, 297v.
136  M37, 65. Ook elders in het Maandschrift werd de opvatting afgewezen dat Jezus slechts als martelaar voor 

de waarheid had geleden (M28, 333).
137 M34, 483.
138 M32, 226.
139  M33, 108. Wildschut geeft in deze bijdrage een samenvatting van een opstel van Riehm. Hij liet zich 

overtuigen door zijn standpunt (M33, 89-90).
140  M33, 150. J.C. Riehm won goud met zijn ingezonden bijdrage ‘betreffende het hooggaande lijden van Jezus 

in Gethsemane’ (vgl. Sepp, Proeve, 125vv).
141 M30, 231-235.
142 M27, 72, 112v.
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leefde dat het christendom eens ‘onder alle volken der wereld algemeen [zou] wor-
den, en in zijnen kring alle redelijke schepselen Gods op aarde, vóór het einde der 
eeuwen, omvatten’.143 De Utrechtse hoogleraar Rooyens, van 1818 tot 1827 predikant 
te Amsterdam, zag het christendom als Gods middel om de mensheid te brengen tot 
zuivere kennis en reine deugd.144

De invloed van de verlichte tijdgeest op het theologische discours valt terug te 
zien in termen als ‘verbeteren’, ‘opleiden’, ‘volmaken’, ‘rijp maken voor de eeuwig-
heid’. Rooyens propageerde een christelijke volkspedagogiek. Prins wenste zich 
in te zetten ‘tot verlichting, verbetering en volmaking en zaligheid’.145 De gelovige 
diende, volgens een andere bijdrage, te streven ‘naar gedurig meerdere volmaking 
en veredeling’.146 Fabius meende dat de mensen op aarde geplaatst waren met het 
oog op hun opvoeding en vorming voor een betere wereld.147 Ook de leer van de 
goddelijke voorzienigheid stond in het kader van de opvoedingsgedachte. Gods be-
stuur was gericht op het corrigeren van mensen, hen te verbeteren en klaar te ma-
ken voor de hemel.148 Rampen werden niet meer gezien als goddelijke straf voor be-
gane zonden, maar als tuchtiging en opvoedingsmiddel.149 Veel bijdragen vallen op 
door een optimistische antropologie. Het christelijk geloof sloot harmonieus aan bij 
de menselijke natuur. Typerend is de uitroep: ‘Welk eene eer is, door de menschwor-
ding van den Zoon Gods, der menschheid aangedaan!’150 De Leidse hoogleraar Van 
Hengel zette de christelijke oproep tot naastenliefde op één lijn met de stem van 
de rede: omdat liefde een universeel principe was, sloot de christelijke liefde aan 
bij de aanleg van ieder mens.151 Het enige wat een mens te doen stond, was de van 
nature aanwezige liefde transformeren tot liefde voor God en de medemens. God 
had alle mensen bestemd voor godsdienst, deugd en geluk in deze en de komende 
wereld.152 Ieder mens kon ‘met vanzelfheid neigen’ tot wat bij de volmaakte wil van 
God paste.153 

Veel aandacht was er voor de betekenis van het christendom voor de maatschap-
pij. Het christelijk geloof was onmisbaar voor een goed functionerende samenle-
ving. Het christendom zorgde voor stabiliteit en was de bron van ‘alle huisselijke 
en maatschappelijke deugden’.154 Tevens leverde het de beste burgers af: ‘De beste 
Christen, die het meest ter verheerlijking van God leeft, is ook de beste burger, de 

143 M28, 306.
144 M28, 670-672, citaat op 691.
145 Rooyens in: M28, 602, 603, 605, 606; Prins in M30, 154; vgl. ook M30, 500v.
146 M30, 161-162.
147 M29, 192.
148 M30, 157, 161, 626; M27, 726; M37, 344 ;  M39, 128, 155.
149 M30, 616, 618, 627.
150 M37, 210.
151 M27, 177-180.
152 M39, 652.
153 M37, 191.
154 M28, 38.
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beste huisvader, en, in elken stand en kring, de vlijtigste, eerlijkste, getrouwste, 
meest achtingswaardige mensch.’155 Het christelijk geloof gaf wat nodig was voor 
elke levensfase: het maakte ‘de jeugd regt vrolijk, de jongelingschap veilig, de rijpe 
jaren kalm, den ouderdom blijmoedig, het sterven zalig.’156 Het christendom zorgde 
voor ‘eerlijke, getrouwe, matige, kuische, echt Godvruchtige, vrolijke, vergenoegde 
menschen’.157 Graag wees men op het filantropische werk van de kerk.158 Wildschut 
attendeerde op de christelijke gestichten waar bejaarden en zieken werden opge-
vangen en wezen en vondelingen tot nuttige burgers werden opgevoed.159 Onder de 
lagere volksklassen viel nog veel winst te boeken door onkunde en ruwheid van ze-
den.160 Overal ter wereld werkte het christendom zegenrijk. Het maakte ruwe bar-
baren tot stille, arbeidzame en gelukkige mensen.161 De Amsterdamse predikanten 
beschouwden het christelijk geloof dan ook als het fundament van beschaving, wel-
vaart en rust in de maatschappij.162

Veel aandacht kreeg het leiden van een deugdzaam leven. Volgens Prins was het 
doel van het christendom om heilig te leven.163 Voor Corstius was het geloof de bron 
van echte verbetering. Gelovigen waren geschapen om goede werken te doen.164 In 
een andere bijdrage werd de Bijbel getypeerd als ‘eene galerij der uitmuntendste 
menschen’.165 Broes stond bij zijn veertigjarig ambtsjubileum stil bij de ‘ijver in wel-
dadigheid’ als zegen op zijn ambtswerk.166 De Amsterdamse predikanten maakten 
daarbij onderscheid tussen deugden in relatie tot God en deugden in relatie tot de 
medemens. Als deugden in de relatie tot God komen naar voren: dankbaarheid,167 
gelatenheid, tevredenheid, lijdzaamheid, onderwerping aan Gods voorzienig-
heid,168 trouw in bidden en bijbellezen,169 steun aan zendings- en traktaatgenoot-
schappen.170Als deugden in de relatie tot de medemens treden op de voorgrond: 
gematigdheid, zelfbeheersing;171 vlijt, ijver, plichtsbesef,172 bedachtzaamheid, 

155 M29, 31.
156 M31, 193.
157 M28, 323.
158 M27, 190.
159 M36, 704.
160 M28, 691.
161 M32, 525.
162 M27, 180; vgl. Rooyens M28, 610v.
163 M36, 399.
164 M31, 595.
165 M27, 366, 376.
166 M33, 130.
167 M27, 727; M28, 228; M32, 584; M36, 125.
168 M27, 509; M32, 584; M36, 125.
169 M29, 13.
170 M37, 597.
171 M27, 504, 728; M31, 62.
172 M27, 506; M29, 13, 269; M27, 511.
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behoedzaamheid, voorzichtigheid,173 eenvoudigheid, bescheidenheid, zachtmoe-
digheid,174 kuisheid, eerbaarheid, matigheid, vredelievendheid, eerlijkheid, recht-
vaardigheid, goede trouw, welwillendheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezind-
heid,175 nederigheid,176 vrijgevigheid,177 spaarzaamheid en menslievendheid.178 

Als keerzijde werden tal van ondeugden aan de kaak gesteld: ondankbaarheid 
jegens God,179 aardsgezindheid,180 ijdelheid, hoogmoed, eerzucht, roemzucht,181 
eigenliefde, zinnelijkheid, wellust, hartstocht, genot,182 vermaak in ‘schouwtonee-
len der ijdelheid’, lichtzinnige romans,183 gierigheid, ontevredenheid,184 traagheid, 
lusteloosheid, spotzucht,185 speelzucht, verkwisting, weelde, onmatigheid.186 Voor-
al overmatige ‘zinnelijkheid’, die gold als de tegenpool van zelfbeheersing, moest 
het ontgelden: het was de wortel van alle ondeugd, de vijand van het redelijke den-
ken.187 De ‘zinnelijkheid’, door de zondeval in de wereld gekomen, diende aan de 
rede te worden onderworpen.188

De vraag naar de eigenheid van de christelijke deugden ten opzichte van de klas-
sieke oudheid, speelde in menige bijdrage een rol. De Leidse hoogleraar Van Hengel 
betoogde dat de christelijke liefde een onmisbaar fundament bood voor godsvrucht 
en deugd.189 Alleen het christendom leerde een mens zelfs vijanden liefhebben.190 
Daarom was het christendom superieur aan de wijsbegeerte van Grieken en Romei-
nen.191 Zonder liefde tot God was er slechts sprake van verfijnde vormen van zinne-
lijkheid.192 Volgens Prins maakte alleen liefde tot God een godvruchtig leven moge-
lijk. Deze liefde was de belangrijkste deugd.193 Soortgelijke gedachten zijn te vinden 
bij Riehm en Corstius.194 Alleen godsdienst motiveerde tot het beoefenen van de 
kleinste plichten en in situaties dat elke menselijk toezicht ontbrak, zo betoogde 
173 M27, 510v, 727; M29, 264; M31, 189.
174 M29, 14; M31, 189; M36, 122.
175 M27, 695; M28, 227; M29, 14, 699; M31, 189; M36, 125.
176 M27, 695; M31, 592; M36, 125.
177 M33, 364.
178 M29, 14, 699.
179 M29, 25v.
180 M28, 581; M29, 15.
181 M27, 509; M30, 26v.
182 M27, 717; M29, 22; M30, 27v; M31, 66, 278-291; M39, 333.
183 M27, 728; M28, 40; M29, 14; M34, 481 (hier de geciteerde woorden); M37, 594.
184 M28, 582; M29, 15; M30, 24v.
185 M27, 176; M28, 38v.
186 M34, 476v; vgl. M28, 38v, 582; M29, 14; M40, 704.
187 M36, 217 ; M39, 338v; M 39, 316.
188 M39, 318v.
189 M27, 168vv.
190 M27, 53, 177.
191 M27, 110vv, 186.
192 M27, 171vv.
193 M28, 337.
194 M30, 31 (Riehm); M31, 594 (Corstius).
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Van Hengel.195 Zonder godsdienst liep een mens zijn hartstochten en driften ach-
terna.196 Dan domineerden trots, onverschilligheid en zedeloosheid, aldus Prins.197

De bijdrage van het christelijk geloof aan het discours van de deugd had een 
christologische spits. Jezus Christus belichaamde alle deugden volmaakt. Hij was 
het ‘ideaal van zedelijke grootheid’,198 het zuivere voorbeeld van liefde en zachtmoe-
digheid, waarheid en zelfbeheersing. Altijd had hij in praktijk gebracht wat hij ande-
ren leerde.199 In Jezus had, volgens Corstius, de menselijke natuur de volmaaktheid 
bereikt, door in de zwaarste omstandigheden vast te houden aan alle deugden.200 
Wie Jezus’ voorbeeldige houding in lijden en tegenspoed volgde, zou door God wor-
den bekroond, hield Corstius zijn lezers voor.201 Voor Van Limburg Brouwer was een 
deugdzaam leven verbonden met het deel uitmaken van Christus’ lichaam: ‘Wie 
zijn eigen ligchaam verontreinigt, bot vierende aan de zondige driften, die in de le-
den woelen, hij bedenke, dat hij heiligschennis pleegt aan het ligchaam van Chris-
tus!’202 Wie leefde als Jezus hield slechte voorbeelden op afstand, aldus Corstius.203

3.6.3  de weg van het veilige midden
Een belangrijk motief in de theologie van het rationalistisch supranaturalisme is 
de weg van het ‘veilige midden’: hoed je voor extremen! Toen de Leidse hoogleraar 
J. van Voorst (1756-1833) overleed, prezen de Amsterdamse predikanten Prins en Ter 
Hoeven hem om de juiste middenweg die hij had onderwezen: die bewaarde een 
mens voor scepticisme en onbezonnenheid.204 Fabius waarschuwde voor de uiter-
sten ter linker- en rechterzijde: enerzijds het idealiseren van vroeger tijden door 
landlieden en vissers die gehecht waren aan ‘oude begrippen en gewoonten’,205 
anderzijds het idealiseren van het heden en het wegzetten van anderen als ‘obscu-
ranten’.206 De weg van het veilige midden behoedde voor diverse ontsporingen: het 
bijgeloof van de Rooms-Katholieke Kerk, het ongeloof van de Verlichting, de lijde-
lijkheid van het separatisme.

195 M27, 171vv.
196 M32, 529.
197 M30, 518v, 522, 524.
198 M31, 201.
199 M28, 541v; M31, 201; M36, 214; M39, 322, 327.
200  M31, 597. Voor dezelfde gedachte zie M31, 204. Op een andere plaats beklemtoonde Corstius evenwel dat 

God aan zondaren geen vergiffenis schonk zonder de verzoenende dood van zijn Zoon (M31, 597).
201  M27, 218; M36, 44; M38, 151; M39, 339. Zo ook Riehm, die speciaal Jezus’ onderwerping, gehoorzaamheid en 

vertrouwen noemde (M33, 180).
202 M36, 44.
203 M31, 598vv.
204 M33, 599-611.
205 M27, 147, 149, 154v, 160. De weg van het veilige midden werd ook bepleit in: M34, 455v. 
206 M27, 151.
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het veilige midden versus het rooms-katholicisme
In de Rooms-Katholieke Kerk was men blijven hangen in allerlei vormen van bijge-
loof, men had de vooruitgang van de Verlichting gemist.207 Het Maandschrift sprak 
over de ‘stuiptrekkingen eener stervende natuur’.208 Toch was men beducht voor 
het herstel van de bisschopszetels in Nederland.209 Toen de Afscheiding zich uit-
breidde suggereerde het blad dat de Rooms-Katholieke Kerk munt uit de protestant-
se twisten trachtte te slaan.210

het veilige midden versus de radicale Verlichting
De grootste bedreiging voor het christendom kwam volgens de hervormde predi-
kanten uit de hoek van de radicale Verlichting, die had geleid tot een breuk in de 
Westerse cultuurgeschiedenis.211

Sedert eene halve eeuw is men, bij den voortgang van wetenschappelijke ver-
lichting en den klimmenden eigenwaan, van alles te kunnen doorgronden 
en na vorschen, er meer dan immer op uit geweest, om het geloof aan de heil-
waarheden onzer Christelijke Godsdienst te schokken en te ondermijnen. 
De prediking van het kruis werd velen op nieuw eene dwaasheid, om dat zij 
niet was naar den smaak der menschelijke wijsheid, en den mensch op het 
standpunt plaatste, waaruit hij zich zelven als zondaar leerde kennen.

Rooyens en Riehm hekelden het feit dat de Duitse en Franse verlichtingsfilosofen 
de rede boven de Bijbel stelden.212 Dergelijke ‘ultra-liberalen’ gaven hoog op van 
verdraagzaamheid en wereldburgerschap, maar het ontbrak hen aan zondebesef en 
eerbied voor God.213 

Tegenover de verlichtingsfilosofen verdedigden de Amsterdamse predikanten 
de betrouwbaarheid van de Bijbel: ‘Het is een kwestie van ongeloof als mensen 
bij het vermoeden van twee of drie kleine onbestaanbaarheden in de Evangelien, 
de hele geschiedenis voor een fabel houden.’214 De Leidse hoogleraar Van Hengel 
waarschuwde voor het in 1835 verschenen boek van D.F. Strauss: Das Leben Jesu, dat 
een aanval inhield op het christelijk geloof.215 De predikanten grepen archeologi-
sche resultaten aan om de betrouwbaarheid van de Bijbel aan te tonen, zoals vond-
sten in Egypte van bijbelse namen ‘op schier onvernietigbaar graniet geschreven’ 

207 M28, 441; M37, 644.
208 M28, 315.
209 M28, 308, 312.
210 M36, 631.
211   Jonathan I. Israel, Radicale verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed 

veranderden (Franeker 2005); vgl. J.A.B. Jongeneel, Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de 
wijsbegeerte van de Verlichting (Wageningen 1971) m.n. 228v. Voor het citaat hierna zie M36, 629.

212 Rooyens M28, 616vv; Riehm M38, 116; vgl. M28, 307, 319; M34, 456; M36, 629v.
213 M34, 464v, 469.
214 M28, 249.
215 M39, 399vv.
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–  hard bewijs tegen Voltaire en Volney.216 Ook het fysico-theologische argument 
van de complexiteit en volmaaktheid van de natuur werd van stal gehaald.217 Fabius 
citeerde Cicero om te bewijzen dat mensen voor de eeuwigheid zijn geschapen. De 
Amsterdamse predikanten maakten zich zorgen over de populaire opvatting ‘het 
maakt niet uit wat je gelooft, als je maar goed leeft’.218 Prins signaleerde een toene-
mende invloed van Voltaire, Rousseau en Spinoza op de beschaafde stand in Neder-
land.219 In een andere bijdrage bespeurde hij onder jonge intellectuelen twijfel aan 
de fundamenten van het evangelie.220 Corstius hoorde gemeenteleden zeggen dat 
de bijbelse leer van het zedelijk bederf alleen geschikt was voor de ‘lagere volksklas-
sen.’221 Prins constateerde dat veel geletterden het bijwonen van kerkdiensten over-
lieten aan de onwetende massa. Jezus werd alleen nog met de mond als ‘verlichter 
des menschdoms’ beleden.222 Alleen voor een beeldende preek kwam men nog naar 
de kerk, voor een catechismuspreek bleef men thuis. 

het veilige midden versus lijdelijk separatisme 
In het Maandschrift werd kritiek geuit op de conventikels. Daar werden gevoelens ge-
koesterd ‘uit het Godgeleerd stelsel van vroegere dagen’, opvattingen die in strijd met 
de Bijbel waren.223 De hervormde predikanten wezen daarbij op het krijgen van tek-
sten en ‘gezichten’, alsmede op het stereotiepe bekeringsmodel. Dit alles blokkeerde 
gelovigen om ‘verlichte, werkdadige en blijmoedige’ christenen te zijn. Het fenomeen 
Afscheiding besprak men niet  afzonderlijk. Wel registreerde het jaarverslag van 1834 
beroering in de kerkelijke wateren. Riehm vroeg zich af of het vertrouwen in elkaar 
nog te herstellen viel, of dat de afsplitsingen voortekenen waren van ‘toekomende 
jammeren’.224 Een enkele keer toonde een scribent begrip voor het ‘mysticisme’, voor 
zover het een reactieverschijnsel was op de ‘rationalistische scholastiek’ in Duits-
land.225 Maar van een dorre systeemdwang was in Nederland geen sprake. 

216  Constantin François de Chassebœuf  (1757-1820), die de naam Volney had aangenomen (een contractie 
van Voltaire en Ferney); Frans filosoof, historicus en oriëntalist. Volney behoorde tot de eerste 
verlichtingsdenkers die de historiciteit van Jezus in twijfel trok. Met Concorcet wordt hij gerekend tot de 
theoretici achter de Franse Revolutie (zie Jongeneel, Het redelijke geloof 39).

217      Rooyens zie M28, 623; Wildschut zie M29, 106vv; Fabius zie M29, 191; verwijzing naar Egyptische vondsten 
in M28, 596 en M36, 706; verwijzing naar de natuur in M28, 320.

218 M36, 127.
219 M30, 138, 510v.
220 M33, 347.
221 M29, 386v.
222 M30, 497v.
223 Zie het artikel ‘Iets over den oefeninghouder’ in: M23, 109-116. Citaat op p. 110.
224 M34, 721.
225 M28, 325- 327, 372; M29, 9vv; M31, 716vv.
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3.6.4  bezwaren tegen het separatisme 
De hervormde predikanten brachten de volgende bezwaren tegen het separatisme in: 

1. Overwaardering van vroeger tijden. De ‘separatisten’ verheerlijkten het verleden 
zonder oog te hebben voor het positieve in het heden: ‘Moedwillig blinddoeken 
zich velen voor het, te midden der donkerheid, ontstoken licht, voor de vorde-
ringen in menige nuttige wetenschap en kennis in de laatste jaren, onder de 
begunstiging van Gods voorzienigheid en de leiding van zijnen Geest.’226

2. Overaccentuering van het gevoel. De dwepers waren niet voor rede vatbaar.227 
De mystiek nam het ‘donkere gevoel’ tot gids en niet Gods Woord.228 Men 
ruilde de godsvrucht in voor ‘verhitte inbeelding.’229 Een bijdrage uit 1831 
haalde fel uit naar deze ‘nog niet uitgeroeide ziels-ziekte’. De scribent typeer-
de de dwepers als ‘meestal beklagenswaardig, somtijds verachtelijk, altijd 
ongelukkig’.230 Hun denkbeelden kwalificeerde hij als ‘levendig, donker en 
verward’. Kennis op basis van de rede en de Bijbel vonden zij onvoldoende.231 
Hun leiders waren vurige redenaars, die inspeelden op het verlangen om God 
‘inwendig te aanschouwen’.232 Hun aanhang bestond vooral uit jonge, oner-
varen en zwaarmoedige mensen.233

3. Gebrek aan Bijbelkennis. Het verabsoluteren van het gevoel leidde tot verwaar-
lozing van gezonde bijbelkennis.234 Ambachtelijke theologie en grondige 
bijbelstudie, altijd de kracht geweest van het protestantisme, schoven ze ter-
zijde.235 Men verkoos conventikels boven kerkdiensten en miste daardoor de 
kundige uitleg van Gods Woord.236 

4. Een karikatuur van de gereformeerde leer. De dwepers meenden dat na de zon-
deval niets goeds was overgebleven, stelde Corstius. Deugden van ongelovi-
gen achtten ze van nul en generlei waarde.237 God zagen ze als een toornende 
Rechter, niet als een genadige Vader; het zoenoffer van Christus beschouw-
den ze als bewijs van Gods gerechtigheid, niet als bewijs van zijn liefde; ram-
pen interpreteerden ze als straf, niet als tuchtiging. De gesprekken gingen maar 

226 M34, 453, 477.
227 M23, 178.
228 M29, 561. Auteur van het artikel is Broes; vgl. M29, 7v.
229 M29, 7v.
230 M31, 446.
231 M31, 439v.
232 M31, 446vv; 720vv.
233 M34, 452.
234 M29, 561. Auteur van het artikel is Broes.
235 M31, 721v; M32, 519.
236 M32, 519.
237  M29, 384; vgl. M34, 469: zij meenden de rechtzinnige leer aan te hangen, maar kenden daarvan ‘naauwelijks 

meer dan de doode letter’.
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over één ding: bekering.238 In 1835, toen de Afscheiding in Amsterdam voet aan 
de grond kreeg, waarschuwde het Christelijk Maandschrift tegen ijveraars die 
zich ontpopten als ‘driftige voorstanders van vroegere stelsels’, mensen die 
beweerden dat de zuivere leer nauwelijks meer te vinden was.239 Men haalde 
vorm en inhoud door elkaar, hun leiders waren jeugdige fanatiekelingen die 
niets van nederigheid wisten.240

5. Onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Tolerantie stond bij de Amster-
damse predikanten hoog in het vaandel.241 Broes stelde bij zijn veertigjarig 
ambtsjubileum dat dienstknechten van een zachtmoedig Heer zich verre 
moesten houden van hoogmoed en onverdraagzaamheid.242 In een andere 
bijdrage werd het mysticisme als liefdeloos en haatdragend gekwalificeerd.243 
Men schiep een eigen moederkerk waarbuiten geen zaligheid was.244 Door 
geschillen van vroeger op te halen, voedde men onverdraagzaamheid.245 

6. Ondermijning van de christelijke deugd. Het mysticisme gaf zich over aan zoete 
dromerij en ondermijnde zo een deugdzaam leven.246 Lijdelijkheid werd gecul-
tiveerd.247 Iedere aansporing tot een deugdzaam leven zou haaks staan op een 
leven uit genade. De ‘dwepers’ kwamen niet verder dan een ‘gestadig zuchten, 
met wijdschen woordenpraal, met gekunstelde gelaatstrekken en gebaren ee-
ner valsche, den mensch onteerende, nederigheid voor God.’ Men had geen oog 
voor de goede werken die Christus van zijn volgelingen vraagt.248

7. Ondermijning van de maatschappij. Het mysticisme was nadelig voor de vor-
ming van goede burgers in de samenleving.249 Overgeestelijke mensen ver-
waarloosden aardse zaken.250  Prins bespeurde een revolutionair trekje bij 
menige oefenaar, ziekentrooster en godsdienstonderwijzer: zij verhieven 
zich boven de stand waarin God hen had geplaatst.251 In een lezing uit 1833 

238  M35, 474vv. Vgl. : ‘ De mensch moet eerst tot het uiterste van radeloosheid worden gebragt, en iets gevoelen 
van de verschrikkingen der hel, voor dat hij vrijheid heeft tot God, als eenen vergevenden Vader in Christus, 
op te zien. Menschen, die van geene bijzondere roeringen en ontdekkingen weten te spreken, hoe hoogen 
prijs zij overigens op het Evangelie toonen te stellen, beschouwt hij doorgaans als onwedergeborenen, en 
die zich zelven bedriegen.’ (…) Hen, die het tijdstip hunner bekeering kunnen noemen, en van den weg, dien 
zij meenen, dat God daartoe met hen hield, veel kunnen verhalen, telt hij te eerder onder de uitverkorenen, 
hoe zonderlinger en geheimzinniger de omstandigheden zijn, die daarvan worden opgegeven.’  (M29, 385).

239 M34, 454.
240 M36, 633.
241 M29, 590, 595; M32, 521v; M36, 131.
242 M28, 384.
243 M31, 721.
244 M29, 7; M31, 723vv; M32, 522; M34, 478.
245 M34, 461.
246 M31, 724, 726.
247 M29, 385, 388 ; M34, 463, 468, 470.
248 M32, 520vv.
249 M31, 723.
250 M34, 473.
251 M28, 355.
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werden godsdienstig en politiek separatisme gezien als twee kanten van de-
zelfde medaille. Geen vorst zat met zulke separatisten veilig op de troon.252

3.7 Twee andere bronnen als illustratie van het theologisch klimaat 

In het Christelijk Maandschrift komt het rationalistisch supranaturalisme naar vo-
ren als de dominerende theologie in hervormd Amsterdam. Twee andere bronnen 
dienen nu als vergelijkingsmateriaal: een herdenkingsboekje uit 1828 en het nieu-
we catechisatieboekje van  1833. Bevestigen zij dit beeld? 

3.7.1 een herdenkingsboekje (1828)
In 1828 verscheen een herdenkingsboekje ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan 
van de Amsterdamse Hervormde Gemeente.253 De anonieme auteur vroeg aandacht 
voor het gezag van de gereformeerde belijdenisgeschriften: die formulieren hadden 
waarde omdat ‘de Leer daar in vervat, die van den Bijbel is’. Met de formulieren kon 
je niet omgaan alsof het ‘overblijfselen van den Babilonischen toren waren’.254 Wie 
afweek van de belijdenisgeschriften kon niet ‘regt Gereformeerd’ heten. De schrijver 
vond het aanmatigend dat in een tijdsbestek van één decennium theologen waren 
opgestaan die alle kennis van vroeger aan de kant schoven.255 Tegelijkertijd klinkt 
in dit herdenkingsboekje het supranaturalistische pleidooi voor het bewandelen 
van de juiste middenweg: ‘Als voorstander van ware verlichting schuw ik allen die 
onkunde en duisternis voorstaan, maar ook hen die andersdenkenden hoonen en 
beledigen.’ Ook de optimistische toonzetting valt op. Het evangelie zal256 

allerwegen de bestendigste harmonie tusschen den hemel en de 
aarde, tusschen God en den mensch werken en sterken, het zede-
lijk gevoel voor al wat schoon en edel is verfijnen, en haar welda-
digen invloed op ‘s menschen volmaking doen kennen.

Beide kenmerken van het supranaturalisme – continuïteit met de traditie én aan-
sluiting bij de verlichte tijdgeest – zijn hier te herkennen.

3.7.2 het nieuwe catechisatieboekje van 1833
Een andere bron vormt het nieuwe catechisatieboekje uit 1833, geschreven door vijf 
van de eigen predikanten. Het verscheen onder de titel Eenvoudig onderricht in de 

252 M33, 458.
253  Het had als titel: De Hervorming van Amsterdam op den 26en Mei 1578 ingevoerd, een stof tot blijde en dankbare 

viering op den 26 mei 1828: haar tweehonderdvijftig-jarige verjaardag (Amsterdam 1828).
254 a.w. 66.
255  ‘dat alles, wat vroeger geleerdheid, verstand en doorzigt was, thans in de schaduw moet staan’. (a.w. 67-68).
256 a.w. 1-2.
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christelijke leer ten dienste dergenen, die belijdenis wensen af te leggen in de Herv. Kerk.257 
Dit boekje verving het Kort Begrip en werd een doorslaand succes: in 1876 verscheen 
de eenentwintigste druk. Kenmerkend voor dit leerboekje is het vasthouden aan 
gereformeerde dogma’s als de goddelijke openbaring van de Schrift, de godheid van 
Christus, de leer van Gods drie-eenheid, de vergeving van zonden door Christus’ 
bloed,258 de historiciteit van de heilsfeiten, de realiteit van hemel en hel.259 Tegelijk 
valt op dat de nieuwe leermethode klassiek gereformeerde leerstukken als de erf-
zonde en de verdorvenheid van de mens achterwege liet. De focus bij Christus’ lij-
den lag op de voorbeeldige wijze waarop dit lijden was gedragen. Een afgrenzing ten 
opzichte van pelagiaanse of remonstrantse opvattingen ontbrak.260 Daarmee biedt 
ook dit boekje een bevestiging dat het rationalistisch supranaturalisme de domine-
rende richting was ten tijde van de Afscheiding in Amsterdam.261

3.8 Terugblik

De Amsterdamse predikanten hadden aan de rijksacademies van Utrecht of Leiden 
gestudeerd, slechts een enkeling in Groningen waar de Groninger richting begin 
jaren 1830 tot bloei kwam.262  De ligging van de Amsterdamse predikanten was ta-
melijk conservatief te noemen. Ongeveer een kwart van het predikantencorps kon 
als gematigd orthodox worden getypeerd. De meerderheid van de predikanten be-
hoorde tot het rationalistisch supranaturalisme. In deze stroming werd getracht 
een brug te slaan tussen traditie en de Verlichting. Een nieuwe wetenschappelijke 
exegese zou hebben aangetoond dat veel gereformeerde leerstukken speculatief 
van aard waren. Vooral met de leer van de verkiezing en de verdorvenheid van de 
mens kon men weinig meer aanvangen. Wedergeboorte werd voortaan opgevat als 
zedelijke verbetering. Jezus’ kruisdood als zoenoffer werd nog wel beleden, maar 
de focus kwam te liggen op de voorbeeldige wijze waarop hij dit lijden had gedra-
gen. De hoogleraren W.A. van Hengel (Leiden) en H.J. Royaards (Utrecht) oefenden 
een diepgaande invloed uit op de studententijd van de Amsterdamse predikanten. 

257  De auteurs waren S.D. de Keizer, J.C. Fabius, I. Prins, J. Corstius en M. van Meeteren. De Keizer was  predikant 
te Amsterdam van 1818-1847,  Fabius van 1820-1851; Prins van 1825-1872 (over hem: BLNP);  Corstius van 
1828-1847 (over hem: BLNP) en M. van Meeteren van 1829-1860. Vgl. PKB NH 1833, stuk 30 (Amsterdam 
26.4.1833), over de verleende kerkelijke goedkeuring aan dit catechisatieboekje.

258  Les IV, 2e afd., v/a 4. Jezus had het heil voor ons verdiend ‘door de verhevenheid en heiligheid van Zijn 
persoon, en door Zijne vrijwillige vernedering tot in den dood des kruises’ (Les IV, 2e afd., v/a 5).

259  Les IV, 1e afd., v/a 10 en 11, 2e afd., v/a 7 en 12. Over de realiteit van de hel: ‘Degenen, die God niet kennen en 
het Evangelie van onzen Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn, zullen tot straf lijden het eeuwig verderf 
van het aangezigt des Heeren en van de heerlijkheid Zijner sterkte’ (Les III, v/a 11).

260  De Amsterdamse arts en predikantszoon Z.H. van der Feen (1791-1845) had geen goed woord voor dit boekje 
over, zie zijn tegenpublicatie Waarschuwend onderrigt omtrent het Eenvoudig onderwijs in de Christelijke leer 
(Amsterdam 1833). Hij concludeerde: het nieuwe boekje bevat niet één vraag en antwoord ‘of dezelve moet 
door echt Gereformeerden met droefheid gelezen worden’ (XI). Zie verder par. 4.6. 

261  Op de vraag: ‘Wat heeft Jezus op het einde Zijns levens geleden?’ was het antwoord: ‘Jezus is door den haat 
Zijner vijanden en het verraad van Judas gevangen genomen. Hij is onschuldig veroordeeld, mishandeld en 
aan het kruis gestorven’ (Les IV, 1e afd., v/a 8).

262 Zie Bijlage 1.
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Die invloed is traceerbaar in het Christelijk Maandschrift, het blad van de ring Am-
sterdam. Op hun beurt waren Van Hengel en Royaards beïnvloed door Duitse theo-
logen. Tenslotte werd geschetst hoe de hervormde predikanten het ‘separatisme’ 
beschouwden als het verlaten van de veilige middenweg.
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4. Het ontstaan van de Afgescheiden 
Gemeente in Amsterdam 

4.1 Inleiding

De Afscheiding in Amsterdam is ontstaan uit onvrede over de kerk. Zo kwam Ni-
colaas Obbes, een 43-jarige makelaar in effecten op de Amsterdamse beurs, al ja-
renlang niet meer in de diensten van de Hervormde Gemeente. Het regionale be-
stuur van de kerk kreeg hem in het vizier als een van de leiders van het separatisme 
en typeerde hem als een man ‘van onbesproken gedrag’, ‘van weinig gewigt op de 
beurs’ en vooral als een ‘ligtzinnig mensch, bij wien het godsdienstig gevoel, door 
onverwachte voorvallen in zijn levensloop opgewekt, te sterk is opgewonden, zodat 
hij nu een erge dweeper is.’1 

Obbes kon het niet langer vinden in de Hervormde Gemeente, omdat daar niet 
langer gereformeerd zou worden gepreekt. Hij liet zijn kinderen ongedoopt, ja zeg-
gen op de doopbelofte – dat in zijn kerk de leer der zaligheid werd onderwezen  – kon 
hij niet.2 Toen de jonge réveilpredikant C.C. Callenbach in 1825 het beroep naar het 
nabijgelegen Kortenhoef aannam, maakte Obbes met enkele geestverwanten regel-
matig de vijfentwintig kilometer lange reis richting Hilversum om bij deze predi-
kant een orthodox geluid te horen.3 

Behalve leden die niet meer de diensten van de Hervormde Gemeente bezochten, 
had je ook leden die dat selectief deden: bij predikanten die ze voor gereformeerd 
hielden.4 Omdat elke week een gedrukte lijst verscheen met vermelding van voor-
gangers en locaties, was het gemakkelijk een predikant van eigen gading te vinden. 

Berichten over het gebeuren in Ulrum en Doeveren drongen ook tot Amsterdam 
door. Via  pamfletten en brochures, door nieuwe druktechnieken op grote schaal 

1  De hierna volgende gegevens zijn te vinden in ClB aan MHE, 9.11.1835 (Bos II, 543). Aanvullende gegevens 
over Nicolaas Obbes Davidzoon, zie lidm. reg. CAGK. Obbes overleed op 26 aug. 1846 op 54-jarige leeftijd.

2  Zie ClB aan MHE, 9.11.1835 (Bos II, 543) en CB 1: Obbes aan B&W, 28.10.1835 (vgl. Bos II, 538-539). Het origineel 
in SA (Arch. 5181/stuk nr. 9578).

3  Cornelis Carel Callenbach (1803-1873),  geboren te Amsterdam, volgde lessen bij Bilderdijk door wie hij Da 
Costa leerde kennen; sinds 13 november 1825 predikant te Kortenhoef, in juni 1828 te Nijkerk, bevestigd door 
zijn plaatselijke collega B. Moorrees. Vanuit Kortenhoef correspondeerde Callenbach met Bilderdijk (UB 
A’dam, collectie Bilderdijk). Over Callenbach: BLNP. Dick Kuiper rekent Callenbach tot de kerngroepleden 
van het Réveil (‘Kerngroepvorming’ 15).

4  ‘In onze stad bestaat sedert lang eene werkelijke verwijdering tusschen vele leden van het Hervormd 
Kerkgenootschap en de in dat genootschap dienstdoende predikanten; eene verwijdering veroorzaakt 
doordat door de predikanten gedeeltelijk openbaar van de waarheden, die in de Gereformeerde kerk 
verkondigd moeten worden, afgeweken wordt, gedeeltelijk die afwijkingen stilzwijgend worden aangezien 
en voorbijgegaan’ (CB 2: KR aan koning, 30.10.1835; vgl. Bos II, 542).
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beschikbaar gekomen, nam men kennis hoe de Afscheidingsbeweging op gang 
was gekomen. Onder orthodoxen heerste verontwaardiging dat goed gereformeer-
de predikanten door de kerkbesturen werden aangepakt, terwijl men vrijzinnige 
voorgangers ongemoeid liet. Enkele verontrusten zochten contact met de afgezette 
predikanten De Cock en Scholte. De Cock had in Amsterdam al eens ‘de broeders’ 
bezocht.5 Scholte was een geboren Amsterdammer en had familie in de hoofdstad 
wonen. In het najaar van 1835, één jaar na de afscheidingen in Ulrum en Doeve-
ren, besloten dertien leden hun lidmaatschap van de Amsterdamse Hervormde 
Gemeente op te zeggen. Van een collectieve afscheiding was geen sprake.6 Scholte 
institueerde op woensdag 14 oktober 1835 de gemeente in het pand van Obbes aan 
de Bloemgracht (toenmalig nummer 29, vandaag 64). Obbes stelde het gemeentebe-
stuur van Amsterdam in kennis van de oprichting van de nieuwe gemeente, die op 
oude wijze gereformeerd wenste te blijven.7 

4.2 De rol van de oefenaars

Een belangrijke rol bij het ontstaan van de gemeente was weggelegd voor de oe-
fenaars. Deze lekenpredikers waren gewend een stichtelijk woord te spreken op 
bijeenkomsten, de zogeheten oefeningen.8 Deze bijeenkomsten zijn enigszins te 
onderscheiden van de conventikels of gezelschappen, waar niet een oefenaar het 
woord voerde, maar de gelovigen onderling hun ervaringen over het werk van God 
aan hun ziel uitwisselden. Van Velzen en Scholte waren tegen het optreden van 
de oefenaars, omdat ze niet wettig tot hun taak waren geroepen; Hendrik de Cock 
daarentegen beschouwde ze als welkome helpers in de kerken van de Afscheiding.9 

Oefenaar Coenraad Deteleff was nauw betrokken bij het ontstaan van de Amster-
damse Afgescheiden Gemeente. Hij was in 1766 geboren in Emden en ontving in 
1796 in Amsterdam een benoeming als catechiseermeester.10 Deze post behield hij 
na de invoering van het Algemeen Reglement (1816), waarbij het classicaal bestuur 

5 De Cock aan Frouwe Venema, Den Haag 16.5.1834 (GA-Kampen).
6  Elders kwam het soms wel tot collectieve afscheidingen, bijvoorbeeld in Hasselt (Ov.), waar 15 personen 

gelijktijdig tekenden (zie Wesseling, Ov. II, 122), in Ommen waar 87 personen gelijktijdig tekenden (idem, 
186) in Den Ham (Ov.) waar 29 personen gelijktijdig tekenden (II, 248).  Smits vermeldt hoe in Rotterdam de 
eerste 18 personen zich op één dag hadden afgescheiden (Smits VII, 190), in Utrecht gold dat voor de eerste 
13 personen (Smits IV, 196).

7 CB 1: Obbes aan B&W, 28.10.1835; vgl. Not nr. 1.
8  Over de positie van de oefenaars ten tijde van de Afscheiding zie Wesseling, ‘De oefenaar in de kerken van 

de Afscheiding in de eerste jaren na 1834’ in: D. Deddens en J. Kamphuis (red.), Afscheiding – Wederkeer. 
Opstellenover de Afscheiding van 1834 (Haarlem 1984) 181-193; F.A. van Lieburg, ‘Kleine professoren, halve 
dominees, fijne dokters. Oefenaars op de pastorale markt in de vroegmoderne tijd’ in DNR 32 (1998) 1-25.

9  Wesseling vermeldt 54 oefenaars in Groningen en 57 in Friesland (J. Wesseling, Gron. III, 286-302; Friesl. III, 
412-421).  In de kerken van de Afscheiding waren nergens zoveel oefenaars actief als in deze provincies.

10  De vermelding van Emden als geboorteplaats zowel bij Van Hall, De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland verdedigd (Amsterdam 1836) 50 als in het vonnis Amsterdamse rechtbank, Arch. 5074, suppl. 
nr. 243. Ten onrechte schreef de officier van justitie aan de procureur-generaal dat Deteleff in Gelderland 
geboren was (Bos IV, 145, voetnoot 3). Uitvoerig over Deteleff: ClB A’dam aan MHE, 9.11.1835 (Bos II, 542), 
waaraan de hier genoemde personalia zijn ontleend.
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in overweging nam diens ‘zeer behoeftigen toestand’ en ‘zeer dikwijls betoonde 
bescheidenheid en ondergeschiktheid aan de predikanten’. De hervormde predi-
kant Isaac Prins was dan ook verontwaardigd dat Deteleff zich ‘durft stellen aan het 
hoofd van scheurmakers’. 

Naast Deteleff deden andere oefenaars van zich spreken: Harm Hendriks Middel 
die in  1828 met oefenen was begonnen in een ankersmederij, waar hij een leidingge-
vende functie bekleedde.11 Verder was in Amsterdam de gewezen theologiestudent 
Rut Gerrit Kamans actief. Hij speelde een rol bij het ontstaan van de Afscheiding in 
Amsterdam, zoals de kwalificatie ‘onze voorganger en medestigter der Gemeente’ 
laat zien.12 De oefeningen van Deteleff, Middel en Kamans smolten bij de institue-
ring van de Afgescheiden Gemeente ineen.13 Nog drie andere oefenaars sloten zich 
bij de gemeente aan: W.H. Meijer,14 W.H. Nije15 en Couprie.16 Ook zij hadden enige 
aanhang. Over het optreden van de oefenaars gaat het volgende hoofdstuk, voor nu 
is van belang vast te stellen dat de Afgescheiden Gemeente haar oorsprong vond in 
het voorbereidende werk van deze lekenpredikers.    

4.3 De rol van H.P. Scholte 

Naast de oefenaren speelde ook de afgescheiden predikant Hendrik Peter Scholte 
(1805-1868) een prominente rol in de stichting van de gemeente.17 Kerkhistoricus 
O.J. de Jong wees op het feit dat de aanwezigheid van conventikels en gezelschappen 
op zichzelf nog geen reden was voor het ontstaan van afgescheiden gemeenten. In 
streken met veel conventikels – de Veluwe, Zuid-Holland en Zeeuws Vlaanderen – 
kreeg de Afscheiding weinig voet aan de grond. Een onmisbare factor was namelijk 
de beschikbaarheid van leiders, die gevoelens van onvrede wisten om te smeden tot 
11  Harm Hendriks Middel, geb. Oude Pekela 3.9.1802, gedoopt in NHK 12.9.1802, overleden te Wolfaartsdijk 

28.12.1882; info ontleend aan: www.middel.org en H.H. Middel, Gods menigvuldige reddingen 80.
12  CB 4: KR aan gemeente, 16.1.1836. Kamans scheidde zich af op 15.10.1835, de dag van de instituering (archief 

NHK inv. nr. 181, afscheidingsbrief nr. 11). Uitgebreider over Kamans par. 7.2.
13 Not 4, 11.11.1835.
14  Willem Hendrik Meijer was auteur van Ernstig en waarschuwend woord aan mijne stad- en landgenooten, 

inzonderheid aan eenige hervormde ledematen, schrijvers der dankbare uitboezeming aan de leeraars der 
Amsterdamsche gereformeerde gemeente, op hunnen herderlijken brief aan derzelver gemeente (Amsterdam 
1836). Vermelding van Meijer als spreker in Not 128, 18.5.1838, art. 3. In oktober 1839 verlangden enige 
gemeenteleden dat Meijer tot predikant zou worden opgeleid (Not 217, 18.10.1839, art. 6). Hij vertrok in 
december 1847 naar Edam (Not 21.12.1847).

15  Willem Hendrik Nije, geb. 1801, van beroep: ‘leedaanzegger’. In april 1837 op tal voor ouderling, maar werd 
niet gekozen (Not 52, ongedat.). Vele jaren later, op 9 januari 1859, werd hij alsnog bevestigd tot ouderling 
(reg. ouderlingen). Nije steunde Middel in de tweede Amsterdamse twist.

16 Not 15, 22.6.1836.
17  Over Scholte: L. Oostendorp, H.P. Scholte. Leader of the Secession (Franeker 1964) m.n. 22v; Eugene P. 

Heideman, Hendrik P. Scholte: His Legacy in the Netherlands and in America (Grand Rapids 2015); J.A. Wormser 
jr., Door kwaad en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte (serie: Schat in aarden vaten deel 2) ; Kluit, 
Réveil (reg.);  J. Bosch, Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding 148-154; J. Stellingwerff, Amsterdamse 
emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873 (Amsterdam 1975) 25-32; BLNP; Smits, I-IV 
passim (zie reg.); genealogische gegevens bij D.Th. Kuiper, De Afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht 
(Kampen 1984) par. 2.1. Het pand waar Scholte opgroeide bevond zich tussen de Hazen- en Konijnenstraat. 
Op oude foto’s is de woning herkenbaar aan het boograam beneden (afbeelding bij Smits I, 50).
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een kracht die de kerkelijke status quo doorbrak.18 Zo’n leider was Hein Scholte. Het 
geslacht Scholte had zich in de 18e eeuw vanuit Duitsland in Amsterdam gevestigd 
om daar een handelsonderneming in kisten voor de suikerindustrie te beginnen. 
De familieomstandigheden verliepen voor de jonge Hein tragisch: in 1821 overleed 
zijn vader op 38-jarige leeftijd.19 Als oudste zoon zette Hein het familiebedrijf voort. 
In 1827 stierven vervolgens zijn moeder (41) en zijn enige broer (17). Scholte erfde 
een kapitaal van 40.000 gulden plus het pand aan de Lauriergracht (toenmalig 105, 
afgebroken). Het bezorgde hem een zorgeloze financiële positie. Mede daardoor kon 
hij  in de zomer van 1837 aangename dagen in Zandvoort doorbrengen.20 Van zijn 
rijkdom liet hij ook anderen profiteren: Scholte vroeg geen preekvergoeding en hij 
investeerde duizend gulden in een vissersboot voor arme afgescheidenen in Den 
Haag.21 Van Velzen typeerde hem  als volgt:22

Ook in zijne uitwendige vertooning, kleeding, fraaie en uitgezochte boeken 
en huiselijke geriefelijkheden onderscheidde hij zich van anderen, en hetgeen 
in die dagen bij studenten eene zeldzaamheid was, hij maakte zich, door het 
lezen van buitenlandsche bladen en tijdschriften, bekend met hetgeen elders 
voorviel, toen in sommige landen de strijd voor het geloof werd aangebonden.

18 O.J. de Jong, ‘Nieuw licht op de Afscheiding van 1834?’ in Rondom het Woord 18 (1976) 41-56.
19 Voor genealogische gegevens over H.P. Scholte en de fam. Brandt zie C. Smits I, 48-57.
20   Scholte schreef op 23.8.1837 en 28.8.1837 vanuit Zandvoort brieven aan Van Hall (Smits  V, 371), ook de preken 

Verbondsvernieuwing en Verbondsbevestiging werden in Zandvoort getekend, resp. 26.8.1837 en 1.9.1837.
21 Oostendorp, Scholte 83.
22 Van Velzen, Gedenkschrift bij Vijftigjarig Jubilé 167 (voetnoot 19).

H.P. Scholte
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Scholte besloot het familiebedrijf te beëindigen en liet zich inschrijven aan het Am-
sterdamse Athenaeum Illustre. Interessant is zijn mededeling dat hij  aanvankelijk 
niets van de orthodoxie moest hebben:23

Ik dacht vroeger gelijk velen nog denken; en in den hoogmoed der schijnver-
lichting onzer eeuw, meende ik de zoo zeer gehate leer der Gereformeerde Kerk, 
in de zoogenaamde domperfabriek weder opgewarmd, gemakkelijk te kunnen 
bestrijden, dewijl ik waarlijk meende dat die leer tegen den Bijbel streed. In de 
verbeelding van iets te zijn en te weten, nam ik den Bijbel in den hand, en daarin 
lezende en zoekende, vond ik, wat ik niet zocht. Ik vond dat ik niets was en niets 
wist (…) Het had den Heere behaagd, om door de almacht Zijner genade mijne 
oogen te openen, en wat er ook in mij was voorgevallen, dit moest ik met de 
blindgeborene getuigen: een ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Van dien 
tijd werd het Woord Gods een lampe voor mijne voet (…) en bij dat licht zag ik, 
dat, het geen ik met der grooten hoop als dweeperij en domperij had uitgekreten, 
de waarheid van Gods Woord was (…) En toen ik naderhand gedurende mijne 
studiejaren meer en meer in de gelegenheid raakte, om ook met de gevoelens der 
reeds ontslapene gelovigen bekend te worden, werden ook dezen mijne vrienden, 
om dat ik in hunne schriften vond, hetgeen ik zelf in Gods Woord had gevonden.

Scholte maakte in kerkelijk opzicht de overstap van de Hersteld Lutherse Gemeente 
naar de Hervormde Gemeente. Mogelijk speelde hierbij een rol dat zijn jeugdvriend 
Herman Friedrich Kohlbrugge in 1827 in de Hersteld Lutherse Gemeente in conflict 
kwam met de leiding van deze gemeente. Wel besefte Scholte dat ook in de Gere-
formeerde Kerk dwaalleraars en ‘ergerlijke ledematen’ te vinden waren, maar hij 
hoopte ‘met velen op een nieuwe opwekking in die Kerk’.24 

Op het Athenaeum Illustre kwam hij in contact met Bilderdijk, bij wie hij privéles-
sen volgde. De leermeester schonk zijn pupil als teken van genegenheid de complete 
editie van zijn verzamelde gedichten.25 Op het Athenaeum Illustre ontmoette Schol-
te geestverwanten in de studenten Anthony Brummelkamp en Simon van Velzen, 
allen Amsterdammers van geboorte.  Met hen vormde hij op de Leidse academie 
‘de club van Scholte’.26 Hiertoe behoorden eveneens Georg Frans Gezelle Meerburg, 
Louis Bähler en Albertus Christiaan van Raalte. Allemaal zouden zij zich bij de Af-
scheiding aansluiten. In de Leidse studietijd werd feitelijk de basis voor de Afschei-
ding gelegd. Scholtes beslissing om predikant te worden vloeide voort uit een ont-
moeting met een Amerikaanse prediker:27

23  Zie Scholte, Iets over de Psalmen. Uit het hoogduitsch vertaald en met een naschrift vermeerderd door H.P. Scholte 
(Messchert & Höveker Amsterdam 1834) 23 [iG].

24 Scholte, Nieuwjaarsgeschenk 42v.
25  Voor deze en volgende gegevens: L. Oostendorp, Scholte 27, 29, 39, 42. De dichtwerken van Bilderdijk maken 

deel uit van de collectie van het Scholte House in Pella.
26 Over de ‘club van Scholte’:  Te Velde, Brummelkamp 44-47.
27 Scholte, Nieuwjaarsgeschenk 41v.
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Ik had echter niet de minste gedachte, dat Zijne hand mij tot de bediening des 
Evangelies zou leiden; ook was de voorgaande weg mijns levens daartoe in geen 
opzigt voorbereidende. Een dienstknecht van Christus uit Noord-Amerika, eene 
collectereis door Nederland en Duitschland doende, was in Gods hand het middel, 
om de begeerte tot de bediening des goddelijken Woords in mij op te wekken. De 
uitnoodiging, om hem naar de Vereenigde Staten te vergezellen en aldaar in het 
nieuw op te rigten Seminarie te studeren, werd geheel afgeslagen. De opwekking, 
om het Evangelie te verkondigen, vond weerklank in mijn hart als eene roepstem 
van God (…) Bij het voornemen om mij tot de dienst des Evangelies voor te berei-
den, zag ik vele bezwaren, vooral daar ik met de kleinste beginselen der doode 
talen nog eenen aanvang moest maken op eenen reeds gevorderden leeftijd.

In Leiden bezocht de vriendengroep bijeenkomsten ten huize van koopman en 
réveilvriend Leféburé. Doelgericht werkte Scholte toe naar het predikantschap:28

Ik zal mij niet verledigen om stijl of vorm te verdedigen: in de preekkunst 
of de welsprekendheid heb ik nooit collegie gehouden, en dit kwam daar 
van daan, dat ik laat aan de studie kwam, niet veel tijd aan bijzaken kon 
geven, en geene begeerte had om de wereld te behagen, maar alleen lust 
en ijver en roeping gevoelde, om een dienaar van Christus te worden en 
dienstbaar te zijn aan de bevordering van Zijn koningrijk. Dat is nog mij-
ne eenige keuze, en daarom spreek en schrijf ik maar zoo eenvoudig 
weg, zonder naar de kunst te zien, die door menschen geleerd wordt.

Op 20 december 1832 huwde Hein Scholte met Sara Maria Brandt.29 Drie maanden la-
ter werd hij door P. Suringer bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeenten 
Genderen, Doeveren en Gansoyen – drie kleine gemeenten met Doeveren als kern.30 
De nieuwe predikant gold al spoedig als een fenomeen. Uit de wijde omgeving 
stroomde het kerkvolk toe. Een nieuwe galerij werd gebouwd om extra kerkgangers 
op te vangen. Maar behalve populair was de nieuwe predikant ook tegendraads. De 
synodale verplichting om avondmaalsvragen te stellen liet hij achterwege, evenals 
de eis om minimaal één gezang per dienst op te geven.31 Verder opereerde Scholte 
op eigen houtje bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, door verkiesbare leden 
in Doeveren die hij niet geschikt vond, te vervangen door ambtsdragers uit Gen-
deren.32 De gepasseerde broeders uit Doeveren haalden hun gram bij het classicaal 
bestuur Heusden. Hoewel dit kerkelijke college Scholte gelastte niet tot bevestiging 

28 Scholte, Verbondsvernieuwing IV-V.
29   Sara Maria Brandt (1806-1844). Uit dit huwelijk werden vijf dochters geboren: 1. Sara Johanna (1834-1914), 

2. Maria (1836), 3. Sara Maria (1837-1838), 4. Sara Maria (1839-1876), 5. Sara Johanna (1842). In 1845 trouwde 
Scholte met Maria Hendrika Krantz (1820-1892). Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, zes van 
hen stierven jong.

30  Kort Verslag van het zoo geruchtmakend gedrag des afgezetten predikants H.P. Scholte (Utrecht 1835) 8-9. Auteur 
van dit pamflet was Theodorus van Spall (1790-1866).

31 Van Spall, a.w. 6v.
32  A. Vroon wijst op dit onwettige optreden van Scholte in zijn dissertatie Carel Willem Pape 1788-1872. Een 

Brabants prediker en kerkbestuurder (Tilburg 1992) 175-176. Over de strubbelingen rond de ambtsdragers in 
Doeveren en Gansoijen zie p. 11. 
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over te gaan, zette de predikant zijn plan door, waarna het provinciaal kerkbestuur 
zich met de kwestie bemoeide. Alsnog werden de door Scholte buiten spel gezette 
ambtsdragers bevestigd, terwijl de door Scholte binnengehaalde broeders een ver-
bod kregen om ambtswerk te verrichten. 

Wat dreef Scholte in dit alles? Hij weigerde kerkelijke wetten en regels te accepte-
ren, die hij niet in de Bijbel kon terugvinden.33

Eenmaal werkend lid geworden zijnde, kwam ik al spoedig in aanra-
king met de tegenwoordige kerkelijke wetgeving, en ik werd eindelijk 
gewaar, dat het kerkelijk zamenstel zoodanig wettig34 was tezamenge-
steld, dat de door mij gehoopte opwekking niet anders openbaar kon 
worden, dan met ter zijde stelling van dat zamenraapsel, als in grond 
en beginsel in strijd met het wezen der oude Gereformeerde Kerk.

Hier ligt de reden van Scholtes onverschrokken optreden in Ulrum in oktober 1834. 
Het echtpaar Scholte was aan het begin van die maand naar Amsterdam afgereisd 
voor een familiebezoek aan Scholtes zwager, Jan Daniël Brandt. Zijn vrouw bleef 
daar achter, Scholte zelf reisde door naar het noorden des lands om zijn geschorste 
collega De Cock te bemoedigen, hoewel hij hem niet persoonlijk kende.35  Zonder 
instemming van de consulent ging hij voor in kerkdiensten, de eerste op vrijdag 10 
oktober. Het vormde de opmaat naar de kerkelijke Afscheidingsbeweging: de ker-
kenraad van Ulrum brak op maandag 13 oktober met de Hervormde Gemeente, de 
gemeente volgde een dag later.   

Veel is gediscussieerd over de vraag of De Cock in deze keuze zelfstandig handel-
de of dat hij onder invloed van Scholte stond. Feit is dat zelfs Scholte verrast werd 
door de snelheid waarmee De Cock opereerde. Hij dacht dat De Cock zijn zaak eerst 
nog bij de koning zou bepleiten.36 Feit is ook dat de Acte van Afscheiding zorgvul-
dig is geconcipieerd. Schoolmeester D.J. van der Werp geldt als de opsteller. Het zijn 
aanwijzingen dat De Cock niet alleen door druk van Scholte tot afscheiding van de 

33 Scholte, Nieuwjaarsgeschenk 42v.
34    Scholte bedoelt hier m.i. niet dat het Algemeen Reglement 1816 wettig was ingevoerd, maar dat hij nu 

eenmaal te maken had met de vigerende kerkelijke wetten en regels.
35  In hoger beroep was de veroordeling van De Cock door de Algemene Synode op 16 juli 1834 bevestigd. 

Vervolgens eiste het provinciaal kerkbestuur op 2 oktober 1834 ondertekening van een verklaring die de 
synode had opgesteld (zie De Cock, Verz. Geschr. I, 507, 545, 592).

36  Vgl. de volgende passage van Helenius de Cock, zoon van Hendrik de Cock en dogmaticus aan de 
Theologische School in Kampen: ‘Scholte meer nauwkeurig bekend dan vader met de godsdienstige 
opwekking en verlevendiging in andere landen, had tevens vele zaken besproken, die bij eene eventueele 
afscheiding niet van belang ontbloot waren. Ofschoon het denkbeeld eener scheiding vader in de laatste 
maanden steeds meer voor den geest stond en hij zich haar als zeer waarschijnlijk en niet ver verwijderd 
voorstelde, had hij zich evenwel over de wijze waarop zij tot stand gebracht moest worden minder 
bekommerd. Dit nu was het inzonderheid, waaromtrent het spreken van Scholte, vader en den kerkeraad 
tot inlichting diende. Tijdens het verblijf van Ds Scholte werd er echter niet tot de afscheiding besloten. Bij 
zijn vertrek wist hij zelfs nog niet anders, dan dat vader zich nog tot de koning en de synodale commissie 
wenden wilde.’ (Leven H. de Cock 297).
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Hervormde Gemeente is overgegaan.37 Toch zegt kerkhistoricus Oostendorp met 
enig recht: ‘Without Scholte, the action at Ulrum would, humanly speaking, never 
have taken place.’38 Zeker is dat Scholte al langer rondliep met het plan om, naar 
het voorbeeld van de Erskines in Schotland, te breken met de vaderlandse kerk. In 
Amsterdam vond een overlegmoment plaats vóór de tumultueuze dagen in Ulrum, 
waar de optie van afscheiding werd besproken.39 Scholte vroeg zijn réveilvrienden 
om te protesteren tegen de schorsing van De Cock in Ulrum.40 Willem de Clercq no-
teerde bij die gelegenheid: ‘Hij beraadslaagt met zijn Vrienden over een afscheiding, 
na aanleiding van art. 27-29 der geloofsbelijdenis.’41 Scholte verklaarde achteraf dat 
hij zijn besluit tot afscheiding nam ‘zonder overleg met eenig mensch op aarde’.42 En 
dat hij geen plan met De Cock had gesmeed.43

Uiteraard werd Scholte voor zijn optreden in Ulrum op het matje geroepen. De predi-
kant ontkende verantwoordelijk te zijn voor alle onrust. Ook weigerde hij zich te binden 
aan  kerkelijke regels die niet gebaseerd konden worden op Gods Woord. Voor de kerke-
lijke besturen was de maat nu vol. De gebeurtenissen volgden elkaar in rap tempo op: 

• 29 oktober 1834  schorsing van Scholte als predikant 
met behoud van traktement 

• 1 november 1834  Scholtes gemeenten in Doeveren, Genderen en 
Gansoyen tekenen  massaal de acte van Afscheiding 
en sturen die naar het classicaal bestuur Heusden

• 2 november 1834  Scholtes zwager Jan Daniël Brandt informeert Isaac da 
Costa over de kerkelijke strafmaatregelen tegen Scholte 

• 7 november 1834 schorsing als predikant met verlies van traktement
• 11 november 1834  Scholte wijst dit vonnis van de hand als 

‘ondragelijken conscientiedwang’ 

37  Vgl. De Cock, Verz. Geschr. I, 594-600. De argumentatie vertoont verwantschap met Scholte: de Hervormde 
Kerk bond zich aan menselijke regels in plaats van aan Gods Woord; door twee trouwe predikanten te 
schorsen was ze een valse kerk geworden naar art. 29 NGB; men scheidde zich af van allen die niet van 
Christus’ kerk waren en die niet op het fundament van apostelen en profeten stonden. Maar De Cock 
onderscheidde zich van Scholte in zijn benadering van de Afscheiding als ‘wederkeer’. De term wederkeer 
doelt niet op een eventueel toekomstige terugkeer naar de Hervormde Kerk, maar op de wederkeer naar de 
kerkelijke praktijk van de vaderen.

38 Oostendorp, Scholte 61.
39       ‘Scholte is hier hoogst ongunstig bekend als een van de raddrayers zonder kunde, der lieden, die thans onze 

kerk beroeren. Hij was zelfs met Molenaar tegenwoordig op de Amsterdamsche bijeenkomst, waar men 
over het maken eener scheuring onder de Hervormden heeft geraadpleegd’ (J.D. Janssen aan C.W. Pape, 
na de synodevergadering van juli 1833; geciteerd door: Vroon, Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants 
predikant en kerkbestuurder (Tilburg 1992) 171-172).

40 Dagboek De Clercq, 15.4.1834.
41 Dagboek De Clercq, 16.10.1834.
42 Scholte, Nieuwjaarsgeschenk 43.
43   ‘Alle mijne broeders in het geloof van dien tijd kunnen het getuigen, dat ik met niemand hunner te voren 

over dien stap schriftelijk of mondeling geraadpleegd heb. Velen volgden in de Zuidelijke deelen van 
Nederland, terwijl genoegzaam te gelijker tijd in het Noorden des lands eene afscheiding tot stand kwam. 
Velen hebben gedacht een afspraak of overeenkomst tusschen mij en Ds De Cock; doch hiervan bestond 
niets. De daad van afscheiding bragt gemeenschap te weeg’ (Scholte, Nieuwjaarsgeschenk 43).
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De predikant was verontwaardigd dat hij op grond van menselijke regels onder 
tucht kwam te staan, terwijl predikanten die Christus’ zoenbloed loochenden on-
gestoord hun gang konden gaan.44 Hij had zijn keuze bepaald: ‘Gijlieden moogt dan 
bedenken, beraadslagen en uitvoeren wat gij wilt; na mijne afscheiding van ulieder 
bestuur, erken ik geen enkele daad van ulieden ten opzigte van mijn persoon.’45 

Op 23 november 1834 werd Scholte gedagvaard te Appingedam, waar hij zich moest 
verantwoorden voor het stichten van onrust in Ulrum. Vijf dagen bracht hij daar in de 
gevangenis door (29 november - 4 december 1834). Hij kwam op borgtocht vrij.46

Eind 1834 circuleerde onder geestverwanten een lijst bij wie Scholte steun zocht 
voor zijn plan van een vrije kerk zonder overheidsbemoeienis.47 Mocht Scholte ge-
droomd hebben van een brede volksbeweging, dan zag hij die wens in rook opgaan: 
‘Overal bleven de rijken en edelen terug – slechts hier en daar mengden zich eenige 
gegoede en beschaafde burgers in den strijd’, zo noteerde Elise Calcar-Schiotling.48 

Scholtes invloed op de Afscheiding in Amsterdam moet niet onderschat wor-
den. Hij presenteerde een framework waarbinnen de keuze voor afscheiding nood-
zakelijk was. De Nederlandse Hervormde Kerk betitelde hij als een goddeloos in-
stituut dat in handen gevallen was van ‘Baälpriesters’. Geen rechtgeaard gelovige 
kon daar met een goed geweten blijven. Belangrijk is verder het feit dat Scholte de 
Amsterdamse gemeente institueerde en de kerkenraad veelvuldig met raad en ad-
vies terzijde stond. Hij leverde de teksten van belangrijke petities aan, soms zeer 
uitvoerige, die naar de koning en zijn ministers werden gezonden. Nog altijd zijn 
het monumentale pleidooien voor godsdienstvrijheid.49 Scholte wist in Amsterdam 
menigeen met zijn charismatische optreden tot afscheiding over te halen. Zo erken-
de oefenaar Couprie dat hij Scholte ‘eenigsints afgodisch’ had liefgehad,50 prees Eli-
se Schiotling Scholte als ‘een geweldig redenaar van groote gaven, die door stem en 

44  Scholte verwees naar de bijdragen van ds. Driessen, A.M. Brouwer, J. van der Linden, Hofstede de Groot en 
Benthem Reddingius in het tijdschrift Godgeleerde Bijdragen.

45 Tekst te vinden in: J.A. Wormser jr., Een schat in aarden vaten 32-33.
46  Officiële Stukken I, 73. ‘Ik verzocht nog om licht te mogen hebben en te mogen rooken, hetgeen mij werd 

toegestaan, alsmede papier en inkt. Ik werd gebracht in een hok, ongeveer negen voet lang en zeven voet 
breed, waarin, op den grond aan het einde, eene plaats was van ongeveer drie voet breed, met eene stroozak 
en een paar dekens; het hok was voorzien van dikke ijzeren traliën zonder venster. De cipier gaf mij een 
tafeltje en een stoel; een broeder uit Appingedam bezorgde mij een bed en eten.’

47  Vgl. Pape aan Janssen, 11.12.1834 (Bos II, 553-554): ‘Uit een brief van Den Ouden te Amsterdam vernam ik, dat 
de demarches van Scholte ten eenemale werden afgekeurd; dat er, ja, eene soort van menschen bestond, die 
de regtzinnigheid alleen in schelden en razen zochten; dat er ook eene lijst tot afscheiding was rondgegaan; 
dan dat dit opzet geen ingang vond en men zich bedroefde, dat de goede zaak door zulke ijveraars zonder 
verstand zooveel nadeels werd toegebragt.’

48 Elise van Calcar-Schiotling, De Dertiende III, 287.
49   Oostendorp prijst Scholte om deze documenten als ‘one of the greatest, most progressive and independent 

legal minds in Holland at the time’ (Scholte 64).
50 J.C. Couprie aan Scholte, 26.2.1840 (Smits III, 290-292).
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blik een fascineerenden invloed op zijn gehoor kon uitoefenen’,51 en schreef boek-
handelaar Höveker zijn keuze voor de Afscheiding toe aan de overredingskracht 
van Scholte: ‘daar de noodzakelijkheid van deelgenootschap aan de scheiding ons 
met levendige kleuren werd voorgehouden zijn ook wij tot dezelve toegetreden.’52 
Scholtes invloed in Amsterdam werd groter toen een aantal gelijkgezinden zich bij 
de gemeente aansloot. Zij kregen daar spoedig vooraanstaande posities.

Toch moet Scholtes invloed op de Afscheiding in Amsterdam ook niet overschat 
worden. Zijn centrale werkgebied lag in de provincies Zuid-Holland en beneden-Gel-
derland. Ook waren de familiebanden in de hoofdstad beperkt. Bovendien verhuis-
de Scholtes zwager Jan Daniël Brandt reeds in november 1837 naar Gorinchem. Ver-
der is het onjuist dat het departement van Hervormde Eredienst Jan Daniël Brandt 
beschouwde als de ‘voornaamste opruyer’ van de Afscheiding in Amsterdam.53 
Verhelderend is wat Scholte zelf over zijn relatie tot de Amsterdamse gemeente 
meldt: ‘Genoegzaam alle de afgescheidenen waren mij vroeger onbekend; geduren-
de het verblijf bij mijne familie in mijne vaderstad, kwam ik, zoo als ieder ligtelijk 
zal kunnen begrijpen, met hen in aanraking.’54 Mijns inziens trekt Van ’t Spijker een 
verkeerde conclusie als hij uit Scholtes uitspraak dat hij ‘onafhankelijk van enig 
kerkgenootschap’ de waarheid van Gods Woord had leren kennen, afleidt dat Schol-
te in kringen van het conventikel groot is geworden.55 Het is veel waarschijnlijker 
dat Scholte hier doelt op het feit dat hij juist níet de conventikelachtergrond kende, 
die voorgaande generaties met de Gereformeerde Kerk had verbonden.

 
4.4 De organisatie van de gemeente

Geheel in overeenstemming met het conventikelklimaat werd de eerste keer het 
lot geworpen om ambtsdragers aan te wijzen.56 Het wees de 70-jarige Coenraad De-
teleff aan als ouderling, en Nicolaas Obbes en Jan Daniël Brandt als diaken. Scholte 
bevestigde hen in het ambt, maar niet zonder kritiek te leveren op het werpen van 

51  J.H. Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling (Haarlem 1921) 29; vgl. de wijze waarop Elise van Calcar-Schiotling 
Quintus (= Scholte) schetst in haar roman De Dertiende: een man die zijn publiek met z’n ogen, stem en 
uitstraling volledig wist te betoveren (I, 237, 239, 244, 250, 254; II, 221; III, 248, 252), vooral ‘het zwakke 
geslacht’ (I, 237).

52  Brief Höveker aan de herv. KR, 10.12.1840 (Ingekomen Stukken, inv. nr. 79, stuk 560). Illustratief is het feit 
dat de acte van Afscheiding in Genderen en Doeveren werd ondertekend door 287 personen, vrijwel de hele 
gemeente ging met Scholte mee. Bij geen enkele andere afgescheiden predikant was dat het geval. Met De 
Cock in Ulrum gingen niet meer dan 70 personen mee.

53 Het gaat hier om een overzicht van 1 april 1836 (Bos III, 163-164).
54   Scholte, Adressen ingediend door de gemeente Jesu Christi te Amsterdam (Amsterdam 1835, voorrede d.d.  

12.11.1835) 3.
55  W. van ’t Spijker, ‘Ik ben een vriend en metgezel’ in: F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden 81. Als mijn 

interpretatie klopt komt tevens de fundering van Van ’t Spijkers volgende uitspraak – dat bij Scholte de 
eigen subjectiviteit een grotere rol zou spelen dan bij de andere voormannen van de Afscheiding – in de 
lucht te hangen.

56  Uit de brief van Obbes aan B&W blijkt dat Scholte vanwege familiebezoek in Amsterdam verbleef. De 
bevestiging vond plaats op 18 oktober. De notulen laten Scholtes aanwezigheid zien op 18, 20, 25 en 26 
oktober 1835.
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het lot. De volgende ouderling werd dan ook na een verkiezing benoemd: de 33-jari-
ge oefenaar Harm Hendriks Middel.57 

De kerkenraad vroeg van nieuwe leden om schriftelijk een afscheidingsbriefje 
in te leveren bij de hervormde kerkenraad.58 Niet altijd werden de grenzen met de 
Hervormde Gemeente scherp getrokken. Zo ging ouderling Deteleff door met het 
oefenen op gezelschappen buiten de gemeente, waarvoor de kerkenraad hem tot de 
orde riep.59 Omgekeerd wees Scholte het voorgaan van niet-afgescheiden oefenaars 
in bijeenkomsten van de afgescheidenen van de hand.60 Het kon niet verhinderen 
dat menig gemeentelid wel eens ging buurten bij één van de vele oefenaars in Am-
sterdam: Strootman, Altman, Woutherus Bekker61 of Lunter in de Leidse buurt. De 
laatste was volgens de kerkenraad een voorbeeld van ‘bedorven mistikerij’.62 

Het hart van de Afgescheiden Gemeente klopte in de zondagse kerkdiensten. In 
de beginjaren waren dat drie per zondag.63  Met daarbij een vaste indeling van de 
preekstof: ’s morgens het Nieuwe Testament, ’s middags het Oude Testament en ’s 
avonds de Heidelbergse Catechismus,64 zoals was vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement van Wormser.65 Daarin was ook een bepaling over de lengte van de dien-
sten opgenomen: met uitzondering van de avondmaalsdiensten niet langer dan 
twee uur, de dienstboden moesten op tijd bij hun werkgever terug kunnen zijn.66 
Met de komst van een eigen predikant  in mei 1839 verviel de derde dienst op zon-
dag.67 Tegelijk werd begonnen met een dienst op woensdagavond.68 Jarenlang bleef 
dit de praktijk, al nam het aantal kerkgangers op die avond zienderogen af. In 1844 
dreigde de kerkenraad met een zomerstop.69 

57 Not 2, 26.10.1835.
58  Not 3. Hieraan zijn de afscheidingsbrieven te danken in arch. NHK, inv. nr. 181. Vanaf 14 april 1836 werden 

voorgedrukte formulieren voor dit doel gebruikt.
59 Not 7, ongedat.
60  Not 12, ongedat.; ook Wesseling vermeldt het voorgaan van niet-afgescheiden oefenaars in afgescheiden 

kring (Wesseling, Gron. III, 58).
61 Meer over Bekker in par. 18.4.5.
62  Strootman in Not 110, 23.2.1838, art. 11; Altman in Not 16.1.1844, art. 2; Bekker in Not 29.9.1846, art. 9; Not 

13.10.1846, art. 3; Lunter in Not 18.7.1848; niet nader genoemde oefenaars in Not 1.12.1846; Not 6.6.1848.
63 Vgl. CB 85: KR A’dam aan Brummelkamp, 30.1.1838.
64 Not 12, ongedat. [april 1836].
65  CB 41: Huishoudelijke bepalingen der Christelijk Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, 14.6.1837 (art. 

38). Als tijden worden vermeld: ‘ten half tien, ten twee en ten half zes ure’.
66  CB 85: Brief aan Brummelkamp, 30.1.1838: ‘In Amsterdam is zoodanige bepaling [nl. tegen preken langer 

dan twee uur] noodzakelijk om dat vele leden van onze gemeente dienstboden zijn, die op een bepaald uur 
te huis moeten wezen, dewijl bij al de kerkgenoodschappen in deze stad de godsdienst op het zelfde uur 
begint en eindigt, en onze dienstboden dus niet ongeregeld te huis kunnen komen.’

67  Vgl. jaarverslag over 1841. Alleen in de periode juli 1842 – september 1846 werden weer drie diensten per 
zondag gehouden als tegemoetkoming aan oefenaar Middel.

68  Vgl. jaaroverzicht 1841 van Van Velzen en het overzicht aan het slot van notulenboek 5 (juni 1848). Couprie 
had de woensdagbijeenkomst al voorgesteld in febr. 1837, maar dat werd vanwege de vervolgingen als niet 
uitvoerbaar beschouwd (Not 46, ongedat. [febr. 1837]).

69 Not 28.5.1844, art. 3.
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4.5 Motieven om zich af te scheiden

Alleen wie zich schriftelijk had afgescheiden kon lid van de Afgescheiden Ge-
meente worden.70 Met adspirantleden werd een toelatingsgesprek gevoerd, waar-
van aantekening in de notulen werd gedaan. Dit geeft inzage in de motieven van 
afscheiding. Het valt op dat in de afscheidingsbriefjes vaak geijkte zinnen staan, 
zoals de vermelding van het ontbreken van de kenmerken van de ware kerk naar 
artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de Hervormde Gemeente. Dit 
onderstreept de invloed van Scholte. Hij leverde de theologische legitimatie om te 
breken met de Hervormde Gemeente. Interessanter zijn de afscheidingsbrieven die 
een persoonlijk tintje hebben. De volgende motieven werden genoemd om te bre-
ken met de Hervormde Gemeente: 

onvrede over de prediking 
Dit is de meest genoemde reden.71 Het 24-jarige dienstmeisje Gerretje Beeuwkes 
schreef ‘dat zij begeerte gevoelde om den Heere te dienen, overeenkomstig zijn 
Woord welke weg der zaligheid niet in de Hervormde Kerk werd verkondigt.’72 De 
52-jarige metselaarsknecht Hendrik Moreau had zich afgescheiden ‘aangezien 
hij die waarheden beminde, welke in onze gemeente worden beleden en voorge-
staan.’73 Middel was van oordeel dat in de Hervormde Gemeente de ‘vrije wil’ werd 
verkondigd en het ‘vermogen ten goede’, hij miste de leer van ‘louter vrije genade’.74 
Couprie stelde dat in de Hervormde Gemeente geknield werd voor ‘de afgod van de 
vrije wil’.75 De hervormde predikanten gingen uit van een ‘vermogen om te kunnen 
geloven’ en hadden geen oog voor de ‘doodonmagtigen en vervloekten toestand’ 
van de mens.76 Couprie bekritiseerde het feit dat de persoonlijke geloofstaal van de 
catechismus zonder onderscheid op heel de gemeente werd toegepast, terwijl hij ze-
ker wist dat ‘het grootste deel nog buiten Christus is’.77 Het kerkelijke onderzoek, 
voorafgaand aan de openbare geloofsbelijdenis, vond hij een farce:   

70  Vgl. Not 156, 16.11.1838, art. 3; Not 16.3.1842; 28.6.1842; Not 110, 23.2.1838, art. 4: ‘wordt voorgelezen een 
consept opzegging van lidmaatschap bij de Herstelde Luthersche Gemeente’ en Not 2.2.1842 betreffende 
de Waalse gemeente. Uitvloeisel van deze bepaling is een verzameling persoonlijke afscheidingsbrieven 
in het archief van de Hervormde Gemeente.

71  Vgl. de afscheidingsbrieven in het archief van de Hervormde Gemeente (SA, inv.nr. 181, nr. 87 van Abraham 
Mulder, 20.9.1838; nr. 130 van Jacob van Scherwou van Wijk, 12.10.1841; nr. 130a van Cornelia van Wijk, 
21.12.1841); Couprie, Eenige aanmerkingen op den herderlijken brief (Amsterdam [maart] 1836); Middel, 
Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen (‘s-Gravenhage 1866) 77.

72 Not 90, 20.10.1837, art. 9.
73 Not 93, 10.11.1837.
74  Middel, Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden (‘s-Gravenhage 1866) 77 

(latere herdrukken met gewijzigde spelling en paginering).
75  Couprie, Eenige aanmerkingen op den herderlijken brief (Amsterdam 1836) 9. Beschuldigingen van 

remonstrantisme op 14, 15, 21, 34, 43.
76 Couprie, a.w. 27, 39.
77 Couprie, a.w. 37.
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Met bijna 40 personen in de kamer zijnde, werden wij allen, geene uitgezonderd, 
binnen 2 uren tijds tot Leden aangenomen; terwijl er een vierde gedeelte van 
dezelve, zonder één woord gevraagd of geantwoord te hebben, ook leden werden. 

De prediking in de Hervormde Gemeente maakte geen verschil met die van de 
doopsgezinden, luthersen en remonstranten.78 Abraham Mulder meende dat in de 
Hervormde Gemeente Gods genade zonder onderscheid aan allen verkondigd werd: 
‘Of er nu roomsgezinden, Luthersche, of Remonstranten onder uw gehoor zijn, men 
hoort maar tot allen: Jezus is voor ons gestorven! Ik heb het nooit anders gehoord.’79 
Couprie somt een hele lijst van leerstukken op die in de Hervormde Gemeente ver-
zwegen werden: de uitverkiezing, de verzoening door voldoening,80 Gods eeuwige 
vrederaad, Christus’ volkomen gehoorzaamheid aan Gods ‘wraakvorderende ge-
regtigheid’, de wedergeboorte, de leer van de ‘onmiddellijke levendigmaking’ van 
de zondaar81 en de bevindelijk gekende bekeringsweg.82 Jacob van Scherwou van 
Wijk oordeelde dat de ‘leidingen’ van de Heilige Geest door de hervormde predikan-
ten werden bespot.83 

ontbreken van tucht 
In sommige afscheidingsbriefjes werd het ontbreken van tucht bij het avondmaal 
genoemd.84 Ook Wormser beklaagde zich later – in een uiteenzetting over de doop 
– dat ‘in onze dagen in het Hervormde Kerkgenootschap openbare vloekers, sabbat-
schenders, dronkaards, hoereerders, overspelers, onkundigen en ketters (…) onge-
stoord tot het Nachtmaal naderen en toegelaten worden.’85

78 Couprie, a.w. 34, 43.
79 Mulder aan herv. KR, 20.9.1838 (NHK inv. nr. 181, nr. 87).
80  ‘Zij toch zijn van Ulieden uitgegaan, omdat van Ulieden de zuivere en alleen volkomene voldoening van 

den Borg, Jezus Christus, alleen door toerekening van de zijde Gods, betrekkelijk de uitverkorenen, als 
zijnde dit alleen de grond hunner volkomene regtvaardiging voor eenen vlekkeloos Heiligen God:  omdat 
deze dierbare (...) leer, die in het naauwst verband staat, met Gods eeuwige vrijmagtige verkiezing, van de 
meesten Uwer (…) van den predikstoel niet meer wordt gehoord.’ (Couprie, Eenige aanmerkingen 11).

81 Couprie, Eenige aanmerkingen 16-19.
82   Couprie hoopte dat God de hervormde predikanten de gereformeerde waarheden nog eens ‘bevindelijk doe 

kennen’ .
83 Arch. NHK, inv. nr. 181, afscheidingsbrief nr. 130, 12.10.1841. 
84  Abraham Mulder schreef op 20 september 1838 aan de hervormde kerkenraad dat het avondmaal ‘zonder 

schoorvoeten’ aan alle belijdende ledematen bediend werd, “‘t zij vloekers dronkaarts, of wie het ook wezen 
mag.’ Toen Mulder zich later voor de tweede keer aansloot bij de afgescheidenen, schreef hij alleen bij de 
afgescheidenen naar eer en geweten het avondmaal te kunnen vieren (afscheidingsbrief nr. 129, 20.1.1842).

85  NHK inv. nr. 181, brief nr. 93, 27.7.1836. Vgl. Scholte, Bijdragen ter bevordering der regte kennis aangaande de leer 
en praktijk des heiligen doops (Amsterdam 1837) 12 en de wijze waarop Wormser later stelde dat de sacramenten 
doop en besnijdenis korte metten maakten met elke optimistische theologie die de zondige oorsprong van 
de mens uit het oog verloor: ‘Er is hier niets, wat ons dien adel der menschelijke natuur, omtrent welken de 
vrijzinnigen zich zoo gaarne in zoete dweeperijen verliezen, zou aanduiden’ (Wormser, Kinderdoop 72).
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gebrek aan pastorale zorg 
Couprie verweet de hervormde predikanten dat zij zich niet verdiepten in de ‘ziels-
aangelegenheden’ van hun gemeenteleden. In achttien jaar had hij nooit een predi-
kant thuis gezien.86

vervolging van de afgescheidenen 
Dit motief werd genoemd door Wormser en advocaat Van Hall. Solidariteit met de 
vervolgde afgescheidenen speelde onmiskenbaar een rol bij hun kerkelijke overstap.

onvrede met kerkelijke regelgeving 
Voor Martinus Kamerling blokkeerden de regels in de Hervormde Kerk een aanstel-
ling als godsdienstonderwijzer, omdat hij de leeftijdsgrens van 30 jaar was gepas-
seerd.87 Al na tien dagen kreeg hij spijt van zijn afscheiding en keerde hij naar de 
Hervormde Gemeente terug: ‘Ik dank God, dat ik mij niet langer schuldig make aan 
minachting van mijne waardige leeraaren.’ 

Hierboven zijn motieven genoemd waarom gemeenteleden de Hervormde Ge-
meente verlieten. Andere oorzaken, zoals klachten over het hervormd armbestuur 
of de beperking van ambten tot kringen van de elite, worden in het bronnenmateri-
aal niet genoemd. 

Voor sommigen bleef het schipperen tussen hervormd en afgescheiden. Abraham 
Mulder voegde zich op 21 april 1836 op 30-jarige leeftijd bij de Afgescheiden Gemeen-
te.88 Op 5 oktober van dat jaar keerde hij naar de Hervormde Gemeente terug. Zijn af-
scheiding noemde hij ‘zeer voorbarig’ en voorvloeiend ‘uit opgewondenheid met de 
gelezene geschriften der afgescheidenen’.89 Als gevolg hiervan werd Mulder in de Af-
gescheiden Gemeente op zondag 19 november 1837 met het formulier van de ban ge-
excommuniceerd.90 Maar rust vond men in huize Mulder niet. Mulders vrouw, Maria 
Elisabeth van Hoek, sloot zich met haar zoontje opnieuw bij de afgescheidenen aan.  
Intussen bleef haar man ijveren voor kerkherstel binnen de Hervormde Kerk:91 
86   Couprie, Eenige aanmerkingen 5. Vgl. het verwijt van Scholte in De Ref 1e S (1837) 166 dat ‘de Leeraars hunne 

gemeente niet kennen, dat zij nimmer naar den geestelijken toestand der leden komen onderzoeken, maar 
zich vergenoegen met op den dag des Heeren in de Kerken eene reeks van bijbelteksten tot een wijsgeerig, 
zede-, natuur- of staatkundig opstel te verwringen’. En het verwijt van Capadose: ‘Onvergetelijk is het 
verregaande plichtsverzuim van de Leeraren , althands in deze groote stad, ten opzichte der huisbezoeking. 
Ik heb de klachten hieromtrent algemeen  gevonden, en ze zoowel uit burgers uit de aanzienlijkste klasse 
vernomen, als ook voornamelijk van de geringeren, van de minvermogenden, waarvan mij vele met 
smartgevoel betuigd hebben, in geen twintig jaren een Leeraar in hunne nederige woningen te hebben 
mogen ontvangen!’ (Capadose, Des Christens wettelijke strijd, of, De ware belangen der Hervormde Kerk (Den 
Ouden Amsterdam 1827) 63 [iG]).

87 NHK inv. nr. 182 (‘Brieven van teruggekeerden’), nr. 1, 23.12.1835.
88   Abraham Mulder, geb. 1806. Hij woonde in maart 1839 aan de Anjeliersgracht, in januari 1842 aan de 

Roosengracht. Bij zijn bevestiging als diaken in oktober 1848 was hij ‘zonder beroep of eigenaar van woningen.’
89 NHK, inv.nr. 182, brief nr. 2.
90 Not 90, 20.10.1837, art. 16.
91  NHK inv. nr. 181, brief nr. 87, 20.9.1838. De hervormde kerkenraad vatte deze brief ten onrechte op als een 

‘afscheidingsbrief’.
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Ik had zoo gaarne mijne vaderlandsche kerk bij aanvang én voortgang her-
schapen gezien in den echt gereformeerden, en daarom wilde zelve in den 
boezem zijnde, zulks mede beproeven, maar helaas de welmenende po-
gingen bij de Synode aangewendt, aangewendt door Leeraren en eene vrij 
grote gemeente, zag ik, en veele met mij, met ontzetting, als niet achten!

Toen het door Mulder verlangde kerkherstel uitbleef, sloot hij zich opnieuw bij de 
afgescheidenen aan.92 Op woensdag 2 februari 1842 werd hij als lid aangenomen, 
compleet met gebruikmaking van het formulier voor de wederopneming na de ban. 
Zes jaar later werd hij tot diaken verkozen.93

4.6 Motieven van J.H. den Ouden en Z.H. van der Feen om te blijven

Volgens de orthodoxe arts Z.H. van der Feen waren er in Amsterdam duizenden 
leden die de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente niet langer bijwoonden.94 
Velen bezochten conventikels en oefeningen in de hoofdstad. De afgescheidenen 
hoopten op hun overkomst, zodat de Afscheiding tot een herleving zou leiden van 
de aloude Gereformeerde Kerk. De oefenaars Couprie en Willem Hendrik Meijer 
riepen in brochures verontruste hervormden op om zich bij de Afscheiding aan te 
sluiten. Maar in de praktijk had dit nauwelijks resultaat. Illustratief is hoe twee pro-
minente hervormden zich expliciet tegen de Afscheiding keerden: boekhandelaar 
Jan Hendrik den Ouden en de bovengenoemde arts en publicist Zacharias Hendrik 
van der Feen. Beiden hielden conventikels aan huis.95 Ze legden verantwoording af 
over hun blijven in de Hervormde Gemeente.

Jan Hendrik den Ouden (1786-1864) had naam gemaakt als uitgever van twee  
opzienbarende geschriften: Eerezuil van Dordt (1819), een publicatie van de Leidse 
predikant Nicolaas Schotsman ter gelegenheid van twee eeuwen Dordt – een vurig 
pleidooi om de Dordtse erfenis niet te verkwanselen. Ook was hij de uitgever van het 
spraakmakende Adres aan alle mijne Hervormde geloofsgenooten, een in 1827 anoniem 
verschenen geschrift, waarvan de Haagse predikant Dirk Molenaar als auteur werd 
achterhaald.96 Deze publicatie bevatte stevige kritiek op de Hervormde Kerk. Ver-
der had Den Ouden diverse uitgaven op de markt gebracht van C. baron van Zuylen 
van Nijevelt, waaronder diens De Hervormde leer (1832) – een geschrift dat diepe in-

92  NHK inv. nr. 181, brief nr. 129, 20.1.1842. Als reden gaf hij op: ‘al den smaad hun aangedaan die de Breuke 
wilde geheeld hebben’.

93 Register diakenen CAGK.
94 Opwekking 16.
95  Vgl. ‘Heden heb ik gehoord dat men in Amsterdam het gezelschap van Da Costa en den Ouden ook begint 

te vervolgen. De koning der Kerk zal op zijnen tijd alle zijne onderdanen wel bij elkander brengen’ (Scholte 
aan Van Hall, 13.7.1837; Smits V, 368).

96  Over hem: J. Vree, ‘J.H. den Ouden (1786-1864). Uitgever van het vroege Réveil en de eerste Hervormd-
Gereformeerden’ in: A.J. van den Berg e.a. (red.), Aspecten van het Réveil in druk (Zoetermeer 1998) 19-28 en 
J. Vree, ‘De uitgever J.H. den Ouden (1786-1864). Nomen et omen?’ in: DNK 50 (juli 1999) 13-29. Dick Kuiper 
rekent Molenaar tot de kerngroepleden van het Réveil (‘Kerngroepvorming’ 15). Opvallend is Den Oudens 
kritiek op het Réveilblad de Stemmen: de auteurs zouden niet zuiver in de leer zijn (vgl. Vree, ‘Het Réveil als 
partij in de Nederlandse samenleving’ 71).
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druk op Hendrik de Cock maakte. Tevens verzorgde Den Ouden herdrukken van 
geliefde oude schrijvers als Bernardus Smytegelt (1665-1739), Abraham Hellenbroek 
(1658-1731), Jodocus van Lodenstein (1620-1677), Alexander Comrie (1706-1774) en 
gaf hij eigentijdse publicaties uit van de réveilmannen Abraham Capadose, Isaäc 
da Costa en L.G. James.97 Jasper Vree kent aan de uitgave van deze geschriften een 
beslissende rol toe bij het ontstaan van de Afscheiding.98 Toch weigerde Den Ou-
den Scholtes apologie van de Afscheiding uit te geven.99 Orthodoxe predikanten in 
de Hervormde Kerk – hij noemde D.A. Detmar, C.C. Callenbach, B. Moorrees, S.J. de 
Hoest en J.J. Knap100 –  verdienden blijvende steun. In 1841 schaarde Den Ouden zich, 
met Van der Feen en apotheker G. de Hoest, achter de adresbeweging van Moor-
rees.101 Ook gaf hij een preek van deze predikant uit, met een voorwoord waarin 
Scholtes optreden werd afgekeurd.102 Moorrees achtte het veelzeggend dat Schol-
te zich voor de burgerlijke rechter had moeten verantwoorden voor het verstoren 
van de openbare orde. Ook hekelde hij het feit dat deze predikant overal gemeenten 
stichtte, terwijl geen enkele predikant in de Hervormde Kerk verhinderd werd om 
gereformeerd te preken. Het verval in de Hervormde Kerk viel niet te vergelijken 
met de misstanden in de Rooms-Katholieke kerk ten tijde van de Reformatie, vond 
hij. De Afscheiding had gereformeerde belijders verstrooid. Van zijn kant achtte 
Scholte de pogingen van Moorrees, om de Hervormde Kerk weer in het gerefor-
meerde spoor te krijgen, kansloos. Moorrees’ adresbeweging was weliswaar door 
8500 gemeenteleden ondertekend, maar onder hen waren slechts enkele predikan-
ten. Dus handhaafde Scholte in 1841 zijn oproep tot afscheiding:103

97  L.G. James (1795-1867), zoon van een Geneefs officier; opgeleid aan de École de Théologie te Genève; 
Waals predikant te Breda, netwerkte met veel kernfiguren uit het Réveil. Over hem: BLNP; Dick Kuiper, 
‘Kerngroepvorming’ 51. De cataloguslijst 1833 van Den Ouden omvatte auteurs als: L.H. Bähler, C.C. 
Callenbach, A. Capadose, W. de Clercq, I. da Costa, D.A. Detmar, R.W. Duin, J. Leféburé, Z.H. van der Feen, 
L.G. James, C.M. van der Kemp, H.F. Kohlbrugge, D. Molenaar, N. Schotsman, C. baron van Zuylen van 
Nijevelt. In 1838 telde Den Oudens lijst 200 religieuze titels, waaronder veel preken van oude schrijvers. 
Er was dus een markt voor. Zie Jasper Vree Azn., ‘The Dominating Theology Within the Nederlandse 
Hervormde Kerk after 1815 in its Relation to the Secession of 1834’ in: George Harinck en Hans Krabbendam 
(red), Breaches and Bridges 33-48.

98  ‘Zonder de ‘onruststokende’ uitgaven van Den Ouden geen Afscheiding!’ (J. Vree, ‘Nomen et omen?’ 28).
99  Stukken betrekkelijk de afscheiding der Gereformeerde Gemeente van Doeveren, Genderen en Gansoyen enz. 

verscheen bij uitgeverij Van Golverdinge in Den Haag. De Clercq schreef dat Den Oudens aversie tegen het 
optreden van Scholte zo groot was ‘dat hij het boekje van Scholte niet verkopen zal’ (Dagboek De Clercq, 
29.11.1834). Ook Messchert weigerde de stukken van Scholte uit te geven, hij verwees de predikant  door 
naar Van Golverdinge (Dagboek De Clercq, 8.11.1834).

100 Dagboek De Clercq, 29.11.1834.
101  Vgl. Evenhuis V, 283; Vree, ‘Nomen et omen’ 26. Achteraf distantieerden zij zich van het adres van de Haagse 

Heren en van Da Costa in hun gezamenlijke uitgave Noodzakelijke aanwijzing van het groot onderscheid 
(Amsterdam 1843).

102  B. Moorrees, Leerrede over de algenoegzaamheid van Jezus Christus voor allen, die door het geloof met hem 
gemeenschap ontvangen (Amsterdam 1835, inleiding d.d. Wijk, 23.2.1835) X-XII. Voor de redenen om zich 
niet af te scheiden: XIII-XXII. Moorrees had al eerder problemen voor Scholte verwacht en hem ‘als een 
broeder vriendelijk en bescheiden mijne vreese te kennen gegeven’.

103 De Ref 2e S (1841) 75-83, 200-210, 272-282.
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Mannen broeders! slaat en plundert die arme bruid des Heeren niet meer op de 
straten der wereld (…) Maakt de Belijdenis der Gereformeerde Kerk voor het oog 
harer vijanden toch niet langer tot leugen (...) Het is het ambt der geloovigen, 
zich af te scheiden van degenen, die niet van de Kerk zijn, en zich daarentegen 
te vereenigen met de Kerk, waar God ze ook gesteld heeft (…) Krijgsknechten 
van Jezus Christus! verzamelt u onder de banier van het kruis, sluit u digt ineen 
tegenover de veelvuldige vijanden van het Godsrijk (…) Ei ziet! hoe goed en hoe 
liefelijk is het, dat broeders ook te zamen wonen, enz. Dat geve God! Amen!

In de synodale afwijzing van de adressen zag Scholte zijn gelijk bevestigd. Het was 
volgens hem zonneklaar dat ‘noch van de Haagsche Synode, noch van de maatrege-
len der stugge, stijve, oude Gereformeerden, weinig goeds voor het herstel van Gods 
gemeente te verwachten is, en dat de oude, vaste grondslagen der Gereformeerde 
Kerk onder die onnatuurlijke zamenmenging geheel verloren zijn.’104 

Behalve Den Ouden bestreed ook Zacharias Henric van der Feen (1791-1845) de Af-
scheiding.105 Hij was een zoon van de Amsterdamse predikant Bartout van der Feen 
(1739-1815), die van 1783 tot 1815 de Hervormde Gemeente had gediend. Zacharias 
Henric had gestudeerd in Leiden, waar hij in 1815 was gepromoveerd in de genees-
kunde. Hij was een autodidact theoloog. Zijn orthodoxe denkbeelden zette hij be-
gin jaren 1830 in diverse brochures uiteen, waarvan de jonge Scholte gretig kennis 
nam.106 Van der Feen maakte zich ernstig zorgen over de ommekeer die zich in een 
tijdsbestek van twintig jaar tijd onder de Amsterdamse predikanten had voltrok-
ken.107 Verontruste kerkgangers riep hij op om uit de kerkdiensten weg te blijven.108 
De uitgave van de Herderlijke Brief tegen de Afscheiding zag hij als definitief bewijs 
dat geen enkele hervormde predikant nog gereformeerd kon heten. Toch weigerde 

104 De Ref 2e S (1841) 281.
105  Zacharias Henric was de jongste zoon uit een gezin van tien kinderen (zie Croese, Kerkel. reg. predikanten 

419). Hij huwde in 1827 met Esther Barbara Mackay (1804-1829), maar werd al na twee jaar weduwe. Over 
Z.H. van der Feen: Evenhuis V; Rullmann, Strijd voor kerkherstel 77. In 1833 publiceerde hij het Waarschuwend 
onderrigt (...), gericht tegen het in dat jaar in gebruik genomen catechisatieboekje Eenvoudig onderricht in de 
christelijke leer ten dienste dergenen, die belijdenis wensen af te leggen in de Herv. Kerk.

106  Scholte aan Kohlbrugge, 18.3.1831. Scholte schreef dat hij met genoegen de stukjes van Capadose en Van 
der Feen had gelezen. Over Waarschuwend onderrigt was Scholte positief: ‘Ook heb ik bijzonder genoegen 
gehad in het aanhangsel van het nieuw uitgekomen werkje van Dr. van der Feen over de openbare Godsdienst’ 
(Scholte aan Messchert, 31.1.1834; Smits VI, 240).

107  Z.H. van der Feen, Waarschuwend Onderrigt (Amsterdam 1833) VI; Idem, Opwekking aan de niet afgescheidene 
geloovige medeledematen (Amsterdam 1840) 11, 19; Idem, Het ongehoorde der Synode (Amsterdam 1841) 34, 54-55.

108  Aanhangsel over de openbare godsdienst, opgenomen na het eerste deel, p. 7, 19 (p. 7: ‘Is het niet 
hartbedroevend, dat geloovigen, wien het alleen om de Eere Gods te doen is, gedrongen zijn in onze 
dagen elkanderen te vermanen, dat zij zich van de openbare zamenkomsten van menschen in Gods Huis 
moeten onthouden?’). En in 1840, naar aanleiding van de ondertekening van de Herderlijke brief door alle 
hervormde predikanten: ‘Niemand (...) kan met een (...) voor den Heere waarlijk goede conscientie ter kerk 
gaan bij die Leeraars’ (Opwekking 8).
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hij te breken met de Hervormde Gemeente.109 Voor Van der Feen was het een funda-
menteel gegeven dat in de Hervormde Kerk nog altijd schriftgetrouwe predikanten 
te vinden waren. Ook was de gereformeerde leer in de belijdenisgeschriften aan-
wezig.110 Deze formulieren waren de officiële papieren van de Hervormde Kerk.111 
De gemeenteleden hadden er recht op dat hun kerk overeenkomstig deze kerkelijke 
papieren handelde112 – een argument dat Groen van Prinsterer later overnam in zijn 
Het regt der Hervormde gezindheid (1848). Van der Feen verdedigde het blijven in de 
Hervormde Kerk in Opwekking aan de niet afgescheidene geloovige medeledematen der 
Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (1840).113 De Afscheiding vergeleek hij met de 
scheuring van het 12-stammenrijk onder Gods volk Israël. De afgescheidenen wa-
ren als de tien stammen, en nu had Juda – de trouw gebleven gereformeerden in 
de Hervormde Kerk – een dubbele strijd te voeren.114 Toen Scholte in 1840 in zijn 
eigen kerkformatie werd geschorst, beschouwde Van der Feen dat als een hemelse 
vingerwijzing: ‘De Heere heeft de bouwing dier Kerk, even als Babels torenbouw, voor 
onze oogen verstoord door zigtbare verwarring en verdeeling der bouwers.’ Scholte 
had nooit een nieuwe tempel mogen bouwen, maar de oude muren op de oude fun-
damenten moeten herstellen.115 Diep teleurgesteld was Van der Feen in de synodale 
reactie op de adresbeweging van Moorrees.116 In 1842 deed hij bij de hervormde ker-
kenraad zijn beklag over het niet handhaven van de gereformeerde leer. Opnieuw 

109  Zie ‘Aanhangsel over de openbare godsdienst’ 2-23, opgenomen aan het slot van Waarschuwend onderrigt; 
deel I (Amsterdam 1833); Broederlijke brief aan de gemeente des Heeren, na de in het licht verschijning eener 
Herderlijke brief der leeraren in de Gereformeerde gemeente te Amsterdam (Amsterdam 1836) 7-9; Idem, 
Opwekking aan de niet afgescheidene geloovige medeledematen der Gereformeerde Gemeente te Amsterdam 
(Amsterdam 1840) 3, 5, 15-18.

110 Aanhangsel 7, 9-12.
111  Aanhangsel 20-22, 25. Dit argument keert terug in Opwekking 17: ten onrechte dachten de afgescheidenen 

dat in de Hervormde Kerk geen herstel mogelijk was. Menselijk gezien mocht dat waar zijn, maar niet voor 
wie gelovig op God ziet. ‘Liever bleven en blijven wij in het midden der stikdonkere en nog al donkerder 
wordende duisternis zien op de onbegrensde Almagt van den eeuwig getrouwen God’ dan te verkeren 
‘onder de vanen van menschelijke, alles het onderste boven keerende en de vriendschappelijkste banden 
in Christus verbrekende ijveraars’.

112  Aanhangsel 12-15, 26, 29v; citaat op p. 12. Dit argument keert terug in Opwekking 15: ‘Onder de gewigtige 
redenen, waarom ik en zoo vele anderen zich niet hebben afgescheiden, is ook dit geene der minste, dat 
wij de vijanden geene eigenaars van onze en onzer kinderen goederen mogten laten en dat wij van onze 
billijke regten en aanspraken geen afstand mogten doen, gelijk door de afscheiding geschiedt, en waarover 
de vijand zich verheugt.’

113  Opwekking aan de niet afgescheidene geloovige medeledematen 3. Scholtes oordeel over deze brochure: ‘Ik moet 
opregt verklaren dat ik zulke redenering over de kerk niet begrijp’ (Scholte aan Koenen, 29.9.1840).

114  Van der Feen, Opwekking 4. Zie G. de Hoest, P.J. van Zuylen van Nijevelt, J.H. den Ouden en Z.H. van der Feen, 
Noodzakelijke aanwijzing (Amsterdam 1843) 9: ‘De in de laatste jaren plaats gehad hebbende afscheiding is 
daar eene treurige blijk van: door dezelve is eene groote en beklagelijke breuk in Sion gekomen; broeders 
zijn van elkander gescheurd, gemeenten van hunne regtzinnige Leeraars verstoken en aan de wolven ten 
prooi gegeven.’

115 Van der Feen, Opwekking 18.
116  Zie Het ongegronde en voor de Gereformeerde kerk vijandig-gevaarlijke der door de synode in haar rapport 

voortgebragte redenen, ter verwerping van het door den Eerw. Do. Moorrees en eenige getrouwe leeraren, in verband 
met een groot aantal ledematen der gereformeerde gemeente aan haar ingeleverd adres, aangetoond en verzeld van 
een bemoedigend slotwoord aan het miskend volk des Heeren (Amsterdam 1841).
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riep hij de kerkenraad op om de ‘oude beproefde waarheid’ in ere te herstellen.117

Zo ging de hoop van de afgescheidenen – een hereniging van alle orthodoxe ge-
reformeerden – in rook op. Geestverwanten kwamen tegenover elkaar te staan. Te-
leurgesteld noteerde Van Velzen in het jaarverslag van 1841: ‘Nog velen in deze stad 
die de regtzinnige leer belijden en als bekeerde menschen bekend staan blijven van 
de gemeente afkeerig.’  

4.7 De toelating van leden 

Niet iedere malcontent kon lid van de Afgescheiden Gemeente worden. Scholte 
drong aan op een overtuigde keuze, een publieke instemming ‘met de belijdenis 
der oude en beproefde leer onzer door God gereformeerde Kerk’. Daarnaast gold 
vanzelfsprekend ook een zichtbaar christelijke levenswandel als voorwaarde voor 
toelating.118 Een potentieel lid werd door de predikant of ouderling bevraagd op ‘de 
ware leer der zaligheid’.119 Daarbij traden twee gemeenteleden als getuigen op.120 
Als kernvraag gold hoe de nieuwkomer dacht over zonde en bekering.121 Aanvanke-
lijk was bij deze toelatingsprocedure de voltallige kerkenraad aanwezig, vanaf mei 
1839 volstond een delegatie (predikant en twee ouderlingen).122 Het onderzoek vond 
plaats voorafgaand aan de viering van het avondmaal. Bij een positieve uitkomst 
kon dit sacrament meteen meegevierd worden.123 

Gebrek aan kennis vormde een serieuze blokkade voor het lidmaatschap. In juni 
1837 kregen Anna Maria Randelhoff en Johanna de Groot te horen dat hun kennis 
te kort schoot.124 Van hetzelfde laken een pak bij het 24-jarig dienstmeisje Gerretje 
Beeuwkes. Ook zij was nog ‘zeer onkundig’ in de waarheid: ze kon alleen vertellen 
dat de ‘weg der zaligheid niet in de Hervormde Kerk werd verkondigt’.125 Marretje 
Haverkamp en de 26-jarige schoenmaker Pieter Johannes Rotteveel kwamen door 
het toelatingsgesprek heen, op voorwaarde dat ze catechetisch onderwijs zouden 
volgen.126 Soms gebeurde het dat van een echtpaar de één wel en de ander niet werd 
aangenomen.127 Wie nog kennis bij te spijkeren had werd als ‘bijwoner’ ingeschre-
ven. De ‘bijwoners’ vormden een afzonderlijke categorie, te onderscheiden van de 

117  BK 36, 699; vgl. A. Kuyper, Het vergrijp der zeventien ouderlingen (Amsterdam 1872) 64; Rullmann, Strijd voor 
kerkherstel 77.

118  Scholte, Adressen ingediend door de gemeente Jesu Christi te Amsterdam (‘s-Gravenhage 1835, voorrede d.d. 
12.11.1835) 3-4.

119 Huishoudelijk Reglement art. 34; vgl. Not 60, ca. 2.6.1837, art. 4.
120 Not 73, 21.7.1837, art. 5; Not 156, 16.11.1838, art. 3; Not 181, 15.3.1839, art. 4; Not 10.5.1844.
121  Zie de vragen die voorzitter Jacob Couprie aan Hendrik Moreau stelde. Ook Vonger Nijdam werd door de 

preses ondervraagt over zijn zielstoestand ‘welke verklaard, eene walginge aan hem zelven te hebben, en 
verlossing zoekt in het bloed van Christus’ (Not 93, 10.11.1837, art. 3, art. 6).

122 Not 191, 17.5.1839, art. 6.
123 Not 156, 16.11.1838, art. 10.
124 Not 60, ca 2.6.1837, art. 4.
125 Not 90, 20.10.1837, art. 9.
126 Resp. Not 98, 15.12.1837, art. 4 en Not 112, 9.3.1838, art. 6.
127 Not 187, 19.4.1839, art. 5; Not 14.12.1842.
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overige belangstellenden.128 Het was bedoeld als opstap naar een volwaardig lid-
maatschap. Bij vertrek naar elders hoorde daar een eigensoortig attest bij.129 Een 
bijwoner kon geen kind laten dopen.130 Sommigen bleven graag ‘bijwoner’, want 
dan bleef je buiten het bereik van kerkelijke tuchtmaatregelen.131 De status van ‘bij-
woner’ is alleen in de beginjaren in gebruik geweest.132

In juli 1839 werd gediscussieerd over wat een aspirant lid aan kennis in huis moest 
hebben.133 Ouderling Couprie vond basale kennis van ellende, verlossing en dank-
baarheid voldoende. Maar ouderling De Haas – duidelijk iemand van het bevinde-
lijke stempel – vond het toetsen van deze kennis ‘in de persoon zelf’ onmisbaar. Op 
voorstel van Van Velzen en Deteleff besloot de kerkenraad het Kort Begrip als uit-
gangspunt te nemen.134 Overigens had Van Velzen voor bevindelijke geloofskennis 
altijd oog gehad.135 Soms vond de kerkenraad het niet nodig een nadere geloofsver-
klaring te vragen, zoals bij de 73-jarige Barend Hermanus Buter.136 Het stond buiten 
kijf dat deze man behoorde tot de categorie ‘oude bekende godzaligen.’ 

De toelatingsprocedure was voor menigeen geen sinecure, zoals de brieven van 
Anna Oldekamp laten zien. Op 14 september 1836 nam de kerkenraad deze 19-jarige 
dienstbode uit Meppel als dooplid aan. Tot het laatst toe twijfelde Anna of haar in-
tenties oprecht waren:137

Maar woensdag hoe korter de tijd aankwam, hoe benauwder het mij wierd (…) 
Ik wist niet wat te doen, maar ik ging heen. Maar daar komende beriep ik mij 
op Höveker en die zijde wat mijn komst was. En daar zat de geheele kerkeraad 
vergadert (…) In het laatst toen ik dan wegging toen zijde er eene heer: “Laten wij 
dat meisje nu niet zoo ongetroost laten gaan, laten wij haar naam maar optekene.’ 
En dat vonden zij met malkander goed” (…) Toen ik ’s avonds thuis kwam, toen 
kunt gij wel denken, een uur heb ik wel zitten schrijen. Ik kon niet denken aan God 

128  Laatstgenoemde categorie had Van Velzen op het oog in het jaarverslag over 1841: ‘Evenwel was de opkomst 
ter Godsdienstoefening in het Kerkgebouw, zoowel der Gemeente als van anderen zeer drok.’

129  Not 92, 3.11.1837, art. 3 vermeldt dat Hendrik Elevelt als ‘bijwooner’ van de gemeente Beilen werd 
opgenomen ‘onder het getal dergenen welken onderwijs ontvangen.’ Maartje van Dijk kwam met attestatie 
van Leerdam als ‘bijwooner’ (Not 216, 11.10.1839, art. 5).

130 Not 95, 24.11.1837, art. 16.
131 CB 78: KR aan gemeente, 15.12.1837.
132  In maart 1846 kreeg iemand een soort attestatie ‘derhalve zoo als ook hier wel in den beginne der 

afscheiding sommigen als bijwoners gerekend werden’ (Not 3.3.1846, art. 1).
133 Not 202, 19.7.1839, art. 5; vgl. Not 204, 29.7.1839, art. 4.
134  Wie belijdenis verlangde te doen moest instemmen met de verklaring: ‘dat hij in zonden ontvangen en 

geboren is, en daardoor geheel geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot eenig geestelijk goed en dat ze de 
Heilige wet Gods met gedachten woorden en werken hebben overtreden en of hun die zonde van harte leed 
zijn geworden en of ze geloven dat Christus de Eeuwige God is en Zijne menschelijke Natuur uit het vleesch 
en bloed van Maria heeft aangenomen, en of hun Christus tot hunne zaligheid geschonken is en of zij door 
dat geloof ontvangen vergeving in het bloed van Christus en dien ten gevolge een lidmaat van Christus 
door de onwederstaanbare werking des H. Geestes geworden is.’

135  Van Velzen sprak bij het belijdenisonderzoek in Friesland ‘over de waarheden en hetgeen zij door bevinding 
hadden leeren kennen’ (Wesseling, Friesl. III, 294).

136 Not 22.10.1850, art. 2, 3.
137 Brief Anna Oldekamp, 26.08.1836 (zie Kaajan 29-30).
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nog aan wat anders. Lezen kon ik ook niet. Maar eindelijk toen ik wat tot mij zelve 
kwam, toen konde ik de Heere nog al eens vragen dat hij mij toch mogte lijden 
naar zijn raad en wat voor mijn nuttichst en zaligst mogte wezen van tegenspoe-
den. Zij zouden mij niet te hart vallen, als ik maar van hem mogte deel hebben.

Toen Anna Oldekamp binnen een jaar openbare geloofsbelijdenis wilde doen, kreeg 
ze op 9 juni 1837 opnieuw te maken met een onderzoek, onder leiding van Wormser. 
Weer viel het positief voor haar uit.

4.8 Groei van de gemeente 

De Afgescheiden Gemeente van Amsterdam, met enkele tientallen mensen begon-
nen, maakte in luttele jaren een stormachtige groei door.138 Ergens halverwege de 
jaren 1840 passeerde de gemeente de grens van 800 leden, waarmee ze behoorde 
tot de grootste Afgescheiden Gemeenten van ons land. De groei zette in de volgende 
decennia door. Vanuit het beschikbare bronnenmateriaal zal deze groei nu nader 
worden geanalyseerd. 

jaartal ledental bron

1835 30 namen opgetekend bij instituering november 1835

1836 97
300

notulen CAGK mrt 1836;
schatting Scholte in brief aan Bud-
ding, dd 1.4.1836 (Gunning 496).

1838 600 beroepingsbrief aan Brummelkamp

1843 789 opgave Van Velzen aan B&W, dd 1.1.1843 
uitgesplitst in 421 belijdende leden en 368 doopleden 

1846 997 opgave Van Velzen aan B&W

1859 1437 Notulen CAGK 20.9.1859

Groei van de Afgescheiden Gemeente te Amsterdam in de periode 1835-1859

Om de groei in beeld te krijgen staan verschillende bronnen ter beschikking: rappor-
tages van toelatingsgesprekken door de Amsterdamse kerkenraad, de verzameling 
afscheidingsbrieven in het archief van de Hervormde Gemeente, aantekeningen in 
de protocollen van de hervormde kerkenraad (waar aanvankelijk nauwkeurig werd 
bijgehouden hoeveel personen de kerk verlieten).

138 Een overzicht van de leden in 1835 is te vinden in Bijlage 2..
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jaar aantal 
toegelatenen 

tot CAGK

aantal 
afscheidingen 

volgens herv. KR

aantal
afsch. briefjes

in archief NHK

cumulatief 
aantal afsch. 
briefjes NHK

1835 59

1836 184 243

1837 10 52 295

1838 7 10

1839 47 9

1840 1 9

1841 5 13 324

1842 38 26

1843 13 5

1844 8 14

1845 13 10

1846 4 -

1847 13 -

1848 7 11

1849 - 27

1850 1 6

1851 30

1852 13

1853 16

1854 26

1855 2

overzicht toegelatenen CAGK en afscheidingen NHK   

Dit overzicht laat zien dat vooral in 1836 een groot aantal afscheidingen van de Her-
vormde Gemeente plaatsvond. Nader gespecificeerd: op grond van de protocollen 
van de Hervormde Kerkenraad was er een hausse aan afscheidingen in april en mei 
van dat jaar: 166 personen leverden een afscheidingsbriefje in.139 Het lijkt aanne-
melijk dat hier een rechtstreeks verband ligt met onvrede over de publicatie van de 
Herderlijke Brief tegen de Afscheiding (februari 1836). Daarna volgden in de eerste 

139   Vgl. voor 1836 de Protocollen BK, 21.1.1836, art. 4; 17.3.1836; 19.5.1836, art. 8; 24.7.1836; 18.8.1836; 15.12.1836.
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helft van 1837 nog 41 afscheidingen van de Hervormde Gemeente. Vervolgens zette 
een duidelijke daling in, zoals de cumulatieve aantallen van 1838 tot 1841 laten zien: 
in vier jaar tijd 29 afscheidingen. In de jaren 1840 volgden 60 afscheidingen van de 
Hervormde Gemeente. 

In de eerste helft van de jaren 1850 deed zich een nieuwe golf aan afscheidingen 
voor: zo’n 90 brieven werden bij de Hervormde Gemeente ingeleverd. Hier lijkt een 
relatie aannemelijk met het massale protest tegen het beroep op de vrijzinnige pre-
dikant L.S.P. Meyboom. 

In de jaren 1860 bood het opkomende modernisme de Amsterdamse afgeschei-
denen de kans zich zelfbewust als gereformeerde kerk te profileren, getuige het vol-
gende bericht dat de kerkenraad in 1862 in De Bazuin plaatste:140

Zou het soms ook de moderne prediking zijn, welke de Hervormde Kerken 
voor een groot aantal harer leden sluit, en hun den toegang opent tot an-
deren, waar zij de waarheid kunnen hooren en bij gevolg ook hunne offers 
brengen? (...) In Amsterdam is het althands duidelijk te zien dat men elk-
ander in de Afgescheiden kerk verdringt om eene plaats; terwijl in de Herv. 
kerken door sommigen, veelal voor stoelen of banken wordt gepreekt.

De aanwas vond in de periode 1835-1859 in toenemende mate plaats door groei van bin-
nenuit, vanwege het grote geboorteoverschot. In de periode 1835-1846 werden 238 kin-
deren gedoopt. Daarnaast traden 416 kinderen via hun ouders tot de gemeente toe.141

Niet alle afgescheidenen waren afkomstig uit de Hervormde Gemeente. Bijna 7% 
kwam uit de Lutherse Kerk. Verder valt op dat de Afscheiding in Amsterdam op de 
doopsgezinden geen aantrekkingskracht uitoefende, zoals dat in het noorden van 
het land soms wel het geval was.

Kerkgemeenschap Aantal percentage

Doopsgezind 1 0.1%

Luthers 58 6.9%

Hervormd 768 91.9%

Waalse Gemeente 4 0.5%

Rooms-Katholiek 5 0.6%

specificatie kerkelijke herkomst Amsterdamse afgescheidenen 1835-1860142 

140 De Bazuin 10 (1862) nr. 48 (28.11.1862).
141 Not 23.3.1847.
142  Bron: lidmatenregisters 1835-1860. Hervormd betekent soms een Hervormde Gemeente buiten Amsterdam.  

In deze specificatie zijn meegerekend de leden die behoorden tot de Amsterdamse Afgescheiden gemeente 
in omliggende plaatsen.
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Niet alle leden van de gemeente woonden in Amsterdam. Ook in Aalsmeer, Haar-
lem, Muiden en Weesp waren kleine concentraties afgescheidenen te vinden, die 
aanvankelijk deel uitmaakten van de Amsterdamse gemeente. 

Aalsmeer 10 Mijdrecht 5

Abcoude 6 Muiden 18

Baambrugge 4 Muiderberg 1

Buiksloot 1 Nichtevecht 1

Duivendrecht 1 Ransdorp 2

Edam 1 Uithoorn 5

Haarlem 23 Vrouwenakker 4

Haarlemmermeer 5 Vianen 1

Hoorn 2 Waverveen 2

Landsmeer 4 Weesp 10

specificatie afgescheidenen buiten Amsterdam, die tot de gemeente behoorden (1835-1860)143

De Afgescheiden Gemeente van Amsterdam groeide uit tot de grootste gemeente 
van het kerkverband. Op basis van de statistieken van J. van der Sluis en Zalsman 
kan over de omvang van de Afgescheiden Gemeenten in het jaar 1860 het volgende 
overzicht worden gegeven:144 

Ledental Frequentie in het kerkverband 

0-99 60

100-199 56

200-299 30

300-399 33

400-499 16   Appingedam, Assen, Axel/Terneuzen/Zaamslag, 
Delfzijl, Dordrecht, Drachten, Genderen, Gorinchem, 
Harlingen, Den Helder, Niezijl, Rotterdam, Rouveen, 
Ruinerwold-Koekange, Schiedam, Zevenhuizen (Gr.)  

500-599 11    Bedum, Garrelsweer, Goes, Grootegast, Haulerwijk, 
Donkerbroek, Katwijk, Leens, Middelstum, 
Ontstwedde, Uithuizermeeden, Warffum

143 Bron: lidmatenregisters 1835-1860.
144  Zie bijlage 3. De tabellen van Van der Sluis zijn niet altijd up-to-date, als gelet wordt op soms te lang exact 

gelijkblijvende ledentallen en dan weer plotseling sterke fluctuaties.
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600-699 9     Bunschoten-Spakenburg, Ferwerd, Franeker, Heemse, 
Heerde, Middelburg, Ommen, Pekela, Zwolle

700-799 2     Urk, Wildervank

800-899 2     Almkerk, Dedemsvaart

900-999 2     Groningen, Smilde

1000-1099 0

1100-1199 0

1200-1299 1     Leiden

1300-1399 0

1400-1499 1     Amsterdam

1500-1599 1     Hoogeveen

omvang Afgescheiden Gemeenten in 1860 

Deze tabel laat zien dat Leiden, Amsterdam en Hoogeveen in 1860 met afstand de 
grootste gemeenten onder de afgescheidenen waren. Vanaf 1861 nam Amsterdam 
de koppositie van Hoogeveen over. Dat bleef zo in de rest van de 19e eeuw, al kwam 
Rotterdam in het laatste decennium dicht in de buurt.145 

Tenslotte, in de loop der tijd keerde menige afgescheidene naar de Hervormde Ge-
meente terug. In het archief van de Hervormde Gemeente worden 52 ‘berouwbrie-
ven’ van deze leden bewaard.146 De Amsterdamse Gemeente telde op 31 december 
1846 het aantal van 103 ‘afgesnedenen’. Toen de excommunicatie niet meer op hen 
werd toegepast stonden ze te boek als ‘afgekeerden’.

4.9 Kerkgebouw

De Amsterdamse afgescheidenen betrokken als kerkgebouw het pand van N.J. van 
Velzen-Geselschap, de moeder van predikant Simon van Velzen, gelegen aan de 
Bloemgracht 42 (vandaag: 90).147 De gefortuneerde weduwe Johanna Judith Zeelt, 
landeigenaresse en bewoonster van de buitenplaats Postwijk in Baambrugge en 
lid van de Amsterdamse gemeente, kocht het pand voor 7.500 gulden op de veiling 

145  In 1885 telde de Amsterdamse gemeente 4720 en de Rotterdamse gemeente 4327 leden, in 1892 telde de 
Amsterdamse gemeente 5843 en de Rotterdamse gemeente 5200 leden. Zie Zalsman en Van der Sluis 
(bijlage 3).

146  Arch. NHK, inv. nr. 182. De brieven stammen uit de periode 1835-1869, waarvan 29 tussen 1861-1869. 
Hieronder diverse brieven van leden afkomstig uit de Vereniging van Wormser (zie hoofdstuk 14), zoals 
F.W. Egeling (brief 7; 26.11.1836), Höveker (brief 8, 19.12.1840) en D. Lijsen (brief 9, 25.2.1841).

147 Zie https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/archief/downloads/omnummerregister/
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aan en gaf het aan de Afgescheiden Gemeente in  bruikleen.148 Om het gebouw voor 
de gemeente veilig te stellen in het geval Zeelt kwam te overlijden, werd het – sa-
men met het aangrenzende pakhuis – op naam van een aantal gemeenteleden ge-
zet. Zeelt ontving jaarlijks 300 gulden rente.149 Het viel de gemeente niet mee dit 
bedrag op te brengen. Zo stond in februari 1841 een bedrag van 600 gulden open 
aan achterstallige rente.150 De kerkenraad sprokkelde het geld bij elkaar uit de dia-
coniekas, kerkkas, gebouwkas en schoolkas. Op 8 november 1841 vond de officiële 
overschrijving van pand en pakhuis op naam van de gemeente plaats.151 Eerdere po-
gingen mislukten, deels door tegenwerking van de koning, deels door het gerezen 
conflict tussen Scholte en Van Velzen.152 Tien kerkenraadsleden en achtenveertig 
gemeenteleden stelden zich in 1841 borg, waarna Zeelt als eigenaresse afstand van 
het kerkgebouw deed.153 

Diaken Obbes bewoonde het pand en fungeerde als beheerder. In ruil daarvoor 
genoot hij vrije inwoning en ontving hij jaarlijks 160 gulden om het gebouw schoon 
te houden.154 Later bewoonde predikant Van Velzen een deel van het kerkgebouw.155

Zoals gebruikelijk werden de zitplaatsen in het kerkgebouw verhuurd.156 Daar-
voor kwamen alleen de eigen leden in aanmerking.157 Wie de huur niet kon opbren-
gen kreeg een gratis plaats. Mannen en vrouwen zaten gescheiden in wat de ‘man-
nenkamer’ en de ‘vrouwenkamer’ werd genoemd.158

Scholte vond de capaciteit van het pand veel te klein en kreeg daarin gelijk.159 
Maar een alternatief was niet voorhanden. Dus sloeg men keer op keer aan het ver-
bouwen, waardoor – naar een typering van Elise van Calcar-Schiotling – een ‘zon-

148  ‘Obbes bewoont als koster het huis, dat door deze lieden in publieke veiling alhier is aangekocht ten 
behoeve der secte’ (officier justitie aan procureur generaal, 8.8.1836; Bos III, 348v); zie verder: CB 38: KR 
aan Zeelt, 13.6.1837 en CB 286: acte van borgtocht, 22.9.1841. Over J.J. Zeelt (1780-1864) zie Smits IV, 358-388; 
J.C. van der Does, De Afscheiding 246-248; ClB aan Minister Hervormde Eredienst, 9.11.1835 (Bos II, 543); 
vrederechter F.C. Muysken te Maarssen aan Minister Justitie, 27.8.1836 (Bos III, 393).

149  Not 59, 26.5.1837, art. 2; Not. 60, 2.6.1837, art. 8; Not 62, ongedat., art. 13; CB 39: KR aan Van Hall, 13.6.1837.
150 Not 16.2.1841, art. 5; Not 18.2.1841, art. 5.
151  CB 286: Acte van borgtocht, 22.9.1841, ondertekend op 8.11.1841. De afwikkeling bij de notaris vond plaats 

op 17 maart 1842.
152 Not 217, 18.10.1839, art. 4. Voor de tekst zie CB 163: Request aan Z.M. de Koning der Nederlanden.
153 Vgl. CB 256: KR aan Zeelt, 14.9.1841; voor de tekst: CB 286: Acte van borgtocht, 22.9.1841.
154 Not 198, 21.6.1839, art. 10; Not 201, 12.7.1839, art. 4.
155  In het jaarverslag van 1841 schreef Van Velzen: ‘Het schoolgebouw zoowel als het Kerkgebouw zijn het 

eigendom der Gemeente. In het laatste is tevens eene woning vroeger door leden der Gemeente, thans door 
den Leeraar, kosteloos bewoond wordende.’

156  Not 182, 22.3.1839, art. 10; Not 183, 26.3.1839, art. 6. Elders werden vrouwenzitplaatsen verhuurd voor 75 
cent per jaar, mannenzitplaatsen voor 60 cent per jaar (Ommen, zie Wesseling, Ov. II, 205) of volgens een 
verdeling in ‘klassen’: 2,50 of 2,00 of 1,25 gulden per jaar (Middelburg; zie Wesseling, Zeel. I, 67).

157  Not 194, 7.6.1839, art. 9. Vgl. de mededeling dat in juli 1843 per abuis een zekere Hancock, die geen lid van de 
gemeente was, een gehuurde zitplaats aangeboden had gekregen (Not 18.7.1843, art.2). Voor de verhuur van 
zitplaatsen zie hoofdstuk 17 over de diaconie.

158  ‘Er wordt besloten om eerlang een staat op te maken van de vacante zitplaatsen op de vrouwen en 
mannenkamer en op de gaanderij’ (Not diak 31.5.1853).

159  Scholte aan S.M. Scholte-Brandt, 31.5.1836 (Smits V, 50); vgl. 7.6.1836 (idem; Smits V, 53); CB 14: KR aan 
gemeente, 15.6.1836.
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derling gewrocht van Separatistische architectuur’ ontstond. Het plafond van de 
zolder in de bovenvoorkamer ging het eerst eruit, waarbij op de eerste etage een 
galerij werd gebouwd.160 

Daarna was de tweede verdieping aan de beurt: ‘Men zaagde dan een vierkant gat 
in de zoldering boven het ruim, omringde dit met eene balustrade, stutte de afge-
zaagde balken met ijzerstaven – en de tweede étage was in een galerij herschapen.’161 
Deze verbouwingstechniek werd nogmaals toegepast op de derde verdieping.

 
Dit uitgeholde huis, met zijne verwonderenswaardige galerijen, die met elke 
verdieping naauwer werden, leverde voor degenen, die beneden zaten al een even 
gevaarlijk gezigt op, als voor hen die om hoog zweefden en niet zelden gebeurde 
het, dat aan de aandachtige hoorders uit de hoogste kringen, petten, snuifdoozen, 
zakdoeken of psalmboeken ontglipten, zelfs wel boven den preekstoel, die ter wil-
le van deze curieuse galerijen nog de beschutting van het klankbord derven moest.

160 Vgl. Offi  cier van justitie aan procureur generaal, 8.8.1836 ( Bos III, 348).
161  Elise van Calcar-    Schiotling, De Dertiende III, 282-283. De betrouwbaarheid van haar beschrijving wordt 

ondersteund door de tekening van G.  Lambertz. (Topografi sch-Historische Atlas, collectie Splitberger in: 
SA, opgenomen in J.C. van der  Does, De Afscheiding (Delft 1933) 147.

Interieur Afgescheiden Gemeente Amsterdam na de verbouwingen
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Voor de jeugd was een plekje bovenin aanlokkelijk: ‘Naar aanleiding van klagten 
over kinderen der Gemeente die des Zondags morgens en avonds zich ongeregeld 
gedragen in het bovenste gedeelte van ons kerkgebouw onder de Godsdienstoefe-
ning, heeft de Kerkeraad besloten dat elk der ouderlingen en der diakenen op zijne 
beurt zich op de bewuste plaats zal laten vinden.’162

Soms was er rond de kerkdiensten sprake van overlast. In 1851 achtervolgden be-
delaars de kerkgangers bij het verlaten van het gebouw. De politie werd te hulp ge-
roepen.163 De gemeente vroeg meteen iets te doen aan ‘de uitventers van koopwaren 
welken zich dikwerf in de nabijheid van het kerkgebouw ophouden of voorbijgaan, 
en door luidruchtig spelen en schreeuwen, de Godsdienstoefeningen welke alhier 
gehouden worden, storen.’ De politie betrok enkele keren de wacht, zonder blijvend 
succes: in februari 1853 speelde de overlast opnieuw.164

162 Not 15.9.1843, art. 5.
163 CB 792: KR aan commissaris van politie, 21.11.1851.
164 CB 810: KR aan commissaris van politie, 20.2.1853.

Huidige pand Bloemgracht 90 (voormalig gebouw Afgescheiden Gemeente)
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In maart 1841 besloot de kerkenraad geld in te zamelen voor een groter gebouw.165 
Het ruimtegebrek werd voor de snel groeiende gemeente met het jaar nijpender. 
Maar het duurde meer dan vijftien jaar voordat de gemeente over een nieuwe lo-
catie beschikte. Hoe problematisch het ruimtegebrek was schetst een circulaire 
uit 1855.166 De aanwezigen werden door vuur en gaslicht blootgesteld ‘aan vele be-
nauwdheden’, nog afgezien van ‘den damp en ademtogten der aanwezigen’. Velen 
waren fysiek niet in staat de kerkdiensten bij te wonen. Vanaf 1850 ging men op 
zoek naar een nieuwe plek: een theater, een raffinaderij en nog andere locaties kwa-
men voorbij, maar bleken steeds ongeschikt of te duur. Op 21 mei 1855 kocht de ker-
kenraad een stuk grond op de hoek Keizersgracht-Leidsegracht aan voor 8.725 gul-
den.167 Op de kavels stonden twee pakhuizen, waarvan één in 1852 was ingestort. 
De financiering werd voortvarend aangepakt: met giften, de verkoop van aandelen, 
en achthonderd gedrukte circulaires met de  oproep om de gemeente een lening te 
verstrekken, met of zonder rente.168 De inzamelingsacties verliepen succesvol: op 
22 december 1857 was al meer geld binnen dan de begrote 36.167,80½ gulden.169 De 
bouwopdracht ging naar de architecten H. Springer en J.A. Roosenboom. Zij reali-
seerden een kerkgebouw met een capaciteit van 1200 zitplaatsen.170 In 1857 kon het 
gebouw in gebruik worden genomen. In 1860 kreeg het, net als veel andere kerkge-
bouwen van de afgescheidenen in die tijd, een pijporgel.171 Hierdoor werd de functie 
van de voorzanger overbodig.172 De gemeente hield het pand aan de Bloemgracht 
aan en verbouwde het nogmaals, waardoor het geld voor een tweede predikants-
plaats op was.173

4.10 Terugblik

In dit hoofdstuk werd het ontstaan van de ‘Christelijk Afgescheidene Gemeente’ van 
Amsterdam beschreven. Bestaande gezelschappen, oefeningen en conventikels 
smolten daarbij samen. De oefenaars waren van nature de aangewezen leiders op 
de gezelschappen. Zij vervulden een belangrijke rol in de begintijd. Daarnaast trad 
Scholte op als leider en mobilisator van aanwezige onvrede over het theologisch kli-

165 Not 13.3.1840, art. 4.
166 Not 20.11.1855.
167 Not 23.5.1855, art. 2, 3, 5.
168 Not 2.7.1850, art. 4, 5; Not. 5.7.1850, art. 2; Not 27.4.1852, art. 3; Not 3.6.1855, art.3.
169 Not 22.12.1857, art. 4.
170  Not 20.11.1855. Dit kerkgebouw was tot 1904 in gebruik bij de gereformeerden en was gelegen aan de 

Keizersgracht 489; het werd in 1904 vernieuwd tot een ‘Instituut voor fysische therapie’ en in 1998 herbouwd 
tot een luxe appartementencomplex (bron: http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/
kgo/kgo401/kg17489/). De Keizersgrachtkerk uit 1857 moet dus niet verward worden met de huidige 
Keizersgrachtkerk, gelegen aan de Keizersgracht 566 – een Doleantiekerk uit 1888 met een capaciteit van 
oorspronkelijk 1600 zitplaatsen, gebouwd door de architecten Gerlof Bartholomeus Salm en Abraham Salm.

171  Wesseling vermeldt hoe de gemeenten in Leeuwarden, Sneek, Kouden-Hindeloopen en Steenwijk  tussen 
1852 en 1863 een kabinetorgel of pijporgel kregen (vgl. Friesl. I, 256; II, 224; III, 171).

172 De notulen van 24.5.1839 vermelden bijvoorbeeld J.W. Luuring als ‘voorzanger’.
173 Not 11.9.1860, art. 4; Not 30.10.1860, art. 11.
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maat in de Hervormde Gemeente. Als geboren Amsterdammer wist hij zich door 
familiebanden met de hoofdstad verbonden. Met gloedvolle betogen overtuigde hij 
menigeen dat het laatste uur voor de Hervormde Kerk had geslagen: die kerk was 
een instortend gebouw, wie het er levend vanaf wilde brengen moest maken dat hij 
weg kwam. De Hervormde Kerk kwalificeerde hij als de valse kerk naar de criteria 
genoemd in artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Herstel was onmoge-
lijk, afscheiding een goddelijke plicht.

De bewaard gebleven afscheidingsbriefjes in het archief van de Hervormde Ge-
meente laten de motieven zien waarom men brak met de kerk waarin men was op-
gegroeid. Vooral het verlichte klimaat in de prediking werd daarbij genoemd. 

Ruim 500 leden van de Hervormde Gemeente sloten zich in de periode 1835-1855 
aan bij de Afgescheiden Gemeente. Een nieuwe piek van afscheidingen vond plaats 
in de jaren 1850, wat waarschijnlijk samenhing met de geruchtmakende komst van 
ds. L.S.P. Meyboom naar Amsterdam. De Afgescheiden Gemeente in Amsterdam 
groeide in de jaren 1860 uit tot de grootste van het kerkverband.

Tot teleurstelling van de afgescheidenen bleven verreweg de meeste geestver-
wanten achter in de Hervormde Gemeente. Onder hen waren boekhandelaar J.H. 
den Ouden en de arts en publicist Z.H. van der Feen. Zij riepen op om de trouwe pre-
dikanten in de Hervormde Kerk te blijven steunen. Zo leidde de Afscheiding tot een 
breuk binnen het orthodox gereformeerde volksdeel. 
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5. De sociaal-maatschappelijke positie 
van de Amsterdamse afgescheidenen  

5.1 De sociaal-maatschappelijke dimensie van de Afscheiding

Sinds de publicatie van L.H. Mulders Revolte der Fijnen is een nieuw perspectief op 
de Afscheiding ontstaan: de Afscheiding als een opstand van het eenvoudige volk 
tegen de bovenlaag.1 De heersende elite was destijds in kerk en samenleving nauw 
vervlochten. Het orthodoxe volksdeel ontbrak het aan inspraak. De selectieve af-
finiteit van de verlichte heersende elite – zij was gefocust op volksopvoeding – re-
sulteerde op het grondvlak in een proces van vervreemding, in de sociologie gety-
peerd als ‘onterving’ en ‘deprivatie’. Voormannen wisten vervolgens dit volksdeel 
te mobiliseren tot een daad van verzet. Zij trotseerden de gevestigde elite, wat de 
emancipatie van de ‘kleine luyden’ inluidde.2 De afgescheidenen groeiden uit tot 
een zelfbewuste zuil met een eigen kerkelijk leven. 

Er zitten inspirerende elementen in deze sociologische benadering.3 Er zijn echter 
ook kritische vragen te stellen. Terecht stelt O.J. de Jong dat de Afscheidingsbeweging 
niet tot rebellie tegen de heersende elite gereduceerd kan worden.4 Overigens is ook 
binnen het sociologische onderzoek een genuanceerde benadering bepleit. Zo conclu-
1  Vgl. L.H. Mulder, Revolte der fijnen. Een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale 

beweging met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden (Groningen 1973); een samenvattend 
overzicht van de sociologische benadering bij W.J. Wieringa, ‘De Afscheiding en de Nederlandse 
samenleving’ (hoofdstuk 6) in: W. Bakker e.a., De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis (Kampen 1984).

2  Een korte beschrijving van methodes om de sociale gelaagdheid in kaart te brengen geeft W.J. Wieringa, 
a.a.  Voorbeelden van andere studies over de sociaal-maatschappelijke positie van de afgescheidenen 
op lokaal niveau: J.S. van Weerden, Spanningen en conflicten. Verkenningen rondom de Afscheiding van 1834 
(Groningen 1967), met een analyse van de diepgaande maatschappelijke verdeeldheid in Ulrum reeds 
voor 1834: 14 aanzienlijke boeren bepaalden de predikantskeuze; J. Hendriks, De emancipatie van de 
Gereformeerden (Alphen aan de Rijn 1971); D.Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie 
over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de Gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930 
(Meppel-Kampen 1972). A. de Groot was in 1986 van oordeel dat het statistische en sociologische onderzoek 
binnen het geheel van het afscheidingsonderzoek zwak is vertegenwoordigd (A. de Groot, ‘Nieuwe 
literatuur over de afscheiding van 1834’ in GTT 1986, 319). Hij werd op zijn wenken bediend door de studies 
van Jan Beekhuis, Al zulke dweepzieke scheurmakers. De Afscheiding van 1822 en de Afscheiding van 1836 in Axel 
(Kampen 1989) en C. de Gast, Afscheiding en Doleantie in het land van Heusden en Altena. Spanningen tussen 
gereformeerden en samenleving in de negentiende eeuw (Tilburg 1989).

3  Mulder noemt als emancipatorische elementen: de afgescheidenen eisten een eind aan discriminatie en 
vervolging, ze drongen aan op erkenning en een gelijkwaardige positie ten opzichte van de Hervormde Kerk, 
ze lieten zich niet door de overheidsmaatregelen klein krijgen, ze stichtten nieuwe gemeenten vanuit de 
verworven vrijheid.

4  O.J. de Jong merkte op dat een sociologische benadering van de Afscheiding niet verabsoluteerd moet 
worden, de godsdienstige dimensie blijft het belangrijkst (O.J. de Jong, ‘Nieuw licht op de Afscheiding van 
1834?’ in: Rondom het Woord 18 (1976) 41-56).
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deerde Wieringa dat de daad van Afscheiding een emancipatorische was, maar dat 
het isolement van de afgescheidenen alsnog een verdere ontplooiing in de weg stond. 
De winst van de sociologische benadering is vooral geweest dat een belangrijk cliché 
het veld moest ruimen: alsof de afgescheidenen afkomstig waren uit het armste en 
meest onderontwikkelde deel van de bevolking. Deze visie was ingegeven door het 
dedain waarmee in verlichte kringen op het orthodoxe volksdeel werd neergekeken. 
Vanuit dit perspectief oordeelde het classicaal bestuur in november 1835 over de Am-
sterdamse afgescheidenen: ‘Deze allen zijn menschen van geringen stand, vele zelfs 
bij naam bijna onbekend.’5 Het departement van Hervormde Eredienst bracht een half 
jaar later een kleine maar belangrijke nuancering aan: de Amsterdamse afgescheide-
nen behoorden ‘meest alle’ tot de mindere stand.6 Zoals dat net zo goed gold voor het 
grootste deel van de Amsterdamse bevolking.7 Er was veel armoede en werkloosheid, 
velen waren ’s winters aangewezen op de bedeling, velen woonden in onhygiënische 
kelderwoningen, de stankoverlast was in de zomer dermate groot dat de  welgestel-
den in hun buitenverblijven een aangenamer heenkomen zochten.

5.2 Kanttekeningen 

In dit hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de sociale positie van de Amster-
damse afgescheidenen. Daarbij zijn de volgende kanttekeningen van belang. 
1.  Nederland kende in de eerste helft van de 19e eeuw een standensamenleving.8 

Je geboorte bepaalde bij welke stand je hoorde. Je trouwde alleen binnen je ei-
gen stand. Dit resulteerde in structurele ongelijkheid in inkomen, beroep, af-
komst, vermogen en opleiding.

2.  Bij het onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke gelaagdheid van de vroeg 
19e-eeuwse standensamenleving doet zich de vraag voor: hoeveel standen wa-
ren er eigenlijk? Brugmans opteerde in zijn baanbrekende studie Stapvoets voor-
waarts voor een tweedeling: een bovenlaag en de arbeidersstand.9 In dat geval 
ontbreekt een middenstand. Mulder hanteerde in Revolte der fijnen eveneens een 

5 Bos II, 543.
6 Bos III, 163. Het ging om een rapportage van 1 april 1836.
7  Mulder deed onderzoek naar de verdeling van beroepen over de sociale lagen van de toenmalige 

standenmaatschappij. Hij concludeert: de hervormde lidmaten waren sterk vertegenwoordigd in de 
aristocratie en de fatsoenlijke stand, maar ook vele afgescheidenen behoorden tot de fatsoenlijke stand. De 
afgescheidenen vormden daarmee een dwarsdoorsnee van de dorpsbevolking. Soortgelijke bevindingen 
bij Jan Beekhuis (met betrekking tot Axel) en C. de Gast (met betrekking tot Almkerk en Emmichoven). 
Wesseling laat zien dat zich in Middelstum veel gegoede landbouwers onder de afgescheidenen bevonden 
(Gron. I, 189).

8  Het is beter om te spreken van ‘standen’ en niet van ‘klassen’, want vóór 1860 was er nog geen bewustzijn 
van ‘klassen’. Dat ontstond na de industriële revolutie in de tweede helft van de 19e eeuw (vgl. W.J. Wieringa, 
‘De Nederlandse maatschappij 1830-1870’ in: W. Bakker e.a., De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis 
(Kampen 1984)).

9  Volgens Brugmans was er een bovenlaag (de ‘aanzienlijken,’ de ‘heren,’ de ‘deftigen,’ de ‘betere’ of 
‘fatsoenlijke’ stand) met daaronder de grote massa (het ‘volk,’ de ‘armen’), bestaande uit armlastigen en 
loonarbeiders.
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tweedeling: ‘de aanzienlijken’ en ‘het volk’, maar hij paste een verfijning toe.10 
Daarna gingen anderen over tot een driedeling: de grote burgerij, de kleine bur-
gerij en de arbeidersstand:11 

 Laag I  de hoge of gezeten burgerij (aanzienlijken, hoge ambtenaren, rij-
ke boeren, predikanten, artsen, rechters, rijke zelfstandigen); 

 Laag II  de kleine burgerij of middenstand (kleine boeren, onderwijzers, 
winkeliers, politie, lagere ambtenaren, zelfstandige beroepen);

 Laag III  de arbeidersstand (arbeiders, knechten, dienstpersoneel, daglo-
ners, weduwen, bedeelden, werklozen).

  In zijn bijdrage over kerngroepvorming binnen het Amsterdamse Réveil onder-
scheidt Dick Kuiper zes sociale lagen op basis van recentere stratificatieliteratuur:12

 1 adel en koopmanspatriciaat
 2 andere kooplieden, predikanten, hogere burgerstand
 3 lagere burgerstand, grotere boeren, onderwijzers
 4 andere boeren, winkeliers, ambachtslieden
 5 arbeiders, huispersoneel
 6 onderklasse
  Het is niet moeilijk in deze uitsplitsing onderverdelingen te zien van de hierbo-

ven genoemde drie hoofdlagen. 
3.  Een beschrijving van de sociaal-maatschappelijke dimensie van de Afschei-

ding heeft relatieve betekenis. Het gaat erom in welke plaats je wie met wie 
vergelijkt. Dus heb je eerst een totaalbeeld op lokaal niveau nodig: hoe is ter 
plaatse de sociaal-maatschappelijke gelaagdheid?  De verschillen tussen een 
grote stadsgemeente en een plattelandsgemeente zijn aanzienlijk: in een gro-
te stad was de ‘grote burgerij’ drie keer zo sterk vertegenwoordigd ten opzichte 
van het platteland (6% versus 2%) en de ‘kleine burgerij’ twee keer zo sterk (35% 
versus 18%).13 De bevolking van het platteland bestond voor een derde deel uit 
zelfstandige boeren. Ook waren op het platteland arbeiders sterker vertegen-
woordigd dan in de steden (36% versus 20%). 

4.  Wil je de sociaal-maatschappelijke positie van de afgescheidenen goed kunnen 
interpreteren, dan is een vergelijkend onderzoek met de sociaal-maatschappe-
lijke gelaagdheid van de Hervormde Gemeente nodig. Dit is binnen het kader 
van deze studie ondoenlijk, gezien de omvang van de Hervormde Gemeente 
van Amsterdam. 

10  Hij spreekt bij laag I (‘de aanzienlijken’) van twee substanden, te weten: ‘de aristocratie’ en ‘de fatsoenlijke 
stand’ (bestaande uit de grote burgerij en de grote boeren); en bij laag II (‘het volk) van vier substanden, te 
weten: ‘kleine burgerij’, ‘de kleine boeren’, ‘de arbeiders’ en ‘de bedeelden’.

11  Deze driedeling is sindsdien door onderzoekers het meest toegepast, bijvoorbeeld door De Gast, Stokvis en 
Beekhuis.

12  Dick Kuiper, ‘Kerngroepvorming, met name binnen het Amsterdamse Réveil. Over sociale lagen en 
familierelaties in de lange negentiende eeuw (1815-1914)’ in: Fred van Lieburg (red.), Opwekking van de natie 14.

13  Voor deze percentages zie H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, p. 603, gebaseerd 
op H. Knippenberg en B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800 
(Nijmegen 1988) 33.
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5.  Er moeten criteria gekozen worden om de standen in te delen: sociale criteria 
(familie, levenswijze, prestige), economische criteria (vermogen, inkomen, be-
roep) of politieke criteria (gezag, macht). De operationalisering van deze crite-
ria is niet eenvoudig. Hoe meet je bijvoorbeeld prestige en status? Bovendien is 
de toepassing van huidige criteria op het verleden riskant, omdat de waarde-
ring van beroepen in de loop der tijd aan verandering onderhevig is. Het meest 
objectieve criterium zijn de belastingaanslagen, door sociologen gebruikt om 
de economische positie van een onderzochte populatie vast te stellen (het ‘be-
roepsstratificatie-onderzoek’).14 Ook hiervan geldt dat dit buiten de mogelijk-
heden van dit onderzoek ligt.

5.3  Vaststelling sociaal-maatschappelijke positie 
van de Amsterdamse afgescheidenen

Daarom kies ik voor een verkorte route om zicht te krijgen op de sociaal-maatschap-
pelijke dimensie van de Amsterdamse Afscheidingsbeweging. Als bron daarvoor 
gebruik ik de door predikant Van Velzen nauwkeurig bijgehouden lidmatenregis-
ters. Daarin tekende hij aan welke beroepen de leden uitoefenden. Ook noteerde hij 
de straatnamen waar de afgescheidenen woonden. Beide gegevens samengenomen 
geven een indicatie van de verspreiding van de Amsterdamse afgescheidenen over 
de drie lagen van de toenmalige standensamenleving.15 

Beroep frequentie

dienstbode 93

schoenmaker 27

naaister 24

dienstbare 17

kleermaker 15

broodbakker 13

boer 13

koopman 13

scheepstimmerman 12

timmermansknecht 11

Tabel van de tien meest frequente beroepen onder de Amsterdamse afgescheidenen

14  Bij deze onderzoeksmethode moet worden vastgesteld welke inwoners belasting betaalden en hoeveel 
grond men bezat. Als grens tussen laag I en laag II hanteert De Gast 10,50 gulden aan hoofdelijke omslag of 
het bezit van 11 bunder land.

15  Een overzicht van de beroepen van de Amsterdamse afgescheidenen is te vinden in bijlage 4, een overzicht 
van hun woonadressen (straatnamen) in bijlage 5.
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5.3.1  criterium 1: de beroepen van de Amsterdamse afgescheidenen
Welke beroepen oefenden de Amsterdamse afgescheidenen uit in de periode 1835-
1860? Het lidmatenboek vermeldt 648 beroepen en 60 keer de aanduiding ‘geen be-
roep’, wat zal duiden op (tijdelijke) werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Plaats 
je deze beroepen in het spectrum van de toenmalige standensamenleving, dan ont-
staat het volgende beeld:

De arbeidersstand (laag III) was sterk vertegenwoordigd. Kenmerkend voor de Af-
gescheiden Gemeente was het grote aantal dienstboden. Als je hier de ‘dienstmaag-
den’ en ‘dienstbaren’ bijtelt, kom je op 116 vrouwen die een dienstbetrekking hadden 
bij welgestelde Amsterdammers, bij wie men kost en inwoning genoot.16 De kerken-
raad had dermate met dit gegeven te rekenen, dat de kerkdiensten niet langer dan 
twee uur mochten duren, zoals eerder naar voren kwam. Bij de mannen vallen de vele 
soorten knechten op, eveneens te rekenen tot laag III. De lidmatenregisters tellen er 
91, zoals: broodbakkersknechten, timmermansknechten, tabaksverkopersknechten, 
wijnverkopersknechten en goudsmidsknechten. Begrijpelijk dat de sterke aanwezig-
heid van deze laagste stand de heersende elite tot de overtuiging bracht dat de Af-
scheiding in Amsterdam een zaak van het onderontwikkelde volk was.

Een tamelijk groot deel van de Amsterdamse afgescheidenen had een betrekking 
in de handel, de dienstverlenende sector of als kleine zelfstandigen (laag II). Zij be-
hoorden tot de kleine burgerij. De dienstverlenende sector leverde als vanouds een 
belangrijk aandeel in de werkgelegenheid van de hoofdstad. De lidmatenregisters 
vermelden beroepen als: bakkers, scheepstimmerlieden, winkelier, koopman/
koopvrouw in etenswaren (aardappelen, groente, boter, melk), gebruiksartikelen 
(ijzerwaren, hout, papier, biksteen, aardewerk, turf) en genotsmiddelen (wijn, ta-
bak). Ook verdienden sommigen hun brood in de boekenbranche of suikerindus-
trie. Verder waren er onder de afgescheidenen diverse landbouwers en molenaars 
te vinden. Anderen vonden werk in het onderwijs, op kantoor, als ‘aanspreker’ 
(rouwaanzegger) of ambtenaar bij de gemeente. Binnen laag II waren afgescheide-
nen te vinden die een goede positie hadden opgebouwd: oefenaar Middel was door 
zijn patroons aangesteld als chef op een ankersmederij, waardoor hij met een vrouw 
uit de gegoede stand kon trouwen.17 Jan Daniël Brandt beschikte over een riant ver-
mogen dankzij de suikerraffinaderij.18 Wormser had een goede betrekking, al be-
hoorde hij standsmatig niet tot het Réveil-convivium.19 In het politieverslag van 17 
juli 1836 wordt gesproken over de aanwezigheid van ‘al de bekende meer gegoede 

16  Andere vrouwenberoepen waren: winkelierster 7, dienstmaagd 7, schoonmaakster 5, wasvrouw 3, 
huishoudster 3, baker 2, hoedenmaakster 2, onderwijzeres 2, mutsenmaakster 1, plooister 1.

17 Middel, Gods menigvuldige reddingen 48.
18  ClB aan Minister Hervormde Eredienst, 9.11.1835 (Bos II, 543). Dat Jan Daniël Brandt een vermogend man 

was blijkt uit het feit dat hij zijn schoonvader Aarnaut Hasselman f 8000,- verstrekte voor diens kwijnende 
zeepziederij (Smits VI, 111 voetnoot 66).

19  Dick Kuiper, ‘Kerngroepvorming’ 47, voetnoot 18. Kuiper rekent hem tot de derde laag binnen de zes sociale 
lagen die hij onderscheidt (p. 60).
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leden van dit gezelschap als de Heer Weimer enz.’20 Wilhelm Weimer was kastelein 
en woonde op de hoek Keizersgracht/Brouwersgracht. En van Willem Delvendiep 
en Petrus van Veen wordt vermeld dat ze ‘ rentenier’  waren.

Onder de afgescheidenen waren tenslotte ook leden te vinden die met waar-
schijnlijkheid of zekerheid tot laag I gerekend moeten worden. Zeer vermogend was 
mevrouw J.J. Zeelt uit Baambrugge, de weldoenster onder de afgescheidenen.21 En 
advocaat Maurits van Hall, afkomstig uit een aanzienlijk Amsterdams patriciërsge-
slacht, behoorde tot de toplaag in Amsterdam.22 

Tot slot twee uitspraken die de gemengde samenstelling van de Amsterdamse 
gemeente bevestigen. De kerkenraad betreurde het dat de gegoede leden tijdens de 
repressieve maatregelen van de overheid zich schaamden om de ‘eenvoudige wonin-
gen’ van mede-afgescheidenen te bezoeken.23 Ook een uitlating van Elise Schiotling 
wijst erop dat de Afgescheiden Gemeente een gemêleerde gemeente was:24

In de partij der Afscheiding gingen (...) eenige zeer aanzienlijke families 
mede, en dit gaf iets zeer pikants, ja soms iets komisch aan de ontmoetingen, 
die ik in die dagen aanschouwde. Dit réveil schudde letterlijk alle rangen en 
standen dooreen, en de rijke weduwe Mevrouw Zeelt, die een steunpilaar 
der militante gemeente was, zag men naast eene vrouw zitten, die mij als de 
godzalige overste der gootscheppers van Amsterdam werd aangewezen.

Hoe ziet het totaalplaatje er nu uit? Tel je de knechten en arbeiders op, dan kom je 
aan tenminste 331 personen (51,1%) die tot de laagste sociale klasse behoorden (laag 
III). Maar daarnaast zijn er bijna evenveel personen uit laag II (317 = 48,9%).25 Ook 
als de cijfers van laag II te optimistisch zijn ingeschat, lijkt de sociale gelaagdheid 
onder de Amsterdamse afgescheidenen niet significant af te wijken van de gemid-
delde Amsterdamse bevolking.26  

In de gangbare beeldvorming met betrekking tot de Amsterdamse afgeschei-
denen speelde ongetwijfeld mee dat de grotendeels aristocratische Amsterdamse 

20  Bos III, 323. Zie verder over hem: commissaris van politie aan burgemeester, 13.3.1836 (NHA); Bos III, 203-
204, 206-207.

21  Geen van de politierapporten vermeldt haar aanwezigheid in de bijeenkomsten van de Amsterdamse 
gemeente. Soms ging Scholte voor in haar woning op ‘Postwijk’ en bediende hij daar het avondmaal (vgl. Zeelt 
aan koning, 23.3.1846 waar ze spreekt over het houden van huiselijke godsdienstoefeningen; Bos IV, 476).

22  ‘Tot nog toe evenwel is er niemand bekend van eenigen naam of invloed, die openlijk hunne zijde 
schijnt te kiezen buiten den advocaat A.M.C. van Hall, wiens pleitrede voor de vrijheid van openlijke 
godsdienstoefeningen thans het licht ziet’ (Ingekomen stukken ClB 1835-1837, kladversie d.d. 9.11.1835, 
gevoegd bij stuk 365). Dick Kuiper rekent Van Hall tot de kerngroepleden van het Réveil (16). Van Hall komt 
niet voor in door Kuiper opgenomen geneagrammen (p. 47, voetnoot 18).

23 CB 78: KR aan gemeente, 15.12.1837.
24 Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling 32.
25 Ontleend aan de gegevens vermeld in bijlage 4.
26  Aart de Groot geeft als statistiek dat rond 1850 4-7% van de stadsbevolking tot de gegoede stand 

behoorde, 25-33% tot de middengroep en 60-70% tot de onderste laag van de bevolking (De Groot, ‘Het 
vroegnegentiende-eeuwse Nederland’ in: W. Bakker e.a., De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis 
(Kampen 1984)).
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Réveilkring – op het echtpaar Van Hall na – niet met de Afscheiding meeging. Dit 
versterkte bij de heersende elite de gedachte dat de Afscheiding in Amsterdam een 
zaak van de onderste regionen in de samenleving was. Het verklaart tevens waarom 
Simon van Velzen in het jaarverslag van 1841 schrijft: ‘De Gemeente (...) is echter bij 
de meerderdeel der menschen in groote verachting. Ook zijn de leden der Gemeente 
over het algemeen uit de geringste standen in de Maatschappij, slechts enkele meer 
gegoede burgers bevinden zich daaronder.’ 

De conclusie op grond van de beroepsvermelding in de lidmatenregisters is dat 
de Amsterdamse afgescheidenen een redelijk getrouwe afspiegeling vormden van 
de sociaal-maatschappelijke gelaagdheid van de stad als geheel. De afgescheidenen 
behoorden zeker niet alleen tot de laagste stand van de samenleving. 

5.3.2  criterium 2: spreiding van de afgescheidenen over de verschillende stadsdelen 
Op grond van de lidmatenregisters kan eveneens in kaart worden gebracht in welke 
stadsdelen de afgescheidenen in de periode 1835-1860 woonden. Inzicht in deze ver-
spreiding is van belang, omdat de resultaten rechtstreeks vergeleken kunnen wor-
den met een onderzoek dat Marco H.D. van Leeuwen verrichte naar de bijstand in 
Amsterdam in de jaren 1800-1850.27 Van Leeuwen deelde Amsterdam op in dertien 
stadsdelen en stelde voor ieder stadsdeel een pauper- en een  elite-index vast. Door 
de spreiding van de afgescheidenen te vergelijken met de resultaten in Van Leeu-
wens dissertatie, wordt inzage verkregen hoe de Amsterdamse afgescheidenen ver-
spreid waren over de armere en rijkere stadsdelen.   

De vermelding in de lidmatenboeken laat zien dat de Amsterdamse afgescheide-
nen voornamelijk in vier stadsdelen geconcentreerd waren.28 

De eerste en grootste concentratie afgescheidenen (een derde deel) bevond zich 
in de buurt van het kerkgebouw aan de Bloemgracht, in de verpauperde Jordaan 
(bij Van Leeuwen stadsdeel 3), vooral in de Anjelierstraat, Bloemstraat, Egelantier-
straat, Leliestraat, Nieuwe Leliestraat en de aanliggende grachten. In dit stadsdeel 
woonden bijvoorbeeld Pieter de Wekker en Jannetje Beekman.29 Ondanks uitvoeri-
ge reparaties aan hun huis op de Anjeliersgracht in oktober 1844 en april 1850 met 
geld van de diaconie, werd hun woning in mei 1851 onbewoonbaar verklaard.  

Een tweede stadsdeel waar de afgescheidenen goed vertegenwoordigd waren, 
was de welvarende grachtengordel ten westen en zuiden van het oude centrum: de 
Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht (bij Van Leeuwen stadsdeel 2). 
Hier moeten echter geen onjuiste conclusies aan worden verbonden. Het ging hier 
vrijwel altijd om niet-welgestelde afgescheidenen. Veel dienstbodes vonden hier 
werk bij aristocratische families, waar ze kost en inwoning genoten. 

Een derde concentratie afgescheidenen was te vinden aan de andere zijde van de 

27  Marco H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en 
overlevingsstrategie (Utrecht 1990). Van Leeuwen baseert zijn indeling op een onderzoek naar 17.108 
gezinnen, die in de winter van 1846/47 onderstand van de algemene armencommissie kregen.

28 Zie bijlage 5.
29 Vgl. Not 20.10.1844, art. 6; Not diak 16.4.1850; idem 6.5.1851; idem 29.7.1851.
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stad: op de Oostereilanden, met z’n scheepswerven en dokken (bij Van Leeuwen 
stadsdeel 13). Vooral op Kattenburg en Kadijkseiland woonden tientallen afgeschei-
denen. Dit geldt op grond van de pauper- en elite-index van Van Leeuwen zeker niet 
als een arm gebied van Amsterdam. Er was hier veel bedrijvigheid te vinden.

Tenslotte woonde een behoorlijk aantal afgescheidenen in het zuidelijke deel van 
de stad: de grachtengordel tussen de Lijnbaansgracht en de Singelgracht, zoals de 
Nieuwe Looijerstraat en de Utrechtse Dwarsstraat (bij Van Leeuwen stadsdeel 7), 
of – in het centrum – Oude Zijde tussen Damrak/Rokin en de Gelderse Kade/Klo-
veniersburgwal (bij Van Leeuwen stadsdeel 8). Deze wijken kenmerkten zich door 
een relatief lage pauper-index en een relatief hoge elite-index. Hier woonde het be-
ter gesitueerde deel van de Amsterdamse afgescheidenen.

De vier hoofdconcentraties van de afgescheidenen in Amsterdam
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Stadsdeel bij 
Van Leeuwen

aantal
afgescheidenen

percentage van 
de CAGK A’dam

pauperindex elite-index

1 34 3,8% 41 81

2 tweede concentratie 114 12,7% 43 367

3 eerste concentratie 309 34,5% 160 24

4 26 2,9% 73 74

5 9-42 1,0-4,7% 104 292

6 9-41 1,0-4,7% 13 183

7 vierde concentratie 62-85 6,9-9,5% 110 140

8 vierde concentratie 75 8,4% 72 138

9 48 5,4% 106 94

10 8 0,9% 257 55

11 4 0,4% 121 117

12 10 1,1% 86 107

13 derde concentratie 95 10,6% 87 42

buiten de stad 51 5,7% - -
Verspreiding van afgescheidenen over dertien Amsterdamse stadsdelen

De verdeling van afgescheidenen over de verschillende wijken in Amsterdam be-
vestigt de conclusie die op grond van de uitgeoefende beroepen werd getrokken. In 
de Jordaan behoorde iedereen tot de onderste sociale laag, maar daar stonden an-
dere stadsdelen tegenover met een relatief hoge elite-index. De sterke concentratie 
afgescheidenen in de Jordaan heeft in overheidskringen en bij hervormde kerkbe-
sturen in sterke mate bijgedragen aan de indruk dat de Afscheidingsbeweging in 
Amsterdam zich afspeelde onder het ongeletterde, armste deel van de bevolking. 

Er zijn nog enkele aanvullende gegevens die aantonen dat de Amsterdamse afge-
scheidenen niet uitsluitend tot het armste deel van de bevolking behoorden. Onder de 
beter bemiddelde leden bevonden zich zeven eigenaren van woningen, die zich garant 
stelden voor de aankoop van het kerkgebouw.30 Zij konden zich dit financiële risico per-
mitteren. Een tweede gegeven: tegenover de helft van de ouders die het schoolgeld voor 
de diaconieschool niet konden betalen, stonden ouders die dubbelop bijdroegen. Zij 
betaalden voor hun schoolgaande kinderen jaarlijks zestien gulden,31 waardoor aan de 
kinderen van de armste gezinnen gratis onderwijs kon worden aangeboden.32

30 Zie het verslag Van Velzen eind notulenboek 4, bij 3.9.1844.
31 Namelijk vier gulden per kwartaal. Zie jaarverslag Van Velzen over 1841; Not 22.2.1848, art. 4.
32  Zie de opgaven bij Not diak 9.1.1840, art. 1 en Not diak 7.1.1851 (gratis onderwijs werd gegeven aan 

respectievelijk 30 van de 66 en 33 van de 71 kinderen).
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5.4 Terugblik

Dit hoofdstuk gaf een indicatie van de sociaal-maatschappelijke positie van de Am-
sterdamse afgescheidenen. Op basis van beroepen en woonadressen kon worden 
vastgesteld dat er vier concentraties afgescheidenen in de stad te vinden waren: in 
de verpauperde Jordaan, op de oostelijke eilanden, bij aristocratische families in de 
grachtengordel en – tenslotte – in het zuidelijke deel van de stad. Tot de bovenlaag 
behoorde advocaat Van Hall, afkomstig uit een aanzienlijk Amsterdams patriciërs-
geslacht. J.J. Zeelt, woonachtig te Baambrugge en lid van de Amsterdamse Gemeente, 
beschikte over een riant vermogen. De verspreiding van de Amsterdamse afgeschei-
denen over de stad werd vervolgens vergeleken met de stadsdelen, waaraan Marco 
H.D. van Leeuwen in zijn dissertatie over de bijstand een pauper- en elite-index toe-
kende. De afgescheidenen werden gelokaliseerd in stadsdelen met een hoge paupe-
rindex/lage elite-index, maar evenzeer in stadsdelen met een lagere pauperindex/
hogere elite-index. De combinatie van beide gegevens  – uitgeoefende beroepen en 
verspreiding over de verschillende stadsdelen – laat zien dat de afgescheiden een ta-
melijk natuurlijke afspiegeling vormden van de toenmalige Amsterdamse samenle-
ving. Een ruime meerderheid van de afgescheidenen behoorde tot laag III, maar dat 
gold evenzeer voor de stadsbevolking als geheel. In tegenstelling tot de heersende 
opinie bij de kerkelijke en politieke elite, moet een substantieel deel van afgescheide-
nen tot de kleine burgerij (laag II) gerekend worden; enige leden behoorden zelfs tot 
de bovenlaag van de toenmalige standensamenleving (laag I). De these dat de afge-
scheidenen behoorden tot de onderste laag van de maatschappij, moet ook ten aan-
zien van Amsterdam als onjuist worden verworpen. 
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6. De invloed van de 
Nadere Reformatie 

6.1 Inleiding

In de Verzamelde Werken van Hendrik de Cock is een groep brieven opgenomen die 
De Cock kreeg uit het hele land. Daaronder bevindt zich een brief van een 26-jarige 
‘dienstbare jongeling’ uit de provincie Noord-Holland. Aangenomen mag worden 
dat, gezien de geringe bezetting van afgescheidenen in andere delen van Noord-Hol-
land en het feit dat De Cock meermalen Amsterdam heeft bezocht, deze brief vanuit 
de hoofdstad is verstuurd. Helaas is de naam van de schrijver onbekend.1 Het kli-
maat van deze brief ademt een bevindelijke spiritualiteit, herkenbaar aan de vol-
gende kenmerken:
• wekenlang denken: ‘ik ben verdoemd’ 
• geen toegang vinden tot de troon van genade
• alleen maar zonden in zichzelf zien
•  niets zien van het nieuwe leven in Christus en daaruit concluderen: ‘dat ik 

van God verlaten ben, en eeuwig zal verlaten wezen’
• angst om zichzelf voor eeuwig te bedriegen
• vertrouwen dat de Geest levend maakt, ook als het gevoel ontbreekt
•  verlangen om meer voor God te leven
 
Deze spiritualiteit domineerde op de gezelschappen en conventikels. Zij was mede 
gevormd door ‘oude schrijvers’ uit de 18e eeuw. Zo las deze jongeman uit Wesseli-
us, ‘hetwelk mij zeer verkwikte, naardien ik dezelfde gronden, die mij zoozeer be-
angsten, uit hem mogt trekken, waarmede hij te strijden had, die zulken heiligen 
en kloekmoedigen man was.’2 Hiermee hebben we één van de inspiratoren uit de 
Nadere Reformatie te pakken. De predikanten van de Nadere Reformatie creëerden 
een leercontext voor latere generaties met hun gedrukte preken, traktaten en leer-
boekjes. In dit hoofdstuk ga ik na hoe de doorwerking van de Nadere Reformatie op 

1  Deze brief is te vinden in: H de Cock, Verz. Geschr. 408-410. Naar mijn mening stelt C. Smits ten onrechte dat 
deze jongeman Wormser moet zijn geweest (Geref Stemmen, Tijdschrift t.d.v. de leden der Geref kerken 14 (1982) 
p. 72.) De sterk bevindelijke spiritualiteit van deze brief past niet bij Wormser, en het is onwaarschijnlijk dat 
Wormser – zoals in deze brief gebeurt – een vers van Datheen zou aanhalen. De stijl van Wormser is helder 
en concreet, in tegenstelling tot het taalveld van deze brief. Het lukte mij niet de auteur te achterhalen. 
Naar eigen zeggen is hij in maart 1834 (datering brief) 26 jaar. Dan moet hij geboren zijn in 1807/1808. Nic.H. 
Obbes, R.G. Kamans en H.H. Middel vallen af (geboren in resp. 1796, 1798 en 1802); enkele leden die wel in 
1807/1808 geboren zijn, komen niet in aanmerking (J.D. Brandt, A.M.C. van Hall, J.A. Wormser).

2 Meer over Johannes Wesselius in par. 6.3.



118

de Afscheidingsbeweging in Amsterdam is geweest. Een dergelijke beschrijving is 
welkom, aangezien er tot nog toe weinig onderzoek is gedaan naar de invloed van 
de Nadere Reformatie op de Afscheiding.3 Welke schrijvers uit de 17e en 18e eeuw 
haalden de afgescheidenen aan? Welke conclusies kunnen daaraan worden ver-
bonden?4 Kenden de afgescheidenen de Reformatie uit de 16e eeuw rechtstreeks 
of alleen via de bril van de Nadere Reformatie?5 Veel nieuwe studieresultaten over 
de Nadere Reformatie zijn in de afgelopen decennia gepresenteerd.6 Alle reden dus 
voor een nadere verkenning van de doorwerking van de Nadere Reformatie op de 
Afscheiding. Daarbij gaat het niet alleen om auteurs van Nederlandse herkomst, de 
Nadere Reformatie stond van meet af aan in contact met het Engelse puritanisme. 
Boeken werden over en weer vertaald, bezoeken over en weer gebracht.  

6.2 De beweging van de Nadere Reformatie in Amsterdam

De beweging van de Nadere Reformatie in Nederland maakte deel uit van het inter-
nationale piëtisme in de 17e eeuw. Daartoe behoorde ook het Duitse piëtisme en het 

3  Een belangrijke aanzet gaf J. van der Haar, ‘Welke geschriften van de oudvaders lazen de afgescheidenen?’ 
in: DNR 8 (1984), nr. 2, 61-66 (zie www.ssnr.nl). Hij vond bij de afgescheidenen heruitgaven van (in 
alfabetische volgorde): K. Alardin, J. C. Appelius, Th. Avinck, Joh. Beukelman, Dion. Bouman, H. ter 
Borgh, Jac. Borstius, W. à Brakel, Th. à Brakel, W. ter Burch, Maria Buys, A. Comrie, J. Ens, W. Eversdijk, 
Aeg. Frankcen, Jac. Fruytier, Eva van der Groe, Th. van der Groe, Jac. Groenewegen, Joh. Groenewegen, 
Herm. Hermsens, P. Immens, J . van der Kemp, Jac. Koelman, H. van Lis, Jod. van Lodenstein, E. Meiners, 
L. Myseras, P. Nahuys, C. van Niel, J. Nupoort, Geesjen Pamans, F. Ridderus, A. Rotterdam, Henr. van Ryp, 
G. Saldenus, W. Schortinghuis, B. Smytegelt, Joh. Stoter, Joh. Teellinck, S. Tjaden, G. Udemans, J. Vermeer, 
Abr. van de Velde, Joh. Verschuir, C. van Vollenhove en H. Witsius.

4  C. Augustijn, ‘De Afscheiding in 1984’ in: NAK 65 (1985) 236vv; vgl. A. de Groot, ‘Nieuwe literatuur over de 
afscheiding van 1834’ in: GTT 1986, met als stelling op p. 317: vernieuwde studie naar de Nadere Reformatie 
verplicht ertoe aandacht te geven aan de verhouding van deze stroming tot de Afscheiding. Aandacht voor deze 
relatie geeft H. Florijn, ‘De invloed van de Nadere Reformatie op de kruisgezinden en de ledeboerianen – een 
verkenning’ (zie www.ssnr.nl) en het eerder aangehaalde artikel van J. van der Haar uit DNR 8 (1984) nr. 2, 61-66.

5  Vgl. de conclusie van T. Brienen, ‘Afscheiding en Nadere Reformatie’ in: In Trouw Gescheiden (Kampen 1984) 
over hoe de Afscheiding door de Nadere Reformatie is beïnvloed: ‘In de tweede helft van de 19e eeuw groeit 
in de Afscheiding al sterker aandacht voor dè Reformatie en voor J. Calvijn, al blijft de Nadere Reformatie 
als onderstroom voortbestaan.’

6  Zoals T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers 
(’s-Gravenhage 1986); T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme (’s-Gravenhage 
1989); T. Brienen (e.a.), Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie (Kampen 1990); Brienen, T. (e.a.), 
Theologische aspecten van de Nadere Reformatie (Zoetermeer 1993). In deze studies belangrijke bijdragen van 
o.a. T. Brienen, K. Exalto, J. van Genderen, C. Graafland, L.F. Groenendijk, W.J. op ’t Hof, G.H. Leurdijk en 
W. van ’t Spijker. Belangrijk studie- en bronnenmateriaal is verder te vinden op www.ssnr.nl/pietas, www.
ssnr.nl/kernstudies en www.pietasonline.nl. Van fundamenteel belang is de bijdrage van C. Graafland, 
W.J. op ’t Hof, F.A. van Lieburg, ‘Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling’ in: DNR 19 
(1995) 105-184 (ssnr.nl/kernstudies). Het bevat de resultaten van een grondige evaluatie van het onderzoek 
naar de historiografie van de Nadere Reformatie, een begripsbepaling, een karakteristiek van de beweging 
en een tijdsafbakening. De nieuwe begripsbepaling is bedoeld om éénheid van onderzoek te bevorderen en 
terminologische verwarring te voorkomen. Samenvattende kerkhistorische overzichten over de Nadere 
Reformatie bij: T. Brienen, Prediking van de Nadere Reformatie 288-306; C. Graafland, ‘Kernen en contouren 
van de Nadere Reformatie’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste 
vertegenwoordigers 349-367; F.A. van Lieburg, Levens van vromen 179-187; F.A. van Lieburg, Living for God. 
Eighteenth-century Dutch Pietist autobiography (Oxford 2006) 17-19; W. van ’t Spijker, ‘De Nadere Reformatie’ 
in: T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers 5-16.
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Engelse puritanisme. Vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie namen de re-
formatorische leer tot uitgangspunt, ze concentreerden zich vervolgens op de door-
werking  van het gereformeerde vroomheidsideaal in de Nederlandse samenleving. 
Daarbij is kenmerkend dat men zich met reformatieprogramma’s tot de overheid 
wendde.  Dit hangt samen met de theocratische overtuiging dat Nederland be-
schouwd moest worden als het ‘Israël in het Westen’: God had zich op een nauwe 
wijze aan ons land verbonden. De Nadere Reformatie vertoonde als vroomheidsbe-
weging verwantschap met voor-reformatorische vroomheidsbewegingen. Vooral 
voor Thomas à Kempis bestond een bijzondere voorliefde.7 

De overwinning van de calvinistische orthodoxie op de Dordtse synode van 
1618/1619 leidde paradoxaal genoeg tot haar nederlaag. De Gereformeerde Kerk 
werd de bevoorrechte kerk en kreeg een toestroom van nieuwe leden. Er  groeide een 
generatie op die niet bewust voor het calvinisme had gekozen. Als gevolg hiervan 
kreeg kreeg de Gereformeerde Kerk een volkskerkelijk karakter. Hiertegen kwam 
de beweging van de Nadere Reformatie in verzet. Haar idealen waren in sterke mate 
geïnspireerd door het puritanisme in Engeland. Diverse factoren speelden hierbij 
een rol: 1. de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen, 2. Willem Teellincks 
bezoek aan Engeland, 3. naar Nederland uitgeweken puriteinen, 4. de aanwezigheid 
van Engelstalige en Schotse gemeenten en garnizoensplaatsen in Nederland, 5. een 
hausse aan vertalingen van puriteinse werken door Teellinck, Voetius en Koelman 
en 6. de hoogleraarspost van de puritein Amesius te Franeker.8 Veel kenmerken van 
puriteinse vroomheid gingen de Nadere Reformatie stempelen: een gedetailleerde 
registratie van de zielsprocessen, een precieze regelgeving voor de levensheiliging, 
aandacht voor gezin en opvoeding, het aanleggen van geestelijke dagboeken, het 
vastleggen van bekeringsgeschiedenissen, prediking op de praktijk van het geloof 
gericht; de classificatiemethode in de prediking; het uitzien naar vervulling van 
openstaande bijbelse profetieën, persoonlijke en collectieve verbondssluitingen 
met God, zondenregisters, een aversie tegen het gebruik van liturgische formulie-
ren, verzet tegen het onderhouden van christelijke feestdagen (gezien als een on-
dermijning van de zondag) en de visie op de zondag als een verplaatste sabbat.9

Fred van Lieburg wil de term Nadere Reformatie alleen laten slaan op de bewe-
ging die langs kerkelijke en politieke weg via reformatieprogramma’s trachtte om 

7  C. Graafland, ‘De invloed van de Moderne Devotie in de Nadere Reformatie, ± 1650-± 1750’ 47-69, 302-303; 
W.J. op ‘t Hof, ‘Eenen tweeden Thomas à Kempis (doch ghereformeerden)’ 151-165, 307-308.

8  Guilielmus Amesius (1576-1633); geboren te Ipswich; een puritein die als doel van de theologie zag: een 
vroom en God verheerlijkend leven; aanhanger van de filosofie van Ramus met afkeer van aristotelische 
onderscheidingen; de nadruk viel bij hem op de menselijke wil; de kern van het zaligmakend geloof ligt in 
een vast vertrouwen, meer dan in het bezit van kennis; Amesius week na een conflict met de Anglicaanse 
kerk naar Nederland uit; hij trad op als adviseur van Johannes Bogerman, de voorzitter van de Dordtse 
synode; hoogleraar te Franeker 1622-1632. Over Amesius: BLNP; W. van ’t Spijker, ‘Guilelmus Amesius 
(1576-1633)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 53-77 [i] [ssnr.nl]; ENR 
(artikel W. van ’t Spijker).

9  Zie vooral W.J. op ‘t Hof, ‘De internationale invloed van het Puritanisme’ in: W. van ‘t Spijker, R. Bisschop, 
W.J. op ‘t Hof, Het Puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed (’s-Gravenhage 2001) 271-384.
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land en volk voor de idealen van gereformeerde vroomheid te winnen.10 Tot hal-
verwege de 17e eeuw koesterde de Nadere Reformatie hoopvolle verwachtingen. Dit 
veranderde toen duidelijk werd dat de stedelijke regeringen niet van plan waren om 
eenzijdig partij voor de voetianen te kiezen. Er ontstonden conflicten tussen magis-
traten en nadere reformatoren: in 1660 overkwam dit Johannes Teellinck en Abra-
ham van de Velde te Utrecht, in 1674 Jacobus Koelman te Sluis. Zij werden uit hun 
gemeenten verbannen. In het laatste kwart van de 17e eeuw vielen leiders als Voeti-
us en Van Lodenstein weg. In 1682 deed een Zeeuwse classis een laatste poging om 
een reformatieprogramma door te zetten. Van Lieburg pleit er daarom voor de term 
Nadere Reformatie alleen te hanteren voor de 17e eeuw. Zijn pleidooi helpt om met 
meer historisch reliëf naar deze vroomheidsbeweging te kijken: de Nadere Refor-
matie in enge zin wordt gekenmerkt door haar programmatische aanpak, daarvan 
is in de 18e eeuw – door  hem genoemd de Nadere Reformatie in ruime zin – geen 
sprake meer. 

In het onderzoek naar de Nadere Reformatie wordt gesproken van een bloei- en 
vervalperiode.11  De bloeiperiode valt samen met de Nadere Reformatie in enge zin. 
Men geloofde in het ideaal van kerstening van de gehele samenleving naar gerefor-
meerde snit. Toen dat ideaal moest worden prijsgegeven vond een proces van resig-
natie en verinnerlijking plaats.12 Steeds nauwkeuriger trachtten de gereformeerde 
piëtisten te onderscheiden tussen waar en vals geloof, steeds uitvoeriger werd het 
innerlijk van de mens geanalyseerd. Maar er is tegelijk sprake van continuïteit tus-
sen de 17e en de 18e eeuw. De aandacht voor het innerlijke geloofsleven en mystiek 
zat er van meet af aan in (Teellinck).13 Anderzijds is bij laatbloeiers als Van der Groe 
en Verschuir aandacht voor het gehele volk te bespeuren. De focus op levenshei-
liging verbond de 17e en 18e eeuw met elkaar, het leven bezat altijd al een zekere 
meerwaarde boven de leer.14 De reformatoren hadden de botten met elkaar verbon-
den en met vlees bekleed – aldus Van Lodenstein in een verwijzing naar het visioen 
van de dorre doodsbeenderen uit Ezechiël 37 – maar leven zat er nog niet in. Ziedaar 
de taak van de Nadere Reformatie. 

Het volkspiëtisme noopte de theologen van de Nadere Reformatie concessies te 
doen ten aanzien van de zekerheid van het geloof. Voor de reformatoren hoorde die 
zekerheid wezenlijk bij het geloof, bevochten als zij was op de onzekerheid schep-

10 F.A. van Lieburg, Levens van vromen 182-184.
11  Van Lieburg spreekt van de ‘vervalthese’ en wijst die af. Zie o.a. Levens van vromen 176-179 en De stille 

luyden 138-140. Van Lieburg en Groenendijk formuleren de volgende bezwaren tegen genoemde these: 
een volle eeuw vervalperiode van twee eeuwen piëtisme is erg lang; in plaats van te spreken van een 
betreurenswaardige versmalling kun je net zo goed spreken van een adequate reactie op veranderende 
omstandigheden; er is geen breuk, de fasen volgen elkaar met een natuurlijke consequentie op.

12  C. Graafland, ‘Het eigene van het gereformeerd piëtisme in de 18e eeuw in onderscheid van de 17e eeuw’ in 
DNR 11 (1982) nr. 2, 37-53.

13  Vgl. Graaflands conclusie dat bij alle verschillen de continuïteit overheerst in de ontwikkeling van het 17e 
en 18e-eeuwse piëtisme (a.a. 37, 50v).

14  W.J. op ‘t Hof,  ‘Gereformeerde piëtisten. Opposanten èn geestverwanten van de doopsgezinden’ in: 
Doopsgezinde bijdragen, Nieuwe reeks 20 (1994) 125 (ssnr/kernstudies).



121De invloed van de Nadere Reformatie

pende  verdienstelijkheidsleer van Rome. Calvijn gebruikte krachtige beelden om de 
zekerheid van het geloof te typeren: zodra de minste druppel van het geloof in het 
hart van de mens druppelt, begint hij het vriendelijke en welgezinde gelaat van God te 
zien; eerst nog uit de verte, maar zeker weten dat het geen verbeelding is! Of: iemand 
zit in een cel opgesloten en ziet door het kleine venster de stralen van de zon een beetje 
schitteren. Zeker weten dat deze glans niet twijfelachtig is!15 Calvijn definieerde ge-
loof als een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid en vaderlijke goedheid 
dankzij Jezus Christus. Op grond van de heersende onzekerheid in het volkspiëtisme 
kwamen de meeste nadere reformatoren echter ertoe om geloofszekerheid te karak-
teriseren als vrucht van het geloof, niet als behorend tot haar wezen.16 Zowel Van der 
Groe als Comrie keerden later naar de reformatorische visie terug. 

Nu naar Amsterdam. Ook daar kreeg de Nadere Reformatie voet aan de grond. 
Een aantal voetiaanse predikanten drong bij het gemeentebestuur aan op het re-
aliseren van het gereformeerde vroomheidsideaal. Deze presentie in de hoofdstad 
mag opmerkelijk heten. De aanwezigheid van nadere reformatoren gold slechts een 
beperkt aantal plaatsen in ons land. Bolwerken waren Middelburg (de bakermat 
van de beweging, ontstaan rond de familie Teellinck), Utrecht (de kring rond Voe-
tius met academische gerichtheid) en Rotterdam. Behalve in Amsterdam vond de 
Nadere Reformatie in Noord-Holland ook weerklank in Hoorn, Enkhuizen en Wog-
num.17 Zowel in Hoorn als Enkhuizen kreeg de Afscheiding van 1834 in bescheiden 
mate voet aan de grond. 

Een belangrijke rol in de verbreiding van de idealen van de Nadere Reformatie 
speelden de publicitaire activiteiten. Amsterdam vervulde hierin, samen met 
Rotterdam, een spilfunctie. Reeds in het begin van de zeventiende eeuw zorgde 
boekhandelaar Jan Evertsz. Cloppenburg voor verspreiding van het werk van Wil-
liam Perkins en William Cowper. De winkel van boekhandelaar Johannes van So-
meren had als uithangbord In Perkins: hij was de uitgever van ‘alle de werken’ van 
Perkins.18 Ook het Johannes Boekholt-fonds bevatte vele werken van puriteinen en 
nadere reformatoren.19 Boekholt gaf werk van Teellinck en Van Lodenstein uit, als-
mede dertien geschriften van Koelman en tien van diens vertalingen van Engelse 
puriteinen. Ook introduceerde Boekholt het werk van John Owen in Nederland en 
deed hij goede zaken met vertalingen van Richard Baxter en John Bunyan. Een an-
der opmerkelijk feit: de contraremonstrant Frederic de Vry (1579-1646), telg uit een 

15 Beide voorbeelden door Graafland aangehaald in De zekerheid des geloofs 40v.
16  Zie hierover de dissertatie van C. Graafland, De zekerheid des geloofs met een uitgebreide analyse van Calvijn, 

de gereformeerde orthodoxie en theologen uit de Nadere Reformatie.
17  In Hoorn waren actief: Petrus de Witte, Jacobus Hondius en Florentius Costerus; in Enkhuizen: Laurentius 

Homma en Guiljelmus Saldenus; in Wognum: Johannes Velthusius (die een hervormingsprogram door zijn 
kerkenraad kreeg aangenomen) (zie C. Graafland, W.J. op ‘t Hof en F.A. van Lieburg, ‘Nadere Reformatie. 
Opnieuw een poging tot begripsbepaling’ in DNR 19 (1995) 157, 161).

18  W.J. op ‘t Hof, ‘De invloed van het puritanisme op Europa’ in: W. van ’t Spijker, R. Bisschop, W.J. op ‘t Hof, Het 
Puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed (’s-Gravenhage 2001) 380.

19  Vgl. J.B.H. Alblas, ‘Johannes Boekholt  (1656-1693)’ in: T. Brienen e.a.,  Figuren en thema’s van de Nadere 
Reformatie 87-97. Hierin tevens vermelding van Cloppenburg en Van Someren; ENR (art. van J.B.H. Alblas).
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aanzienlijk Amsterdams koopmansgeslacht en in 1620 burgemeester van de stad 
geworden, trachtte hoogstpersoonlijk de doelstellingen van de Nadere Reformatie 
in Amsterdam te bevorderen.20 De Vry was bevriend met boekhandelaar Cloppen-
burgh en onderhield contacten met theologen die betrokken waren bij vertaalpro-
jecten van Perkins (V. Meusevoet, P. Ruyl en E. Manglerius).

Tot de voetiaanse predikanten in Amsterdam behoorden Petrus Wittewrongel 
(1609-1662), Petrus Leupenius (1607-1670), Otto Belcampius (1616-1685), Laurentius 
Homma (1627-1681) en Jacobus Koelman (1631-1695). Zij konden voortbouwen op het 
werk van de Amsterdamse contraremonstrant Rudolphus Petri (1586-1649), die zijn 
vaderstad vanaf 1612 had gediend en als een vooraanstaand predikant gold.21 In 
1634 en 1646 presideerde hij de provinciale vergadering Noord-Holland. Hij sympa-
thiseerde overduidelijk met de idealen van de Nadere Reformatie.22 

Wittewrongel riep de stedelijke overheid op om in actie te komen tegen de 
rooms-katholieke schuilkerken in de stad.23 De overheid had conform artikel 36 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis de plicht om de ‘valse godsdienst’ uit te roei-
en. Verder verzette hij zich tegen dronkenschap, pronkzucht, dans en toneel, het 
laatste was voor Joost van den Vondel aanleiding om enkele hekelgedichten op 
Wittewrongel te schrijven. De voetiaanse predikanten kregen bij het stadsbestuur 
voor elkaar dat Vondels Lucifer in februari 1654 voor het laatst werd opgevoerd.24 In 
1655 publiceerde Wittewrongel zijn hoofdwerk Oeconomia christiana, ofte Christelike 
Huyshoudinge, een programma om de idealen van de Nadere Reformatie te realise-
ren op het terrein van huwelijk en gezin (een verdere uitwerking verscheen in 1661). 
In navolging van de puriteinen W. Gouge en W. Perkins was Wittewrongel van me-
ning dat kerkvernieuwing bij de huiselijke eredienst begon. 

Petrus Leupenius was geboren in het Engelse Colchester.25 Hij publiceerde in 1651, in 
lijn met de puriteinse zondencatalogi, het boek De Geessel der zonden: vertoonende het 
weessen, oorsaaken, eigenschappen, en de werkingen der sonden: als ook de middelen tegen 
de selve. Daarin stelde hij allerlei zondige praktijken in de samenleving aan de kaak. 

Otto Belcampius was sinds 1653 als voorganger aan Amsterdam verbonden.26 Hij 
publiceerde in 1661 Hora Novissima, dat is het laetste Uyre, een werk dat hij opdroeg aan 
de burgemeesters en bestuurders van de stad. Het bevatte een oproep tot bekering. 
Aart de Groot betitelt Hora novissima – met Wittewrongels Oeconomia christiana – als 
het hoogtepunt van het puritaniseringsoffensief van de Amsterdamse kerkenraad.

20  Over De Vry: ENR (art. W. J. op ’t Hof); W.J. op ‘t Hof, ‘Frederick de Vry’ in: T. Brienen e.a., Figuren en thema’s 
van de Nadere Reformatie 17-22.

21 Over Petri: NNBW.
22  Zie de titels van zijn publicaties: Spieghel der barmhartigheyd Godts, in de vergevinghe der sonden aen den 

boetveerdigen sondaer: ende der gerechtigheyd Godts in het straffen der sonden van den onboetveerdigen  sondaer 
(1624) en Korte gulden regelen eenes heylighen  levens, uyt het N.T. (1632).

23 Over Wittewrongel: BLNP; ENR (art. W.J. op ’t Hof).
24 L.F. Groenendijk, ‘De Nadere Reformatie en het toneel’ in: De zeventiende eeuw 5 (1989) 147.
25  Over Leupenius: BWPGN; ENR (art. van W.J. op ‘t Hof). Leupenius werkte als eerste gereformeerde predikant 

in ‘s-Hertogenrade (classis Maastricht), daarna te Hattem en vanaf 1642 bijna drie decennia te Amsterdam.
26 Over Belcampius: BLNP (bijdrage van Aart de Groot); ENR (art. van L.G. Zwanenburg).
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Laurentius Homma was een geboren Amsterdammer die als predikant alleen in 
Noord-Holland werkzaam is geweest (Hem 1649, Monnikendam 1652, Enkhuizen 
1654, Amsterdam 1661-1681).27  

Jakobus Koelman woonde na zijn  verbanning uit Sluis (1675) vijftien jaar in Am-
sterdam. Vanuit de hoofdstad ondernam hij talloze reizen, waarbij hij vele con-
ventikels bezocht en daar het woord voerde. In Amstelveen had hij veel aanhang. 
Omdat Koelman een niet onbelangrijke rol in het bronnenmateriaal speelt, wordt 
hierna uitgebreider op deze nadere reformator ingegaan. Zijn veelomvattende re-
formatieprogramma vormde het sluitstuk van de Nadere Reformatie in enge zin. 

Verder kan de figuur van Jean de Labadie (1610-1674) niet ongenoemd blijven.28 
De kring rond Voetius had in juli 1666 De Labadie – een voormalig rooms-katho-
lieke priester, later  jansenist – vanuit Genève naar de Waalse Gemeente van Mid-
delburg gehaald, in de hoop dat hij aan de idealen van de Nadere Reformatie een 
nieuwe impuls kon geven. De Labadie trok volle kerkgebouwen, maar kwam in de 
problemen door zijn kritiek op kerkelijke structuren en het organiseren van con-
ventikels voor gemeenteleden. Hij beschuldigde collega Ludovicus Wolzogen niet 
ten onrechte van cartesiaanse opvattingen. De synode van de Waalse Kerk stelde 
De Labadie echter in het ongelijk, waarna in april 1669 zijn definitieve afzetting 
volgde. De Labadie scheidde zich van de Gereformeerde Kerk af en vertrok met een 
schare trouwe aanhangers in augustus 1669 naar Amsterdam. Daar richtte hij een 
gemeente van ware christenen op, geïnspireerd op de eenvoud van de apostolische 
tijd. Een van zijn aanhangers was Anna Maria van Schurman, de begaafde studente 
die ooit Voetius colleges vanachter een gordijn beluisterde. Op Wilhelmus à Bra-
kel, Jodocus van Lodenstein en Jacobus Koelman oefende De Labadie aanvankelijk 
grote aantrekkingskracht uit. Na een intensieve confrontatie keerden À Brakel en 
Koelman zich van het labadisme af, maar Van Lodenstein bleef onder de bekoring 
van diens inzichten.29 Van Lodenstein voelde zich bezwaard om in de volkskerk nog 
langer het avondmaal te bedienen.30 In september 1670 verhuisde de labadistische 
gemeente van Amsterdam naar Herford in Duitsland (Westfalen). 

Tot slot nog enkele andere namen van predikanten die in Amsterdam in conge-
nialiteit met de Nadere Reformatie in de 17e en 18e eeuw werkzaam zijn geweest: 
Florentius Costerus (1635-1703), Johannes d’ Outrein (1662-1722), Johannes Temmink 
(1701-1768) en Meinardus Meiners (1751-1817), de laatste als hulpprediker. 

27 Over Homma: BWPGN, NNBW.
28  Over De Labadie: BLNP; ENR (art. van R. Bisschop); Johannes van den Berg 100-105; Graafland, C., 

‘Nadere Reformatie en het labadisme’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het gereformeerd 
Piëtisme  (’s-Gravenhage 1989) 275-346 (ssnr.nl/kernstudies); W. van ’t Spijker, ‘De Kerk’ in: T. Brienen, 
K. Exalto, C. Graafland, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 257-267; W. van ’t Spijker, 
‘Jacobus Koelman (1632-1695)’ in: T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste 
vertegenwoordigers 142-151;  J.C. Trimp, Van Lodenstein 120-123, 142.

29 Zie J.C. Trimp.
30 Zie Graafland.
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6.3 Lijst van aangehaalde schrijvers uit de Nadere Reformatie

In het bronnenmateriaal van de Amsterdamse gemeente worden de volgende au-
teurs van de Nadere Reformatie (opgevat in ruime zin) aangehaald. 

Overzicht aangehaalde schrijvers in bronnen van de Amsterdamse Afscheiding31 
Schrijvers uit 17e eeuw  William Perkins (1558-1602) 

John Everard (c.1575-c.1650) 
Willem Teellinck (1579-1629) 
Theodorus à Brakel (1608-1669) 
Elisha Coles (1608-1688) 
Petrus Wittewrongel (1609-1662) 
Abraham van de Velde (1614-1677) 
John Owen (1616-1683) 
Jodocus van Lodenstein (1620-1677) 
Simon Simonides (1629-1675) 
Jacobus Koelman (1631-1695) 
Florentius Costerus (1635-1703) 
Wilhelmus à Brakel (1635-1711) 
Herman Witsius (1636-1708)

 
Schrijvers 18e eeuw:  Wilhelmus Eversdijk (1653-1729) 

Johannes à Marck (1656-1731) 
Abraham Hellenbroek (1658-1731) 
Jacobus Fruytier (1659-1731) 
Johannes d’ Outrein (1662-1722) 
Johannes van der Kemp (1664-1718)  
Bernardus Smytegelt (1665-1739) 
Johannes Wesselius (1671-1745) 
Aegidius Francken (1676-1743) 
Lambrecht Myseras (1676-1740) 
Johan Verschuir (1680-1737) 
Ralph Erskine (1685-1752) 
Justus Vermeer (1697-1745) 
Johannes Temmink (1701-1768) 
Johannes Beukelman (1704-1757) 
Theodorus van der Groe (1705-1784) 
Alexander Comrie (1706-1774) 
Johannes Groenewegen (1709-1764) 

31  De opsomming volgt de chronologische volgorde. Over de meeste vertegenwoordigers van de Nadere 
Reformatie zijn uitstekende artikelen te vinden in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlandse protestantisme (BLNP) [i]. Zie voor een overzicht van uitgaven en herdrukken: http://www.ssnr.
nl/pietas. Op deze website zijn veel publicaties digitaal te raadplegen.
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Rudolphus Ottinga (ca 1730-1783)
   Meinardus Meiners  (1751-1817)

Deze lijst kan niet als uitputtend gelden. Menige verwijzing vond tamelijk wille-
keurig plaats. Er zijn geen inventarissen bekend van bibliotheken van Amsterdam-
se afgescheidenen. Als namen ontbreken kunnen daaraan geen harde conclusies 
worden verbonden.32 J. van der Haar noemt het opvallend dat van een aantal be-
langrijke nadere reformatoren geen herdrukken in de eerste helft van de 19e eeuw 
zijn verschenen.33 Eerst volgt nu een korte beschrijving van de aangehaalde auteurs, 
die steeds uit twee onderdelen bestaat: enige biografische informatie over de betref-
fende theoloog en de vindplaats van de verwijzing. Aan het slot van dit hoofdstuk 
worden observaties gedaan en conclusies getrokken.

William Perkins (1558-1602)
Wel genoemd de ‘vader van alle praktijkschrijvers’ of de ‘vader van het puritanisme’. 
Werkzaam in Cambridge. Hij verbreidde het gedachtengoed van Calvijns opvolger 
Beza in Engeland; evenals Beza aanhanger van de dubbele predestinatieleer. Beïn-
vloedde G. Voetius in Utrecht en G. Amesius in Franeker. Zijn werken verschenen 
in grotere oplagen dan Calvijn ooit meemaakte en werden ook in het Nederlands 
vertaald. Perkins stierf jong. Hij oefende grote invloed op Willem Teellinck uit.34

•  S. van Velzen beriep zich in zijn publicatie tegen oefenaars op Perkins (De Ref 3e 
S (1838) 357).

John Everard (c.1575-c.1650)
Een weinig bekende auteur uit het Engelse taalgebied, wiens werk Schatkamer des 
Evangeliums in 1661 door Houthaak en in 1688 door Boekholt in Amsterdam op de 

32  Vgl. enkele lijsten met werken van nadere reformatoren in bibliotheken van afgescheidenen in het noorden 
van het land, met namen als Franciscus Ridderus (1620-1683) en Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750). Zie 
Wesseling, Gron. I, 168; Gron. II, 91-92, 201-202; Gron. III, 142; Friesl. I, 27.

33  J. van der Haar noemt (in chronologische volgorde): Rippertus Sixtus (1583-1651), Jacobus Trigland (1583-1654), 
Rudolphus Petri/Roelof Pietersz van Niedek (1586-1649), Dionysius Sprankhuyzen (1587-1650), Gisbertus 
Voetius (1589-1676), Hadrianus Visscherus (1599-1666), Adrianus Cocquius (1617-1683), Cornelis Gentman 
(1617-1696), Johannes Visscherus (1617-1694), Simon Simonides (1629-1676), Simon Oomius (1630-1706), 
Nicolaas Simon van Leeuwaarden (1648-1730), Jeremias Hollebeek (1689-1775); zie J. van der Haar, ‘Welke 
geschriften van de oudvaders lazen de Afgescheidenen?’ in: DNR 8e jrg, p. 66. Andere grote namen die in het 
Amsterdamse materiaal ontbreken zijn Jean Taffin (1528-1602), Godefrinus Udemans (1581-1649), Franciscus 
Ridderus (1620-1683), Guilielmus Saldenus (1627-1694) en Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750).

34  Vgl. W. van ’t Spijker in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 73-74 en vooral 
K. Exalto, ‘Willem Teellinck (1579-1629)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Haar voornaamste 
vertegenwoordigers 17-47. Perkins hing de visie van de ‘voorbereidende’ genade aan. Daarin kreeg  angst 
voor straf en hel een plaats; geloofszekerheid situeerde hij pas in de zesde en hoogste trap van geloof, voor 
weinigen weggelegd: ‘hongeren en dorsten’ was de regel. Deze empirische visie op de bekeringsweg – een vele 
stadia doorlopend proces – werd bij de puriteinen populair en oefende in ons land grote invloed uit. Voor een 
bespreking van Perkins visie op geloofszekerheid: C. Graafland, De zekerheid van het geloof 128-137.
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markt werd gebracht.35 Everard zou de geboorte van Christus in de ziel belangrijker 
vinden dan Jezus’ geboorte in Bethlehem.36 
•  Obbes was een liefhebber van J. Everard, maar een synode-commissie oordeelde 

dat dit boek ‘duistere stukken en diepten’ bevatte.37 

Willem Teellinck (1579-1629)38

Geboren te Zierikzee; studeerde rechten in St. Andrews. Hij raakte in Engeland on-
der de indruk van de puriteinse vroomheid. Na een tweede verblijf in Engeland be-
sloot Teellinck theologie te studeren in Leiden; predikant te Haamstede en Burg 1606, 
Middelburg 1613-1629. In 1610 bezocht hij Engeland opnieuw. Het contact in Bam-
bury is van beslissende invloed geweest op zijn theologische denken. De praktische 
geloofsvroomheid van Perkins sprak hem enorm aan. Terug in Nederland bepleitte 
Teellinck een puriteinse levensheiliging op alle levensterreinen. W.J. op ’t Hof wijst 
op de grote invloed van de middeleeuwse devotie bij Teellinck, waarmee hij de devo-
tionele leemte van de Reformatie trachtte te vullen.39 Teellinck ontleende veel mate-
riaal rechtstreeks aan Thomas à Kempis: zijn tweedelige Sleutel der devotie (1624, 1656) 
was in sterke mate ontleend aan De Navolging van Christus en het werk Soliloquium ofte 
Betrachtingen eens Sondaers, die hy gehadt heeft in den angst syner Weder-geboorte (1629) 
was schatplichtig aan Soliloquium animae. Het laatste geschrift gaat over de vele stadia 
die een zondaar doorloopt van het duister naar het licht: verslagen, arm, bekommerd, 
begerig, gevoelig, bezorgd, worstelend, bewogen, God zoekend, vernederd, overtuigd, 
bekeerd, ontroerd en liefhebbend. Een godsdienstige vernieuwing van land en volk 
beschouwde Teellinck in Noodwendigh vertoogh aengaende den tegenwoordigen bedroef-
den staet van Gods volck (1627) als noodzakelijk om een dreigende ondergang af te wen-
den. Richting de overheid nam hij geen blad voor de mond. Mystiek van inslag was Het 
nieuwe Jerusalem (1635), over de samenhang tussen contemplatie en actie. Teellinck 

35    De volledige titel was: De Schat-kamer des Evangeliums geopent. Ofte ‘t Heilige der Heiligen, ontdekkende de 
rijkdommen van genade en heerlijkheydt. In besondere predicatien voorgedragen door den Godtsaligen en een in 
Godt-geleerden Johan Everhard. De oorspronkelijke uitgave verscheen in Londen 1657 onder de titel The 
Gospel-treasury opened. Or the Holiest of all unvailing. Het gaat hier om twee postuum uitgegeven preken: 
de ene handelde over de bomen in de hof van Eden, de tweede over de ‘verborgen’ godgeleerdheid van 
Dionysius de Areopagiet. Zie http://www.ssnr.nl/pietas. Over Johannes Boekholt als boekhandelaar ten 
dienste van de Nadere Reformatie zie par. 6.2. Er waren meer mystieke schrijvers in het fonds van Boekholt 
te vinden, zoals J. Böhme. Het werk van J. Everard toont volgens Op ’t Hof verwantschap met J. Eswijler, S. 
Rutherford en Geertruida Sluiter (W.J. op ’t Hof in: DNR XII, 67-71).

36 Vgl. Jongeneel, Het redelijke geloof 200-209.
37  Not 10, 26.3.1836; CB 7 bevat de tekst van het commissierapport. De Amsterdamse kerkenraad werd 

onderzocht door de predikanten De Cock, Scholte, Gezelle Meerburg en Brummelkamp, en door de 
ouderlingen D. Hoksbergen (Kampen) en E. Lindeman (Groningen).

38  Over Teellinck: BLNP; ENR (art. van W.J. op ’t Hof); T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het Gereformeerd 
Piëtisme 28-36; K. Exalto, ‘Willem Teellinck (1579-1629)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Beschrijving 
van haar voornaamste vertegenwoordigers 17-47; C. Graafland in: De zekerheid van het geloof 171-180.

39  W.J. op ‘t Hof, ‘conclusies’ in: W. van ‘t Spijker, R. Bisschop, W.J. op ‘t Hof, Het Puritanisme. Geschiedenis, 
theologie en invloed (’s-Gravenhage 2001) 375-376. Vgl. W. van ’t Spijker, ‘Bronnen van de Nadere Reformatie’ 
in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het gereformeerd Piëtisme  (’s-Gravenhage 1989) 11-16 (ssnr.nl/
kernstudies).
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gebruikte voor zijn vroomheidsbeoefening een strenge methodiek, geïnspireerd op 
de bestseller Over de geestelijke oefeningen van W. Whately. Zo beschreef hij hoe een 
huisgezin twee uur per dag kon vrijmaken voor bijbellezen. De beloften van het evan-
gelie golden volgens Teellinck alleen de bekeerden. Hij was een echte boeteprediker. 
In Middelburg kwam onder zijn optreden de piëtistische vroomheid tot grote bloei. 
Hoewel Teellinck al op 50-jarige leeftijd stierf heeft hij 127 publicaties op zijn naam 
staan, waarvan de helft in druk verscheen.
•  Van Hall prees preken van ‘Teelingh’ aan om vandaag gebruik van te maken, zo-

als de kerkhervormers gebruik hadden gemaakt van Augustinus en Bernardus 
(Nederlandsche Stemmen 79)

•  Höveker gaf het werk Soliloquium van Willem Teellinck uit, het was de eerste uit-
gave sinds de laatste herdruk uit 1704. In De Reformatie gaf Wormser een toelich-
ting bij deze heruitgave. 40

•  De Amsterdamse oefenaar en rondreizende evangelist Woutherus Bekker (geen 
lid van de Afgescheiden Gemeente) werd gesticht door Teellincks Spiegel der ze-
digheid (X-61), een werkje dat tot dan toe één keer in druk was uitgegeven (Dor-
drecht 1651). Hierin riep Teellinck mensen op tot een kritische blik naar hun kle-
dij: ‘oft sy oock niet geweken zijn van de eenvoudigheyt, die sy in hare kleedinge 
behoorden te betrachten.’ 

•  Scholte verwees naar ‘Willem Teelling’ in zijn narede in: J. Koelman, Beschou-
wingen (1836) 154.

Theodorus à Brakel (1608-1669)41

Geboren te Enkhuizen; predikant te Beers en Jellum 1638, Den Burg (Texel) 1652, 
Makkum 1653-1669. Vader van Wilhelmus à Brakel. Zijn vroomheid kende mystie-

40  De volledige titel van Soliloquium luidt: Betrachtingen eens zondaars, die hij gehad heeft in den angst zijner 
wedergeboorte; dienstig om te vorderen de bekeering van de doode werken tot den levenden God, en tot een 
hartsterking tegen alle wereldsche droefenisse; door Mr. Willem Teelinck. Met eene voorrede van R.W. Duin, 
bedienaar des H. Evangelies (Höveker Amsterdam 1841). Wormser gaf als achtergrondinformatie bij deze 
uitgave: ‘Geloovigen in Engeland, Frankrijk en Zwitserland, door den Heere met tijdelijke goederen 
begiftigd, hebben zich sedert geruimen tijd vereenigd, om gezonde, practicale en opbouwende geschriften, 
of ook wel godgeleerde werken van meerderen omvang, tot zeer lage prijzen voor minder vermogende 
kinderen des Heeren, en voor het algemeen, verkrijgbaar te stellen (...) Enigen tijd geleden daarover 
nadenkende, kwam het mij voor, dat het wenschelijk ware, dat dit voorbeeld vooral in ons vaderland, onder 
welken vorm dan ook, mogte worden nagevolgd; omdat de geringe omvang van ons land en het kleine getal 
inwoners veroorzaken, dat boekwerken, althans voor minvermogenden, veelal vrij kostbaar zijn. Ik heb 
die gedachte aan sommige godvruchtige vrienden medegedeeld, en van hen toezegging van medewerking 
en ondersteuning op beide de bovengenoemde wijzen, mogen ontvangen. Ten gevolge daarvan ziet thans 
het in den hoofde dezes gemelde werkje, mij ter hand gesteld door eene vriendin, welke deze onderneming 
krachtig bevordert [waarschijnlijk de gefortuneerde vrouw J.J. Zeelt met wie Wormser in contact stond, 
jhs], het licht, en zal hetzelve, zoo de Heere deze eerste poging mogt gelieven te zegenen, door anderen 
worden gevolgd.’ Het boek telde 216 pagina’s en werd aangeboden voor 40 cent. Volgens Wormser had Van 
der Groe al verlangd ‘dat de menigvuldige zeer geleerde en godzalige schriften’ van Willem Teelinck ‘nog 
eens weder in achting kwamen onder ons’ (De Ref 2e Serie (v.a. 1841) 27-28).

41  Over Theodorus à Brakel: BLNP; T. Brienen, ‘Theodorus Gerardi a Brakel (1608-1669)’ in: T. Brienen (e.a.), 
De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 123-148; G.H. Leurdijk, ‘Theodorus Gerardi a Brakel’ in: T. 
Brienen (e.a.), Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie 52-63.
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ke trekken, zoals naar voren komt in het veelvuldig herdrukte Het geestelijck leven 
ende de Stand eens gelovigen Mensches hier op Aarden (1649). In dit werk besprak hij 
hoe de gelovige blijdschap en rust kon vinden in God. Theodorus à Brakel had er oog 
voor dat niet alle gelovigen deze blijdschap in dezelfde mate ervaren. Het werk De 
trappen des geestelycken levens werd postuum door zijn zoon Willem uitgegeven. Bij 
Theodorus à Brakel treedt een methodische mystiek de Nadere Reformatie binnen, 
met aandacht voor extatische ‘zielsverrukkingen’,  de eenzaamheid van de ziel zon-
der Christus en lijfelijke gevechten tegen de duivel.42

• Höveker gaf werk uit van Theodorus à Brakel (zie advertentie in De Reformatie)

Elisha Coles (1608-1688)
Een calvinistisch theoloog, werkzaam aan de universiteit van Oxford; hij stond in 
contact met Thomas Goodwin. Zijn geschrift A Practical Discourse of God’s Sovereign-
ty (Londen 1667) handelde over de gereformeerde uitverkiezingsleer en was popu-
lair onder Engelse dissenters.43 In Nederland verscheen het als Stellige en practicale 
verhandeling van Gods souvereiniteit (Dordrecht 1740).
•  Dit was het favoriete boek van de ‘oude Saartje’ (de oma van W.H. Gispen, gebo-

ren in 1759 en een ‘moeder Israëls’ in Amsterdam).44  

Petrus Wittewrongel (1609-1662)45

Geboren te Middelburg, studeerde te Leiden 1628-1832, gereformeerd predikant te 
Renesse 1632, Zierikzee 1636, Amsterdam 1638-1662. Bezocht evenals Teellinck de 
Engelse puriteinen. In hun lijn bepleitte hij een doorleefd geloof.
•  Scholte verwees naar Wittewrongel in zijn narede in: J. Koelman, Beschouwingen 

(1836) 154.

Abraham van de Velde (1614-1677)
Geboren te Middelburg, de pioniersstad van de Nadere Reformatie. Predikant te Ze-
venhoven (1640), Schoonhoven (1640), Utrecht 1651, Arnemuiden (1661), Middelburg 
(1663). Vooral bekend om zijn verbanning in 1660 – met Johannes Teellinck – door de 
Staten van Utrecht uit de stad Utrecht, vanwege kritiek op de overheidsbemoeienis 
inzake geestelijke goederen.
•  Scholte verwees naar Van de Velde in zijn narede in: J. Koelman, Beschouwingen 

(1836) 154.

42 T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 30.
43  De Engelse editie is digitaal beschikbaar op http://books.google.nl/books. De Nederlandse editie kwam 

in 1769 op de markt, in combinatie met ‘drie aanpryzende Voorredenen’ van T. Goodwin, J. Owen en S. 
Annesley.

44  W.H. Gispen in: Jaarboekje voor de Chr. Geref. Kerk in Nederland 1881, 26, overgenomen in: Keurgarve. Bloemlezing 
uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het Jaarboekje voor de Geref. Kerken in Nederland, verzameld door 
Ds G. Doekes (Nijverdal 1914) 108-130 (vooral pp. 116-119) [i].

45 Over Wittewrongel als vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie in Amsterdam zie par. 6.2.
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John Owen (1616-1683)
Een begaafd puriteins theoloog, afkomstig uit Wales. Na aanvankelijke geloofson-
zekerheid ontpopte hij zich tot een geharnast verdediger van het calvinisme in pu-
blicaties als The Display of Arminianism (1642), The Death of Death in the Death of Christ 
(1647) en Doctrine of the Saints’ Perseverance (1654). Hij poogde het puritanisme terug 
te brengen tot haar oorspronkelijke kern en eenvoud. Owens kerkvisie verwijderde 
zich van het presbyteriale denken ten gunste van een congregationalistische opvat-
ting. Hij heeft vele invloedrijke publicaties op zijn naam staan. Meer dan vijfentwin-
tig geschriften van Owen werden destijds al in het Nederlands vertaald. 
•  Wormser schreef over ‘de vele werken van den kundigen en godzaligen Owen, 

die in mijn bezit, en bij mij hoog geacht zijn.’ Hij deed dat in een passage waar-
in hij zich verdedigde tegen beschuldigingen dat hij een brownist was (‘van de 
Brownisten weet ik noch goed, noch kwaad’) en een independent (‘waarin de 
zonde der Independenten bestaat, is mij tot dus verre niet juist bekend’). Worm-
ser wees er fijntjes op dat Jacobus Koelman in het door Van Velzen heruitgegeven 
werkje Het ambt en de pligten der Ouderlingen en Diakenen veelvuldig uit het werk 
van Owen citeerde, daarmee Van Velzens beschuldiging parerend dat Wormser 
een independentist was.46

Jodocus van Lodenstein (1620-1677)47

Geboren te Delft, burgemeesterszoon; studeerde theologie te Utrecht; daarna Oos-
terse talen bij Coccejus in Franeker, bij wie hij twee jaar in huis woonde; predikant 
te Zoetermeer 1644, Sluis 1650 en Utrecht 1653-1677. Van Lodenstein koos voor de 
celibataire levensstaat om zich geheel op het geestelijke leven te kunnen concen-
treren. Hij was goed bevriend met Voetius en beïnvloed door diens piëtistische 
vroomheid en nadruk op christelijke levenspraktijk. Zijn ernstige prediking maak-
te diepe indruk. Qua spiritualiteit zocht hij aansluiting bij de middeleeuwse mys-
tiek en vroomheid (Bernardus van Clairvaux, Johannes Tauler, Thomas à Kempis). 
Mystieke termen schuwde hij niet. De mens moet ‘tot een Niet’ worden, dan pas kan 
God ‘het Al’ zijn. In bewoordingen aan Hooglied ontleend beschreef hij het innige 
verlangen naar God. Veel aandacht gaf Van Lodenstein aan de ‘fruitatio Dei’ (het 
genieten van God) en de mystieke eenheid met Christus. Hij riep op tot een vrijmoe-

46  Zie De Ref 1e S (1840) 230. Deze uitlatingen staan in een recensie van Gedachten over het beroepen der leeraars 
enz. door J.C. Couprie, Ouderling te Amsterdam. De Amsterdamse twist zat er aan te komen en Wormser deelt 
hier steken onder water uit naar Couprie en Van Velzen.

47  Over Van Lodenstein: BLNP; ENR (art. van R. Bisschop); Johannes van den Berg, ‘Die 
Frömmigheitsbestrebungen in den Niederlanden’ in: Martin Brecht (red.), Geschichte des Pietismus. Das 17. 
und frühe 18. Jahrhundert Band 1 (Göttingen 1993) 84-88; C. Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein (1620-1677)’ 
in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Haar voornaamste vertegenwoordigers 85-125; T. Brienen (e.a.), De 
Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 30-34; J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter 
(Kampen 1987) (ssnr.nl/kernstudies); J.C. Trimp, ‘Voetius en Lodensteyn’ in: J. van Oort (e.a.), De onbekende 
Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989  (Kampen 1989) 191-199 (ssnr.nl/
kernstudies). Over de heiligingsleer van Van Lodenstein: K. Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ in: T. Brienen, 
K. Exalto, C. Graafland, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 199-204.
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dig geloofsvertrouwen: ‘Gij moet niet leven door gezigte, maar door ’t geloove; daar 
zijn maar weynige aan wien Gode die genade doet dat se zijn liefde gevoelen’ (citaat 
bij Graafland). Op levensheiliging en zelfverloochening legde hij grote nadruk: hier 
en nu mag de gelovige al iets van het paradijselijke leven proeven. In Beschouwinge 
van Zion (1674-1677), geschreven in de vorm van tien dialogen, analyseerde hij het 
verval in de Gereformeerde Kerk. Dit werk werd door de afgescheiden predikant 
Scholte opnieuw uitgegeven. Van Lodenstein betoogde hierin dat de Reforma-
tie niet genoeg aandacht had geschonken aan de praktijk van het leven. Door het 
sola gratia en sola fide zou de heiligmaking uit beeld zijn geraakt. Veel goeds uit de 
voor-reformatorische tijd was ten onrechte afgeschaft, zoals de vespers, de metten, 
het vasten en de biecht. De kerk was opnieuw in verval geraakt. Men kende wel de 
woorden van de waarheid, maar niet de waarheid van de woorden. Van Lodenstein 
was diep geschokt door de verbanning van zijn geestverwante collega’s uit Utrecht 
(1660). Daar kwam de labadistische crisis overheen. Van Lodenstein zag De Labadie 
als ‘een levendige fonteyn’ en zichzelf als een lege regenbak in vergelijking met deze 
profetische persoonlijkheid (J.C. Trimp 135). Een nieuwe schok gaf de verbanning 
van zijn vriend Jacobus Koelman (1674). Met hem deelde Van Lodenstein een afkeer 
van het gebruik van formulieren en formuliergebeden. Het mislukken van het re-
formatieprogramma van de Nadere Reformatie verklaart de gelaten stemming in 
Beschouwinge van Zion. In de vierde samenspraak wees Van Lodenstein de weg van 
separatisme af. Hij gebruikte daarvoor de volgende argumenten: kerkherstel kan 
alleen het werk van de Heilige Geest zijn; hoe zal een voorganger die genoeg gebre-
ken bij zichzelf constateert zich durven ‘opwerpen’ als een ‘voorganger van een her-
steld volk’: zijn eigen tekort aan Geestkracht kan onmogelijk het werk in de kerk 
‘genoegsaam’ bevorderen (J.C. Trimp 172). Ook had de Gereformeerde Kerk de belij-
denisgeschriften nog. Van Lodenstein gebruikte het beeld van een huis dat in brand 
staat: dan moet je niet weglopen, maar blussen (Graafland). In 1673 werd hij enige 
tijd als gijzelaar door de Fransen meegevoerd, om de betaling van belastingen door 
Utrecht af te dwingen. Een jaar na Voetius ging ook Van Lodenstein heen. De man 
die zo verlangde naar geloofservaring sprak op zijn sterfbed uit: ‘Het is my genoeg, 
dat ik weete en Geloove, dat in God is de Volheyd en de Algenoegsaamheyd aller 
dingen. Ik voel niets; maar ik weete dat in den Heere Jesu Christo is de volheyd van 
genade, en ik legge my neder op dat sout-verbond, dat onveranderlijk is’ (J.C. Trimp 
175). Zijn dood voorkwam dat Van Lodenstein zijn ambt had moeten neerleggen we-
gens principiële bezwaren tegen formulierdwang in de kerk (J.C. Trimp 160v). Van 
Lodensteins liedbundel Uyt-Spanningen werd op de conventikels zeer populair. Pos-
tuum verscheen de prekenbundel Verzameling van keurstoffen (Utrecht 1748).
• J.H. den Ouden gaf preken van Van Lodenstein uit.
• Petrus van Veen kocht o.a. werk van Van Lodenstein.
•  Scholte en Van Hall adviseerden om preken te lezen van Van Lodenstein (Scholte, 

Adressen ingediend door de gemeente Jesu Christi te Amsterdam (‘s-Gravenhage 1835).
•  Van Hall wees op leerredenen van Van Lodenstein ‘waarvan de Christenen 
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dezes tijds teregt een soortgelijk gebruik maken als de eerste kerkhervormers 
hadden gemaakt van de geschriften van Augustinus, Bernardus enz.’ (Neder-
landsche Stemmen 79).

•  Oefenaar en ouderling H.H. Middel blijkt vertrouwd met het werk van Jodocus 
van Lodenstein en kon zich er goed in vinden.48

•  Scholte gaf een aantal werken van de zogenaamde ‘oude schrijvers’ uit om aan 
te tonen dat zijn tegenstanders zich al te klakkeloos beriepen op de ‘vaderen’, 
terwijl Van Lodenstein veel te reformeren had in zijn dagen.49

•  In 1839 bezorgde Scholte een heruitgave van Van Lodensteins Beschouwinge van 
Zion: of Aandachten en opmerkingen over de tegenwoordige toestand van het gerefor-
meerde christenvolk (drie delen; Höveker Amsterdam 1839), met een nawoord van 
Scholte op pp. 68-74.

•  Ook gaven Scholte en Wormser uit: Twee zamenspraken van J. van Lodensteyn over 
’t Geval van D. Jak. Koelman (Höveker Amsterdam 1839) 

•  Wormser sprak zijn erkentelijkheid uit voor het werk van Van Lodenstein; spe-
ciaal noemde hij diens Beschouwinge van Zion, ‘onder ons steeds met het grootste 
regt geroemd.’ (De Ref VII, 1840, p. 93; d.d. 8.2.1840)

•  Van Velzen hekelde tegenover Jan de Liefde de wijze waarop deze evangelist ge-
reformeerde theologen uit vroeger tijden had weggezet. Hij zou gereformeerde 
vaderen als Van Lodenstein blijven verdedigen.50

Simon Simonides (1629-1675)51

Geboren in De Rijp; studeerde theologie te Leiden 1645 en Utrecht 1647; predikant 
te Oosthuizen-Hobrede 1649, West-Zaandam 1651, Rotterdam 1652, ’s-Gravenhage 
1664. Simonides hekelde de verwereldlijking van de kerk die hij aanwees in mode, 
verkwisting, weelde en zondagsontheiliging. Hij bepleitte een bevindelijk geloofs-
leven en een heilige levenswandel. Hij publiceerde over pastorale onderwerpen en 
het ‘recht gebruyk’ van het heilig avondmaal.
•  Scholte verwees naar Simonides in zijn narede in: J. Koelman, Beschouwingen 

(1836) 154.

48 Resp. Gods menigvuldige reddingen 65 en Aan de armen van geest 5.
49  J. van Lodenstein, Beschouwinge van Zion. Of Aandachten en opmerkingen over de tegenwoordige toestand 

van het gereformeerde christenvolk (drie delen; Höveker Amsterdam 1839), met een naschrift van Scholte 
(ongedat.) 68-74.

50 De Bazuin jrg. 4 (1856) nr. 40 (31 okt. 1856) en nr. 48 (25 dec. 1856).
51 Over Simonides: BLNP.
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Jacobus Koelman (1631-1695)52

Geboren te Utrecht; promoveerde in de filosofie in 1655; voetiaans theoloog; raakte 
vroeg onder de indruk van de praktikale godgeleerden van overzee. Door een trak-
taatje uit Engeland kwam hij tot inkeer; predikant te Kopenhagen 1657, Brussel 1658 
en Sluis 1662-1675. Koelman keerde zich in prediking en publicaties tegen een ri-
tualistisch christendom. Een ambitieus reformatieprogramma legde hij neer in De 
pointen van nodige reformatie, omtrent de kerk en kerkelijke en belijders der gereformeerde 
kerke van Nederlandt (1671). Koelman ontpopte zich als een invloedrijk pedagoog in 
kringen van de Nadere Reformatie. In zijn geschrift De pligten der ouders, in kinderen 
voor Godt op te voeden (1673) wees hij opvoeders op hun verantwoordelijkheden. Hij 
voegde aan deze publicatie catechismussen van verschillende leerniveaus toe, als-
mede een verzameling bekeringsverhalen van jong gestorvenen. Koelman bepleit-
te afschaffing van de kerkelijke feestdagen, die hij beschouwde als Roomse over-
blijfselen. Ook weigerde hij het doopformulier te gebruiken. Dit kwam hem duur te 
staan. Uiteindelijk werd hij door de overheid uit Sluis verbannen, hoewel de classis 
de zaak niet gewichtig genoeg vond om actie tegen de predikant te ondernemen. 
Kerkelijke vergaderingen verboden hem te preken, beducht als men was voor sepa-
ratisme. Vanuit Amsterdam ging hij in de periode 1676-1691 overal voor in conven-
tikels, vooral in Noord-Holland, Friesland en Zeeland. Koelman zag veel positiefs in 
deze bijeenkomsten: er was onderlinge tucht, gaven werden ingezet tot opbouw van 
elkaar en op de conventikels kwamen meer mensen tot bekering dan onder de pre-
diking in de kerk (Van ’t Spijker). In 1678 publiceerde Koelman zijn Beschouwingen 
van den toestand der Nederlandsche kerk, een geschrift dat door Scholte opnieuw werd 
uitgegeven. In schrille kleuren schetste Koelman het geestelijk verval: huurlingen 
waren de kerk binnengeslopen en levensheiliging was vaak ver te zoeken. Wankel-
moedige gelovigen riep hij op tot een hartelijk vertrouwen op Gods beloften:53 

Ik zeg tegen hen die nog alles missen: Zet u onder zulk een bediening van 
het Woord Gods waarin u Christus wordt voorgehouden in al zijn schoon-
heid; grijp Hem aan gelijk Hij u aangeboden wordt in het evangelie; breek 
door alle tegenwerpingen heen; geloof dat Christus machtig is zondaren, 
hoe ze ook zijn, zalig te maken, dat Hij zich aanbiedt en laat aanbieden 
in al zijn volheid en rijkdom, door zijn dienaren, aan allen die onder het 
evangelie leven, zonder enig onderscheid te maken en dat het een abso-
luut gebod van God is dat allen die onder het evangelie leven in Christus 
moeten geloven, tot Hem moeten komen en Hem moeten aannemen.

52  Over Koelman: BLNP; ENR (art. van C.J. Meeuse); C. Graafland, De zekerheid van het geloof 186-190; K. 
Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ 170-173, 183-185; W. van ’t Spijker, ‘Jacobus Koelman (1632-1695)’ in: T. 
Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Haar voornaamste vertegenwoordigers 127-163; F.A. van Lieburg, ‘Jacobus 
Koelman [1631-1695]: jeugd en studietijd (1990)’; C.J. Meeuse, ‘Jacobus Koelman (1631-1695): leven en werken’ 
in: T. Brienen (e.a.), Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie dl 2 (Kampen 1990) 63-93. Sinds het vinden 
van de doopdatum (23 november 1831) is Koelmans geboortejaar bijgesteld naar 1631.

53  K. Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ 172. Het citaat is afkomstig uit Koelmans bestrijding van het labadisme 
in: Historisch Verhael nopende der Labadisten Scheuringe (Amsterdam 1683) 115-116. Het  geeft een beeld van 
zijn uitnodigende prediking.
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In zijn traktaat De natuur en gronden des geloofs benadrukte Koelman dat gelovigen 
geen geloofszekerheid in zichzelf moeten zoeken:54

Meent niet dat er enige dispositie in u zou moeten zijn om Christus te mogen 
aannemen (…)  Neen, u moet in Christus geloven ook al bespeurt u in uw ziel geen 
werkingen van Gods genade – de voornaamste grond van het geloof is het Woord 
Gods! Meent niet dat u pas tot Christus mag komen als u zo bedroefd bent over uw 
zonden als die zonden waardig zijn. Velen achten hun droefheid over de zonden 
onvoldoende en dat weerhoudt hen ervan om Christus te omhelzen. Maar, uw 
berouw zal altijd onvoldoende zijn (…) Meen ook niet dat ooit enig zondaar te vroeg 
door het geloof tot Jezus kan gaan, want dat men eerst een tijdlang moet liggen 
onder het gewicht van de zonden, verbroken en verbrijzeld, in het gevoel van zijn 
verloren staat. Dat is voor de arme zielen een zeer schadelijke mening (…). Te vroeg 
tot Christus gaan, dat kan nooit, want Hij zegt: Heden! Bovendien, Hij biedt zich 
aan aan allen die onder het evangelie leven, ook al zijn ze niet verbroken van hart.

Van Lieburg spreekt van een overgang bij Koelman rond 1685: van een wettisch-pu-
riteins naar een evangelisch-emotioneel piëtisme.55 Evenals Teellinck ging Koel-
man in toenemende mate gebukt onder de ingezonken toestand van kerk en volk, 
maar de labadistische keuze om een kerk van zuivere gelovigen te vormen wees 
hij af.56  Bij deze gelovigen ontbrak volgens hem het fundament van Gods genade-
verbond. Voor Koelman lag het geheim van de kerk in de genadige toezegging van 
Godswege, voor de labadisten in de persoonlijke heiligheid van haar leden. Verder 
polemiseerde hij met Balthasar Bekker, die zich in 1680 in Amsterdam had geves-
tigd en die in het geschrift De betooverde wereld (1691) het bestaan van duivelen had 
ontkend. Koelman verhuisde in 1691 naar Utrecht waar hij zich aansloot bij de voe-
tianen. Niet gebonden aan een gemeente beschikte hij over veel studietijd. Hij be-
zorgde vertalingen van de puriteinse theologen Nicholas Byfield (1579-1622), Fran-
cis Rous (1579-1659), David Dickson (1583?-1663), Thomas Hooker (1586-1647), Joseph 
Symonds (?-1652), Samuel Clark (1599-1683), Thomas Goodwin (1600-1680), Samuel 
Rutherford (1600-1661), Christopher Love (1618-1651), William Guthry (1620-1665) en 
James Durham (1622-1658).57 In navolging van de laatste theoloog was Koelman een 

54 De citaten op pp. 194-195, 205-208, door Exalto aangehaald in ‘Genadeleer en heilsweg’ 172-173.
55 F.A. van Lieburg, Levens van vromen 181.
56  Over Koelman en het labadisme: Van ’t Spijker, ‘Jacobus Koelman’ 143-151. Als argumenten om te blijven in 

de Gereformeerde Kerk gebruikte Koelman: de zaligmakende leer wordt nog gepreekt; er wordt gewaakt 
tegen nieuwlichterij onder predikanten; de wettige bediening van de sacramenten is er nog, het wezen van 
de tucht ook; Christus heeft er nog duizenden bekeerde zielen; in het avondmaal toont Christus daar nog 
zijn heerlijkheid; in de kerk groeien koren en onkruid samen op. Als argumenten tegen het separatisme 
van de  labadisten voerde Koelman aan: door zich los te maken van de kerk doen zij alsof er in de hele wereld 
geen kerk meer is; zij oordelen hard en liefdeloos over anderen; de profeten hebben nooit tot afscheiding 
opgeroepen; ondanks het verval in de gemeente van Korinthe riep Paulus niet tot afscheiding op; ondanks 
Christus’ scherpe kritiek op sommige gemeenten in Klein-Azië riep Hij niet tot afscheiding op.

57  Van Thomas Goodwin vertaalde hij De toetssteen van eens christens wasdom. Namen worden verschillend 
gespeld: Rhetorfort of Rutherford, Simonds of Symonds. Veel materialen zijn te vinden op de website The 
Digital Puritan.
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gematigd chiliast. Bekend zijn Koelmans doorwrochte studies over de ‘sabbatstwis-
ten’ uit de 16e eeuw. Als voetiaan was hij voorstander van een strenge zondagsvie-
ring. Een jaar voor zijn dood bood hij in de lijvige studie ‘t Ampt en pligten van ouder-
lingen en diakenen (1694) toerusting aan ambtsdragers.
•  Scholte bezorgde bij Höveker een heruitgave van Koelmans Beschouwingen van 

den toestand der Nederlandsche kerk voor het eerst uitgegeven door Jacobus Koelman 
(Amsterdam Höveker 1836) [voorrede Scholte d.d. Amsterdam, 2.7.1836]; gecom-
pleteerd in 1838 met Beschouwingen van den toestand der Nederlandsche Kerk vervat 
in eenige zamenspraken [voorrede Scholte d.d. Utrecht, febr. 1838], met een nabe-
schouwing van Scholte (pp. 145-159). 

•  Wormser sprak zijn erkentelijkheid uit voor het werk van Jacobus Koelman en 
zijn inzet voor reformatie naar het bijbelse model (De Ref 1e S (1840) 93).

•  Van Velzen bezorgde in 1837 een heruitgave van Koelmans Ambt en pligten van 
ouderlingen en diakenen, aangevuld met een voorrede.

Florentius Costerus (1635-1703)58

Geboren te Wognum, studeerde te Utrecht; voetiaans theoloog; predikant te Wog-
num 1654 en Hoorn 1656. Het meest bekend om zijn prekenbundel De Geestelijke 
mensch, in sijn begin, voortgang, en uyteynde, voorgestelt in verscheyden predicatien 
(Hoorn 1687; Amsterdam 1714), een verzameling van 62 preken over het zielenleven 
van de gelovige. De Heilige Geest neemt in het werk van Costerus een belangrijke 
plaats in. In tijdpreken gaf hij commentaar bij grote gebeurtenissen. Volgens Coste-
rus leidt gehoorzaamheid aan God tot bloei en zegen voor land en volk, terwijl onge-
hoorzaamheid gepaard gaat met rampen en neergang. 
•  Oefenaar Petrus van Veen kocht de prekenbundel De geestelijke mensch van Costerus.

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)59

Zoon van de mystiek georiënteerde Theodorus à Brakel; studeerde te Franeker waar 
hij coccejaans werd beïnvloed, in Utrecht gevormd door Voetius; raakte evenals 
Koelman, met wie hij in contact stond, geboeid door de kritiek van het labadisme 
op de volkskerk. Velen stemden wel de heilsfeiten toe, maar dat was een ‘historisch’ 
of ‘tijd geloof’, niet het ‘ware geloof’. Daarvoor was een wilsbesluit nodig om zich 
aan Christus toe te vertrouwen. À Brakel trachtte in onzekerheid verkerende gelo-
vigen te bemoedigen met de stelling: het geloof rechtvaardigt, niet het gevoel. De 
gelovige vindt in Christus zijn Borg en Pleiter. Duizenden gelovigen sterven zonder 
geloofszekerheid genoten te hebben. À Brakel betrok geloofszekerheid zo dicht mo-

58 Over Costerus: BLNP; ENR (art. van R. Bisschop).
59  Over Wilhelmus à Brakel: BLNP; ENR (art. van W. van Vlastuin); K. Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ 

in: T. Brienen, K. Exalto, C. Graafland, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 190-196; J. van 
Genderen, ‘Wilhelmus à Brakel (1635-1711)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Haar voornaamste 
vertegenwoordigers 165-191; C. Graafland, ‘Schriftleer en Schriftverstaan in de Nadere Reformatie’ in: T. 
Brienen (e.a.), Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 40-60; C. Graafland, De zekerheid van het geloof 
190-199; K. Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ 180-183, 189-196.
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gelijk op Gods Woord. De grond van geloofsblijdschap ligt niet in de gelovige, maar 
in Christus. De verkiezingsleer kreeg geen dominante plaats in zijn prediking en 
pastoraat. Van scholastieke speculaties onthield hij zich (zoals de rechtvaardiging 
van eeuwigheid). Bij À Brakel klonk een ruime heilsverkondiging: ieder wordt op-
geroepen Christus aan te nemen, er mogen geen voorwaarden vooraf gesteld wor-
den, zoals een verbrijzeling van het hart of een bepaald minimum aan ellendeken-
nis. De uitvoerige aandacht voor de vele standen en stadia op de bekeringsweg bij 
À Brakel ondermijnde echter het komen tot geloofszekerheid. Bovendien verbond 
hij de goddelijke verkiezing niet direct met Christus, waardoor  onzekerheid over de 
eigen verkiezing in stand werd gehouden. Uit kracht van Gods verbondsbelofte die-
nen kinderen beschouwd te worden als wedergeboren, totdat het tegendeel blijkt. 
Evenals Koelman wees À Brakel het separatisme van de labadisten af. Hij verwierp 
hun langdurige boeteweg om tot lid te kunnen worden aangenomen. Zij weken van 
de reformatorische genadeleer af en suggereerden dat het geestelijk leven op eigen 
kracht volbracht kan worden. À Brakel noemde het een verschrikkelijke zonde de 
kerk te verlaten om een betere op te richten. De kerk is het éne lichaam van Chris-
tus. Zij kan in alles gebrekkig zijn, maar zij heeft in alles de waarheid. Zwart besla-
gen zilver verliest zijn waarde niet. Geestdrijvers ruïneren de kerk. Alleen God kan 
zijn kerk zuiveren door meer van zijn Geest uit te storten. Kerkelijke afscheiding is 
voorbarig als in de kerk de waarheid nog gepreekt mag worden. De sacramenten en 
tucht functioneerden nog naar behoren. À Brakel ging geregeld voor in conventi-
kels. Hij lokte een confrontatie met de overheid uit door preekbeurten weg te geven 
aan de afgezette Koelman. À Brakel signaleerde twee ontsporingen in de Gerefor-
meerde Kerk: kennis zonder vroomheid en vroomheid zonder kennis. Om die twee 
met elkaar te verbinden schreef hij Het verbond der genade en de handelingen Gods 
met de zielen in de toeleiding tot en de bestiering der zielen in hetzelve. In 1700 verscheen 
zijn volkse dogmatiek Redelijke Godsdienst (twee delen), een van de meest gelezen 
werken onder gereformeerde piëtisten.60 Steeds zocht hij in dit werk de verbinding 
tussen leer en leven. Door zijn geloofsleer vanuit het genadeverbond en Gods ver-
bondsbeloften op te bouwen, creëerde hij pastorale ruimte voor geloofsvragen. Hij 
besteedde veel aandacht aan ‘geestelijke verlatingen’ en diverse soorten geloofs- 
twijfel. Somberheid hoort niet in het christelijk geloof thuis: gelovigen worden in 
de Bijbel opgeroepen God met blijdschap te dienen. 
•  Petrus van Veen (oefenaar Muiden) kocht o.a. werk van À Brakel.
•  Op 23-jarige leeftijd kwam Wormser tot bekering nadat een werkster op het kan-

toor hem attendeerde op À Brakels Redelijke Godsdienst.61

60  À Brakels magnus opus werd in 1997 in het Engels op de markt gebracht. In 2016 volgde een Nederlandse 
hertaling in drie delen (1A, 1B en 2), bezorgd door Jasper C. Stam, met een inleidend artikel van W. van 
Vlastuin (p. 11-42; over het genadeverbond zie p. 15). Deel 3 van de oorspronkelijke uitgave zou, evenals in de 
Engelse vertaling, worden weggelaten. Het bevat een chiliastisch getinte uitleg van het boek Openbaring 
met een concrete toekomstverwachting ten aanzien van het Joodse volk.

61  Wormser aan Groen, 4.6.1849. J.P. Verhave vermeldt in Afgescheiden en  wedergekeerd 39v dat Wormser door 
haar op het conventikel van Deteleff werd geïntroduceerd.
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•  De 20-jarige Anna Oldekamp schreef in een brief d.d. 7.12.1836: ‘Gisteravond 
leesde ik in het boek van Brakel van de bekeringsweg, wat de regte weg was of 
niet. Maar ik mog er verscheiden stukken in vinden, die net zoo waren als ik 
deze ondervonden had. En daar waren nog een paar woorden daar ik voor mij 
nog niet is, als het de Heere dan maar mog doen, als het hem belieft.’ 62

•  In het fonds van Höveker prijkten in 1840 werken van Wilhelmus à Brakel.63

•  Voor een grondige kennis van Gods Woord en de kerkorde adviseerde Scholte in 
1838 zijn leerling Van der Meulen te rade te gaan bij À Brakels’ Redelijke Godsdienst.64 

•  In de voorrede bij de preek Verbondsbevestiging (d.d. 20.9.1837) verwees Scholte 
bij de godzalige vaderen naar À Brakels Redelijke Godsdienst.

•  Van Velzen beriep zich in zijn afkeuring van het oefenen o.a. op À Brakel 
(De Ref 1e S (1838) 357).

•  Van Velzen verwierp de distantie waarmee evangelist Jan de Liefde sprak over 
gereformeerde theologen als ‘onvernuftige beesten’ met hun ‘goed afgerond 
stelsel’. Hij zou het blijven opnemen voor gereformeerde vaderen als À Brakel.65

Herman Witsius (1636-1708)66

Geboren te Enkhuizen; studeerde theologie te Utrecht en Groningen; promoveer-
de in Franeker (1675); predikant te Westwoud 1657, Wormer 1661, Goes 1666, Leeu-
warden 1668-1676; hoogleraar te Franeker 1675, Utrecht 1680, Leiden 1698-1707. In 
Utrecht gevormd door Voetius en Hoornbeek, in Groningen door Maresius. Witsius 
werd bekend om zijn Practycke des christendoms (1665, vele herdrukken), een werk 
catechetisch van opzet en gericht op groei in levensheiliging. In de publicatie Twist 
des Heeren met syn wijngaert (1669) bekritiseerde hij cartesiaanse en coccejaanse 
nieuwigheden in de kerk. Ook waarschuwde hij tegen de separatistische opvattin-
gen van Jean de Labadie in Ernstige betuiginge der Gereformeerde Kercke aen hare af-
dwalende kinderen (1670). In de kerk werd de waarheid nog altijd beleden, Gods Geest 
was nog niet geweken hoeveel er ook op het leven aan te merken viel. Het verval 
was niet algemeen. Het middel van de tucht beschouwde Witsius niet als absoluut 
tot het wezen van de kerk behorend, want de kerk kon niet altijd doen wat ze graag 

62  Anna Oldekamp was geboren op 12.11.1816 te Meppel en in 1835 als 17-jarig dienstmeisje naar Amsterdam 
vertrokken. Een deel van haar briefwisseling is gepubliceerd door Kaajan (dit fragment op p. 32). Zie verder 
over haar par. 11.2 en par. 17.6.1.

63  Advertentie De Ref 1e S (1840) deel VIII, slotpagina; vgl. W. Heijting, ‘Henricus Höveker en zijn theologische 
boekhandel’ p. 48.

64  Zie Wesseling, Zeel. I, 102. Cornelis van der Meulen (geb. 1800) was destijds ouderling te Middelharnis. Eind 
1838 verhuisde hij naar Utrecht om door Scholte te worden opgeleid.

65 Vgl. De Bazuin 4 (1856) nr. 48 (25 dec. 1856).
66  Over Witsius: BLNP; ENR (art. van W.J. op ’t Hof); J. van Genderen, ‘Herman Witsius (1636-1708)’ in: T. 

Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Haar voornaamste vertegenwoordigers 193-218; vgl. J. van Genderen, 
Herman Witsius. Bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie (’s-Gravenhage 1953) (ssnr.nl/kernstudies); 
Exalto, K. ‘Genadeleer en heilsweg’ 175-176; C. Graafland, De zekerheid van het geloof 161-165 (ssnr.nl/
kernstudies). Graafland wijst erop dat de mystiek-bevindelijke theologie van Witsius het beloftekarakter 
van het geloof in de weg stond: ‘wanneer men zoveel in eigen hart kan vinden en herkennen, heeft men het 
Woord, dat als norm van het geloof nog wel functioneert, als de grond van het geloof niet meer nodig’ (164).



137De invloed van de Nadere Reformatie

zou willen. De labadisten hadden niet alles gedaan voor verbetering van de kerk, zij 
trokken zich terug in een gereformeerd kloosterleven. Witsius’ hoofdwerk was De 
oeconomia foederum Dei cum hominibus libri quatuor (1677), een titel die invloed van de 
foederale theologie van Coccejus verraadt. Witsius’ verbondsleer was gericht op de 
praktijk van het geloofsleven. Grote nadruk legde hij op de persoonlijke band met 
Christus. Het zien op Jezus en op zijn liefde deed de gelovige zeggen: ‘sterft Gij voor 
mijn zaligheid en zal ik niet tot uw eer leven? Daalt Gij om mijnentwil ter helle neer 
en zal ik op uw bevel de weg naar de hemel niet met blijdschap betreden?’67 Witsi-
us hekelde het ‘sleurchristendom’ van zijn dagen. Inhoudelijk voelde hij zich tot de 
voetianen aangetrokken. Hij vervulde een bemiddelende rol tussen beide theolo-
gische richtingen. Bij Witsius is volop de zogeheten bruidsmystiek te vinden: het 
verlangen naar Jezus als Bruidegom, een verslonden worden door ‘afgronden’ van 
goddelijke liefde, waarbij hij zich bediende van het  taalveld van Hooglied. Evenals 
À Brakel beschouwde hij zekerheid als de vrucht van het geloof. Veel oprechte ge-
lovigen missen die zekerheid, zonder dat dit hun zaligheid in de weg staat. Witsius 
oefende invloed uit op Smytegelt en Lampe. Ook in Engeland en Schotland genoot 
hij bekendheid.
•  Van Velzen verwierp de distantie waarmee De Liefde sprak over de gereformeer-

de theologen van het verleden als ‘onvernuftige beesten’ met hun ‘goed afgerond 
stelsel’. Hij zou het blijven opnemen voor gereformeerde vaderen als Witsius.68

•  Scholte verwees naar Witsius in zijn narede in: J. Koelman, Beschouwingen (1836) 154.

Wilhelmus Eversdijk (1653-1729)69

Geboren in de pastorie te Ellewoutsdijk; studeerde theologie te Utrecht bij Voetius 
met wie hij eensgeestes was; predikant te Wemeldingen 1681, Oostzaan 1684, ’s Herto-
genbosch 1685, Rotterdam 1686. Diverse preken van hem werden in druk uitgegeven, 
naar de gewoonte van destijds doorspekt met Griekse en Latijnse woorden en spreu-
ken. Eversdijk was het type predikant waarvan geldt: die moést je gehoord hebben.70 
Onder de naam van Wilhelmus Eversdijk verscheen bij Höveker het werkje Des Heeren 
Lof, verkondigt uit den mond der Kinderen (Amsterdam 1842). Feitelijk betrof dit echter 
een uitgave van Koelman, met als titel Twintig zonderlinge exempelen, [...] Te zaamen 
vergadert, door Jacobus Koelman (Amsterdam 1679). Dit geschriftje was door Koelman 
toegevoegd aan zijn pedagogische handleiding De pligten der ouders, vanaf 1705 afzon-

67 Uitspraak aangehaald door J. van Genderen.
68 Vgl. De Bazuin 4 (1856) nr. 48 (25 dec. 1856).
69 Over Eversdijk: BWPGN; ENR (art. van H. Florijn).
70 Van der Aa, Biographisch Woordenboek.
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derlijk verschenen als Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen.71  
•  Höveker gaf werken uit van o.a. Wilhelmus Eversdijk (zie advertentie in De Re-

formatie), waaronder het boekje Des Heeren Lof, verkondigt uit den mond der kinde-
ren (Amsterdam 1842). 

Johannes à Marck (1656-1731)72

Geboren te Sneek; zijn moeder stierf aan de pest, door zijn oma opgevoed; begon 
als 14-jarige knaap aan de studie filosofie en theologie te Franeker; zette zijn stu-
die voort in Leiden, waar hij bevriend raakte met Jacobus Trigland; promoveerde 
op 19-jarige leeftijd, daarna predikant te Midlum; op 20-jarige leeftijd hoogleraar 
te Franeker, vervolgens te Groningen (1682) en Leiden (1689). À Marck exegetiseer-
de op verfrissende wijze en integreerde de resultaten daarvan in zijn dogmatiek. 
Hij was een kenner van de kerkvaders en de rabbinica. In 1686 verscheen de eerste 
editie van zijn dogmatiek Compendium theologiae christianae, waarmee hij zijn faam 
vestigde. Een samenvatting verscheen onder de titel Christianae theologiae medulla – 
tot ver in de 18e eeuw herdrukt. Een Nederlandse vertaling kwam uit onder de titel 
Merch der christelijke Godts-geleertheit. Bij de behandeling van de ‘ordo salutis’  begon 
hij niet met de wedergeboorte maar met de roeping. 
•  Van Velzen verwierp de distantie waarmee De Liefde sprak over de gereformeer-

de theologen van het verleden als ‘onvernuftige beesten’ met hun ‘goed afgerond 
stelsel’. Hij zou het blijven opnemen voor gereformeerde vaderen als À Marck.73

Abraham Hellenbroek (1658-1731)74

Abraham Hellenbroek was Amsterdammer van geboorte; studeerde te Leiden; voe-
tiaans theoloog; predikant te Zwammerdam 1682, Zwijndrecht 1691, Zaltbommel 
1694, Rotterdam 1695-1728. Hij genoot faam als kanselredenaar. Zijn manier van bij-
belverklaren is analytisch en allegoriserend, met een mystiek bevindelijke gloed en 
met aandacht voor de praktijk van het christenleven. Hellenbroek genoot bekend-
heid door zijn catechisatiemethode Voorbeeld der godlyke waarheden (1706, tiental-
len herdrukken). De kinderen kregen in deze catechisatiemethode het onderscheid 
aangeleerd tussen een historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof en zaligmakend 
geloof. Bij Hellenbroek ontbrak de persoonlijke taal van de Heidelberger, hij gaf een 

71  Leendert Groenendijk maakte studie van de opvoedingsidealen van de nadere reformatoren en de rol die 
exempelverhalen van sterfbedden van kinderen hierin speelden. Zie L.F. Groenendijk, ‘De spirituele (auto)
biografie als bron voor onze kennis van de religieuze opvoeding en ontwikkeling van Nederlandse piëtisten’ 
in: L.F. Groenendijk en J.C. Sturm (red.), Leren geloven in de Lage Landen. Facetten van de geschiedenis van de 
religieuze opvoeding (Amsterdam 1993) 57-90 (66vv over het geschrift van Koelman) en  L.F. Groenendijk/
F.A. van Lieburg, Voor edeler staat geschapen: levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en 
jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw (Leiden 1990).

72 Over À Marck: BLNP; het artikel ‘Oprecht theoloog van de Schrift’ op http://www.digibron.nl/.
73 De Bazuin jrg. 4 (1856) nr. 40 (31 okt. 1856) en De Bazuin jrg. 4 (1856) nr. 48 (25 dec. 1856).
74  Over Hellenbroek: BLNP; ENR (art. van R. Bisschop); T. Brienen, ‘Abraham Hellenbroek (1658-1731)’ 

in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 181-201. Over Hellenbroeks 
catechesemethode m.n. pp. 197-200.



139De invloed van de Nadere Reformatie

objectieve uiteenzetting van ‘goddelijke waarheden’. Kennen en  geloven werden 
uit elkaar gehaald. Verder valt op dat hij het geloof behandelt na de rechtvaardig-
making. Het genadeverbond is volgens hem alleen opgericht met de uitverkorenen. 
Johannes van den Berg noemt hem meer scholastisch-orthodox dan piëtistisch.75 
Van Hellenbroek verscheen postuum een groot aantal prekenbundels, waaronder 
de preekserie ‘De Euangelische Jesaja’ (1701-1703, vier delen) en een serie preken 
‘Het Hooglied van Solomon verklaart en vergeestelykt’ (1718-1720). De predikant 
gebruikte veel scholastieke onderverdelingen. De goddelozen kregen bij hem Gods 
oordelen aangezegd, zonder een oproep tot geloof en bekering.76 
• J.H. den Ouden gaf herdrukken uit van werk van A. Hellenbroek. 
•  Van Velzen adviseerde een oefenaar in Andijk om een preek te lezen van een 

echt gereformeerde schrijver, bijvoorbeeld Hellenbroek (CB 282: KR aan Kooij-
man, 22.2.1842).

•  Middel werd over zijn angsten heen geholpen door het onderwijs van Voorbeeld 
der godlyke  waarheden van Hellenbroek, vooral door zijn onderscheid tussen lij-
delijke en dadelijke genoegdoening van Christus.77

•  In juni 1842 kwam W.H. van Leeuwen met twee door hemzelf geschreven leer-
boekjes in de kerkenraadsvergadering.78 De kerkenraad kon niet inzien wat zijn 
boekjes toevoegden aan het ‘beproefde’ Voorbeeld der godlyke waarheden van va-
der Hellenbroek. Deze reactie laat zien dat Hellenbroeks catechisatieboekje in 
Amsterdam bekendheid genoot.

Jacobus Fruytier (1659-1731)79

Geboren te Middelburg; studeerde te Utrecht; een strijdbaar voetiaans theoloog; 
predikant in Zeeland (Aardenburg 1681, Dirksland en Herkingen 1688, Vlissingen 
1691, Middelburg 1695), daarna – vanaf 1700 – vele jaren in Rotterdam. Fruytier 
trok de aandacht met een krachtige oproep tot bekering.80 Hij bekritiseerde volks-
zonden als weelde en overdaad. Hij trok graag lessen uit het verleden, zoals in het 
veelvuldig herdrukte Sions Worstelingen (1713) –  een bundel samenspraken over de 
Reformatie en de remonstrantse twisten, uitmondend in een jammerklacht over de 

75 Van den Berg 549.
76 Zie de bijdrage van T. Brienen in De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 181-201.
77  Gods menigvuldige reddingen 65-67; citaat op  65. Lijdelijke genoegdoening doelt op Jezus’ offer aan het kruis ter 

vergeving van zonden, dadelijke genoegdoening doelt op Jezus volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet.
78 Not 14.6.1842, art. 4; Not 21.6.1842, art. 3; Not 30.6.1842, art. 2.
79 Over Fruytier: BLNP; ENR (art. van J. Koolen); Johannes van den Berg, band 2, p. 549v.
80  Typerend is de titel Gerigtshandelingen van den Allerhoogsten God met Zijn volk van Nederland. Behelzende: eene 

verhandeling van verscheidene gewigtige theologische stoffen, met een beknopt historisch verhaal van de oordeelen 
en wondere goedertierenheden des Heeren, aangaande de gereformeerde kerk, voornamelijk in ons vaderland, tot op 
dezen tijd. Aangelegd om op te wekken tot bekeering en schuldige dankbaarheid (twee delen, Rotterdam 1707).
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beklagenswaardige toestand van de Nederlandse kerk in de 18e eeuw.81 Er is alleen 
hoop als predikanten weer ‘zielevangers’ worden en de gemeente zichzelf kent als 
‘een arm en ellendig volk’, dat alleen op de naam van God vertrouwt.82 Ik vermoed 
dat dit geschrift op de afgescheiden predikant Simon van Velzen de nodige invloed 
heeft gehad: hij kreeg het cadeau van zijn verloofde. De woordkeus ‘arm en ellen-
dig volk van God’ is bij Van Velzen prominent aanwezig. Fruytier stak bekommerde 
gelovigen een hart onder de riem: hun twijfels zijn niet nodig, het is de duivel die 
de weg naar Jezus belet.83 Fruytier speelde een bemiddelende rol in de strijd tussen 
coccejanen en voetianen. Hij legde veel nadruk op een doorleefd geloof, levensheili-
ging en praktische vroomheid. 
•  De verloofde van Simon van Velzen gaf hem Sions Worstelingen als geschenk 

(exemplaar aanwezig in collectie bibliotheek TUK, voorheen gevestigd aan de 
Koornmarkt te Kampen).

•  Bavius Ynia van Enkhuizen hielp Petrus van Veen bij de voorbereiding op het oe-
fenen. Hij benutte daarbij de kerkhistorische beschouwingen van Fruytier (zie 
Van Veen, 10e avondgesprek).

•  Dezelfde Van Veen concludeerde op het eind van zijn leven dat de beproefde en 
goddelijke waarheden, zoals onderwezen door godzalige mannen als Fruytier, 
bijna niet meer gevonden werden (13e avondgesprek).

Johannes d’ Outrein (1662-1722)84

Geboren te Middelburg; studeerde theologie te Franeker; coccejaans theoloog, maar 
voetiaans in zijn benadering van de geloofspraktijk; promoveerde in de filosofie; 
predikant te Oostzaan 1685, Franeker 1685, Arnhem 1691, Dordrecht 1703 en Am-
sterdam 1708-1722; getrouwd met Geertruida Sluiter – schrijfster van Verhandeling 
van ’t geestelijk leven der ziele en ‘t Geestelijk huwelijk en ’t lijden Jesu Christi. D’Outrein 
doceerde wijsbegeerte en bijbelse oudheidkunde in Dordrecht. Hij was een groot-
meester in allegorie en typologie. Hij hanteerde een coccejaanse periodenleer, zoals 
zijn Proefstukken van heilige sinnebeelden en heilige versegelingen (Amsterdam 1700) 
laten zien. Elk woord van de Schrift heeft een diepere betekenis, zoals al het ge-
schapene een diepere betekenis heeft. Ooit bezat Adam deze kennis op volmaakte 
wijze. D’Outrein schreef veel stichtelijke werken, waaronder Korte schets der god-

81  De volledige titel is: Sions worstelingen, of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere 
wederwaardigheden van Christus Kerke, met openbare en verborgene vyanden. I. in de reformatie. II. ten tyde 
der remonstranten. III. in deze onze dagen (Rotterdam 1713). Het genre van de gefingeerde samenspraken 
was geliefd in kringen van de Nadere Reformatie. Voorbeelden: J. van Lodenstein, Beschouwinge van Zion 
(1678),  J. Verschuir, Bevindelijke godtgeleertheit (1736) en W. Schortinghuis, Het innige Christendom (1740). Het 
genre is ook te vinden bij de Engelse puriteinen. Het sloot naadloos aan bij het toenemende subjectivisme 
in kringen van de Nadere Reformatie: de mens met zijn innerlijke gevoelens kwam centraal te staan. 
Fruytier voert drie lange samenspraken over de lotgevallen van de kerk op, waarbij de gesprekspartners 
‘Godtvrucht’, ‘Waarheidt’ en ‘Nathanaël’ beurtelings aan het woord komen.

82 Zie Johannes van den Berg.
83 Vgl. F.A. van Lieburg, Levens van vromen 55.
84  Over d’ Outrein: BLNP; ENR (art. van H. de Jong); C. Graafland, ‘Schrifleer en Schriftverstaan in de Nadere 

Reformatie’ in: T. Brienen (e.a.), Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 72-80.
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delijke waarheden (vijftien herdrukken, diverse vertalingen), een uitleg van de He-
breeënbrief en een verklaring van de Heidelbergse Catechismus. Hij sprak reeds als 
student op conventikels over het genadewerk van Gods Geest aan mensenharten. 
Hij had zowel bewonderaars als verklaarde tegenstanders. Fruytier bekritiseerde 
d’Outrein om vermeende cartesiaanse denkbeelden.
• Petrus van Veen kocht o.a. werk van d’ Outrein. 

Johannes van der Kemp (1664-1718) 85

Geboren te Rotterdam; predikant te Dirksland 1692, de enige gemeente die hij heeft 
gediend. Bekend om zijn catechismusverklaring De christen geheel en al het eigendom 
van Christus, waarvan de eerste druk verscheen in 1717 (de 19e druk in 1779). Het 
betrof een bundeling van drieënvijftig preken, gekenmerkt door een bevindelijke 
verbondsleer en een puriteinse ethiek, een van de meest populaire catechismusver-
klaringen van destijds.
•  Scholte en Van Hall adviseerden om preken te lezen van o.a. Van der Kemp (Scholte, 

Adressen ingediend door de gemeente Jesu Christi te Amsterdam (‘s-Gravenhage 1835)).

Bernardus Smytegelt (1665-1739)86

Een echte Zeeuw; geboren te Goes, afkomstig uit een bekend predikantengeslacht; 
studeerde theologie te Utrecht; voetiaans theoloog; predikant te Borssele 1689, Goes 
1692, Middelburg 1695-1735 (emeritaat); Smytegelt bleef ongehuwd. Hij kwam gaan-
deweg tot geloof, zonder een krachtdadige bekeringservaring, zoals later in conven-
tikelkringen de norm werd.87 Bekommerde gelovigen moeten zich niet laten aan-
praten dat ze door allerlei helleangsten en zonde-afgronden naar Golgotha gesleept 
moeten worden (M.J.A. de Vrijer). Smytegelt verzette zich tegen de keurmeesterij op 
het conventikel, de eis dat mensen hun ‘staat’ op tafel moeten leggen en dat anderen 
daarover menen te kunnen oordelen. Zo vertrapt men de kleinen in genade. Smy-
tegelt was een man vol pastoraal inzicht, maar in zijn prediking exegetisch weinig 
gefundeerd. Hij had oog voor de wisselingen in het geloofsleven en riep daarbij op 
tot een blijvend gebruik van  Gods genademiddelen. Als boeteprediker bestreed hij 
volkszonden als kermisdeelname, vloeken, kaart- en dobbelspel, vermaak en onze-
delijk gedrag. Levensheiliging was een belangrijk thema in zijn prediking. Bekend 
werden zijn 145 preken over de titel Het gekrookte riet, met wel driehonderd ken-
merken van ware bekering. Graag trok hij een analogie tussen wedergeboorte en 
de natuurlijke bevalling (naakt en walgelijk geboren, geen kleren van eigengerech-
tigheid aan, kermend om voedsel enz.). Smytegelt wees als een van de weinigen in 
zijn tijd slavenhandel af. Hij kwam regelmatig in conflict met de overheid, omdat hij 

85 Van der Kemp kreeg geen beschrijving in BLNP; ENR (art. van W.J. op ’t Hof).
86  Over Smytegelt: BLNP; ENR (art. van S.D. Post); T. Brienen, ‘Bernardus Smytegelt (1665-1739)’ in: T. 

Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Haar voornaamste vertegenwoordigers 219-245; S.D. Post, Bernardus 
Smijtegelt. Leven en werken (Kampen 2006); M.J.A. de Vrijer,Ds Bernardus Smytegelt en zijn ‘Gekrookte riet’ 
(Amsterdam 1947).

87 Brienen 219 (vgl. 226-230), houding t.o.v. conventikels 239-241.
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ongezouten zijn mening gaf over binnen- en buitenlandse politieke thema’s.
• Uitgeverij J.H. den Ouden gaf preken van Smytegelt uit.
•  Höveker gaf in 1835 een Catechismusverklaring uit van Smytegelt (zie adverten-

tie in De Reformatie). In 1850 verscheen bij Höveker Keurstoffen of verzameling van 
50 uitmuntende predicatiën en in 1851 een tweetal Vier uitmuntende Praktikale Leer-
redenen van Smytegelt (over Hooglied en Jesaja). 

•  Scholte en Van Hall adviseerden om preken te lezen van o.a. Smytegelt (Scholte, 
Adressen ingediend door de gemeente Jesu Christi te Amsterdam (‘s-Gravenhage 1835)).

•  Ook elders adviseerde Scholte om in de kerkdienst een preek van Smytegelt te lezen.88

•  De kerkenraad besloot – na kritiek op het oefenen van Middel en Deteleff – op 
zondagmiddag een catechismuspreek van Smytegelt te lezen (Not 23, ongedat. 
[sept. 1836.]).    

•  Van Hall wees op leerredenen van o.a. Smytegelt ‘waarvan de Christenen dezes tijds 
teregt een soortgelijk gebruik maken als de eerste kerkhervormers hadden gemaakt 
van de geschriften van Augustinus, Bernardus enz.’ (Nederlandsche Stemmen 79).

•  Van Velzen beriep zich in zijn publicatie tegen de oefenaars onder meer op Smy-
tegelt (De Ref 1e S (1838) 357).

•  Van Velzen adviseerde oefenaar P.J. Kooijman van Andijk preken te lezen van 
‘echte gereformeerde schrijvers’ als Smytegelt (CB 282: KR aan Kooijman, 
22.2.1842).

• Oefenaar Petrus van Veen kocht werk van o.a. Smytegelt.

Johannes Wesselius (1671-1745)89

Geboren te Emden; studeerde theologie te Groningen, predikant te Akkrum en Ter-
horne 1692, St. Jacobi Parochie op het Bild 1694, promoveerde in 1699 te Leiden, pre-
dikant te Purmerend 1699, Rotterdam 1705; hoogleraar kerkgeschiedenis en godge-
leerdheid in Leiden 1712.
•  De jongeman uit Noord-Holland (zie begin van dit hoofdstuk) las werk van Wes-

selius (VW Hendrik de Cock, 381, 385, 408-409). 

Aegidius Francken (1676-1743)90

Predikantszoon, dogmatisch verwant met Voetius en À Marck; exegetisch gevormd 
door Witsius; predikant te Rijsoord 1705, Maassluis 1713-1743. Publiceerde in de 
geest van À Brakel en met verwerking van materiaal van zijn vader Stellige Godge-
leertheyd, dat is de waarheden van de hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met 
de oeffening der waere godsaligheyd aengedrongen (drie delen, 1709-1710) – een hand-
boek geloofsopvoeding dat twintig keer werd herdrukt en nog in 1857 fungeerde als 
handboek dogmatiek aan de theologische school in Kampen. In verkorte vorm ver-

88 Vgl. Not 13, ongedat. [8.6.1836]; Not 14, 15.6.1836;  CB 13: KR aan gemeente, 15.6.1836; Not 15, 22.6.1836.
89  Over Wesselius: Biografisch Woordenboek der Nederlanden. Van hem is in de 18e eeuw een groot aantal losse 

preken en preekbundels uitgegeven.
90 Over Francken: BLNP; BWPGN; ENR (art. van G.H. Leurdijk).
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schenen als Kern der christelyke leere (1713, veelvuldig herdrukt). Francken wees op 
het belang van introspectie en op de noodzaak van bekering. Zijn tekstverklaring is 
analytisch en allegorisch. Een bekende catechesemethode van zijn hand was Voor-
beeld der Christelijke Leere, opgestelt tot onderwijs der eenvoudigen, in de eerste beginselen 
van de Goddelijke waerheid, voor die zich bereiden tot het doen van Belijdenisse van den 
Gereformeerden Godtsdienst (Dordrecht 1725). Populair werd het werk Geestelijk Hou-
welijk, dat is, een Verhandeling van de Ondertrouw der gelovigen met Kristus (Dordrecht 
1715), waarin hij de verhouding van de ziel tot Christus in beeldrijke taal schetste, 
later samengevoegd met De kloppende Jesus aan de deure der Kerke van Laodicea en 
in één band uitgegeven als Huwelijks-Vereeniging van de Kerk-Bruid, met den grooten 
Immanuël Christus, benevens een ernstig aensoek van een afdwaelend zondaer, ter viering 
van zijn Koninglijk Bruylofts-Feest; en het betamelijk gedrag van de bruyd in haer salige 
ondertrouw met Christus (Dordrecht 1724). Francken schreef in mystieke beeldtaal, 
ontleend aan Hooglied, over de huwelijksband tussen Christus en de gelovige. Het 
leven op aarde noemde hij de tijd van ondertrouw, in de hemel werd het huwelijk 
definitief gesloten. Hij uitte zijn verwondering dat de allerhoogste Koning met een 
aardworm, een mismaakt mens, een eeuwig  huwelijksverbond aanging. Wie de 
‘zielebruidegom’ niet het ja-woord gaf, bleef verbonden aan de duivel. Frankens stijl 
was wervend en lokkend, met een ruim aanbod van heil en de oproep tot bekering 
aan allen. Een gelovige kan de dood vol vertrouwen tegemoet zien, zoals geliefden 
uitkijken naar hun trouwdag. Het eeuwige zoete genieten in de omhelzingen van 
de Bruidegom staat de gelovige te wachten. Een christen moet niet al zuchtend en 
kermend door het leven gaan, alsof het christendom bestaat uit ‘een droefgeestig le-
ven’.91 Steeds trachtte Francken bekommerde zielen op te beuren.92 Daarbij toonde 
hij zich een goed anatomist van het menselijke hart. 
•  Voor Harm Hendriks Middel leidde Christus huwelijksvereeniging met zijne bruid 

van Aegidius Francken tot een geloofsdoorbraak. Voor het eerst hoorde Middel 
‘met het oor der ziele’ de woorden: ‘Vader! Ik wil niet dat deze in het verderf neder-
dale, Ik heb verzoening gevonden!!’ Middel wist zich nu ‘een verloste des Heeren’.

91 Geciteerd via BWPGN III, 104v.
92  Deel 8 van het boekje is geheel hierop gericht (p. 162vv). Het geeft een indruk van Franckens pastorale 

aanpak. Twijfel je of het heil wel voor jou is? Maar Jezus zegt tot iedereen: wie dorst heeft kome. Als de 
hemelse bruidegom jou niet uitsluit, waarom zou jij jezelf dan wel uitsluiten? Als Jezus zegt: ‘zalig de 
treurenden’, bedoelt Hij geen gebrokenheid als voorwaarde vooraf, maar de passende gestalte om met deze 
hemelvorst in het huwelijk te treden. Schrik je van je eigen onwaardigheid? Maar niemand is dit huwelijk 
waard. Zit jij in over je ontrouw? Zie het juist als een bewijs dat jij met Jezus ondertrouwd bent. Bovendien: 
toen God zijn trouw aan jou aanbood wist Hij heel goed welke overspelige bruid jij was. Jouw ontrouw doet 
Gods trouw niet teniet, want dit huwelijk is onverbrekelijk. Verdenk Jezus niet van strengheid, geef hem je 
ja-woord en Hij zal de jouwe worden, Hij zal je dorst lessen met de kus van zijn stralende gezicht. 
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Lambrecht Myseras (1676-1740)93

Lambrecht Myseras was een lekentheoloog uit Middelburg. Hij schreef in de jaren 
1720 een tweetal boeken: Eens Christens opmerking op den Hemelweg: tot nuttigheid 
aangelegd op vele gevallen, tot overtuiging van Onbekeerden alsmede Der vroomen on-
dervinding op den weg na den hemel, voorgestelt in vragen en antwoorden. Myseras be-
schreef op dialogische wijze hoe het toegaat bij Gods werk van genade en wederge-
boorte in het hart van de gelovige. 
•  Toen Arend van den Brink van zijn moeder het boekje De weg naar den Hemel van 

Myseras ontving, herkende hij het beschrevene in zijn eigen leven (Arend van 
den Brink, Het zichzelfven verdrukkend Sion). 

• Boekhandelaar Höveker gaf in 1853 een combi-uitgave uit. 

Johan Verschuir (1680-1737)94

Aanvankelijk schoolmeester; trad negen jaar lang als oefenaar te Loppersum op; werd 
na zelfstudie geëxamineerd; predikant te Zeerijp (1714). Verschuir vertegenwoordig-
de de late, verinnerlijkte fase van de Nadere Reformatie. Hij genoot bekendheid met 
zijn liedbundel Honigraat gezangen: over het wegsmelten in het ‘niet’, het verlangen dat 
Jezus ‘alles’ zal worden. Bij Verschuir veel ‘soete Jezus’, ‘lieve Ziele Vriend’ en ‘schoone 
Zielsbeminde’. Maar ook veel zuchten en klagen. Om te eindigen met gebed en lofprij-
zing. Verschuir genoot bekendheid met Waarheid in het binnenste of bevindelyke godt-
geleertheit (1736), waarvan in de 18e en 19e eeuw meerdere herdrukken verschenen: 
een bundeling samenspraken tussen Onkunde (een onbekeerde), Letterwijze (een 
verstandsgelovige), Bekommerde en Sterk Christen. Onderzoek naar de eigen ziel is 
nodig want letterkennis van Gods Woord is heel wat anders dan het bevindelijk ken-
nen van de eeuwige waarheden. Bekeerden gaan door veel strijd heen om de verruk-
king van Gods nabijheid te ervaren. Ook bij Verschuir is de typische bruidsmystiek te 
vinden, geënt op het bijbelboek Hooglied. Verrukkelijke ervaringen en woestijner-
varingen wisselen elkaar af. Verschuir pleitte voor het afleggen van huisbezoeken 
voor elke avondmaalsviering, om over de ‘staat der ziel’ te spreken. Veel predikanten 
negeerden de werkelijkheid van naamchristenen, onbekeerden, huichelaars en tijd-
gelovigen. De gelovigen zijn verschillend en hebben een verschillende aanpak nodig: 
zwakken, sterken, beginnelingen, gevorderden, twijfelmoedigen, geestelijk gezond 
of ziek. Een volkomen geloofsvertrouwen is slechts weinigen gegeven. Verschuir re-
kende geloofszekerheid tot het ‘welwezen’ van het geloof, niet tot haar wezen. Opval-
lend is Verschuirs waarschuwing tegen bevindelijke uitwassen. Hoe meer met Jezus 
verbonden, hoe meer groei in heiliging. 

93  Over Myseras: BLNP; ENR (art. van H. Uil).  Dat hij geen predikant maar een lekentheoloog was blijkt uit 
de toevoeging ‘lidmaat der gereformeerde gemeente te Middelburg’ in de ondertitel van Eens christen 
opmerking op den hemelweg (…) (5e druk Rotterdam 1736). Vgl. de uitdrukking in de voorrede van zijn boekje 
over een goede avondmaalsvoorbereiding over zijn stijl:  als van ‘een ongestudeerde (…) gelyk ik onder en 
met de vromen gewoon ben dagelyks te spreken.’

94  Over Verschuir: BLNP; J. van Genderen, ‘Johan Verschuir (1680-1737)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere 
Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 203-241.
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•  Petrus van Veen kocht werk van ‘Verschuur’ (= Verschuir). Hij sprak zijn dank-
baarheid voor dit soort boeken uit. Hij attendeerde, na 40 jaar als oefenaar werk-
zaam te zijn geweest, opnieuw op Verschuir.

Friedrich Adolf Lampe (1683-1729)95

Geboren te Detmold in Duitsland; studeerde theologie te Franeker, daar beïnvloed 
door C. Vitringa en vooral door Coccejus’ verbondsleer; predikant te Weeze (bij 
Kleef) 1703, Duisburg (1706), Bremen 1709-1720; hoogleraar theologie te Utrecht 
1720, Bremen 1727-1729, waar hij overleed op 46-jarige leeftijd. De veelheid en kwali-
teit van Lampes publicaties zijn verbazingwekkend (C. Graafland). Lampes dogma-
tisch hoofdwerk was De verborgenheit van het genaade-verbondt.96 In dit werk tekende 
hij Christus als de Bloedbruidegom voor de verloren zielen van de uitverkorenen. 
Het bevel tot geloof geldt alleen de uitverkorenen. Tegenover de heilige God dient de 
mens te beseffen dat hij een zondeworm is, aas, een hellekind. Het wonder is dat de 
‘volkomendste Alles’ zijn verbond sluit met dit ‘verachtelijkste en vervloekste niets’. 
Toch behandelde Lampe de uitverkiezing als een leerstuk van troost en zekerheid. 
Hij bekritiseerde het oordelen over de genadestaat van anderen. Zekerheid van ver-
geving rekende Lampe alleen tot het welwezen van het geloof, niet tot haar wezen. 
In exegetisch opzicht stond Lampe dicht bij de voetianen. Het coccejaanse model 
combineerde hij met een piëtistisch verstaan van de Schrift, toegepast op het in-
nerlijke geloofsleven. Lampe maakte in zijn prediking onderscheid tussen verschil-
lende hoorders: onwetenden, onboetvaardigen, burgerlijke naamchristenen, hui-
chelaars en overtuigden. De bekeerden onderscheidde hij in zwakken en sterken: 
er zijn kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. In het spoor van de voetianen 
bestreed hij publieke zonden als speelhuizen, dronkenschap en weelderige mode. 
Met Koelman fulmineerde hij tegen het ‘lippenwerk’ van kerkelijke formulieren. 
Voor de bloei van de kerk verwachtte Lampe veel van goede catechese. Hij promoot-
te daarom het werk van D’ Outrein en na diens dood ontwierp hij zelf verschillende 
leerboekjes, waaronder Milch der Wahrheit (in het Nederlands: Eerste waarheidsmelk 
voor zuigelingen in ouderdom en verstand; herdrukken in 1831 en 1841). In totaal wer-
den meer dan dertig boeken van Lampe in het Nederlands vertaald. Toen Lampe 
enkele kritische vragen stelde bij de leer van de eeuwige verwekking van de Zoon, 
kwam hem dat op kritiek van Jacob Fruytier en Joh. à Marck te staan. 
•  Vanuit Haarlem werd gevraagd of de kinderen daar in Lampe moesten worden 

onderwezen. De kerkenraad vroeg Couprie liever de catechismus en het Kort be-
grip te gebruiken (Not 194, 7.6.1839, art. 6). 

95  Over Lampe: BLNP; ENR (art. van H. de Jong); C. Graafland, ‘Friedrich Adolph Lampe (1683-1729)’ in: T. 
Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme 243-274. In strikte zin hoort Lampe niet in 
dit rijtje thuis, want de Afgescheiden Gemeente maakte geen gebruik van zijn catechisatieboekje. Maar 
ook het afwijzen van een boekje veronderstelt bekendheid ermee.

96 Vier delen, in 1718 in Amsterdam op de markt gebracht [iG].
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Ebenezer Erskine (1680-1754) en Ralph Erskine (1685-1752)
De gebroeders Erskine waren twee Schotse theologen met veel invloed op de Nade-
re Reformatie in Nederland. Zij hadden in 1733 de staatskerk verlaten. De preken 
van Ralph Erksine kenmerken zich door een diepgaande behandeling van zonde 
en genade, schuld en vergeving, wedergeboorte en bekering. In zijn prediking be-
nadrukte hij dat Christus’ offer voldoende voor alle mensen is. Theodorus van der 
Groe gaf halverwege de 18e eeuw drie preken van Ralph Erskine en twee preken van 
Ebenezer Erskine uit.97 De afgescheiden predikant Scholte publiceerde in 1836-1837 
vijf preken van Ralph Erskine.98 
• Scholte adviseerde in juni 1836 om preken te lezen van o.a. Ralph Erskine.99

• Petrus van Veen kocht werk van o.a. Erskine
•  S. van Velzen beriep zich tegen het optreden van de oefenaars onder meer op 

Erskine (De Ref 1e S (1838) 357).

Justus Vermeer (1697-1745)100

Een gepromoveerd jurist en bekwaam lekentheoloog, ouderling en oefenaar. Ver-
meer besteedde veel aandacht aan de voorbereiding van biddagen en avondmaals-
zondagen.101 Verder hield hij praktische verhandelingen over de catechismus, in 
druk verschenen als De leere der waarheid die na de godtzaligheid is, voorgestelt, be-
vestigt en toegepast in 85 oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus (2 delen, 
Utrecht 1749-1750). Na een pijnlijke valpartij met onomkeerbare gevolgen, verlang-
de hij naar de dood als ‘het geluk der zalige zielen’. Vermeer bleef ongehuwd. Ver-
moedelijk hebben Scholte en Van Hall in hun advies om ‘preken’ van Vermeer te 
lezen over het hoofd gezien dat hij nooit predikant is geweest.102 Een zus van Justus 
Vermeer, Aletta Vermeer, trad op de voorgrond in conventikelkringen.103

97  Van Ralph Erskine publiceerde hij Blyde boodtschap in zware tyden (Rotterdam 1747); Christus het verbondt 
des volks (Rotterdam 1750); De trapswyze overwinninge, of de hemel allengskens gewonnen (Rotterdam 1751, 2e 
druk 1762); en van Ebenezer Erskine: Godts naam verheerlykt in Christus (Rotterdam1754); De vervallene hutte 
of tabernakel Davids (Rotterdam 1755).

98  Ralph Erskine, Des bouwers geweer of het werk en de strijd der geestelijke bouwers (1836); De ware Christus, geen 
nieuwe Christus (1836); Gad, het overwonnen, en nogtans overwinnend geslacht (1836); Getuigen, bijgebragt voor 
God [Jes 43:12] (1836); De magt en list des satans (1837). De eerste drie preken waren een bewerking van reeds 
door J. Ross vertaalde preken van Ralph Erskine onder de titel De wet van Godts huis (Rotterdam 1762, 1780); 
de vijfde preek is eveneens een bewerking van een door Ross vertaalde preek, nl. uit de serie Pleit-reden des 
geloofs op Godts woordt en verbondt (Rotterdam 1761).

99 Vgl. Not 13, ongedat. [8.6.1836]; Not 14, 15.6.1836;  CB 13: KR aan gemeente, 15.6.1836; Not 15, 22.6.1836. 
100 Over Vermeer: BLNP; ENR (art. van M.W. van Rooijen-van Kempen).
101  Vgl. de titel: Verzameling van eenige oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verschillende 

plaatsen des O. en N. Testaments gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en 
bededagen, door mr. Justus Vermeer, in zijn leven doctor in de beide regten en ouderling der gereformeerde gemeente 
te Utrecht (Amsterdam 1747, 4e dr. 1780). Aangehaald door G. Keizer, De Afscheiding van 1834, 57v.

102 Ook in Harlingen werden preken gelezen van Justus Vermeer (Wesseling, Friesl. III, 80).
103  F.A. van Lieburg, ‘Vrouwen uit het Gereformeerde piëtisme in Nederland (3): Aletta Vermeer (1699-1762).’ 

in: DNR 10 (1986), nr. 3, m.n. p. 94, 96v; digitaal beschikbaar op www.ssnr.nl/publication/B99027688/text.
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•  Petrus van Veen kocht werk van o.a. J. Vermeer. 
•  Scholte en Van Hall adviseerden om preken te lezen van o.a. Vermeer (Scholte, Adres-

sen ingediend door de gemeente Jesu Christi te Amsterdam (‘s-Gravenhage 1835) p. 7.

Johannes Temmink (1701-1768)104

Geboren te Vlaardingen, studeerde theologie te Leiden; predikant te Korendijk 1725, 
Purmerland 1730, Schoonhoven 1731 en Amsterdam 1740. Temmink bleef onge-
huwd. Was in Amsterdam aan de Gasthuiskerk verbonden. Na een ernstige ziekte 
kreeg hij verlof om in de andere kerkgebouwen te preken. Temmink trok veel hoor-
ders. Zijn belangrijkste publicatie is Het hogepriesterlyk gebed.105 Hij haalde als gere-
formeerd piëtist regelmatig uit naar deïsten en libertijnen. Temmink keerde zich 
tegen vermaak als toneelspel, kermis, dansen en dobbelen. Zowel voor- als tegen-
standers van een ruim aanbod van genade beriepen zich op hem.
• bij J.H. den Ouden verschenen herdrukken van o.a. J. Temmink.
•  Not 23, ongedat. [sept. 1836]. De kerkenraad trok zich de kritiek op het oefenen 

van Middel en Deteleff aan, en besloot dat op de eerstvolgende zondag een preek 
moest worden gelezen van o.a. J. Temmink over het hogepriesterlijk gebed.

Johannes Beukelman (1704-1757)
Geboren te Hoorn; studeerde theologie te Leiden; predikant te Driehuizen 1726, Al-
blasserdam 1728, Zierikzee 1730, Hoorn 1737, Rotterdam 1749, Den Haag 1750. Van 
Beukelman verschenen enkele preekbundels: een catechismusverklaring (1774), 
Uitgelezene leerstoffen (1775) en Uitgelezene vervolgstoffen (1777).
•  Van Velzen adviseerde oefenaar Kooijman uit Andijk preken te lezen van ‘echte 

gereformeerde schrijvers’ zoals Beukelman (CB 282: KR aan Kooijman, 22.2.1842)
•  Bij J.H. den Ouden verschenen preken van J. Beukelman. In 1836: Des Heeren 

nabijheid en gedrag omtrent zijne discipelen in donkere tijden, uit de geschiedenis der 
Emmausgangeren: aangetoond in eene leerrede naar Lukas XXIV: 13-24; in 1858 een 
herdruk van Keurstoffen; in 1859 een heruitgave van De lydende en verheerlykte 
Immanuel.

104  Over Temmink: BLNP; ENR (art. van B. van Wijk); geboren te Vlaardingen, afkomstig uit een 
predikantengeslacht; studeerde te Leiden bij À Marck en Wesselius; diende de gemeenten te Koorndijk 
(Voorne-Putten) 1725-1730, Purmerend 1730- 1731, Schoonhoven 1731-1740 en Amsterdam 1740-1768.

105  Het hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, 
in XXIII leerredenen (Amsterdam 1769; 2e druk 1769, 3e druk 1770). Deze bundeling preken verscheen 
postuum. Veel werk van Temmink is niet uitgegeven, zoals een handgeschreven catechismusverklaring 
in het SA-Amsterdam.
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Theodorus van der Groe (1705-1784)106

Geboren te Zwammerdam in een piëtistisch predikantsgezin; studeerde te Leiden; 
predikant te Rijnsaterwoude (1730), waar hij door contact met een piëtistische ge-
meentelid, Geertje Raaphorst, een bekeringservaring meemaakte; stond meer dan 
veertig jaar als predikant te Kralingen bij Rotterdam (1740-1784). Door nadere studie 
van de reformatorische theologie kwam Van der Groe kritisch te staan tegenover de 
piëtistische vroomheidscultuur van zijn tijd.107 Hij concludeerde dat het onjuist is dat 
veel gelovigen geen geloofszekerheid kennen. Van Calvijn leerde hij dat zekerheid 
wezenlijk voor het geloof is. Wie niet verder komt dan hongeren en dorsten naar de 
rechtvaardigmaking, mist de zaligmakende genade.108 Deze nieuwe visie op geloofs-
zekerheid zette hij in 1742 op papier onder de titel Het zaligmakend geloof, waarschijn-
lijk circuleerden handgeschreven exemplaren in een kring van geloofsverwanten. 
Pas in 1838 gaf Scholte het manuscript in druk uit.109 De Rotterdamse uitgevers Van 
Pelt en Doucie brachten vanaf begin jaren 1740 een aantal preken van de Erskines op 
de Nederlandse markt uit, die door Van der Groe van voorredes waren voorzien.110 
Van der Groe verwierp de Nijkerkse beroerten (1749) als piëtistische drijverij. In 1752-
1753 publiceerde hij Toetssteen der ware en valse genade. Een belangrijke discussie ging 
destijds over de rechtvaardigingsleer. Alexander Comrie, een Schots theoloog uit 
Woubrugge, positioneerde de rechtvaardiging in Gods eeuwige vrederaad. Van der 
Groe wenste echter de rechtvaardiging te verbinden met de geloofsdaad: een mens 

106  Over Van der Groe: BLNP; ENR (art. van G.H. Leurdijk); Johannes van den Berg 551v; T. Brienen, ‘Theodorus 
van der Groe (1705-1784)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Haar voornaamste vertegenwoordigers 
277-314; C. Graafland in: De zekerheid van het geloof 237-244; K. Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ in: T. 
Brienen, K. Exalto, C. Graafland, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 176-179, 188-189; Gert 
Leurdijk, Theodorus van der Groe (1705-1784). Een inleiding met kernteksten (Kampen 2006); John Exalto, 
Fred van Lieburg (red.), Neerlands laatste ziener: leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784) 
(Rotterdam 2007). Met daarin een gewaagde psychoanalytische duiding van het karakter van Van der 
Groe door Leendert F. Groenendijk (de man zou lijden aan grootheidswaanzin, exhibitionistisch narcisme 
enz.). Van de bekeringsgeschiedenis van de zus van Theodorus van der Groe, Eva van der Groe (1704-1770) 
uit 1749,  verscheen in 1838 een herdruk. Over Scholtes heruitgave van het werk van Van der Groe, Het 
Zaligmakend geloof zie par. 12.3.

107  Daarin was Van der Groe niet de enige: ook Amesius greep naar Augustinus en de reformatoren terug, toen 
hij afstand nam van het gangbare scholastieke denken geënt op Aristoteles.

108  Van der Groe sloot zich op dit punt aan de vroege Nadere Reformatie. Voor Jean Taffin (1528-1602), één van 
de eerste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, stond vast dat gelovigen een zekerheid hebben die 
alle twijfel uitbant: de zekerheid van het eeuwige leven door Jezus Christus. Ook C. Graafland  wijst op de 
Reformatie als oriëntatiebron voor Van der Groe in: De zekerheid van het geloof. 

109  Zie het begin van Scholtes inleiding: ‘Gij ontvangt hiermee een stukje van de WelEerwaarden Theod. van 
der Groe, wat tot hiertoe voor het algemeen verborgen was. Het is blijkens de titel, opgesteld ten behoeve 
van enige vrienden te Rotterdam, ter verklaring van de gevoelens van de Schrijvers, betrekkelijk het wezen 
van het zaligmakende geloof. Onlangs kwam mij het handschrift onder de ogen en ik nam na de lezing het 
voornemen, om het door de drukpers algemener bekend te maken en wel om deze reden vroeger heb ik mij 
bij sommige gelegenheden een ongunstig oordeel omtrent de WelEerw. Th. van der Groe laten ontglippen, 
wat ik hiermee openlijk herroep, met de belijdenis dat dit vroegere oordeel ongegrond en voorbarig geweest 
is.’ Voor een toelichting op dit geschrift: http://www.theologienet.nl/documenten/Groe_welwezengeloof.
pdf, gepubliceerd door Stichting de Gihonbron (Middelburg 2015). Heruitgaven van het Zaligmakend geloof 
verschenen in 1971 en 1974 onder de titel ‘Beschrijvinge van het oprecht en zielzaligend geloove’ (Leerdam, 
Veenendaal).

110 Zie hierboven bij Ralph Erskine.
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werd niet vóór het geloof gerechtvaardigd (Comrie), ook niet ná het geloof (À Brakel), 
maar door en uit het geloof.111 Van Van der Groe zijn 140 preken bewaard gebleven, 
waaronder een verklaring van de Heidelbergse Catechismus. Hij bewonderde Teel-
linck en Van Lodenstein. In  de periode 1746-1749 stond hij in correspondentie met 
enkele Amsterdammers die blijkbaar een vriendenkring vormden.112 Graafland en 
Exalto bekritiseren Van der Groe als een theoloog die de reformatorische winst met 
de ene hand aanbiedt en met de andere terugneemt. Het grootste deel van de ge-
meente beschouwde hij als verloren. Er is een diepgaande beleving van onmacht en 
schuld nodig. Daarmee plaatst Van der Groe de oproep tot bekering in een wettisch en 
conditioneel kader, aldus Exalto. Slechts weinig bekeringsverhalen kunnen de toets 
der kritiek doorstaan. In tegenstelling tot mannen als À Brakel, Van Lodenstein en 
Smytegelt, die wankelmoedige gelovigen trachtten te bemoedigen, ontpopte Van der 
Groe zich als een negativistisch prediker die bekommerde zielen alle hoop uit han-
den sloeg. Afgaande op zijn Toetssteen der ware en valsche genade kan een mens vrijwel 
onmogelijk tot geloofszekerheid komen, want schijngelovigen kunnen nog meer te-
kenen van waar geloof laten zien dan echte gelovigen. Met een breed uitgesponnen 
classificatiesysteem in de prediking trachtte hij het ware van het valse geloof te on-
derscheiden. Gods werk in de uitverkorenen begint bij de wet: zorgelozen moeten uit 
hun zondeslaap wakker worden geschud, hun harten moeten worden verbrijzeld. Pas 
daarna kan de gekruisigde Christus worden verkondigd. Velen gaan met een inge-
beelde hemel de hel in. Dat iedereen het tijdstip van zijn wedergeboorte moet kunnen 
vertellen, wees Van der Groe resoluut van de hand (Brienen). Op dit punt bewoog het 
bekeringsdiscours van de 19e-eeuwse conventikelkringen zich bij hem vandaan. Van 
der Groe verwierf faam met zijn vlammende biddagpreken. Daarin bedreigde hij land 
en volk met Gods oordelen indien er geen bekering plaatsvond.113 Hoewel hij een er-
udiet theoloog was, acht F.A. van Lieburg diens theologische nalatenschap niet van 
blijvende betekenis.114 Van der Groe wordt in de populaire historiografie van de Nade-
re Reformatie vaak beschouwd als de laatste ziener (‘Van der Groe deed het hekje toe’). 
Op drie punten kan deze zienswijze worden bekritiseerd: 1. hij behoorde niet tot de 
Nadere Reformatie in enge zin; 2. het gaat hier om een intern-piëtistische zienswijze 
waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat (Van Lieburg) en 3. Van der 
Groe nam zelf afstand van de na-reformatorische traditie.115 Volgens Brienen zag Van 
der Groe het verval in zijn tijd scherp, maar omdat de Geest zou zijn geweken restte er 

111  Over deze discussie: J. van Genderen, Gerechtigheid als geschenk (Kampen 1988) en C. Harinck, De heilsorde. 
De rechtvaardigmaking (Houten 2007), met aandacht voor À Brakel, Comrie en Van der Groe.

112  John Exalto, Fred van Lieburg (red.), Neerlands laatste ziener 33. De vader van Van der Groe kwam uit een 
Amsterdamse notarissenfamilie.

113  Veertien biddagpreken verschenen in 1787 in druk. In de studie Neerlands laatste ziener (onder redactie 
van J. Exalto en F.A. Lieburg) wijst Joris van Eijnatten de duiding van deze preken als typisch nader 
reformatorisch van de hand (79-89). De biddagpreken vormen een eigen genre in de 17e en 18e eeuw, 
waarvan ook coccejaanse predikanten zich bedienden. De opsomming van zonden is stereotiep te noemen.

114 Zie BLNP.
115  Vgl. C. Graafland, W.J. op ‘t Hof en F.A. van Lieburg,  ‘Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot 

begripsbepaling’ in: DNR 19 (1995) 167v.
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niets anders dan gelatenheid. God zou de kandelaar uit Nederland weghalen.116  
• Höveker gaf werken uit van o.a. Van der Groe (zie advertentie in De Reformatie)
•  Scholte publiceerde in 1838 Het zaligmakend geloof.117 In de voorrede schreef hij dat 

hij zich vroeger negatief over Van der Groe had uitgelaten, aangezien de ‘keur-
meesters’ op het gezelschap zich op deze theoloog beriepen. Nu Scholte zelf Van 
der Groe had gelezen, verklaarde hij het geheel met deze theoloog eens te zijn. 

•  Van Hall wees op leerredenen van o.a. Van der Groe ‘waarvan de Christenen 
dezes tijds teregt een soortgelijk gebruik maken als de eerste kerkhervormers 
hadden gemaakt van de geschriften van Augustinus, Bernardus enz.’ (Neder-
landsche Stemmen 79).

•  Petrus van Veen constateerde na veertig jaar werkzaam geweest te zijn als oefe-
naar, dat de beproefde en goddelijke waarheden bijna niet meer te vinden wa-
ren. Hij herinnerde zijn lezers aan de biddagpreken van Van der Groe.

Alexander Comrie (1706-1774)118

Geboren in Schotland; beïnvloed door het puritanisme van de gebroeders Erskine 
en Thomas Boston, eveneens door de Duitse piëtist Philip Jacob Spener en de mysti-
cus Bernardus van Clairvaux; vertrok op 20-jarige leeftijd naar Nederland; scherp-
zinnig en analytisch denker; studeerde theologie te Groningen en Leiden; predi-
kant te Woubrugge (1753-1773). Comrie vertaalde preken van Boston. Hij keerde zich 
met zijn vriend Nic. Holtius tegen het verlichte klimaat op de Nederlandse acade-
mies in het anoniem gepubliceerde Examen of ontwerp van tolerantie, om de leere in de 
Dordrechtse Synode anno 1619 vastgesteld met de veroordeelde leere der remonstranten te 
verenigen (1753-1759). Hij  legde de vinger bij de vervallen staat van de Gereformeerde 
Kerk. Toch overwoog hij niet weg te gaan, want de kerk had nog altijd de zuivere 
leer. Die bewaakte hij zo scherp hij kon, en wel zozeer dat hij zelfs bij Wilhelmus à 
Brakel een subtiel remonstrantisme meende te bespeuren. Hij was zeer kritisch op 
de vermittlungstheologie, die vanuit Saumur in Nederland ingang vond. In reactie 
daarop ging Comrie nog sterker het radicale karakter van de goddelijke genade be-
nadrukken. Ook in de leer van de rechtvaardiging wilde hij elk menselijk aandeel 
uitsluiten. Zo ontwikkelde hij de leer van de rechtvaardigmaking van eeuwigheid. 
In Stellige en praktikale verklaringe van den Heidelbergschen Catechismus (1753, alleen 
het eerste deel  verscheen) verwierp Comrie de opvatting dat het ontvangen van 
116 Brienen 309v; vgl. de hiervoor genoemde bijdrage van Joris van Eijnatten.
117 Voorrede van Scholte (III-VIII), d.d. Utrecht, 18.7.1838.
118  Over Comrie: BLNP; ENR (art. van L.J. van Valen); Johannes van den Berg 550v; K. Exalto, ‘Genadeleer en 

heilsweg’ in: T. Brienen, K. Exalto, C. Graafland, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 185-198; 
C. Graafland, ‘Alexander Comrie (1706-1774)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Haar voornaamste 
vertegenwoordigers 315-347; C. Graafland, De zekerheid van het geloof 218-234; K. Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ 
185-188, 196-198; W. van Vlastuin en D. Baarssen, ‘Alexander Comrie als orthodox gereformeerd theoloog. 
Een onderzoek naar antinomisme in Comries theologie’ in: DNR 35/2,2011, 132-159. In dit artikel weerleggen 
beide auteurs de stelling van G.A. van de Brink dat Comrie een leerstellige antinomiaan zou zijn, die in de 
toepassing van het heil aan de menselijke daad geen enkele rol toekent. De auteurs tonen aan dat Comrie het 
geschenkkarakter van het geloof voorop stelt (God wacht niet met het schenken van  geloof totdat mensen 
gaan geloven), maar dit sluit bij Comrie de rol van het geloof in de toepassing van het heil niet uit.   
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het heil afhankelijk is van de menselijke geloofsdaad. Wanneer een mens door het 
geloofsvermogen (de ‘habitus fidei’) de rechtvaardigmaking van eeuwigheid aan-
vaardt, vindt de zogeheten ‘rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie’ 
plaats.119 Het ‘rechtvaardigend geloof’ dat er al is, wordt nu aangevuld met het ‘za-
ligmakend geloof.’ Deze visie zette Comrie uiteen in Brief over de rechtvaerdigmakin-
ge des zondaars (Amsterdam 1761).120 Bij dit substantiële genadebegrip, eerder door 
Voetius gehanteerd,121 sloot Abraham Kuyper zich later aan; het zou nog een rol spe-
len in de Vrijmaking van 1944. Graafland noteert als winst van Comries theologise-
ren, dat deze een eind maakte aan de voortgaande ontrafeling van het geloofsleven 
in standen en gestalten. Comrie ontwikkelde een geloofsconcept dat de eenheid van 
het geloof terugbracht. In zijn oriëntatie op de Reformatie ontdekte Comrie dat het 
‘verzekerd vertrouwen’ door alle hervormers tot het ‘wezen’ van het geloof wordt 
gerekend.122 In zijn prediking hanteerde Comrie een opvallend sobere classificatie: 
meestal onderscheidde hij slechts bekeerden en onbekeerden.123 Onder invloed van 
de gebroeders Erskine riep hij zondaars op tot geloof en bekering. De bron van Gods 
genade staat open voor de grootste zondaars. Opvallend is Comries krachtige afwij-
zing van alle ervaringen die buiten Gods Woord omgaan. Hij verwierp een beroep 
op dromen, visioenen en directe ingevingen. Zo werkt de Geest juist níet, stelde 
hij.124 Hij stond door deze visie kritisch tegenover diverse elementen van de conven-
tikelspiritaliteit. Comries geschrift Ware en valse genade wierp gelovigen toch weer 
op zichzelf terug, om aan de hand van een door hem gepresenteerde ‘toetssteen’ 
vast te stellen of men al dan niet het zaligmakende geloof bezit. Comries denken 
bleef niet vrij van speculatieve elementen. Verschillende aannames dacht hij met 

119  Door John Exalto genoemd: het hoogtepunt van de piëtistische bekeringsweg (John Exalto, Wandelende 
Bijbels. Piëtistische leescultuur in Nederland 1830-1960 (Zoetermeer 2006) 43. De vierschaar-ervaring ging 
gepaard met extatische, hemelse ervaringen:  het neervallen voor de troon en opgetrokken worden tot in 
de hemel en het meezingen met de engelen (Exalto, a.w. 69). Er was verschil van mening over de vraag of 
het hebben van de vierschaarervaring wel of niet bij een ware bekering hoorde. De eerste optie reduceerde 
het aantal bekeerden aanzienlijk. Ook was men beducht om de eerdere ritselingen van de Geest te 
verwaarlozen en het ‘gekrookte riet’ te verbreken (vgl. John Exalto, a.w. 133).

120 Zie voor deze discussie in Amsterdam par. 7.2 bij Jacob Couprie.
121  Voetius sprak over het zaad der wedergeboorte dat als een kiem was ingestort en lang in de aardkluit 

verborgen kon blijven. Vanuit deze visie is wedergeboorte mogelijk zonder bekeerd te zijn. Ook ten aanzien 
van de rechtvaardiging door het geloof gebruikte Voetius een speculatieve constructie: de rechtvaardiging 
ging, als daad van God, aan het geloof vooraf. Comrie ging in dat spoor verder. Bij Voetius staat deze visie in 
het kader van de bestrijding van de vrije wil (W. van ‘t Spijker , ‘Gisbertus Voetius (1589-1676)’ in: T. Brienen 
(e.a.), De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers 63v).

122  Exalto 187. Exalto stelt dat de leer van de rechtvaardigmaking van eeuwigheid evenals de 
‘vierschaarbeleving’ niet bij de reformatoren te vinden is. Het maakt de oproep tot geloof voorwaardelijk 
(er moet een ‘instorting van de hebbelijkheid des geloofs’ hebben plaatsgevonden en de zondaar moet bij de 
Sinaï zijn geweest (vgl. p. 198).

123 Graafland 323-325.
124 Vgl. Graafland 337-339.
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wiskundige zekerheid te kunnen bewijzen.125 De geschriften Het A.B.C. des Geloofs 
(Leiden 1739) en Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs (Lei-
den 1744) kregen veel herdrukken en werden op gezelschappen besproken. Com-
rie analyseerde op meesterlijke wijze de anatomie van het menselijk hart. Van de 
Verzameling van leerredenen verschenen diverse herdrukken (Leiden 1749, 1750, 1751, 
1758). Honig merkt in zijn dissertatie op dat Comrie de wonderlijke eer te beurt valt 
zowel door G.H. Kersten (Gereformeerde Gemeente) als door Abraham Kuyper (ne-
ocalvinisme) geprezen te worden.126

• J.H. den Ouden gaf herdrukken uit van preken van o.a. A. Comrie. 
•  Petrus van Veen kocht o.a. werk van Comrie. En na 40 jaar als oefenaar te heb-

ben opgetreden, concludeerde hij dat de beproefde, goddelijke waarheden die 
Comrie had onderwezen, bijna niet meer te vinden waren.

•  Scholte en Van Hall adviseerden om preken te lezen van o.a. Comrie  (Scholte, 
Adressen ingediend door de gemeente Jesu Christi te Amsterdam (‘s-Gravenhage 1835).

•  Op 20 augustus 1837 werd op de boerderij van Abraham Verburg aan de Amstel-
veenseweg een preek gelezen van Comrie (De Ref 1e S (1837) 195).

•  Van Hall wees op leerredenen van o.a. Comrie, ‘waarvan de Christenen dezes 
tijds teregt een soortgelijk gebruik maken als de eerste kerkhervormers hadden 
gemaakt van de geschriften van Augustinus, Bernardus enz.’ (Nederlandsche 
Stemmen 79).

Johannes Groenewegen (1709-1764)127

Geboren te Zoetermeer; onttrok zich samen met zijn oudere broer Jacob aan de Re-
monstrantse Gemeente en voegde zich bij de Gereformeerde Kerk te Kralingen – de 
gemeente van Van der Groe; studeerde theologie te Groningen en Leiden. Predikant 
te Aarlanderveen 1738, Werkendam 1739-1764, waar zijn orthodoxe prediking en 
indringende vermaningen veel hoorders trokken. In 1747 en 1751-1752 vond er in 
Werkendam een opwekking plaats die leek op de Nijkerkse beroerten. De gebroe-
ders Groenewegen verwierven bekendheid met hun liedbundel De lofzangen Israëls 
(1751), gezongen op Geneefse melodieën. Enkele preken van Johannes Groenewegen 
werden postuum uitgegeven. Broer Jacob Groenewegen (1707-1780) was een voeti-
aans lekentheoloog en oefenaar, die enkele polemische geschriften publiceerde.128 
Hij stond aanvankelijk op goede voet met Van der Groe, maar trok later diens inte-
griteit in twijfel. 
• Petrus van Veen werd door aankoop eigenaar van o.a. werk van Groenewegen.

125  Voorbeelden van het eerste: de vereniging van Christus met een dode zondaar waarbij tevens gesproken 
wordt van geloof waardoor die vereniging plaatsvindt; het oproepen om bevindingen te noteren voor later 
en tegelijk de oproep je niet vast te klampen aan kenmerken. Voorbeelden van het tweede: de scholastieke 
aanname van een substantieel ‘geloofsvermogen’; het scheiden van Geest en Woord, het scheiden van 
belofte en beloofde zaak, het scheiden van heilszekerheid en geloofszekerheid; het hanteren van een 
abstract geloofsbegrip; het concept van de rechtvaardigmaking van eeuwigheid.

126 A.G. Honig, Alexander Comrie (Utrecht 1892) 345.
127 Over Johannes Groenewegen: BLNP.
128 Over Jacob Groenewegen: BLNP.
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Rudolphus Ottinga  (ca. 1730-1783)129 
Rudolhus Ottinga was predikant te Baarland 1743, Koudekerke 1746, Moerkapelle 
1751, emeritaat 1761. Ottinga schreef Onzijdige, waarheid-zoekende en vreedelievende 
overdenkingen behelzende eenige zeedige, letterlijke en practicale aanmerkingen, strek-
kende om uit het oude herstelde denkbeeld van eene waare zichtbaare kerk de zuivere leer 
aangaande de sakramenten af te leiden en in een waar daglicht te stellen (drie delen; Lei-
den 1771-1772).
•  S. van Velzen beriep zich in zijn publicatie tegen oefenaars op Ottinga 

(De Ref 1e S (1838) 357).

Meinardus Meiners  (1751-1817)130

Geboren te Holwerd 1751; hij kreeg in 1772 als student toestemming om in Nes (Ame-
land) te oefenen. Zijn optreden verwekte opschudding toen hij ook ‘s nachts conven-
tikels hield en over bovennatuurlijke verschijnselen sprak die hem waren overko-
men. Meiners werd van het eiland verbannen, studeerde te Groningen en was enige 
tijd hulpprediker in Amsterdam; sinds 1779 kandidaat; predikant te Graft 1784, IJlst 
1787, Sloten 1798, Workum 1804-1817. Meiners was een Oranjegezind predikant. Hij 
steunde de oefenaars en keerde zich tegen de verlichte deugdreligie. Vaak lag hij 
overhoop met het kerkbestuur en de overheid. In Friesland bleef de uitdrukking ‘it 
is in Meinerskyn’ voortbestaan. Diverse preken van zijn hand werden in druk uit-
gegeven, waaronder Het leven des regtvaardigen uit het geloof: leerrede naar Rom 1:17, 
uitgesproken op rustdag den 21 augustus 1791 te Amsterdam, des Avonds in de Westerkerk 
door Meinardus Meiners en een Drietal leerredenen (Amsterdam 1834).
• bij J.H. Den Ouden verschenen herdrukken van preken van o.a. M. Meiners 
•  De kerkenraad trok zich de kritiek op het oefenen van Middel en Deteleff aan 

en besloot op zondag o.a. een preek van M. Meiners131 te lezen (Not 23, ongedat. 
[sept. 1836.])    

Dirk Adrianus Detmar (1774-1844)132 
L.G.C. Ledeboer kende aan Van der Groe de status toe van ‘Neerlands laatste zie-
ner’ (‘Van der Groe deed het hekje toe’), maar ook van Detmar kan gezegd worden 

129 Gegevens ontleend aan Van der Aa en Loosjes/De Bie.
130  Over Meiners: BLNP. Meinardus Meiners trouwde op 2 juli 1784 met Janke Annes Visser, dochter van de 

bevindelijke palinghandelaar Anne Wiegers Visser. Wesseling beschrijft de bezwaren van het classicaal 
bestuur Dokkum tegen het beroepen van Meiners door de gemeente van Birdaard-Janum in 1812, 
aangezien Meiners niets moest hebben van de ideeën van de Verlichting en een tegenstander van de in 
1807 ingevoerde gezangen was. Het beroep ging niet door (Wesseling, Friesl. I, 148-150).

131  De initiaal ‘M’ is hier van belang, ter onderscheiding van E. Meiners uit Emden, een predikant die zich 
verwant voelde met Schortinghuis en het opnam voor diens publicatie Het innige christendom.

132  Over Detmar: W. van Gorsel, ‘Dirk Adrianus Detmar’ in: K. Exalto, W. van Gorsel en H. Harkema, Zij 
die bleven (Nijkerk 1981) 56-67 en: https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/kennisbank/13-
godsdienst/detmar-ds-dirk-adrianus; J. Mastenbroek, ‘IJverig en ootmoedig’ in: Terdege (juni 2008) 68-73; 
digitaal http://www.depelgrim.nl/contents/media/20080610detmar.pdf.



154

dat hij nog geheel in de traditie van de Nadere Reformatie staat.133 Detmar studeer-
de theologie te Utrecht en diende als hervormd predikant te Lage Vuursche 1806, 
Wijk bij Heusden 1807, Woerden 1815, Ede 1834. Zeer opmerkelijk is het feit dat deze 
predikant – zij het anoniem – een spirituele autobiografie publiceerde.134 L.F. Groe-
nendijk wist Detmar als auteur te achterhalen. Alle kenmerken van het 19e-eeuwse 
bekeringsdiscours zijn bij Detmar te vinden: de voor-kritische metafysische bele-
vingswereld (een blikseminslag tijdens het plezier maken met vrienden wordt ge-
interpreteerd als ‘roepstem van God’); het huilend uitroepen: ‘ik ben verloren’; de 
strijd tegen werelds plezier; angst voor een ingebeelde bekering; twijfel over de ge-
nadestaat; gedachten aan zelfdoding; het billijken als de hemelse Rechter hem zou 
doden; de ‘vierschaarervaring’ waarin God zich aan hem openbaarde en hij Jezus 
mocht omhelzen als zijn Borg en God zijn verzoende Vader werd. Ook oefenaar Pe-
trus van Veen wist dat Detmar de auteur van dit anonieme geschrift was. Hiervoor 
is een simpele verklaring te geven: Van Veen had Detmar meermalen persoonlijk 
opgezocht.135 Boekhandelaar Höveker publiceerde van Detmar De ware Afgescheide-
ne, of Eenvoudige aanwijzing, dat alle godvruchtigen, waar zij op aarde wonen, die Christus 
door een waarachtig geloof omhelsd hebben, inderdaad Afgescheidenen zijn, en als zooda-
nigen elkander moeten erkennen en beminnen (1841). Eveneens verscheen dat jaar Een 
eenvoudig, doch ernstig en getrouw Woord, aan mijne Gereformeerde Geloofsgenooten in 
ons Vaderland: geschreven na lezing van het Adres en den Uitnoodigingsbrief tot vereeni-
ging daarmede, van B. Moorrees.
•  Het schriftelijke bekeringsverhaal van Detmar was voor oefenaar Petrus van 

Veen herkenbaar en behulpzaam.  
•  Van Veen ging Detmar, destijds predikant te Woerden, horen in Nederhorst den 

Berg (tien kilometer van zijn woonplaats Muiden). Hij typeerde de dienst als ‘za-
lig verkeer’, ‘teerkost op de weg naar den hemel’, ‘het was maar zingen, bidden en 
danken’; de predikant verraste de gelovigen na afloop met een bezoek. Detmar 
sprak over wat God aan ‘zijn ziel’ had gedaan, waarna hij overging ‘tot het onder-
zoek van ieder onzer’ (autobiografie Petrus van Veen, 9e avondgesprek).

133 Detmars preken passen naadloos in het rijtje van de oudvaders (zie www.hetgekrookteriet.com).
134  Zie L.F. Groenendijk, ‘De spirituele (auto)biografie als bron voor onze kennis van de religieuze opvoeding 

en ontwikkeling van Nederlandse piëtisten’ in: L.F. Groenendijk en J.C. Sturm (red.), Leren geloven in de Lage 
Landen. Facetten van de geschiedenis van de religieuze opvoeding (Amsterdam 1993) 63-65.

135  Zie uitgebreider par. 7.2 en 7.3. Een ander voorbeeld van doorwerking van de Nadere Reformatie in deze 
periode geeft Van Lieburg: rond 1786 vond in de pastorie van Landsmeer  (ten Noorden van Amsterdam) 
elke donderdagavond een bijeenkomst plaats waar deelnemers om beurten hun gemoedservaringen 
uitwisselden (Levens van vromen 130). Predikant van Landsmeer was van 1786-1788 Aris van Velden, 
afkomstig uit Opperdoes en vertrokken naar Andijk.



155De invloed van de Nadere Reformatie

6.4 Terugblik

Bij het citeren van schrijvers uit de Nadere Reformatie (in ruime zin) valt op dat de 
groep Scholte/Wormser/Van Hall zich vooral beriep op auteurs uit de 17e eeuw. 
Bij hen zijn verwijzingen te vinden naar Willem Teellinck (1579-1629), Petrus 
Wittewrongel (1609-1662), Abraham van de Velde (1614-1677), Simon Simonides 
(1629-1675), Jacobus Koelman (1632-1695) en Johannes van der Kemp (1664-1718). 
De theologen uit deze fase van de Nadere Reformatie hadden met hun reformatie-
programma de hele samenleving op het oog. Dit streven sprak de groep Scholte bij-
zonder aan. Ook moet het verzet tegen overheidsbemoeienis bij Koelman en W. à 
Brakel Scholtes instemming hebben opgeroepen. Bij het bevindelijke deel van de 
gemeente valt een voorkeur waar te nemen voor auteurs uit de 18e eeuw. Hier lag 
de focus op een verinnerlijkte, bevindelijke spiritualiteit: eerst moest een mens 
diep in ellendekennis worden ingeleid. De volgende auteurs uit de 18e eeuw werden 
aangehaald: Hellenbroek, Fruytier, d’ Outrein, Wesselius, Francken, Myseras, Ver-
schuir en Groenewegen. Ook het optreden van de bevindelijke predikant en tijdge-
noot Detmar kon op instemming rekenen. Bij Van Velzen valt op dat hij de Nadere 
Reformatie (in ruime zin) over de volle periode wist te waarderen. In een polemiek 
met Jan de Liefde nam hij het op voor schrijvers uit de 17e eeuw: Van Lodenstein, 
Wilhelmus à Brakel, Witsius, À Marck. Op andere plaatsen verwijst hij naar schrij-
vers uit de 18e eeuw: Hellenbroek, Fruytier, Smytegelt, Beukelman en Ottinga. Ten-
slotte valt op dat diverse auteurs van de Nadere Reformatie door beide richtingen 
onder de Amsterdamse afgescheidenen werden aangehaald: Van Lodenstein, W. à 
Brakel, Witsius, Smytegelt, Vermeer, Temmink, Van der Groe, Comrie en Meiners. 
Verschillende elementen lijken hierbij een rol te spelen. Scholte waardeerde in Van 
Lodenstein diens kritiek op de uitwassen in conventikelkringen, waarom hij zijn 
geschrift Beschouwinge van Zion opnieuw uitgaf. Om dezelfde reden adviseerde hij 
de Amsterdamse kerkenraad Smytegelts preek Christus’ heil en sieraad te lezen. An-
derzijds voelde het conventikeldeel zich tot de mystiek-bevindelijke gloed van deze 
theologen aangetrokken.
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7. Het optreden van 
de oefenaars

7.1 Inleiding

De oefenaars speelden een belangrijke rol in de beginfase van de Afgescheiden 
Gemeente. Toch sprak de eerste synode van de afgescheiden kerken, gehouden in 
maart 1836 te Amsterdam, met veel reserve over hun optreden. Hun bediening kon 
niet op de Bijbel worden gebaseerd en evenmin op beproefde gereformeerde kerkor-
des.1 Toch werd hun optreden niet helemaal aan banden gelegd. Als iemand talent 
had om Gods Woord ‘eenvoudiglijk en bekwamelijk uit te leggen en toe te passen’, 
mocht hij die gave in kerkdiensten gebruiken. Maar wekelijks voorgaan was verbo-
den, evenals het in ontvangst nemen van een vergoeding. In feite was dit besluit een 
compromis tussen voor- en tegenstanders van de oefenaars. Tot de tegenstanders 
behoorden de predikanten Van Velzen2 en Scholte, een groot voorstander was De 
Cock die veel zegen van deze lekenpredikers voor het kerkverband van de afgeschei-
denen verwachtte.3 De hervormde predikant C.W. Pape – een nabije collega van 
Scholte in het land van Heusden – constateerde met onverholen genoegen:4 

Onder de zwaargewapende oefenaars heerscht veel beweging. In hunne laat-
ste verschansingen zijn zij aangetast door den ex-predikant Van Velsen, die 
hen eigenlijk in het laatste stukje der Reformatie heeft doen voorkomen als 
partijgangers, vrijbuiters, stroopers, marodeurs, jongleurs en regte zielver-
koopers. De man heeft wel zuikerzoet gesabbeld, maar dat profeetje-spe-

1 Vgl. HandSyn 1836, art. 34, 52, 56, 66.
2  Van Velzen was een uitgesproken tegenstander van de lekenpredikers, zie zijn tweetal artikelen in De 

Reformatie: ‘Iets over de geestelijke gave in betrekking tot ’t leeraarsambt’ (in: De Ref 1e S (1837) 336-348) en 
‘Brief van eenen leeraar aan de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nederland’ (in: De Ref 1e S (1838) 
336-358), later gebundeld uitgegeven. Van Velzen sprak over het verwoestende effect van het optreden van 
de oefenaars in de gemeenten (337), een misbruik dat ‘als het ware ingekankerd is’ (339). Prediking was 
volgens Van Velzen verkondiging met macht en gezag, waarvoor een ‘buitengewoon gezag’ ontvangen 
moest worden, dat kwam alleen predikanten toe (345). Het oefenen noemde hij een menselijke zaak 
en een willekeurig ‘namaaksel’ van het prediken via stemgebruik en houding. De oefenaar stak als een 
onbevoegde zijn hand uit naar de ark om hem te behoeden voor de val (358). Het profeteren uit 1 Kor. 14, 
in kerkordes aangehaald om een vierde ambt te onderscheiden, achtte Van Velzen niet op de oefenaars 
van toepassing omdat het profeteren in 1 Kor. 14 door meerdere personen gebeurde. Scholte betuigde 
in De Reformatie zijn adhesie: ‘De eigenwillig zonder zending van Christus loopende predikers moeten 
tegengegaan en geweerd worden’ (359). Vgl. voor Scholtes standpunt ook De Ref  1e S (1839) 300-302.

3  Vgl. het schrijven van L. ter Loo aan H. de Cock, d.d. maart 1837 (Arch. De Cock, GA-Kampen): ‘Indien 
de Synode worde gehouden dan komen de oefenaars doch geheel aan de kant want Do Van Velzen is er 
vreselijk tegen, en Do Scholte wil ze in geheel niet dulden.’

4 C.W. Pape aan Janssen, 29.6.1838 (Bos IV, 307).
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len bevalt hem niet, en hij begrijpt, dat de gansche dominesfabriek ban-
querout gaat, als beunhazen zich met de makelaars willen vergelijken.

Maar de oefenaars lieten zich niet zomaar terugdringen. Toen de kerkenraad be-
sloot dat alleen de ouderlingen Deteleff en Middel als spreker mochten optreden,5 
tekenden Meijer,6 Nije7 en Couprie8 bezwaar aan. Scholte zag zich genoodzaakt een 
compromis te sluiten: de lekenpredikers kregen ruimte als ze zich zouden beperken 
tot ‘het eenvoudig bijbelverklaaren’. Op wat voor manier Meijer en Nije daar invul-
ling aan gaven is onbekend, wel kan een beeld geschetst worden van het optreden 
van Deteleff, Kamans, Middel, Couprie en Petrus van Veen. Wat voor personen wa-
ren zij? Hoe zag hun spiritualiteit eruit? Hoe verhielden zij zich tot elkaar? Over de 
oefenaars in de 19e eeuw is nog weinig gepubliceerd, des te meer reden om hun op-
treden in het vizier te krijgen.9

Dat in Amsterdam de oefenaars de kans kregen om in kerkdiensten voor te gaan 
werd indirect bevorderd door de overheid. Bijeenkomsten van meer dan 19 afge-
scheidenen waren strafbaar. Om aan vervolging te ontkomen moest de gemeente 
in groepen bij elkaar komen. Dit gaf oefenaars de ruimte om in de woningen van 
gemeenteleden voor te gaan. 

7.2 Het optreden van Deteleff, Kamans, Middel, Couprie en Van Veen

Coenraad Deteleff (1766-1841)
De oude Deteleff stond aan de wieg van de kerkelijke Afscheidingsbeweging in Amster-
dam. Al vanaf 1787 trad hij als oefenaar op. Op 4 november 1835 kreeg deze ouderling 
samen met R.G. Kamans een officiële aanstelling. Ook buiten Amsterdam trad hij op, 
zoals in Oud-Loosdrecht.10 Verder is van Deteleff bekend dat hij inwoonde bij het gezin 
van zilversmid Dirk Doomer aan de Nieuwe Looiersstraat bij de Reguliersgracht.11 In dit 
pand was het armoede troef. Doomer had veel met zijn kinderen te stellen en de ‘rein-
heid van huis en kinderen’ liet veel te wensen over.12 Het beeld van Deteleffs manier van 
oefenen is weinig verheffend. In juli 1836 oordeelde advocaat Van Hall:13

5 Vgl. Not 13, ongedat. [8.6.1836]; Not 14, 15.6.1836; CB 13: KR aan gemeente, 15.6.1836; Not 15, 22.6.1836.
6  Over Willem Hendrik Meijer: par. 9.3.1.
7 Over Willem Hendrik Nije: par. 4.2.
8 Not 15, 22.6.1836.
9 Zie F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden 150.
10  Van Hall vermeldt de vrijspraak van Deteleff voor het leiden van godsdienstige samenkomsten op 24 nov. 

en 13 dec. 1835 en ten huize van Nicolaas Pos te Oud-Loosdrecht  in De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland verdedigd (Amsterdam 1836) 50; vgl. Scholte, Verdediging van conscientie- en godsdienstvrijheid: 
twee pleitredenen uitgesproken te Utrecht en Amsterdam (’s-Gravenhage 1836) 55-56.

11  Commissaris van politie J. Grevelink aan de directeur van politie, 18.7.1836 (NHA); afschrift commandant 
Utrechtse Poort aan directeur van politie Wiselius, ongedat. (NHA); burg. aan gouverneur, 18.7.1836 (NHA).

12 Not 93, 10.11.1837, art. 9; Not 94, 17.11.1837, art. 8.
13  Van Hall aan Scholte, 24.7.1836 (Smits V, 290). Met ‘noot onzer St. Bijbel’ verwees Van Hall naar de 

kanttekeningen van de Statenvertaling.
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Hem op den duur opziender te laten kan waarlijk niet. Hij mist werkelijk 
daartoe de vereischten, onder anderen die van 1 Thim. III vs 7 en van de 
noot onzer St. Bijbel. Hem dadelijk af te zetten is te erg, zoo wel ten opzich-
te van hem als van de gemeente. Maar de benoeming van eenen derden 
tot ouderling (...) zou dunkt mij veel zwarigheid kunnen wegnemen.

Openlijke problemen ontstonden op 15 mei 1837. Deteleff had op tweede Pinksterdag 
op de boerderij van Verburg aan de Amstelveenseweg een dienst geleid. Sommige 
gemeenteleden waren tijdens zijn spreken in lachen uitgebarsten, anderen hadden 
geprotesteerd. Deteleff had ‘boertige en vleeschelijke uitdrukkingen’ gebezigd in de 
trant van: ‘het is eene hoereliefde even als van de vrouwlieden in de stegen’ en ‘met 
zoodanig geloof, zou ik nog wel met een jonge meid naar bed gaan’. Deteleff werd op 
26 mei 1837 bij de kerkenraad op het matje geroepen.14 Scholte leidde de vergade-
ring. Het bespreken van de ingebrachte bezwaren duurde tot diep in de nacht. Di-
verse gemeenteleden bevestigden dat Deteleff had gesproken in de stijl ‘welke men 
van hem gewoon was’. Zo dacht de kerkenraad er ook over: Deteleff had zich uitge-
drukt ‘zoo als hij gewoon is’.15 De verdediging van Deteleff – hij had willen waar-
schuwen tegen werkheiligheid – kwam zwak over. Op voorstel van Scholte werd 
Deteleff met onmiddellijke ingang voor zes weken geschorst in zijn bediening.16 Na 
afloop schreef de predikant aan zijn vriend Van Hall:17 

Hij is geheel ongevoelig voor alles wat hem wordt voorgehouden; ik heb hem 
met vrijmoedigheid en oprechtheid moogen aanspreken en ook niet ontveinsd 
dat ik meer en meer bevestigd werd in het vermoeden dat hij een huichelaar is.

Deteleff trok zich niets van de strafmaatregel aan, maar toen de predikanten De 
Cock en Van Velzen zich achter het kerkenraadsbesluit schaarden sprak hij op 28 
juli een spijtbetuiging uit, met de bede ‘dat de Heere eene wacht voor zijne lippen 
mogt zetten.’ Na zes weken hervatte hij zijn werk als ouderling.18 Met oefenen ging 
hij door tot op 75-jarige leeftijd. Deteleff overleed op 7 februari 1841.

14  Not. 57, ongedat.; Not 59, 26.5.1837. ‘Ik heb het te Amsterdam zeer druk gehad; twee avonden achter 
elkander hebben wij kerkeraadsvergadering gehouden tot ‘s nachts 3 uur’ (Scholte aan Van Hall, 27.5.1837; 
Smits V, 351). De voorgaande nacht was over de opvatting van oefenaar Couprie gesproken, die de 
rechtvaardigmaking van eeuwigheid had geleerd.

15  Not 59, 26.5.1837, art. 9-11; vgl. bekendmaking KR aan gemeente: ‘uit hoofde hij zich, zoo in gesprekken over 
geestelijke zaken, als bij het onderwijs der gemeente, herhaaldelijk van onstichtelijke uitdrukkingen heeft 
bediend’ (CB 34: KR aan gemeente, ongedat.).

16 Not 59, 26.5.1837, art. 13.
17  Scholte aan Van Hall, 27.5.1837 (Smits V, 351). Van Halls reactie: ‘Ontzagchelijk verheugd mij de goede 

vrucht van uwe tegenwoordigheid te Amsterdam. Ook Höveker had mij daarvan iets gemeld’ (Van Hall 
aan Scholte, 30.5.1837; Smits V, 352).

18  Not 61, 5.6.1837; vgl. Not 62, art. 14; Not 74, 28.7.1837, art. 10; CB 52: KR aan Scholte, 29.7.1837. Op 1 augustus 
1837 was Deteleff weer aanwezig op de kerkenraad (Not 75).
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Rut Gerrit Kamans (1798-1877)19

Ook Rut Gerrit Kamans trad van meet af aan als oefenaar op. Hij had een studie 
theologie in Utrecht voortijdig afgebroken en was brillenslijper in Arnhem gewor-
den, waar hij een stichtelijk woord op gezelschappen sprak. Kamans verhuisde op 
37-jarige leeftijd naar Amsterdam en betrok een woning aan de Nieuwe Leliestraat 
ter hoogte van de Spiegelstraat. Veel succes als spreker had hij niet. Op 15 januari 
1836 liet hij de kerkenraad weten dat sommigen in de gemeente hem voor een ‘let-
terknecht’ hielden.20 Hij weigerde nog langer in diensten voor te gaan. Ook kwam 
hij in botsing met enkele voortrekkers van het eerste uur. Nadat Scholte geen be-
weging in de zaak had kunnen krijgen, bemoeide een synodale commissie onder 
leiding van Anthony Brummelkamp zich met de kwestie. Deze wees de door Ka-
mans geuite beschuldigingen grotendeels van de hand.21 Op 21 augustus 1836 werd 
hij door predikant Van Raalte als lid van de gemeente geëxcommuniceerd, alleen 
zijn vrouw en drie gemeenteleden schaarden zich achter hem. In 1842 sloot Kamans 
zich in Schiedam opnieuw bij de afgescheidenen aan. Zijn ambitie om predikant te 
worden mislukte toen bekend werd dat hij in de Amsterdamse gemeente was geëx-
communiceerd. Later werd Kamans alsnog predikant, in 1860 keerde hij terug naar 
de Hervormde Kerk. 

Harm Henriks Middel (1802-1882)22

Harm Hendriks Middel werd in 1802 in het veenkoloniedorp Oude Pekela geboren. 
Al op 4-jarige leeftijd sprak zijn vader tot hem over de noodzaak van bekering.23 
Twee jaar later stierven zijn ouders kort na elkaar. Diepe indruk maakte het mo-
ment dat zijn vader hem vanaf het sterfbed zegende en hem opriep ‘om boven alles 
Christus tot Borg en Zaligmaker te kiezen’.24 De jongen werd ondergebracht bij een 
oom en tante, maar een gelukkige tijd had hij daar niet. Ook liet zijn gezondheid te 

19  Rut Gerrit (ook gespeld als: Gerret) Kamans, geb. 24.2.1798 te Delft, overl. 13.10.1877, studeerde vanaf 
1823 te Utrecht; gehuwd met Anna Maria Eijkmans; het echtpaar Kamans had in 1832 zes kinderen. Van 
Kamans verscheen bij boekhandelaar Höveker Overdenking over de geboorte van den door God aan den vaderen 
beloofden en in de volheid des tijds in het vleesch geopenbaarden Borg en Middelaar Jezus Christus. Over Kamans: 
De Haas, Voorgangers I, 150v; Bos I, 159-164, 202-205; Bos, Kruisdragers 88-98; Bos, Kruisdominees 134-137; 
Smits IX, 46-47; Bel (red.), Predikanten en oefenaars V, 112-114.

20 Not 8, 16.1.1836.
21  CB 4: KR aan gemeente wegens bezwaren Kamans tegen oefenen van Deteleff en Middel, 16.1.1836; CB 5: 

Brandt namens Scholte aan Kamans, 21.1.1836; CB 6: idem, 23.1.1836. Not 10, 26.3.1836; CB 7 bevat de tekst 
van het commissierapport; CB 9: KR aan gemeente wegens Kamans, 23.3.1836; CB 10: KR aan Kamans 
wegens censuur, 14.4.1836; Not 11, 13.4.1836: ‘Daar de vermaningen door den wel Eerw. Do H.P. Scholte aan 
het litmaat R.G. Kamans niet alleen voor achteloos, maar ook daardoor onze vermaningen alle toegang zijn 
afgesneden’.

22  Voor genealogische gegevens over Middel zie http://www.middel.org/middel-uit-wildervank/55-harm-
hendriks-middel. Middel publiceerde het autobiografische Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige 
reddingen uit de grootste nooden door H.H. Middel, Christelijk Afgescheiden Gereformeerd Predikant te 
Wolphaarsdijk (‘s-Gravenhage 1866). Latere herdrukken wijken af in spelling en paginering.

23 Middel, Gods menigvuldige reddingen 2.
24 Middel, a.w. 4.
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wensen over.25 Dit lot interpreteerde Middel als straf van God. De leergierige knaap 
werd op 11-jarige leeftijd bestemd om kostschoolhouder te worden. Met het oog 
daarop kreeg hij onderwijs in Nederlands, Frans en Duits. Maar hij zou in 1826 op de 
ankersmederij van Van der Vliet in Amsterdam belanden.26 Middel wist het bedrijf 
tot bloei te brengen, mede door het drankgebruik onder het personeel aan banden te 
leggen.27 De omzet verviervoudigde en hij promoveerde tot meestersmid.28  

Middel had zich met Deteleff op dezelfde dag van de Hervormde Gemeente af-
gescheiden, wat zou kunnen duiden op onderling contact. De talenten van Middel 
vielen spoedig op. Hij werd door de belijdende mannelijke leden in 1835 gekozen tot 
ouderling. De kerkenraad vroeg de 33-jarige ambtsdrager de gemeente te stichten 
‘door mondelinge verkondiging der waarheid, gelijk ook vader Deteleff deed’, waar-
mee hij akkoord ging.29 Een politieverslag vermeldt: ‘De spreker had de gewone la-
mentabele stem en toon der oeffenaarhouders’.30 

Middels op schrift gestelde bekeringsverhaal – een gangbaar genre in de piëtisti-
sche leescultuur31 – werpt nader licht op zijn spiritualiteit. In zijn jonge jaren stond 
de menselijke onmacht centraal. Op Gods genade had hij niet durven hopen.32 Hij 
leerde zichzelf kennen ‘als een klomp van zonde en een zamenweefsel van onge-
rechtigheid’.33 Angst voor de hel domineerde zijn leven.34 Ogenschijnlijk leek hij se-
dert 1826 gelukkig getrouwd, maar hij worstelde met de gedachte de onvergeeflijke 
zonde tegen de Heilige Geest begaan te hebben, waarbij hij overwoog een eind aan 
zijn leven te maken.35 Drie dagen lang had hij een ‘brandende hitte in borst en keel’, 
eten lukte niet. De vrome arts Van Rheenen stelde als diagnose: ‘helsche zielsang-
sten’, fataal als het op de luchtpijpen viel. Ook later greep angst voor de hel hem aan, 
nog in 1843 toen Middel in Groningen verbleef om door T.F. de Haan tot predikant te 
worden opgeleid.36 Gaandeweg brak het licht van Gods genade door. Een belangrij-
ke rol speelde daarbij het geschrift Christus’ huwelijksvereeniging met zijne bruid van 
Aegidius Francken.37 Voor het eerst hoorde Middel ‘met het oor der ziele’ de woor-
den: ‘Vader! Ik wil niet dat deze in het verderf nederdale, Ik heb verzoening gevon-
25 Middel, a.w. 6-7, 9-12, 20.
26 Middel, a.w. 25-29.
27 Middel, a.w. 32-37.
28 Middel, a.w. 42-43.
29  Middel, a.w. 77; vgl. Not 22, 7.9.1836, waar vermeld wordt dat Middel ‘breedvoerig betoogde dat de 

verpligting zijner amptsbediening het [oefenen] hem noodzakelijk maakte, en dat hij zich daartoe ten 
sterkste gedrongen gevoelde, en alzoo niet vermocht te zwijgen’.

30  Handschrift in SA, niet door Bos opgenomen (vgl. Directeur politie aan Minister Justitie, 12.9.1836; Bos III, 
369). De bijeenkomst vond plaats op 11 sept. 1836.

31 Zie John Exalto, Wandelende Bijbels. Piëtistische leescultuur in Nederland 1830-1960 (Zoetermeer 2006).
32 Middel, a.w. 11, 13, 14.
33 Middel, a.w. 20.
34 Middel, a.w. 20-22.
35 Middel, a.w. 50-51.
36 Middel, a.w. 91-92; citaat op pp. 92-93.
37  Bedoeld zal zijn: Aegidius Francken, Huwelijks-vereeniging van de kerk-bruid met den grooten Immanuel 

Christus (Dordrecht 1739).
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den!!’38 Middel wist nu zeker dat hij ‘een verloste des Heeren’ was.39 De angsten ver-
dwenen toen op een gezelschap Psalm 38 werd gezongen. En uiteindelijk verschafte 
Hellenbroeks Voorbeeld der Goddelijke waarheden hem helderheid over het complete 
karakter van Christus’ verlossingswerk, dat niet alleen vergeving omvatte (‘lijdelij-
ke genoegdoening’), maar ook de  volmaakte gehoorzaamheid (‘dadelijke genoeg-
doening’).40 Intense vreugde maakte zich van hem meester:41

 
Wonderlijk daalden stromen van eeuwige liefde Gods in mijn ziel neer. De 
toepassing van Christus’ dadelijke volmaakte onderhouding der wet werd 
mij volkomen geschonken, waarom ik negentien jaar gebeden had, na-
dat ik de vergeving der zonden had ontvangen; dat werd nu vervuld. Niet 
één schatkamer van mijn ziel bleef ledig, mijn blijdschap in God Drieënig, 
in wie ik mij door Christus mocht verliezen, was onbeschrijfelijk, nu ik 
het volle kindschap en het recht tot het eeuwige leven ontvangen had.

Allesbeheersend in Middels spiritualiteit is de ware bekering. Onder zijn prediking 
zouden gedurende een periode van acht jaar zeventig afgescheidenen tot bekering 
zijn gekomen.42 Zo’n bekering kende verschillende fasen: eerst moet je sterven on-
der Gods wet.43 In deze fase draait het om een diep ingeleid worden in de eigen ver-
dorvenheid en onwaardigheid voor God.44 Om na lang zuchten de bevrijdende lief-
de van God te ervaren: ‘Gods kinderen smaken zoo veel blijdschap en zaligheid, dat 
zij het voor de gansche wereld niet willen ruilen.’45 Middel verhief niet één specifiek 
bekeringspatroon tot norm. De Bijbel leerde volgens hem dat geen twee bekeringen 
gelijk zijn.46 Om bekering van de  kinderen werd in huize Middel veel gebeden. Toen 
Israël, de oudste zoon, op 15-jarige leeftijd tot bekering kwam, had zijn moeder al ja-
renlang dagelijks ‘dertig à veertig keren’ voor hem gebeden.47 De bekeringsweg van 
Johannes – Middels tweede zoon – verliep anders. Reeds op 4-jarige leeftijd bad hij 
zelf om bekering en las hij de Bijbel.48 Boetepsalmen gingen hem goed af, lofpsal-
men kreeg hij niet over z’n lippen. Op het conventikel werd hij beschouwd als ‘bij 
aanvang bekeerd’, maar zelf wees hij dan naar het topje van zijn vinger: zo weinig 
bekeerd was hij. Het jongetje woonde de vrome gezelschappen bij en bad dagelijks 
wel dertig keer om bekeerd te mogen worden. Op 5-jarige leeftijd kreeg hij de pok-
ken, maar bekeerd was hij nog altijd niet. Drie dagen lang bad hij nu dag en nacht: 
38  Middel, a.w. 22. Middel beschrijft hier de zogeheten vierschaarervaring, die gold als het hoogtepunt van de 

piëtistische bekeringsweg (vgl. John Exalto, Wandelende Bijbels 43).
39 Middel, a.w. 23.
40 Middel, a.w. 65-67; citaat op p. 65.
41 Middel, a.w. 91-92; citaat op pp. 92-93.
42 Middel, a.w. 88.
43 Middel, a.w. 23; vgl. 68.
44 Middel, a.w. 69.
45 Middel, a.w. 70.
46 Middel, a.w. 68.
47 Middel, a.w. 53-55.
48 Middel, a.w. 71-75.
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‘Bange! bange! o zoo bange! bange! bange!’ Toen volgde de ommekeer. Kort voor hij 
op 16 november 1837 op 5-jarige leeftijd stierf, vond hij Jezus als zijn lieve Zaligma-
ker en wist hij dat hij naar de hemel ging.49 

Naast het accent op bekering valt Middels associatieve bijbelgebruik op: op cruci-
ale momenten liet hij zich leiden door teksten die hem invielen.50 Moest Middel in 
1826 wel of niet naar Amsterdam vertrekken? Hij las over Abraham die gehoorzaam 
Ur verliet: gaan dus. Zou zijn geloof standhouden in de kring van ruwe werklieden? 
Hij las over de bewaring van Lot in Sodom: ja dus.51 Met wie moest hij trouwen? In 
een gesprek viel de naam ‘Mina’ en een stem zei tegen hem: ‘Dat zal uwe vrouw zijn’.52  
Ook preekte die zondag ds. Van Manen over Eliëzer, die een geschikte vrouw voor 
Izaak moest zoeken. Harmina Scholten, acht jaar ouder dan Middel, werd de vrouw 
die God voor hem had bestemd. Nog voor hij op 4 juni 1828 met haar trouwde wist hij 
al – op grond van een preek over het huwelijk van Amram en Jochebed – dat hij drie 
kinderen zou krijgen. Toen op 7 april 1829 de baby geboren werd, dacht Middel hem 
‘Ismaël’ te moeten noemen, maar na een preek over Jacobs naamsverandering wij-
zigde hij die naam in ‘Israël’. Israël Middel zou het spoor van zijn vader volgen en als 
predikant de kerken van de Afscheiding dienen.53 Na een doodgeboren kindje kreeg 
het echtpaar Middel in augustus 1832 opnieuw een zoon. Na twee dagen en nachten 
bidden wist Middel nog steeds geen naam.54 Tot hij de Bijbel opensloeg bij Lukas 1: 
‘Johannes is zijn naam!’55 Middels vrouw was eveneens bij die naam stilgezet. Ook 
in andere keuzes liet Middel zich leiden door het ‘krijgen’ van teksten. Moest hij wel 
of niet als oefenaar optreden? Hij las het antwoord in Jesaja 58:1 (‘roep uit de keel, 
houd niet in, verhef uwe stem als eene bazuin, en verkondig Mijn volk hunne over-
treding, en het huis Jakobs hunne zonden’).  

Een ander element in Middels spiritualiteit was het werpen van het lot, dat recht-
streeks duidelijkheid van hogerhand moest verschaffen. Bij vragen over de zuiver-
heid van Coupries prediking – was er wel of geen dwaling in het spel – liet Middel 
het lot beslissen. Dat zuiverde op 11 januari 1837 Couprie van alle blaam, ‘hetwelk 
dan ook door br. oud. Middel met eene hartelijke broederkus bekrachtigd wierd.’56 
Evenwel bleek Couprie na vier maanden toch speculatieve opvattingen te huldigen.

49 Middel, a.w. 77.
50  Exalto stelt dat het krijgen van teksten niet aan het lezen uit de Bijbel gekoppeld was. Deze conclusie blijkt 

ten aanzien van Amsterdam niet te kloppen. Vgl. John Exalto, Wandelende Bijbels 60.
51 Middel, a.w. resp. 25, 26 en 31.
52   Middel, a.w. 48-50. Harmina (ook gespeld als Hermina) stierf op 13 nov. 1864 op 70-jarige leeftijd in 

Wolphaartsdijk (Wesseling, Zeel. I, 231). Middel overleed in 1882. Hij werd bij zijn begrafenis getypeerd als 
‘een trouwe en zorgzame vader – een innige en geliefde leraar – een hartelijk en deelnemend raadgever – 
een voorbidder voor land en kerk’ (Wesseling, Zeel. I, 233).

53 Middel, a.w. 53-55.
54 Middel, a.w. 70.
55  Een voorbeeld van ‘bibliomantie’. John Exalto kwalificeert ‘bibliomantie’ als een magische omgang met de 

Bijbel die grenst aan vormen van waarzeggerij. In de piëtistische vertelcultuur kwam het vaak voor (Exalto, 
Wandelende Bijbels 64v).

56 Not 36, ongedat. (moet zijn: 11.1.1837, op grond van de bevestiging van Couprie, zie reg. ouderlingen).
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Jacob Couprie (1796-1841)
Oefenaar Couprie was afkomstig uit ‘Nieveen’.57 Van beroep was hij touwslagers-
knecht en ‘leedaanzegger’.58 De familie Couprie woonde aan de Oostenburgermid-
denstraat (toenmalig nummer 16, afgebroken), gelegen op  de Oostelijke Eilanden 
waar een behoordelijke concentratie afgescheidenen te vinden was. Tijdens een 
bekeringservaring maakte ‘den Vrijmagtigen Ontfermer’ zich aan Couprie bekend 
‘als den Drieënigen VerbondsGod’.59 De officier van justitie vond hem een ‘driftig 
ijveraar, zonder bekwaamheid’. Ook intern klonk er kritiek: Wormser verweet hem 
een gebrekkige schrijfstijl.60 Behalve in Amsterdam trad Couprie als oefenaar op in 
Huizen, Aalsmeer en Haarlem.61 

Het hierboven genoemde meningsgeschil met Middel hing samen met de 
Coupries visie op de destijds bediscussieerde ‘rechtvaardigmaking van eeuwig-
heid’. Couprie droeg deze leer halverwege 1836 uit in een toespraak over Zondag 23 
van de Catechismus. Het leerstuk van de rechtvaardigmaking van eeuwigheid gold 
onder theologen van de Nadere Reformatie als omstreden.62 Er werden drie posi-
ties ingenomen: 1. Wilhelmus à Brakel benadrukte de rol van het geloof voorafgaand 
aan de rechtvaardiging (een gelovige nam de toevlucht tot Jezus Christus en vond 
zo de gerechtigheid in hem); 2. Alexander Comrie nam, om iedere zweem van re-
monstrantisme te vermijden, een tegenovergesteld standpunt in: de uitverkorenen 
waren van eeuwigheid af gerechtvaardigd. Het geloofsvermogen (de ‘habitus fidei’) 
aanvaardde in de tijd de reeds toegerekende gerechtigheid;63 3. tenslotte had je de 
middenpositie van Van der Groe: de gelovige werd niet vóór het geloof (Comrie) of 
na het geloof (À Brakel) gerechtvaardigd, maar door het geloof. Duidelijk is hiermee 
dat Couprie de visie van Comrie aanhing. Pogingen om beweging in de patstelling 
te krijgen – in september 1836 door Brummelkamp, in januari 1837 door De Cock 
– mislukten. Op 25 mei 1837 sprak de kerkenraad onder leiding van Scholte op-
nieuw over de kwestie.64 De predikant sprak uit dat de verdeeldheid tussen Middel 
en Couprie ‘tot veele plaatsen in ons vaderland’ was doorgedrongen, want Couprie 

57 Vermoedelijk een dialectische variant van Nijeveen bij Meppel.
58  Couprie was ‘aanspreker’ (leedaanzegger), een andere bron vermeldt: touwslagersknecht (Bos IV, 145, 

voetnoot 3). Hij was gehuwd met Elisabeth Hall. Het echtpaar had vier kinderen op het moment van 
aansluiting bij de Afgescheiden Gemeente (d.d. 23.3.1836). De initialen J.C. zijn ontleend aan J(a)C(ob) 
Couprie (De Ref 8 (1840), 102, voetnoot). Couprie schreef twee boekjes: Eenige aanmerkingen op den herderlijken 
brief (Amsterdam 1836) en Iets tot versterking voor het geloof van Gods kinderen (Amsterdam 1837).

59 Couprie, Eenige aanmerkingen op den herderlijken brief 2.
60  Zie bijvoorbeeld: Couprie aan Scholte, 26.2.1840 (Smits III, 290). Wormser vond: ‘Couprie is niet in staat 

eenige behoorlijke volzinnen zamen te stellen (...) Dezelve zijn allen door anderen omgewerkt en in 
dragelijken stijl gebragt.’ Ook hekelde hij het ‘gebrek aan onderzoek en degelijke geleerdheid’ bij Couprie 
(vgl. De Ref 8 (1840) 102, voetnoot).

61 Over Huizen: Not 22, 7.9.1836; over Aalsmeer: Not 120, 14.4.1838; Over Haarlem: Not 173, 15.2.1839.
62  Vgl. Iets tot versterking van het geloof 8: ‘Omdat zij reeds geregtvaardigden zijn, door de vereeniging met hun 

hoofd Jezus Christus’ (vgl. CB 37: KR aan Brummelkamp en Van Raalte, 12.6.1837).
63 Vgl. par. 6.3 (sub Alexander Comrie).
64  Not. 58. Aanwezig waren de ouderlingen Budde, Deteleff, Middel, Couprie, Wormser en Geul en de diakenen 

Obbes, Brandt, Keer en Höveker.
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was overgegaan tot publicatie van Iets tot versterking van het geloof van Gods kinderen. 
Scholte wees de opvatting van Couprie als speculatief van de hand. Het was volgens 
hem zinloos te redeneren ‘over het geen van eeuwigheid in het wezen Gods heeft 
plaats gehad’. Reeds in de kerkorde van Emden (1571) werden ‘nutteloze en spitsvon-
dige speculatien’ veroordeeld, benadrukte hij. Scholtes interventie had resultaat. 
Op 5 juni 1837 erkende Couprie tegenover De Cock dat zijn visie ‘een bron van ijdele 
twistvragen’ was.65 Ook predikant A.C. van Raalte schaarde zich achter Scholte. Hij 
schreef aan de Amsterdamse kerkenraad ‘dat de dagelijksche gemeenschap en een 
kinderlijk verkeer voor den Heere, in eenvoudigheid des harten, vrij wat beter zijn 
dan de zwevende en ijdele bespiegelingen van ons verdorven vernuft.’66 Hiermee 
was de kous af. Couprie raakte niet opnieuw in opspraak. Bij hem groeide het ver-
langen om predikant te worden, waarmee de provinciale vergadering Noord-Hol-
land van 29 mei 1840 instemde, op voorwaarde dat hij zich zou bekwamen in de ta-
len.67 In maart 1841 kreeg hij een beroep van de gemeente Rijnsburg. Het mocht niet 
zover komen. Op 20 mei stierf hij op 45-jarige leeftijd in de kerkenraadskamer aan 
de Bloemgracht, ‘door eene groote benaauwdheid bevangen’.68

Petrus van Veen (1795-1864)
Een oefenaar die niet in Amsterdam woonde, maar wel tot die gemeente behoorde 
en invloed in de wijde regio uitoefende was Petrus van Veen uit Muiden. Hij publi-
ceerde Dertien avondgesprekken, dat een goede indruk geeft van zijn spirituele ont-
wikkelingsgang.69 Van Veen werd geboren uit arme ouders, die hij als onbekeerd 
beschouwde.70 Als jongetje van vier kreeg hij de mazelen, hij hoorde ‘zware roep-
stemmen’ en zag vuur om zich heen. Naar school gaan deed hij niet. De eerste acht-
tien jaar van z’n leven bracht hij vloekend en kaartspelend door. Op zondag zocht 
hij vertier. Toen een predikant afscheid nam en Van Veen om die reden in de kerk 
zat, sprak de voorganger over spotters die getroffen zouden worden door Gods oor-
deel. Van Veen haatte de man. Bij een gelovige werkgever mocht hij een ambacht 
leren, onder voorwaarde dat hij niet zou vloeken.71 Hij kreeg nette kleren voor de 
kerkgang, wat de spotlust van z’n vrienden opriep. Op een dag werd hij geraakt door 

65 Not 61, 5.6.1837, art. 4.
66 CB 43: KR aan Van Raalte, 24.6.1837.
67 PVNH 29.5.1840, art. 17; vgl. CB 201: KR aan Urk, 9.6.1840.
68 Mededeling notulen bij 18 mei 1841 door Van Velzen opgetekend.
69  Van dit boekje verschenen zes drukken (nog in 1972 een ongewijzigde herdruk te Ede). De volledige titel 

luidde: Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan een zondaar, of de uitnemende kracht van Christus’ ontdekkende, 
overtuigende en trekkende liefde, door de alvermogende kracht des Heiligen Geestes. Eenvoudig verhaal der 
krachtdadige bekering tot God, voorgesteld in dertien avondgesprekken, met enige vrienden in zijn ziekenkamer; 
waarin treffende en zeldzame gevallen voorkomen tot waarschuwing, bemoediging en bevestiging van anderen, 
ondervonden door Petrus van Veen te Muiden. Petrus van Veen vermeldt in dit boekje de volgende gegevens: 
op 27 maart 1822 vierde hij zijn 27ste verjaardag (6e gesprek); het op schrift stellen gebeurde eind december 
1863 toen zijn lichaam ‘zware slopingen’ onderging (9e gesprek). Het boekje is gegoten in de vorm van een 
dertiental gesprekken tussen vier gelovige vrienden.

70 Voor deze en volgende gegevens: 1e avondgesprek.
71 Voor deze en volgende gegevens: 4e avondgesprek.
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woorden uit Psalm 38. Een hevig onweer bezorgde hem doodsangst, alsof hij ‘in 
vuur stond’ en verloren ging. Op een ander moment hoorde hij ’s nachts een stem: 
‘hier zullen wij de goddeloze vloeker en spotter doen gewaar worden dat er een God 
is!’ – de rest van die nacht bracht hij handenwringend en bijtend op z’n tong door, 
bang om ieder moment in de hel te storten. Hij beloofde nooit meer te kaarten, vloe-
ken of een herberg te bezoeken en verzuchtte: ‘Ik ben eeuwig, eeuwig verloren!’ Op 
een nieuw kostadres ging hij weer eens mee naar de kerk. De preek ging over Gods 
rechtvaardig oordeel. Twee weken lang kon hij niet slapen en eten en dacht hij in de 
hel beland te zijn. 

In 1822 vond zijn bekering plaats.72 Cruciaal daarbij was de ontmoeting met zijn 
90-jarige tante, iemand die gold als een van-jongs-af-aan bekeerde: zij zegende Van 
Veen met uitgestrekte handen, gaf hem een Statenbijbel cadeau en zei: ‘Heden [is] 
aan dit huis zaligheid geschied.’ Als gebedsadvies gaf ze mee: ‘Bid tot God en zeg 
Gij weet het, dat ik niet kan bidden’ – juist dát was bidden. Vervolgens bad zijn tan-
te: ‘HEERE Jezus! Hier zal, hier moet wat gebeuren!’ De volgende maanden bevond 
Van Veen zich in tweestrijd: avondmaal vieren durfde hij niet, de kermis nalaten 
kon hij niet. Tot op een dag een predikant ‘met bliksem in de ogen’ alle onbekeerde 
kerkgangers met Gods rechterstoel confronteerde. Van Veen voelde zich levend in 
de hel geworpen en stak een zakdoek in de mond om het niet uit te schreeuwen. Een 
duistere kracht dreef hem naar het kermis, waar hij loten kocht voor de komedie. 
Tot verbazing van andere kermisbezoekers riep hij uit: ‘Nu is het mijn schuld. O ver-
loren! Eeuwig verloren!’ Thuisgekomen wist hij zich geplaatst voor Gods rechter-
stoel: ‘Ik wrong van benauwdheid het vel uit mijn handen en kauwde mijn tong van 
wanhoop. Dat duurde tot des nachts twee uur.’ Drie maanden at hij nauwelijks en 
zag hij het leven niet meer zitten, bekering zou alleen voor anderen zijn weggelegd. 
Tot hij op een dag Detmars bekeringsverhaal las en zich daarin zeer herkende.73 Op 
een dag stond hij met zijn zwagers bij de zee, alleen Van Veen hoorde het gejuich van 
engelen in de hemel. Hij zag een licht en hoorde Jezus uitspreken: ‘Vader! Ik wil, dat 
deze niet in het verderf nederdale; want Ik heb hem lief gehad met een eeuwige lief-
de’. Jezus pakte hem bij de hand en zei: ‘Zoon, heb moed, je zonden zijn je vergeven 
ook al waren het er vele.’ Van Veen viel Jezus in de armen, kuste hem en riep: ‘O, mijn 
liefste Jezus!’ Hij zong, bad en juichte bij dit hemelse gevoel. 

Na deze bekering zochten veel gelovigen van heinde en verre hem thuis op. Ieder 
wilde dit ‘wonderkind’ over Gods daden horen spreken. Een predikant die poolshoog-
te kwam nemen wist hij te ontmaskeren als een voorstander van ‘algemeene genade’, 
een vijand van Gods volk. De ervaring van ‘zalige verruiming’ duurde vier maanden.

Toen Detmar in de buurt kwam preken, bezocht Van Veen de dienst. De predikant 
schetste het geluk dat het vrome volk ten deel viel. Op de gezichten van de toehoor-
ders waren de ‘genoegens des hemels’ af te lezen. Ieder was diep getroffen. De één riep: 

72 Voor deze en volgende gegevens: 6e avondgesprek.
73  Voor deze en volgende gegevens: 7e, 8e en 9e avondgesprek. Meer over Dirk Adrianus Detmar (1774-1844) in 

par. 6.3.
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‘Ik ben eeuwig verloren’, een ander riep: ‘Och! Ik moet Jezus hebben’, weer een ander 
viel uit onmacht op de grond. Detmar gaf een vers op om de gemoederen te bedaren. 
Na afloop van de dienst verraste de predikant menigeen met een sessie aan huis. De 
aanwezigen spraken door over Gods wegen met hun ziel, waarna de predikant tot on-
derzoek van de aanwezigen overging, wat met de nodige emoties gepaard ging.

Bijna een half jaar voerde Van Veen dagelijks in zijn huis geloofsgesprekken.74 
Zijn woning noemde hij ‘de ark van Noach, waarin rein en onrein vloog’. Er werd 
gebeden en gezongen. Hij leerde lezen en schrijven, en kocht boeken van geliefde 
oude schrijvers. Hij ontdekte intussen dat zijn zondigheid niet verdwenen was en 
‘dat ik, indien ik nog één zucht, één traan, of hoe gering ook had moeten bijbrengen, 
het dan alles verloren was’ – een gevleugelde uitdrukking die ook Hendrik de Cock 
later hoorde van Klaas Kuipenga.75

Een nieuwe fase brak aan toen Van Veen oefenaar werd, daartoe gestimuleerd 
door gesprekken met Bavius Ynia uit Enkhuizen, een oefenaar die ooit predikant 
had willen worden en het verwijderen van de ‘oude Gereformeerde palen’ bekriti-
seerde. Ynia onderwees Van Veen in de kerkgeschiedenis aan de hand van Fruytier 
en leerde hem de kneepjes van het vak als oefenaar. Stilgezet bij Prediker 11:1 wist hij 
zich tot spreken geroepen: ‘werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden 
na vele dagen.’ Hij zou Gods raad verkondigen en goddelozen het oordeel aanzeg-
gen, en zo doen wat veel kandidaten in de theologie nalieten die wel een dure oplei-
ding hadden genoten maar niets wisten van ‘de hemelse akademie’. Van Veen zocht 
contact met bevindelijke predikanten in de regio: Nibbeling (Huizen),76 Schoonder-
beek (Nijkerk),77 Moorrees (Nijkerk),78 Van Niel (Vaassen)79 en Witteveen.80 Toen hij 
voor het eerst als oefenaar optrad knielde hij: ‘Hier ligt een arme worm, hier wordt 
hem wat gevraagd en daartoe is hij onbekwaam’, maar God verzekerde hem: ‘Ik ben 
de God van Bethel, en Mijn mond zal uw mond zijn en Mijn trouw, liefde, licht en 

74 Voor deze en volgende gegevens: 10e, 11e en 12e avondgesprek.
75  Tenzij Van Veen deze woorden achteraf heeft terug geprojecteerd is deze uitdrukking niet gemunt door 

Klaas Kuipenga, een aanname waarop Bart Wallets bijdrage ‘De Boer, de dominee en de zucht. Klaas 
Kuipenga en het bekeringsverhaal van Hendrik de Cock’ is gebaseerd. Zie John Exalto, F.A. van Lieburg, 
Spoken op het kerkhof: verkenningen van protestantse vertelcultuur (Zoetermeer 2009) 67-85. Wallet gaat in dit 
artikel na hoe de ‘oneliner’ van Klaas Kuipenga (p. 71, 78) in de piëtistische vertelcultuur een vast onderdeel 
werd van de ‘tale Kanaäns’ en het ‘gereformeerde geheugen’.

76  Gerardus Henricus Nibbeling; predikant te Ellecom 1796, Opheusden 1802, Huizen 1810-1836 (emeritus).
77 Johannes Schoonderbeek; hervormd predikant te Lemmer, Nijkerk 1804-1827 (overleden).
78  Bernardus Moorrees (1780-1860); studeerde theologie te Utrecht; predikant te De Vuursche 1807, 

Bovenkarspel 1809, Wijk bij Heusden 1815, Nijkerk 1817, Wijk bij Heusden 1831, emeritaat 1851. Onder 
invloed van Moorrees vond in 1821 in Nijkerk een opwekking plaats. Moorrees maakte tevoren zelf een  
krachtdadige bekering mee, die door hem werd beschreven en in druk uitgegeven (digitaal: theologienet.
nl/jeugdenbekering.html). Tevens was Moorrees de drijvende kracht achter de adresbeweging in de 
Nederlandse Hervormde Kerk in 1841, 8800 gemeenteleden en 5 predikanten plaatsten hun handtekening. 
Over Moorrees: NNBW, BLNP.

79  Bernard Everwijn Christiaan van Niel was hervormd predikant te Vaassen 1804-1836, hij overleed op 
54-jarige leeftijd.

80  Waarschijnlijk is hier bedoeld Hermanus Willem Witteveen (1815-1884); studeerde theologie te Leiden en 
Utrecht; diende zes jaar in het leger; hervormd predikant Ermelo 1847. Hij sympathiseerde met het Réveil.
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Geest zullen u niet ontbreken.’ Van Veen pakte de Statenvertaling, breidde zijn han-
den over het boek uit en bad om Gods Geest. Zo begon hij in 1825 op 30-jarige leef-
tijd met oefenen. Een vrouw van 94 jaar kwam tot ‘verruiming’, een 23-jarige vrouw 
met angst voor de hel mocht hij wijzen op een ‘volle Jezus’. De preekonderwerpen 
kreeg hij van boven aangereikt. Eens voelde hij zich gedrongen om te spreken over 
2 Korintiërs 7 vers 10 (over droefheid naar God en droefheid naar de wereld). De wo-
ning raakte vol mensen en Van Veen bemoedigde de toehoorders: ‘O volk van God! 
Wat zijn wij gelukkig, uit die droefheid van schuld en ellende voor eeuwig verlost te 
zijn door het reinigende bloed van onze Goël en Verlosser.’ Een andere keer dacht 
hij over het ongeloof van Thomas te gaan spreken, maar de Geest bepaalde hem bij 
Achab die de wijngaard van Nabot afpakte. Met als toepassing: het voorvaderlijk 
recht mag niet worden verkocht voor een bundel Baäls-gezangen. Van Veen werd 
uitgenodigd om ook in Gelderland het ‘lieve volk’ te bezoeken. Hij sprak soms voor 
meer dan 500 mensen op boerenhoeven. Hij combineerde deze reis met bezoeken 
aan diverse rechtzinnige predikanten: De Bouter,81 Van Niel, Schoonderbeek, Moor-
rees, Callenbach (Nijkerk),82 Verff (Hierden)83 en Nibbeling. Verder zocht hij contact 
met de oefenaars Van Voorst,84 Vijgeboom,85 Beugel86 en een zekere Dedelhof. Ook 
maakte hij een reis naar Zuid-Holland. Zo reisde hij in de periode 1825-1834 door het 
land, vanuit de overtuiging: ‘Zullen wij wat voor onze zielen genieten, dan moeten 
wij uit de zaken spreken, wat de HEERE aan onze zielen gedaan heeft.’ Vijf keer werd 
hij ter verantwoording geroepen door een rechtbank, driehonderd gulden raakte 
hij aan boeten kwijt.87

81  Johannes de Bouter (1772-1843); hervormd predikant te Tull en ‘t Waal 1805, Aalst 1807, Nunspeet 1809-1843.
82  Cornelis Carel Callenbach (1803-1873), geboren te Amsterdam; hervormd predikant te Kortenhoef 1825, 

Nijkerk 1828, Elburg 1861-1867 (emeritaat).
83  Johannes Petrus (ook gespeld als: Pieter) Verff (1778-1848), geboren te Amsterdam; hervormd predikant te 

Maasbommel Alphen 1802, Wijk bij Heusden 1804, Bleskensgraaf 1806, Emmelenkamp in Bentheim 1809, 
Hasselt 1816, Elburg 1818, Hierden 1825-1848.

84  Hendrik van Voorst, geboren in Maartensdijk (Utrecht); trad als oefenaar op in de regio Lisse. Hij sloot zich 
in 1848 aan bij de kruisgezinde gemeente Noordwijk aan Zee, geleid door Cors Noorduyn, waar hij in 1852 
ouderling werd (zie H.M. Stoppelenburg, ‘Honderd jaar  Gereformeerde Gemeente Lisse’ [Digibron]).

85  Jan Willem Vijgeboom (1773-1845); bekend oefenaar te Axel die al geruime tijd vóór de Afscheiding 
nauwlettend door de overheid in de gaten werd gehouden. Over hem par. 2.5 (incl. lit.) en par. 7.4.

86  Gerrit Teunis Beugel (geb. 1763 te Apeldoorn, overl. 1834 te Apeldoorn); vertrok op 14-jarige leeftijd naar 
Amsterdam. Door de erfenis van zijn welgestelde vader kon hij zonder materiële zorgen leven. Beugel 
trouwde in 1807 met de bevindelijke Trijntje Jonkman. Bij hen thuis vonden conventikels plaats. Na 
het overlijden van zijn vrouw vertrok Beugel in 1814 naar Apeldoorn. Het Amsterdamse afgescheiden 
gemeentelid Arend van den Brink verwees naar Beugel in Het zichzelven verdrukkend Sion 39 [iG]. Smits 
noemt het optreden van Beugel van groot belang voor de Afscheiding in Apeldoorn. Postuum verscheen 
over hem: Historisch verhaal der bekeering tot God benevens de verdere voortleiding op den weg van geloof en 
godzaligheid, door licht en donker, zoet en bitter, doorvlochten met onderscheidene belangrijke en godvruchtige 
aanmerkingen, over den toestand van vaderland en kerk (Van Golverdinge ’s-Gravenhage 1835). Zie Smits IX, 
372-376 en www.biografischwoordenboekgelderland.nl.

87  Van deze boeten is niets vermeld in Bos, Archiefstukken. Van Veen was als ‘rentenier’ niet onvermogend 
(vermelding ‘rentenier’ in: lidmatenreg. CAGK).
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Ten tijde van de Afscheiding signaleerde Van Veen nieuwe ‘levendigheid onder 
Gods volk’.88 Velen kwamen tot bekering. Tegelijk leed hij onder het verval in de 
kerk. Gegrepen door de oproep ‘scheid u af en raak niet aan wat onrein is’, besloot 
hij te breken met de Hervormde Kerk. Met een kring van geestverwanten meldde 
hij zich bij de Afgescheiden Gemeente van Amsterdam. Nieuwe aanvechtingen 
volgden. Drie maanden kon hij als gevolg van ‘ongestalten’ niet voorgaan, totdat 
een oefenaar uit het Groningerland hem tot ‘verruiming’ bracht. Hendrik de Cock 
bezocht hem (‘wij kregen banden aan elkander, die in eeuwigheid niet zullen gebro-
ken worden’), een week lang bemoedigden ze het ‘bedrukte volk’ en institueerden 
ze gemeenten.

Van Veen woonde de synode van Utrecht 1837 als afgevaardigde bij, waar hij spoe-
dig in conflict raakte met Scholte. De oefenaar moest niets hebben van de ‘vreemde 
stellingen’ en ‘nieuwe artikelen’ uit de kerkorde die deze predikant had geconcipi-
eerd. Hij viel dermate fel tegen Scholte uit dat zijn positie ter synode onhoudbaar 
werd: ‘Toen ik vertrok uit de vergadering, zei ik nog, dat, indien de weg naar de he-
mel zo lag als Scholte die voorstelde, dan was ik nog niet bekeerd. Ofschoon ik dat 
voor mij wel beter wist.’89 Preses Van Velzen zei het incident te betreuren en per-
soonlijk niets tegen Van Veen te hebben. Intussen kreeg de oefenaar wekelijks be-
zoek van twee ouderlingen uit Amsterdam.90 Het werd een slepende kwestie: naar 
eigen zeggen stond hij meer dan tien jaar onder censuur, maar dat weerhield hem er 
niet van met oefenen door te gaan. Terugblikkend op de Afscheiding bespeurde hij 
veel ‘geesteloze letterkennis’. De ‘oude beproefde en goddelijke waarheden’ waren 
weinig te vinden:  

Och! Als ik die Goddelijke Lodestijn in zijn beschouwing over Si-
on,Ds Fruitier, Verschuur, Comrie en vooral van der Groe in zijn 
biddags-preken, en veel meer van zulke Godzalige mannen, te 
veel om allen te noemen lees, hoe is dan alles veranderd! 

Van Veen riep aan het slot van zijn autobiografie op om kritisch te zijn op al die trak-
taatjes waarin de beloften van het evangelie vlot van stal werden gehaald, ‘alsof het 
geloven maar zo uit de lucht kon worden gegrepen’. Zelf bleef hij goedsmoeds: de 
hel kon razen en tieren, maar ‘niemand van de schare van Jezus’ kon uit Gods hand 
worden gerukt.91 

88  Voor deze en volgende gegevens: 13e avondgesprek.
89 13e avondgesprek, p. 117.
90 13e avondgesprek, p. 118.
91 13e avondgesprek, p. 120.
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7.3 Analyse van de 19e-eeuwse bekeringsverhalen 

In dit hoofdstuk kwamen opvallende trekken van 19e-eeuwse bekeringsverhalen 
naar voren.92 Omdat ook beschrijvingen van 18e-eeuwse bekeringsverhalen voor-
handen zijn, alsmede een selectie van 19e-eeuwse bekeringsverhalen van leken die 
door Van Lieburg werden onderzocht, is een vergelijking mogelijk. Er is sprake van 
continuïteit én discontinuïteit met de spiritualiteit van de 18e-eeuwse bekeringsge-
schiedenissen. Bij beiden wordt een voor-kritische metafysische belevingswereld 
aangetroffen, door Gods leiding rechtstreeks aan te wijzen in tekenen en opmerke-
lijke gebeurtenissen.93 Maar er treden ook verschuivingen aan het licht. De beke-
ringsverhalen uit de 17e en 18e eeuw dienden vooral ter bemoediging.94 Slechts een 
minderheid van deze auteurs was door veel strijd en angst heen gegaan. De vraag 
werd besproken hoe het bekeerd zíjn vorm kreeg in leven en sterven. In de beke-
ringsverhalen uit de 19e eeuw komt het accent echter anders te liggen. Het gaat nu 
om het bekeerd wórden middels een langdurig proces met strijd en onzekerheid. 
Daarbij geven de opgeschreven bekeringsgeschiedenissen een onvolledig beeld. 
Velen kwamen nooit zo ver en hadden weinig hoop dat het ooit goed zou komen. 
De bekeringsverhalen gingen in de 19e eeuw als norm functioneren om de ervarin-
gen van anderen te beoordelen. Een schijnbekering lag op de loer. Hoogtepunt in de 
19e-eeuwse bekeringsverhalen werd gevormd door de rechtvaardiging in de vier-

92  Een analyse van de piëtistische biografie bij C. Graafland, ‘De theologie van het conventikel’ 33-66. Hij 
wijst onder meer op de stilering van de verhalen en de centrale betekenis die de toeleidende weg krijgt (40). 
De grote  aandacht voor de ‘voorbereidende genade’ noemt hij typisch puriteins (44). Verder valt op: er is 
nauwelijks aandacht voor het geloofsleven ná de bekering (41). Ook verwijt hij dit bekeringsdiscours een 
zeker heilsegoïsme en het ontbreken van aandacht voor gerechtigheid (60, 63); tenslotte, het perspectief 
van Gods verbondsgemeente functioneert op geen enkele wijze (64).

93  Graafland legt een verband tussen de grote mate van directe Godsopenbaring als noodzakelijk tegenwicht 
voor het diepe bederf van de menselijke natuur. Voor een bekering is Bijbellezen of een preek beluisteren 
onvoldoende. God zelf moet er rechtstreeks aan te pas komen en zijn levende Woord spreken. Het direct-
goddelijke spreken noemt Graafland identiteitsbepalend voor de piëtistische geloofsbeleving (Graafland, 
‘De theologie van het conventikel’ 46). Van Lieburg wijst op de invloed van de puriteinen (Thomas Beard, 
Stephen Batman, Increase Mather) die graag voorbeelden verzamelden van Gods interventies ten behoeve 
van zijn kinderen. In Nederland kwam in 1737 als vertaling op de markt Spiegel  van Gods werkzame 
voorzienigheid  – een selectie van verhalen uit William Turner, A compleat History of the most Remarkable 
Providences (1697). In kringen van de Nadere Reformatie werd graag naar dit soort wonderverhalen 
verwezen: Voetius deed het tot in zijn academisch onderwijs aan toe en Koelman verzamelde tientallen 
wonderverhalen uit 16e en 17e-eeuwse bronnen, vooral Angelsaksische. Zie F.A. van Lieburg, Merkwaardige 
voorzienigheden: wonderverhalen in de geschiedenis van het protestantisme (2001) 46-50; idem, Living for God. 
Eighteenth-century Dutch Pietist autobiography (Oxford 2006) 16-17.

94  L.F. Groenendijk, F.A. van Lieburg, Voor edeler staat geschapen.
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schaar.95 Een gelovige hoorde uit Gods eigen mond dat hij of zij in genade was aan-
genomen. Eindelijk kon de band met de drie-enige God ten volle worden beleefd.  

Van Lieburg vat de verschillen met de 18e-eeuwse spirituele biografieën zo sa-
men:96 in de 19e eeuw zie je een toenemende duur, normativiteit, exclusiviteit en een 
veel bredere verspreiding van de bekeringsverhalen.97 Dominant werd het syllogis-
mus mysticus: alleen als je bepaalde ervaringen had meegemaakt mocht je je een 
kind van God noemen. Een direct aanvaarden van de belofte van het evangelie was 
niet mogelijk, dat zou slechts een verstandsgeloof zijn.

Waar kwam deze accentverschuiving vandaan? Het lijkt mij dat het subjectivis-
tische piëtisme hierin een grote rol heeft gespeeld. Theologen uit de piëtistische 
lampiaanse traditie beschikten in de 18e eeuw zowaar over meerdere hoogleraars-
posten aan de Groninger Academie (A. Driessen, C. van Velzen, C. Klugkist). Lampe 
doceerde van 1720-1727 te Utrecht. Publicaties van hun pupillen verwierven grote 
invloed, zoals Waarheid in het binnenste of bevindelyke godtgeleertheit (1736) van Ver-
schuir en Het innige Christendom (1740) van Schortinghuis. Oefenaar Petrus van 
Veen te Muiden beschikte over werk van Verschuir (zie par. 6.3).98 Ook invloeden 
vanuit het Duitse piëtisme speelden een rol: de boetvaardige zielenstrijd (‘Buss-
kampf’) als noodzakelijk onderdeel van het bekeringsproces (Philipp Jakob Spener, 
August Hermann Francke). 

95  Graafland laat zich kritisch uit over de ‘vierschaarervaringbeleving’: het zou gaan om een stereotiep 
taalgebruik (‘Vader, Ik wil niet, dat deze in het verderf nederdale; Ik heb verzoening voor hem/haar 
gevonden’), waarvoor een bijbelse basis ontbreekt (Graafland, ‘De theologie van het conventikel’ 44; 
vgl. nog 57v: een mens moet van al z’n eigen wortels worden afgesneden en zich als totaal verloren en 
strafwaardig zondaar voor God leren kennen, terwijl alleen de vloek en Gods eeuwige straf overblijft). 
Van Lieburg meent dat de vierschaarervaring stamt uit de vroege middeleeuwen. De lijn zou lopen via 
Anselmus, Calvijn, Smijtegelt, À Brakel, naar Comrie en Van der Groe (zie slotbeschouwing in: F.A. van 
Lieburg (red.), De stille luyden 142. Dit lijkt mij theologisch aanvechtbaar. Weliswaar ligt in de leer van 
‘verzoening door voldoening’ en de ‘rechtvaardiging door geloof’ enige overeenkomst, maar de piëtistische 
vierschaarervaring vormt een typische belevingscategorie. De ‘vierschaarervaring’ lijkt een exclusief 
kenmerk te zijn geworden van het 18e en het 19e-eeuwse bekeringsdiscours, aangereikt door Van der Groe 
en Comrie. Mogelijk dat Van Lieburg later zijn interpretatie heeft herzien. In 2004  spreekt hij nog wel van 
de aanwezigheid van de vierschaargedachte vóór de achttiende eeuw, maar die kreeg pas in de piëtistische 
subcultuur haar normatief en visueel karakter (Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis I-4 (2004) 
66-85). Graafland meent dat bij À Brakel de componenten van de ‘vierschaarervaring’ te vinden zijn (58).

96  F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden 143v. Van Lieburgs studie Levens van vromen laat zien dat ook in de 
bekeringsgeschiedenissen uit de 18e eeuw voorbeelden te vinden zijn van elementen die in de 19e eeuw in 
het bekeringsdiscours structureel schijnen te worden: gedachten aan zelfdoding, de ‘vierschaarervaring’, 
de bevindelijk doorleefde verzoening met de drie-enige God.

97 F.A. van Lieburg, Levens van vromen 22.
98  Over Verschuir en Lampe (1683-1729): par. 6.3; over Schortinghuis: K. Exalto, ‘Wilhelmus Schortinghuis 

(1700-1750)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers 
247-275; M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën 2 dl. (Amsterdam 1942). Exalto formuleert een 
groot aantal bezwaren tegen het subjectivistische piëtisme van Schortinghuis: diens breedvoerige 
beschrijvingen van bevindelijke ervaringen (gestalten en ongestalten) zijn niet in de Bijbel terug te vinden; 
de keurmeesterij over de genadestaat van anderen; de prediking van kenmerken  die mensen weerhoudt 
om onvoorwaardelijk op Jezus Christus te vertrouwen; het voorwaardelijk maken van het evangelie; 
wedergeboorte en geloof worden van elkaar losgekoppeld; het verbond en de kinderdoop verliezen hun 
betekenis; de bijbelse oproep ‘bekeer u en geloof het evangelie’ wordt ontkracht; het lijdelijke karakter van 
deze spiritualiteit (veel zuchten en wanhopen, weinig of geen geloofsblijdschap).
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De subjectivering in het piëtisme roept vragen op als: 1. kunnen verslagenheid 
en berouw vooraf gaan aan geloof? De gereformeerde confessie verbindt in Zondag 
33 van de Catechismus boete en berouw uitdrukkelijk aan geloofsverbondenheid 
met Jezus Christus.99 Coccejus deed de uitspraak: alleen liefde tot God doet de oude 
haat tegen God verdwijnen, de duisternis wordt alleen door het licht verdreven, de 
dood alleen door het leven en À Brakel sloot zich hierbij aan.100 Er is geen geestelijk 
leven mogelijk buiten het geloof;101 2. Hoe kan een mens ware bekering vaststellen, 
terwijl alleen God het hart kent? 3. hoe verhoudt het zoeken naar sluitredenen in 
de mens zich met de reformatorische visie dat het geloof in Gods belofte het enige 
middel is om tot zekerheid te komen.102

John Exalto spreekt van een theologische bovenbouw die een kritische functie vervul-
de, en een volkse onderbouw die de bekeringsverhalen aanleverde.103 Op grond van dit 
model kan gepreciseerd worden waar het misging in de 19e-eeuwse bekeringsverhalen. 
De theologische toetsing ging namelijk ontbreken. Het doorleven van de eigen ellende, 
buiten Christus om, kon niet diep genoeg gaan: maatgevend werd het doorleven van 
helse angsten en het rondlopen met zelfmoordgedachten. Steeds sterker werd één beke-
ringsmodel tot norm verklaard, hoewel À Brakel en Smytegelt dit altijd hadden afgewe-
zen.104 Verder raakte de balans zoek tussen het objectieve karakter van Gods beloften en 
de subjectieve beleving. Er vond een totale subjectivering van heilsorde en heilsgeschie-
denis plaats. In de heilsorde werden verkiezing, roeping, rechtvaardiging, heiliging en 
verheerlijking gereduceerd tot innerlijk te doorlopen stadia van de bekeringsgeschiede-
nis. In de heilsgeschiedenis kon het pas Pinksteren worden na de vierschaarbeleving.105 
De verhouding uitverkiezing en verbond raakte ontwricht, al moet gezegd worden dat 
ook veel nadere reformatoren het verbond door de uitverkiezingsleer lieten beheersen.106

99  Belangrijk als achtergrond hierbij is Calvijns theologische positie: boetvaardigheid volgt op het geloof en 
wordt daaruit geboren, is er de vrucht van. Want hoe zou een mens zich op boetvaardigheid toeleggen, 
zonder te weten dat hij bij God hoort? Hoe zou een mens God eerbiedig vrezen, als hij niet op Gods genade 
kan vertrouwen? Boetvaardigheid duurt een leven lang. Ware bekering bestaat in het doden van de oude 
mens en het opstaan van de nieuwe mens (vgl. C. Graafland, De zekerheid van het geloof 52-53).

100  Aangehaald door C. Graafland in: De zekerheid van het geloof 159. Door À Brakel overgenomen: idem 195.
101 Graafland, De zekerheid van het geloof 193v.
102  Graafland laat zien dat na Calvijn  geloofszekerheid reeds spoedig werd gezien als iets dat gemist kan 

worden. Een intellectualistische visie op geloofskennis is daar debet aan geweest (C. Graafland, De 
zekerheid van het geloof). Zie ook B. Loonstra, ‘Leer van God en Christus in de Nadere Reformatie’ in: T. 
Brienen, K. Exalto, C. Graafland, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie m.n. 143v en Maarten Wisse, 
‘God op het hoogst verheerlijkt en de mens  op het diepst vernederd’ 182-204.

103  John Exalto, ‘Welkom in de strijd. Dynamiek en desintegratie van de bevindelijk gereformeerde narratieve 
gemeenschap’ 94. 

104  Zie voor À Brakels visie: K. Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ in: T. Brienen, K. Exalto, C. Graafland, 
Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 166. 

105 Vgl. Graafland, ‘De theologie van het conventikel’ 54v.
106  Zo bijvoorbeeld bij À Brakel (K. Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ 181). Ook Comrie antwoordde op de vraag 

of ieder moet geloven dat Christus voor hem gestorven is: ‘Neen, want de genade Gods is niet algemeen (K. 
Exalto, ‘Genadeleer en heilsweg’ 185). Dezelfde opvatting bij F.A. Lampe, in het debat met Van Thuynen. De 
laatste bepleitte terugkeer naar de eenvoud van het belijden in Zondag 7 en 23 Heidelbergse Catechismus 
(zie C. Graafland, De zekerheid van het geloof 200-216). Lampe stelde: alleen de uitverkorenen hebben de 
plicht om te geloven dat hun zonden vergeven zijn.
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7.4 Einde oefening

Met de koninklijke erkenning van de Afgescheiden Gemeente kwam een eind aan 
de versnipperde bijeenkomsten die de oefenaars alle ruimte boden. Bovendien 
kreeg de gemeente in mei 1839 met Simon van Velzen een eigen predikant. Als hij 
predikantswerk elders in Noord-Holland of Friesland verrichtte, stond hij er op dat 
in de kerkdiensten preken werden gelezen.107 Hoewel de kerkenraad zich achter Van 
Velzen schaarde,108 bleef de roep om oefenaars klinken.109 Bij wijze van compromis 
kregen Deteleff en Couprie toestemming om een stichtelijk woord in de dienst van 
woensdagavond te spreken.110 In 1841 overleden Deteleff en Couprie. Middel kreeg 
van de provinciale vergadering Noord-Holland toestemming een stichtelijk woord 
te spreken.111 Het zou van korte duur zijn: in 1843 vertrok hij naar Gorinchem om 
bevestigd te worden als predikant. Opmerkelijk is nog het optreden van de bekende 
oefenaar Jan Willem Vijgeboom (1773-1845). Hij was op doorreis naar De Cock om 
tot predikant te worden opgeleid, maar in Amsterdam aangekomen was Van Vel-
zen ernstig ziek (half april tot eind mei 1842). De kerkenraad wist Vijgeboom vast 
te houden en bood hem gelegenheid om zondags te spreken, totdat Van Velzen was 

107  Aan de leden te Aalsmeer, waar de boomkweker Jan Lodewijk Hengeveld oefende, schreef Van Velzen: ‘Wat 
is het dan toch dat ulieden zoo tot dat oefenen dringt, onderzoek u zelve naauw of het niet een verwarmen 
in uw eigen spranken is, die uit het vuur van hoogmoed en eigen liefde worden ontstoken.’ Van Velzen wees 
als waarschuwend voorbeeld op het optreden van Aäron en Mirjam die op Mozes’ plaats gingen staan, en op 
het woord van Paulus dat in de gemeente alles met orde en tot stichting moet verlopen (CB 212: KR aan leden 
te Aalsmeer, 19.8.1840). In Andijk trad Kooijman als oefenaar op. Van Velzen schreef hem: ‘Wanneer gij 
met andere godsdienstig vergadert zijt, leest gij niet liever eene predicatie van eene echte Gereformeerde 
Schrijver? b.v. van Smijtegeld, Beukelman, Hellenbroek of dergelijke, dan zijt gij zeker dat gij zelf en die u 
hooren de waarheid hoort en gij hebt toch geen last van den Heere om te prediken, want dan zoude de Heere 
u tot het predikambt door de Kerk of door de opzieners en zijne kerk hebben laten aanstellen’ (CB 282: KR 
aan Kooijman, 22.2.1842).

108  Not 185, 5.4.1839, art. 4: ‘wordt besloten bijaldien er vrijheid mogt zijn en geen leeraar aanwezig was de 
ouderlingen de gemeenten zullen voorgaan in ‘t gebed en de voorlezing eener leerrede.’ Dit besluit werd 
herhaald op 19 juli 1839 (Not 202, art. 7).

109  Not 213, 20.9.1839, art. 7; vgl. Not 215, 4.10.1839, art. 7 (zes kerkenraadsleden gaven de voorkeur aan het 
optreden van een oefenaar) en Not 8.6.1840, art. 5 (zes stemmen tegen, twee vóór het oefenen). Vgl. Van 
Velzens opmerking in het jaaroverzicht over 1841: ‘De Gemeente is grootendeels zeer gezet op deze laatste 
wijze van Godsdienstoefening [nl. het oefenen] wanneer de Leeraar niet aanwezig is, doch de Kerkeraad 
keurt over het algemeen zoodanig voorgaan door een ouderling niet goed, maar oordeelt dat eene 
predicatie gelezen moet worden, wanneer er geen Leeraar aanwezig is om wettig te kunnen preeken.’

110  Tijdens de woensdagavonden in de periode 1839-1841 ging Deteleff twee keer voor, Couprie zes keer, vier 
keer werd door een ouderling een preek gelezen. Slechts éénmaal maken de notulen melding dat Deteleff 
en Couprie in de zondagse erediensten voorgingen (Not 1.9.1840, art. 4).

111 Not 17.5.1842.
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hersteld.112Alleen in de buitengebieden kregen de oefenaars nog kansen. Totdat ook 
daar de rem erop werd gezet. In juli 1845 verbood de Amsterdamse kerkenraad oe-
fenaar W.H. Meijer voor te gaan in diensten van de afgescheidenen in Haarlem.113 In 
het Jaarverslag over 1846 schreef Van Velzen: ‘De Gemeente vergadert nu doorgaans 
alleen onder de Prediking van Ds S. van Velzen. Wanneer deze niet tegenwoordig 
is, wordt eene predicatie gelezen.’ Sommige gemeenteleden bleven verlangen naar 
vroeger, toen de oefenaars uit hun hart spraken over de bevindelijke wegen van 
God met de ziel. Toen Van Velzen in 1854 vertrok om docent in Kampen te worden, 
luchtte M.C. Overduin zijn hart: de preken van Van Velzen hadden hem niet het 
voedsel voor zijn ziel kunnen geven, ‘het welk mede word veroorzaakt, doordat de 
Heere met zijne Geest geweken was, sedert dat mannen als Deteleff, Couprie enz. 
zich hadden moeten onderwerpen in de kerk’.114 Hij zou op zoek gaan naar mannen 
‘die van hunne bekeering en van de bevinding der kinderen Gods spreeken’. Met 
het verdwijnen van de oefenaars verdween een stuk originele spiritualiteit van de 
Amsterdamse gemeente. De Afgescheiden Gemeente was een gevestigde kerk ge-
worden, de verkondiging lag in handen van geschoolde predikanten. Daarmee was 
het einde oefening voor de lekenpredikers.

7.5 Terugblik

Dit hoofdstuk belichtte de rol van de oefenaars in de Afgescheiden Gemeente. Deze 
lekenpredikers vervulden in de beginjaren een prominente rol. Daar waren ver-
schillende redenen voor: om aan beboeting door de overheid te ontkomen moest de 
gemeente op veel locaties samenkomen, dat vroeg om veel voorgangers; bovendien 
had de gemeente tot halverwege 1839 geen eigen predikant en oefenaars beschikten 
nu eenmaal over de gave van het woord. Op grond van het bronnenmateriaal werd 
een beeld geschetst van een vijftal oefenaars (Deteleff, Kamans, Middel, Couprie en 
Van Veen). Zij vertolkten de spiritualiteit van het conventikel, gedomineerd door 
een langdurige, bevindelijk gekende bekeringsweg die een aantal fasen doorliep:

112  ‘De broeder J.W. Vijgeboom uit Groningen die alhier menigmaal en ook nu weder geoeffend had, heeft 
het formulier des H. Doops gelezen en het voorgebed gedaan, waarna de Leeraar S. van Velzen de doop 
bediend heeft en de dankzegging gedaan heeft’ (Not 19.4.1842, art. 2). In september 1842 werd de 69-jarige 
Vijgeboom door Bunschoten als predikant beroepen, maar door gedoe om zijn attestatie, klachten over zijn 
voorgaan, en discussie of hij wel als predikant was opgeleid door De Cock, ging deze bevestiging niet door. 
Zie Not 27.9.1842, art. 4; Not 15.9.1843, art. 4: ‘De Praeses [Van Velzen] verhaalt dat een der ouderlingen van 
de gemeente te Bunschoten bij hem is komen klagen over J.W. Vijgeboom die tot groote ontstichting in de 
Gemeente aldaar voorgaat.’ Vijgeboom verbleef eind 1841 en bijna geheel 1842 in Groningen, om door De 
Cock te worden opgeleid (zie J. Wesseling, Zeel. I; Gron. III, reg.).

113 Not 15.7.1845, art. 3.
114 CB 955: KR aan M.C. Overduin, 18.10.1854.
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•  besef van eigen nietigheid en doemwaardigheid (deze gedachte sloot aan bij de 
‘vernieting’ uit de late Nadere Reformatie);

•  angst voor de hel (met fysieke sensaties als niet kunnen eten, slapen, spreken, 
dagenlange benauwdheid, fysiek voelen van hitte, gedachten aan zelfdoding);

•  de vierschaar-ervaring (een virtuele rechtszitting waarbij de gelovige voor Gods 
rechterstoel werd gedaagd en vrijspraak uit Christus’ mond te horen kreeg).

 
Naast de focus op bekering vallen andere kenmerken op:
•  beleving van een rechtstreekse inwerking van de hemel op aarde (ziekte en on-

weer werden geduid als hemelse aanwijzingen; het werpen van het lot zou een 
rechtstreeks antwoord van God opleveren); 

•  het rechtstreekse spreken van Gods Geest (boodschappen via stemmen, inge-
vingen en visionaire ervaringen);

•  het krijgen van Bijbelteksten (op cruciale momenten als partnerkeuze, naam-
geving kind, roeping als oefenaar; hieronder valt ook het willekeurig opendoen 
van de Bijbel om antwoorden te vinden op prangende vragen). 

 
Tenslotte werd een analyse van de bevindelijke bekeringsweg gegeven. De gesig-
naleerde verschuivingen werden in verband gebracht met het ontbreken van een 
theologische correctie op het volkspiëtisme.
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8. De reactie van 
het Amsterdamse Réveil 

8.1 Inleiding 

In de historiografie van het Réveil zijn diverse benaderingen te onderscheiden. 
Aanvankelijk werd de beweging beschreven als een geschiedenis van personen, 
een andere benadering zou niet mogelijk zijn – zo stelde Elisabeth Kluit in haar 
baanbrekende meesterwerk Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten (1815-
1865) (1970).1 Een soortgelijke insteek is te vinden bij Allard Pierson, Oudere Tijdge-
nooten (1888) en bij Bas de Gaay Fortman, Figuren uit het Reveil (1980). Sindsdien zijn 
nieuwere benaderingen voorgesteld. Allereerst een thematische beschrijving van 
aspecten van de Réveilgeschiedenis, zoals het Réveil en het liefdadigheidswerk of 
het Réveil en de participatie van vrouwen. Recenter deed een cultuurhistorische 
benadering van zich spreken: het Réveil beschreven in samenhang met de cultu-
rele ontwikkelingen in de samenleving van destijds.2  Zo kwam er aandacht voor 
de rol van het Réveil bij de afschaffing van de slavernij en de totstandkoming van 
het bijzonder onderwijs.3 Tenslotte is er de visie die het Réveil beschouwt als een 
religieus revitaliseringsoffensief, een poging tot herkerstening van de samenle-
ving, met verbindingslijnen naar de Angelsaksische Second Great Awakening 
en de Duitse Erweckungsbewegung. Door deze nieuwe benaderingen vond een 
correctie plaats op een al te personalistisch en romantisch beeld dat lange tijd de 
Réveilhistoriografie domineerde.4 

Recent onderzoek bekritiseert de temporele afbakening die Kluit voor de beweging 
koos.5 Zij liet het begin van het Réveil samenvallen met het begin van het Koninkrijk 
der Nederlanden. Onderzoek van P.N. Holtrop laat oudere wortels zien: er lopen lijnen 
naar het in 1780 in Bazel opgerichte Christentumgesellschaft en de Hernhutter broe-
derschap. Een afdeling van het Christentumgesellschaft was al in 1783 in Amsterdam 
actief.6 Ook buiten de eigen lutherse grenzen zorgde deze afdeling voor opwekkings-
uren, die door zo’n 200 personen werden bezocht. J. Boneschansker toont aan dat het 
Réveil tevens verbonden was met genootschappen die eind 18e eeuw werden opge-

1  Vgl. Fred van Lieburg, ‘Een wereldwijde opwekking in het protestantse vaderland. De historiografie van 
het Nederlandse Réveil’ 258.

2 Vgl. Fred van Lieburg, a.w. 270-272.
3 Maartje Janse, ‘Vereeniging en verlangen om vereenigd te worden’ 169-184.
4 Vgl. Fred van Lieburg, ‘Een wereldwijde opwekking in het protestantse vaderland’ 273.
5 Vgl. Fred van Lieburg, a.w. 267-269.
6 Zie Gäbler, ‘Evangelikalismus und Réveil’ 64-67.
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richt ten behoeve van zending, Bijbel- en traktaatverspreiding. Réveilachtige motie-
ven, gericht op bekering, gingen aanvankelijk hand in hand met verlichte motieven, 
gericht op voortgaande beschaving. Zo meende Hofstede de Groot aanvankelijk dat 
het Réveil en de Groninger theologie één waren in hun benadering van de geloof-
spraktijk. Behalve kritiek op Kluits afbakening van de begintijd van het Réveil is ook 
kritiek gerezen op de door haar gekozen eindtijd: 1865 als het oprichtingsjaar van de 
Confessionele Vereniging. Ook die afgrenzing schiet te kort, aangezien Groens inzet 
voor kerkherstel na 1865 onverminderd doorging. 

In het onderzoek speelt verder de vraag in hoeverre het Nederlandse Réveil deel 
uitmaakte van een internationale protestantse opwekkingsbeweging. Ulrich Gä-
bler en Peter Schram onderzochten Réveilkringen in Angelsaksische landen, Frank-
rijk, Duitsland, Zwitserland, Hongarije en Bohemen.7 Het is evident dat mensen 
als Da Costa zich onderdeel wisten van een internationale opwekkingsbeweging. 
Vooral wordt gewezen op de fundamentele betekenis van Groot Brittannië.8 Daar 
had de Franse Revolutie geen voet aan de grond gekregen en was het Réveil – in te-
genstelling tot het vasteland – geen beweging naast de kerk geworden, maar voluit 
verbonden met het puritanisme. Onder predikers als George Whitefield ontstonden 
grootse revivals (1742). De invloed van het Schotse Réveil op de Europese beweging 
is enorm geweest. J.H. Merle d’Aubigné stelde in 1845 in Edinburgh simpelweg: zo-
als Geneve in de 16e eeuw via John Knox de reformatie naar Schotland had gebracht, 
zo had Genève nu de reformatie van Schotland terug ontvangen. Inderdaad is de 
uitbouw van het Geneefse Réveil niet denkbaar geweest zonder de krachtige steun 
van de industrieel en calvinistische methodist Richard Wilcox, de Schotse aristo-
craat Robert Haldane (1764-1842) en de rijke bankier Henry Drummond (1786-1860). 
Wat haar voorgeschiedenis betreft kan de Geneefse kring niet worden losgezien 
van de Hernhutter broederschap. Nikolaus von Zinzendorf (1700-1760) had per-
soonlijk in 1741 daar een gemeente gesticht. Ami Bost (1790-1874) had gestudeerd 
aan de Hernhutter school in Koblenz. Na terugkeer in Genève organiseerde hij op-
wekkingsbijeenkomsten, waaraan mannen als Henri-Louis Empaytaz (1790-1853), 
Emilie Guers (1794-1882), Jean Gonthier (1793-1823) en Henry Pyt (1796-1835) deel-
namen. Zij gingen theologie studeren aan de vrijzinnige academie van Genève en 
organiseerden zich sinds 1810 in de kring ‘la Société des Amis’. Eerder al, rond 1800, 
organiseerde Charles Etienne François Moulinié (1757-1836) piëtistisch getinte oefe-
ningen als alternatief voor het rationalistische en vrijzinnige academie-onderricht. 
Zo werd Haldane, toen hij  in 1816 in Geneve kwam, door Moulinié geattendeerd op 
het verval in de kerk. Haldane  exegetiseerde met zijn studenten de Romeinenbrief. 

7  Van Lieburg, ‘Een wereldwijde opwekking in het protestantse vaderland’ 266-267; Ulrich Gäbler, 
‘Evangelikalismus und Réveil’ in: Ulrich Gäbler (red.), Geschichte des Pietismus. 19. und 20. Jahrhundert 
(Göttingen 2000), 27-86 (met aandacht voor het Britse Evangelicalism en het Geneefse, Franse en 
Nederlandse Réveil).

8 Ulrich Gäbler, ‘Evangelikalismus und Réveil’ 28-39.
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Hij was voorstander van een congregationalistisch kerkmodel.9 Spoedig kwamen 
de studenten in conflict met de academie.10 De zaak kwam na de paaspreek van 
César Malan (5 april 1817) op scherp te staan door een verklaring van de Compagnie 
des pasteurs (3 mei 1817).11 Van predikanten en theologiestudenten werd gevraagd 
dat ze zouden zwijgen over de godheid van Christus, de erfzonde, het genadewerk 
en de uitverkiezing. Toen Malan weigerde hiermee in te stemmen werd in augustus 
1818 zijn preekbevoegdheid ingetrokken. Met steun van réveilvrienden uit Europa 
werd in zijn tuin een kapel gebouwd: ‘Chappelle Temoignage’ (‘getuigeniskapel’). In 
1823 bedankte Malan alsnog voor het lidmaatschap van de staatskerk. 

De ontwikkelingen in Zwitserland werden in Nederland op de voet gevolgd. Cor-
nelis van Zuylen van Nijevelt, die met César Malan correspondeerde, vertaalde in 
1820 Bosts propagandageschrift Genève religieuse: Het godsdienstig Genève in maart 
1819 (Leiden 1821). De Leidse predikant Nic. Schotsman –  bekend om zijn Erezuil voor 
Dordt in het herdenkingsjaar 1819 – schreef een voorrede bij deze vertaling,  waarin 
hij de vraag stelde of de orthodoxen zich ook in Nederland van de Hervormde Kerk 
moesten afscheiden – een vraag die Schotsman ontkennend beantwoordde. Het 
daarop volgende jaar publiceerde hij over het ontnemen van Malans preekbevoegd-
heid.12 Scholte hield in De Reformatie, daarbij puttend uit de Archives du Christianis-
me,13 de kerken op de hoogte van de ontwikkelingen in Zwitserland. 

Deddens schreef in 1984 een goed gedocumenteerde bijdrage over het Geneefse 
Réveil, waarin hij laat zien hoe de afgescheidenen in Nederland met het Réveil in 
Genève meeleefden.14 Hij zag af van een nadere analyse van Scholtes oriëntatie op 

9  Daarin volgde hij zijn broer James Haldane, die zich in 1799 in Edinburg had losgemaakt van de Church of 
Scotland. In 1807 waren er al 85 congregationalistische kerken gesticht. Hun ideaalbeeld was de kerk van 
de apostolische tijd.  Rond 1810 was Robert Haldane overgegaan tot het baptisme, overigens zonder dit in 
Genève te promoten (vgl. Deddens, ‘Afscheiding in Genève’ 42v).

10  Elke confessionele binding was inmiddels losgelaten. In 1725 betrof dat de Confessio Helvetica Posterior, 
daarna de Catechismus van Calvijn en tenslotte verdween ook de Apostolische Geloofsbelijdenis uit de 
eedsformule van de predikanten (vgl. Deddens, ‘ Afscheiding in Genève’ 39).

11  Henri Abraham César Malan (1787-1864) werd in 1810 als predikant toegelaten in de nationale kerk; omstreeks 
1814 sloot hij zich – onder invloed van Robert Haldane – aan bij het Réveil. Sindsdien klonk in zijn prediking 
een krachtige oproep tot bekering. In de genoemde paaspreek hield Malan zijn hoorders voor: ‘Zeg zondaar! 
gij die Christus niet aannemen wilt, hoe zult gij de vloek der Wet, welke gij geschonden hebt, van uw hoofd 
afwenden?’ Malans eigen familie keerde zich van hem af, maar Robert Haldane bemoedigde hem: ‘Geloofd zij 
God! Het Evangelie is weer gepredikt in Geneve. Gij zult hier een getuige zijn!’ Over Malan: W. van der Zwaag, 
César Malan (1787-1864). Prediker van het Frans-Zwitsers Réveil (Utrecht 1997).

12  Stukken betrekkelijk de afzetting van den Leeraar Malan van zijn ambt als regent der vijfde klasse van het Collegie 
der stad Genève. Met eene voorrede en levensberigt van Nicolaas Schotsman (Leiden 1822).

13 Een maandblad dat sinds 1824 verscheen onder redactie van de Franse réveilman Frédéric Monod.
14 D. Deddens, ‘Afscheiding in Genève’ 37-64 [i].
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het Zwitserse Réveil.15 Wel signaleerde hij twee belangrijke verschillen tussen Ge-
nève en Nederland.16 In Genève was het Réveil een aangelegenheid van theologen. 
Bovendien vormden Réveil en Afscheiding een eenheid: vrijwel alle réveilmannen 
gingen daar tot afscheiding over. Er is echter nog een derde verschil dat bij Ded-
dens onderbelicht blijft: de context van de Geneefse afscheidingen verschilde fun-
damenteel van die in Nederland, aangezien de kerkelijke leiding van de Zwitserse 
Staatskerk geen ruimte voor orthodoxe prediking bood. Dit resulteerde van ortho-
doxe zijde in de oprichting van de Société Evangélique (1831), met daaraan gelieerd 
een eigen predikantenopleiding (1832).  

Genoeg reden om in dit hoofdstuk de verhouding tussen Afscheiding en Réveil 
in Amsterdam te onderzoeken en daarbij oog te hebben hoe Scholte zich verhield 
tot het nationale en internationale Réveil.17 Advocaat A.M.C. van Hall had hech-
te vriendschappen binnen de Amsterdamse Réveilkring. Zowel Afscheiding als 
Réveil waren één in hun protest tegen het dominante theologische klimaat. Groen 
van Prinsterer meende dat alleen al een ‘aanprijzing van de Scheiding’ door Da 
Costa ‘honderden en welligt duizenden zou hebben medegesleept’.18 Ook onder de 
hervormde kerkbesturen bestond angst voor een massale toeloop: ‘Het Classikaal 
Bestuur acht het zeker, dat te Amsterdam vele aanzienlijken zich schuil houden tot 
Zijne Majesteit eene afscheiding mogt toestaan.’19 

8.2 Voorgeschiedenis

Voor Scholtes oriëntatie op de Réveilbeweging is zijn jeugdig contact met H.F. Kohl-
brugge (1803-1875) van groot belang geweest.20 Zowel Kohlbrugge als Scholte waren 
geboren Amsterdammers, beiden deelden een hersteld-lutherse achtergrond, hun 

15  ‘Het vormt een verhaal apart, waarvan nu moet worden afgezien.’ (Deddens, ‘Afscheiding in Genève’ 59). Des 
te opvallender gezien de openingszin van Deddens bijdrage: ‘Al in de éérste zin van het éérste geschrift dat 
Hendrik de Cock in het licht geeft, richt hij de aandacht van zijn “in hun eeuwig heil belangstellende land- 
en geloofsgenooten” op Genève’ (Deddens, a.a. 37). Intussen signaleerde Deddens wel degelijk: ‘Met de 
ontwikkelingen in Genève was H.P. Scholte goed op de hoogte’ (a.a. 37) en: ‘Aan de gebeurtenissen daar 
[Genève, jhs] besteedde vooral Scholte zelf veel aandacht’ (a.a. 38). Deddens biedt een beschrijving van de 
drie afgescheiden Geneefse gemeenten, die jarenlang los van elkaar opereerden. Scholte lijkt beïnvloed 
door hun oriëntatie op de apostolische tijd als norm voor het kerk zijn, het ruime uitnodigingsbeleid bij het 
avondmaal en het grotendeels ontbreken van een kerkverbandelijke structuur. Over het Geneefse Réveil 
zie ook: Gäbler, ‘Der Genfer Réveil’ in: Ulrich Gäbler (red.), Geschichte des Pietismus 39-56.

16 Deddens, ‘Afscheiding in Genève’ 39.
17  Belangrijk bronnenmateriaal publiceerde C. Smits in De Afscheiding van 1834. Vijfde deel: Documenten uit 

het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. (vervolg) (Dordrecht 1982) en in De Afscheiding van 
1834. Zesde deel: Het Réveil en ds. H.P. Scholte. Correspondentie (Dordrecht 1984).  Over de verhouding van 
Afscheiding en Réveil in Amsterdam: B. de Gaay Fortman, ‘Réveil en Afscheiding (het leven van Mr. A.M.C. 
van Hall, 19-9-1838)’ in: Stemmen des Tijds 23 (1934), 20-42; J. Kamphuis, Isaac da Costa en de Afscheiding 
(Groningen 1975); F.R.J. Knetsch, ‘Het Réveil en de Afscheiding’ in: A. de Groot, P.L. Schram (red.), Aspecten 
van de Afscheiding (Franeker 1984) 65-83.

18 Groen aan C.J. van Assen, 23.11.1835 (BW II, 133).
19 Zie Tabellarisch overzicht van het departement van Eredienst, 1.4.1836 (Bos III, 164).
20  Er is een briefwisseling bewaard gebleven tussen Kohlbrugge en Scholte uit het tijdvak 1823-1832. Vgl. E.E. 

Gewin, ‘Rondom de Afscheiding’, in: Stemmen des Tijds 1923, 39-55.
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beider voorouders waren uit Duitsland afkomstig. De later beroemde theoloog uit 
Elberfeld werd in zijn jeugdjaren, op verzoek van Scholtes moeder, gastvrij opge-
nomen in het gezin Scholte, na de vroege dood van Scholtes vader in oktober 1821. 
De Clercq noteert in zijn dagboek: ‘Aan dezelfde tafel zijn zij gevoed, opgebracht in 
hetzelfde huis.’21 Het komt er op neer dat Kohlbrugge zijn jaren op het Athenaeum 
Illustre (1821-1824) bij de familie Scholte heeft doorgebracht. Tussen Hein Scholte en 
Frits Kohlbrugge boterde het niet, hun karakters waren ‘geheel tegenover elkander 
staande’.22  Frits ergerde zich aan de ‘betweterij’ van Hein. Begin 1826 verliet Kohl-
brugge op 20-jarige leeftijd huize Scholte. Kohlbrugges vader was in het voorgaande 
jaar overleden, zijn gezin in armoede achterlatend door het bedrog van een compag-
non. In 1826 werd Kohlbrugge proponent en hulpprediker in de Hersteld Lutherse 
Gemeente van Amsterdam. Hij stak zijn kritiek op het theologische klimaat niet 
onder stoelen of banken, wat leidde tot zijn afzetting als proponent in 1827. Voor 
Scholte volgde eveneens een bewogen jaar: in 1827 overleden zowel zijn moeder als 
zijn enige broer. Hij deed het familiebedrijf in suikerkisten van de hand en liet zich 
inschrijven aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Kohlbrugge verhuisde in 
januari 1828 naar Utrecht waar hij zijn dissertatie schreef over Psalm 45. Reeds in 
juni 1829 vond de promotie plaats. Hij trachtte predikant te worden in de Hervorm-
de Kerk, maar het vereiste attest werd hem geweigerd. Voor Twent van Roosenburg 
(1799-1868) reden om op 20 maart 1833 bij Da Costa aan te dringen op een krach-
tig protest van de  Amsterdamse Réveilkring tegen dit optreden van de hervormde 
kerkbesturen. Twent was onder de prediking van César Malan (1787-1864) tot beke-
ring gekomen en na een verblijf in diens vrije gemeente in Genève in 1826 naar Ne-
derland teruggekeerd.23 De Amsterdamse Réveilkring weigerde echter op Twents 

21 Dagboek De Clercq, 17.1.1839.
22  Dagboek De Clercq, 17.1.1839. L. Oostendorp neemt ten onrechte aan dat het verblijf van Kohlbrugge 

plaatsvond bij een andere weduwe, te weten: J.G.H. Scholte (Oostendorp, Scholte 25, 76). Scholtes brieven 
in het Kohlbrugge-archief (bibliotheek RUU) bewijzen de juistheid van De Clercqs mededeling. Ook J.A. 
Wormser jr. noemt de tijdelijke inwoning van Kohlbrugge in huize Scholte (Door kwaad en goed gerucht 7).

23  Vgl. Evenhuis V, 133; Kluit, Réveil 229-231, 249-251. Abraham Jacob Twent was een neef van de zeer 
welgestelde Adriaan Pieter Twent, graaf van Raaphorst (‘Twent van Raaphorst’), die in 1808 door koning 
Lodewijk tot graaf van Roosenburg was verheven. Abraham Jacob verkreeg, toen zijn oom kinderloos stierf, 
per testamentaire beschikking de titel graaf van Roosenburg en het gebruik van landgoed De Raaphorst. 
Dirk van Hogendorp schreef over A.J. Twent: ‘Ik ken hem van jongs af. Hij is iemand die in zijne jeugd geheel 
bedorven is en het leven van de verloren zoon sints zijn twaalfde of veertiende jaar geleid heeft’ (Dirk van 
Hogendorp aan Da Costa). A.J. Twent maakte reizen naar Frankrijk en Zwitserland, woonde een aantal 
jaren in Genève, waar hij in contact kwam met het Geneefs Réveil en tot bekering kwam. Hij sloot zich aan 
bij de vrije gemeente ‘de Eglise du Bourg de Four’. In 1826 keerde hij naar Nederland terug. Hij huwde met 
zijn maitresse en vestigde zich op landgoed ‘De Raaphorst’. Twent behoorde tot de Haagse Réveilkring. In 
de Hervormde Kerk kwam hij niet. Geregeld ging hij naar Zwitserland en Frankrijk. In Parijs vierde hij bij 
ds. F.L.H. Olivier (1795-1888) het avondmaal, deze was afkomstig uit het Zwitserse Réveil in Waadtland waar 
het tot hevige vervolgingen was gekomen; ook liet Twent bij Olivier zijn kinderen dopen. Frankrijk gold 
als missiegebied van het Britse en Zwitserse Réveil (zie Gäbler t.a.v. Franse Réveil). De ‘club van Scholte’ 
verbleef geregeld op buitenverblijf ‘De Raaphorst’ in Wassenaar. In 1836 verhuisde Twent definitief naar 
Frankrijk, hij overleed in 1868. Over A.J. Twent: J. van Lonkhuijzen, ‘De man die de afscheidingsgedachte 
naar Nederland bracht’ in: GTT 40 (1940), 105-115.
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verzoek in te gaan, beducht als men was voor separatistische tendenzen.24 Inder-
daad zag Twent geen andere mogelijkheid dan afscheiding:25

Twent heeft aan Da Costa geantwoord in eene broederlijke toon, maar zeer ferm, 
dat hij een besluit moest respecteeren dat op gebed en in den geloove genomen 
was, doch dat hij, wat hem betrof, geen andere redding voor de Kerk zag dan 
door een scheiding van den boozen en dit als een duure pligt beschouwde.

Kohlbrugge had intussen Scholte in contact gebracht met Twent. Via hem hoorde 
Scholte over de vorming van vrije kerken in Zwitserland, vrij van staatsinvloed. 
Dergelijke vrije gemeenten bepleitte Twent ook in de Nederlandse context.26 

Kohlbrugge bracht Scholte bovendien in contact met Da Costa. Hein werd een 
geregelde bezoeker van diens stichtelijke zondagavonden. Van zijn kant voelde Da 
Costa zich betrokken bij Scholtes studiegang, toen deze zich in mei 1829 in Leiden 
had ingeschreven.27 Een half jaar later (11 december 1829) schreef Da Costa: ‘Be-
proeft op deze wijze de geesten, als het is oude of nieuwe gevoelens, en gij zult door 
het midden van alle dwalingen henen geleid worden.’ Vooral was Da Costa geïnte-
resseerd in de vraag hoe Scholtes preekvoorstellen vielen bij de Leidse hoogleraren. 
Het kandidaatsexamen op 20 januari 1832 viel Scholte alleszins mee, zo liet hij Da 
Costa weten, hoogleraar Clarisse had alle gevoeligheden vermeden.28 Da Costa 
wenste graag te horen hoe het verder ging: ‘Aangenaam zal het mij zijn, van uwe 
verdere studiën en ondervindingen bericht te ontfangen ten allen tijde; en vooral 
wanneer gij in Amsterdam weder voor een wijle gevestigd zult zijn, u daar als van 
ouds, zoo God wil en wij leven, veel bij ons te zien.’29

Da Costa hield Scholte op de hoogte van de ontwikkelingen in Amsterdam. In au-
gustus 1833 liet hij weten: ‘Intusschen gaat het werk des Heeren, zoo veel wij hier 
zien kunnen, in veler harten vooruit; het Woord neemt eenen loop, en heeft reeds 
over veel de overhand gekregen, dat eenige jaren geleden gantsch anders gericht, 
en in die richting krachtig scheen.’30 Toen Scholte het beroep naar de gemeenten 
Doeveren, Genderen en Gansoyen had aangenomen, wenste Da Costa – via Schol-

24  Aantekening Willem de Clercq in zijn dagboek, n.a.v. een bijeenkomst die op 3 april 1833 was gehouden ten 
huize van Matthijs Westendorp, een zwager van De Clercq.

25 De Clercq aan Groen, 15.4.1833.
26  Bij de vroege dood van Kohlbrugges vrouw Cato –  zij stierf in februari 1833 aan de gevolgen van tuberculose 

– werd Twent de voogd van de twee kinderen. In dezelfde tijd trok Kohlbrugge, die eveneens besmet 
was geraakt, naar Elberfeld voor genezing. Daar hield hij in juli 1833 zijn beroemd geworden preek over 
Romeinen 7:14. In 1834 hertrouwde Kohlbrugge, vestigde zich in Utrecht, maar hij keerde al snel naar 
Elberveld terug uit teleurstelling over de kerkelijke situatie in Nederland.

27 Zie Smits VI, 36-96 (met 28 brieven van Da Costa aan Scholte, 2 brieven van Scholte aan Da Costa).
28  Scholte schreef over het examen door J. Clarisse (hoogleraar dogmatiek en ethiek): ‘Alle punten van 

aanraking heeft hij zorgvuldig vermeden, zoodat alles zeer geleidelijk is afgeloopen’ (Scholte aan 
Kohlbrugge, Leiden 24.1.1832).

29  Da Costa aan Scholte, 30.1.1832 (Smits VI, 66).  Een gelegenheid om Scholte te horen deed zich voor op 20 mei 
1832, waarover Da Costa zijn Réveilvrienden informeerde (Da Costa aan Scholte, 14.5.1832; Smits VI, 67 en 
Da Costa aan Scholte, 1.6.1832; Smits VI, 68).

30 Da Costa aan Scholte, 9.8.1833 (Smits VI, 72).
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tes zwager Jan Daniël Brandt – de beginnende predikant alle goeds toe.31 Spoedig 
echter raakte de jonge theoloog in conflict met de kerkelijke besturen: hij weigerde 
zich aan kerkelijke bepalingen te houden als hij die in strijd achtte met de Bijbel. 
Scholte hoopte tevergeefs op steun van de Amsterdamse réveilvrienden, zij vonden 
het optreden van de jonge predikant onbesuisd.32 

Da Costa bracht Scholte tevens op de hoogte van contacten en ontwikkelingen 
in het Europese Réveil. Zo bezocht de Duitse piëtist F.W. Krummacher Amsterdam 
in augustus 1834, waarbij geprobeerd werd deze predikant op de hervormde preek-
stoel te krijgen.33 Ook Hengstenberg bezocht die maand Amsterdam om Da Costa 
te ontmoeten (hij reisde door naar Den Haag, waar Da Costa verbleef).34 Tenslotte 
deed predikant César Malan Amsterdam aan in september 1834 en oktober 1843.35 
Da Costa informeerde Scholte over ontwikkelingen in het Duitse Wuppertal en het 
reilen en zeilen van de Société Evangélique in Genève.36 Ook stuurde hij Scholte num-
mers toe van de Evangelische Kirchenzeitung, waaraan Hengstenberg als scribent 
verbonden was.37 Bij Scholte is deze internationale gerichtheid terug te vinden in 
tal van berichten die hij in De Reformatie publiceerde over ontwikkelingen in het 
buitenland.38

Er waren meer afgescheidenen die zich verbonden wisten met de Amsterdamse 
Réveilkring: Maurits van Hall, Jan Daniël Brandt (Scholtes zwager)39 en theologie-

31 Da Costa aan Scholte, 9.8.1833 (Smits VI, 69-70).
32  Da Costa aan Scholte, 9.8.1833 (Smits VI, 71). Da Costa had het plan om een viertal preken van Scholte uit te 

geven, maar dit voornemen is niet uitgevoerd.
33  Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868), afkomstig uit een bekend piëtistisch predikantengeslacht 

uit Tecklenburg, zoon van Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845). Hij volgde in Amsterdam een college 
bij Da Costa. Kluitenaar, bij wie Krummacher logeerde, had ds. Begemann gevraagd een preekbeurt aan 
Krummacher af te staan. Volgens Begemann moest dit verzoek eerst aan het ‘ministerie’ voorgelegd 
worden, een buitenlandse predikant kon niet zomaar voorgaan (zie Dagboek De Clercq, 22+24.8.1834).

34  Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802-1869) was vanaf 1828 hoogleraar exegese OT in Berlijn. Hij maakte in 
1823 een bekeringservaring mee.

35  Malan bezocht Nederland vijf keer: in 1834 (op de terugreis van Engeland naar Genève), in 1839 (op doorreis 
naar Londen en Edinburgh), in 1842 (België en Nederland), in 1842 (op doorreis naar Schotland) en in 1845. Zie 
W.P. Keizer, ‘César Malan en zijn contact met ons land’ in GTT 50 (1950) 238-249; id. 51 (1951) 28-59; GTT 52 (1952) 
11-21; over bezoek aan Amsterdam: Dagboek De Clercq, 30.9.1834 (p. 181); vermelding logeren van  Malan 
bij De Clercq op 18 okt. 1843 in een brief van Kohlbrugge (Gouden appelen in zilveren gebeelde schalen. Diverse 
brieven. Deel 2 (Middelburg 2010), brief 13). Over het bezoek van Krummacher aan Amsterdam: Dagboek De 
Clercq, 22+24.8.1834 (p. 142, 143) en over het bezoek van Hengstenberg aan Amsterdam: idem, p. 147.

36  Te Genève opgericht op 19 januari 1831 door de kring van het Geneefse Réveil rond predikant Louis Gaussen 
(1790-1863). Deze Société gaf een jaarlijks manifest uit en stichtte de École de Théologie, die op 30 januari 
1832 werd geopend (zie Smits VI, 72).

37 Da Costa aan Scholte, 29.11.33 (Smits VI, 79). De Evangelische Kirchenzeitung was opgericht in 1827.
38  Zoals stukjes in 1838 over duizenden bekeerlingen door het werk van Wesleyaanse zendelingen op ‘de 

Vriendeneilanden’ (=Polynesië) in de Grote Oceaan en in Noord Amerika. Ook andere getuigenissen over 
het werk van Gods Geest publiceerde hij, afzonderlijk uitgegeven in: H.P. Scholte, Overvloedige uitstorting 
van den Heiligen Geest (Amsterdam 1838).

39  Da Costa gaf Brandt een brief mee voor Scholte (dd 17.10.1833), waarin Da Costa schreef: ‘Hij zelve zal 
u van ons wel het een en ander, waarin wij weten dat gij belang stelt, willen mededeelen, inzonderheid 
aangaande onze Sabbathavonden’ (Smits VI, 76).
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student Anthony Brummelkamp.40 De Amsterdammer Simon van Velzen, later 
predikant bij de Amsterdamse afgescheidenen, nam voor zover bekend geen deel 
aan de meetings van de réveilvrienden.41  Een geheel eigensoortige relatie met de 
Réveilkring onderhield Henricus Höveker. Hij was in 1831 als boekdrukker begon-
nen en vond in de kring van het Réveil een goede afzetmarkt. Zijn uitgaven beston-
den mede uit vertaalde werken afkomstig  van het Franse en Zwitserse Réveil.42  M.J. 
Chevallier vertaalde een werk van Thomas Scott onder de titel Beschouwingen over 
de gewigtigste Waarheden der Christelijke Godsdienst, dat door Höveker in 1839 op de 
markt werd gebracht. Het dagboek van Willem de Clercq laat zien dat Höveker met 
Da Costa in persoonlijk contact stond.43

Hoezeer één in verzet tegen het theologisch klimaat in de Hervormde Kerk, toch be-
wandelden Réveil en Afscheiding gescheiden wegen. Ze waren – naar een door Scholte 
gebruikte uitdrukking – schepen die elkaar passeerden in de nacht.44 Van ‘onderlinge 
zamenbinding’ was nauwelijks sprake. Daarbij speelde volgens Scholte de generatiek-
loof een belangrijke rol: in kringen van de Afscheiding vond je de oude gelovigen, die 
‘de avondschemering gezien hadden van de heerlijke dagen der gereformeerde kerk in 
Nederland’. Zij klaagden over het diepe verval in de Hervormde Kerk en konden de op-
wekking van het Réveil niet goed waarderen, omdat ze daar de ‘aloude gegronde kennis 
van en die naauwgezette aanhankelijkheid aan de leer der vaderen’ misten. Ook een 
gemeenschappelijk toekomstvisie ontbrak. De oude generatie gereformeerden was 
somber gestemd en achtte een opbloei van de Hervormde Kerk niet meer mogelijk. De 
jonge Réveilbeweging echter begroette ‘het nieuwe leven des geloofs’.

40  Vgl. M. te Velde, Brummelkamp 36. Hij vermeldt contacten tussen Brummelkamp en de réveilvrienden  A. 
Capadose, H.J. Koenen, W. de Clercq, W. Messchert, de families Van Eik, Westendorp, Gildemeester, Bähler 
en Chevallier. Dick Kuiper rekent Brummelkamp – meer dan Scholte – tot de kerngroepleden van het Réveil 
(Kuiper, ‘Kerngroepvorming’ 15).

41  De bewering van Evenhuis (V, 133v) dat Van Velzen tot de dacostianen gerekend moet worden en een trouw 
bezoeker van de zondagavonden was, vindt geen steun in de bronnen die ik raadpleegde.

42 BWPGN IV, 97.
43  Dagboek De Clercq, 27.8.1836.
44  Scholte, Laatste getuigenis tegen de liefdelooze handelingen van het zoogenaamd Hervormd Kerkbestuur benevens 

eene opwekking aan de geloovigen, tot afzondering van eenen dank-, vast- en bededag door H.P Scholte, bedienaar 
des goddelijken woords (s’-Gravenhage 1835) 33-36.



185De reactie van het Amsterdamse Réveil

8.3 De Amsterdamse Réveilkring

Het hart van de Amsterdamse Réveilkring werd gevormd door vier vrienden:45 de 
visionaire profeet en messiasbelijdende jood Isaäc da Costa (1798-1860),46 de di-
recteur van de Nederlandse Handelsmaatschappij Willem de Clercq (1795-1844),47 
de begaafde jurist met wetenschappelijke ambities Hendrik Jacob Koenen (1809-
1874)48 en advocaat Anne Maurits Cornelis van Hall (1808-1838).49 Naar een fraaie 
typering van Rullmann was Da Costa de levende ziel, Koenen het geleerde hoofd, 
Van Hall het sprekend geweten, en de Clercq het gevoelige hart van de vrienden.50 

45  Zie in het algemeen de website www.reveilarchief.nl, daar ook  biografische schetsen van Isaac da Costa, 
Willem de Clercq en Hendrik Jacob Koenen.

46  Over Da Costa: BLNP; A. en M. Kagchelland, Van dompers en verlichten, met een uitvoerige beschrijving van 
de receptie van Da Costa’s protestgeschriften uit de jaren 1820; ‘levenberigt’ door H.J. Koenen in: JbMNL 
1860, 305-360, met op p. 330v een karakterisering van de overeenkomsten tussen Da Costa en De Clercq 
(beiden met poëtische aanleg, beiden met een kinderlijk vertrouwen op de Verbondsgod van Israël, beiden 
met besef van vreemdelingschap op deze aarde), maar ook van onderlinge verschillen (Da Costa als man 
der ‘aanschouwing’ en ‘heldenmoed’, De Clercq als man van ‘gevoel’ en ‘vrouwelijke teederheid’).

47  De familie De Clercq was uit het Vlaamse Gent afkomstig en woonde van 1824-1831 in Den Haag, waar 
Willem deelnam aan het Haagse Réveil en bevriend raakte met Merle d’Aubigné, het echtpaar Groen 
van Prinsterer, de Waalse predikant J.C.I. Secrétan en Capadose. Hij sloot zich na zijn verhuizing naar 
Amsterdam bij de Waalse Gemeente aan. Hij was door familiebetrekkingen stevig verbonden met het 
Amsterdamse koopmanspatriciaat (zie geneagram 2 Boissevain – De Clercq – Westendorp in: Dick Kuiper, 
‘Kerngroepvorming, met name binnen het Amsterdamse Réveil’ 21-25). Van belang voor de relatie tussen 
Afscheiding en Réveil is het Dagboek van Willem de Clercq (1810-1844), bewaard in het réveilarchief UB UvA 
[i]. Over De Clercq: BLNP; C.E. te Lintum, Willem de Clercq. De mensch en zijn strijd (Utrecht 1938); Kluit, Réveil 
217-223; A. Pierson, Willem de Clercq naar zijn Dagboek, twee delen (Haarlem 1889); M.E. Kluit, Briefwisseling 
tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa. Bloemlezing uit onuitgegeven brieven berustende in het Réveil-archief te 
Amsterdam (Baarn 1938); O.W. Dubois, Een vriendschap in Réveilkring. De omgang tussen Isaac da Costa en Willem 
de Clercq (1820-1844) (Heerenveen 1997); W.A. de Clercq, Willem de Clercq (1795-1844) (Amsterdam 1999).

48  Over Koenen: Kluit, Réveil 155-157; Evenhuis V, 156-157 en de biografische schets op www.reveilarchief.
nl;   Koenen werd ouderling in de Waalse kerk, was actief in de gemeenteraad (v.a. 1842), werd wethouder 
(v.a. 1847), nam zitting in de provinciale staten (v.a. 1850), curator van het Athenaeum Illustre en de Latijnse 
school. Als rijke patriciër beschikte hij over veel tijd voor wetenschap en reizen. Hij geldt wel als pionier van 
de vaderlandse geschiedschrijving. Voor Koenens familiale verbondenheid met het Réveil zie geneagram 3 
Koenen – De Graaf in: Dick Kuiper, ‘Kerngroepvorming, met name binnen het Amsterdamse Réveil’ 25.

49  Anne Maurits Cornelis van Hall (geb. 26 febr. 1808,  overl. 15 aug.1838), geboren te Amsterdam, als een 
van de tien kinderen uit het huwelijk van Maurits Cornelis van Hall (1768-1868) en E.C. Klinkhamer. 
Over A.M.C. van Hall: BLNP; Scholte, ‘Mr. Anne Maurits van Hall’ in: De Ref 1e S (1838) 191-196; J. Bosch, 
Een korte, maar moeilijke levensdag. Anne Maurits Cornelis van Hall – De advocaat der vervolgde Afgescheidenen 
(Heusden z.j.) en: Idem, Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding (Goes 1952) 54-80; B. de Gaay Fortman, 
‘Réveil en Afscheiding (het leven van Mr. A.M.C. van Hall, 19-9-1838)’ in: Stemmen des Tijds 23 (1934) 20-42; 
Kluit, Réveil 384, 405-407 (zie ook reg.); Bos, Archiefstukken (reg.); M.C. van Hall, Drie eeuwen – De kroniek 
van een Nederlandse familie (Amsterdam 1961); Evenhuis V, 154-155; Gera Kraan-van den Burg, Brandende 
harten – De geschiedenis van Maurits en Suze van Hall (Kampen 1961); S.W. de Boer, ‘Een sprekend 
geweten’: de ontwikkeling van A.M.C. van Hall in zijn publicitaire arbeid voor de Ned. Stemmen en De Reformatie 
(doctoraalscriptie TU Kampen Broederweg 1985); C. Smits heeft de complete briefwisseling tussen Van 
Hall en Scholte uitgegeven en geannoteerd (Smits V, 266-486); voor de brieven van Van Hall aan Budding 
zie J.H. Gunning JHzn., J.H. Budding – Leven en arbeid (Rhenen 1909) 465-583. Van Hall gaf twee pleidooien 
uit ten gunste van vrijheid van godsdienst voor de afgescheidenen: De vrijheid van godsdienstoefeningen in 
Nederland verdedigd. Pleitrede (Amsterdam 1835) en: De vrijheid der Gereformeerde gemeenten in Nederland 
verdedigd (Amsterdam 1836). Ook leverde hij in 1837 een bestrijding van het standpunt van mr. A.W. van 
Appeltere (De Ref 1e S (1837) 283-317). 

50 J.C. Rullmann, ‘Afscheiding en Réveil’ 305.
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Samen voerden zij de redactie over het tijdschrift de Nederlandsche Stemmen.51 
Eén aspect verdient afzonderlijk aandacht. Bart Wallet legt er de vinger bij dat in 

de réveilliteratuur ten onrechte de blijvende Joodse identiteit van Da Costa en Capa-
dose over het hoofd is gezien. Alsof de overgang tot het christelijk geloof deze man-
nen tot traditionele protestanten maakte. Da Costa en Capadose behoorden echter 
tot een nieuwe lichting zelfbewuste joden, die bij hun overgang naar het christen-
dom vasthielden aan hun Joodse identiteit. Vandaar dat Kohlbrugge het Réveil kon 
typeren als een ‘joodsche Hervorming’.52

Scholtes breuk met de Hervormde Kerk zette het vraagstuk van de Afscheiding 
prominent op de agenda. Tijdens de redactievergaderingen werd veel gediscussi-
eerd en Maurits van Hall raakte – sinds hij op 10 oktober 1835 voor de afgeschei-
denen had gepleit – persoonlijk bij de Afscheidingsbeweging betrokken. Van Hall 
was afkomstig uit een voornaam Amsterdams patriciërsgeslacht. Zijn vader was 
president van de Amsterdamse rechtbank en adviseur van koning Willem I. Van 
moederskant lagen er banden met de remonstranten.53 Na het Athenaeum Illustre 
studeerde Maurits van Hall rechten in Leiden, een studie die hij in 1830 op 21-jarige 
leeftijd bekroonde met een dissertatie. Zijn deelname aan de tiendaagse veldtocht 
tegen België bracht hem een geestelijke ommekeer. Hij ontmoette de Amsterdamse 
schutter Jan Bousquet, een broer van de dacostiaanse luitenant A.E. Dudok Bous-

51  Kluit, Réveil 398-405, 409-413; Evenhuis V, 122-123. Van Hall had in 1834 samen met Koenen de Nederlandsche 
Stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde opgericht. De artikelen verschenen anoniem, omdat 
de hele redactie verantwoordelijkheid nam voor de bijdragen. Tussen mei 1834 en november 1835 verscheen 
de Nederlandsche Stemmen wekelijks, daarna maandelijks. Het blad verloor eind jaren 1830 de concurrentie 
met De Reformatie (opgericht in december 1836 door Scholte en Van Hall) en werd opgeheven in 1840 (vgl. 
Kluit, Réveil 412).

52  Bart Wallet, ‘Het Réveil als ‘joodsche Hervorming’’ in: Fred van Lieburg (red.), Opwekking van de natie 
185-210. Da Costa maakte zich sterk voor het Openbaringskarakter en het Joodse karakter van de Heilige 
Schrift, in tegenstelling tot de dominerende tijdgeest, waarin een scherp onderscheid werd gemaakt 
tussen het Oude Testament (wraak en oordeel) en het Nieuwe Testament (Jezus’ zedenleer van liefde en 
zachtmoedigheid; de kosmopoliet Paulus voor wie de Joodse roots zouden hebben afgedaan).

53 Vgl. D.Th. Kuiper, De Afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht (reg.).

Willem de Clercq Isaac da Costa Anne Maurits Cornelis van Hall
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quet.54 Van Hall werd een trouw bezoeker van de zondagavonden bij Da Costa. In 
1830 trad hij in dienst bij de advocatenpraktijk van zijn halfbroer Floris Adriaan van 
Hall, de latere minister. Twee andere broers van Maurits werden hoogleraar aan het 
Amsterdamse Athenaeum Illustre. 

8.4 Eerste confrontatie met de Afscheiding

De Clercq ontving op 29 september 1834 een brief van Scholte waarin de predikant 
meedeelde dat hij zich had moeten verantwoorden bij het provinciaal kerkbestuur 
voor het niet opgeven van gezangen en het achterwege laten van de voorgeschreven 
avondmaalsvragen.55 Eerder al had Scholte in Réveilkring aandacht gevraagd voor 
de schorsing van predikant De Cock.56 Op maandag 20 oktober 1834 deed Scholte 
Amsterdam aan op zijn terugreis uit Ulrum, waar veel tumult was ontstaan omdat 
de predikant een preekverbod had genegeerd. Scholte informeerde Da Costa dat hij 
op basis van artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis een afscheiding van 
de Hervormde Kerk overwoog. De réveilvrienden waren echter van mening dat 
bij Scholte sprake was van ‘vreemd vuur’ en ‘onberadenheid en voorbarigheid’. Da 
Costa wees de gedachte van afscheiding van de hand.

In de oktoberontmoeting kwam opnieuw de Nederlandse Geloofsbelijdenis ter 
sprake bij de vraag: scheiden of blijven in de Hervormde Kerk.57 Da Costa koos voor 
blijven. Maar Scholte opteerde in Doeveren op 1 november 1834 voor scheiden, daarin 
gesteund door een grote meerderheid van de gemeente. Scholtes zwager Brandt meld-
de dit aan Da Costa en De Clercq. De laatste legde in zijn dagboek het ‘gesuspendeerd’ 
worden van Scholte vast, ‘doch dat deze daarop oogenbliklijk met zijne kerkenraad 
zich volgens het afgesprokene te Ulrum had geconstitueerd, en daarover notificatie 
aan het Gouv.[ernement] had gegeven. Deze zaak kan grote gevolgen hebben.’ Opval-
lend is hier de toevoeging ‘volgens het afgesprokene’, waarbij niet duidelijk is of dit 
slaat op een uitlating van Scholte zelf of op een interpretatie van de réveilvrienden.58 
Scholte zelf heeft altijd ontkend dat van een vooropgezet plan sprake was.

54  Vgl. De Gaay Fortman, Réveil en Afscheiding 23. Ds. L.G. James van Breda berichtte Scholte op 9 febr. 1832: ‘Ik 
heb vandaag goed nieuws ontvangen van de geliefde broeder Capadose, die mij de verblijdende bekering 
bericht van de jonge advocaat Van Hall van Amsterdam’ (Smits VI, 170).

55 Dagboek De Clercq,  29.9.1834 (p. 179v).
56  Dagboek De Clercq, 15.4.1834. De Clercq deelt mee een brief van Scholte te hebben ontvangen met bericht 

van de schorsing van De Cock, het moedige verzoek van de gemeente om de kerk nu maar te sluiten want 
voor sociniaanse preken kan men ook in de buurt wel terecht. De Clercq noteert eveneens: ‘Ik was er eerst 
door getroffen, doch vond naderhand nog al eene soort van opwinding in de brief van Scholte, een verlangen 
dat hier toch ook eens wat gedaan mogt worden’ (p. 64); vgl. bij 20.4.1835 de notitie naar aanleiding van een 
andere brief van Scholte: ‘Scholte stemt in dat de zaak van ds. Cock door zijne vrienden wel eens wat hard 
gedreven wordt doch merkt aan dat de overmoed der anderen al zeer ver gaat, hebbende eene Dominé zich 
niet geschaamd (…) op den predikstoel de Catechismus godslasterlijk te noemen.’ De Clercq vernam ook 
Groens mening: ‘wel veel ijver bij hen dog nog al gebrek aan ‘t geen welluidend is’ (p. 67).

57  Dagboek De Clercq, 1834, p. 199. De Clercq was bij dit gesprek aanwezig. In Ulrum voltrok de Afscheiding 
zich op 13 en 14 oktober 1834.

58 Dagboek De Clercq, 1+2.11.1834.
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De redactie van de Stemmen moest nu positie kiezen.59 In het nummer van 15 no-
vember 1834 publiceerde Da Costa de verklaring ‘Ons Beginsel omtrent Scheiding 
uit de bestaande kerk’.60 Hij erkende dat er weinig was overgebleven van de gerefor-
meerde leer in de Hervormde Kerk, maar dat gaf nog geen recht om de Hervormde 
Kerk een ‘valse kerk’ te noemen en haar te verlaten. Er waren nog rechtzinnige voor-
gangers en kerkleden overgebleven, net als de 7000 Israëlieten ten tijde van Elia die 
hun knieën niet bogen voor de afgoden. Breken met de kerk was alleen geoorloofd 
als kerkherstel onmogelijk was, zoals bij de Rooms-Katholieke Kerk ten tijde van de 
Reformatie in de 16e eeuw. Vrijwillig afscheiden vond hij geen optie: de eerste chris-
tenen hadden de synagogen nooit vrijwillig verlaten, maar waren er uit geworpen. 
Voor Da Costa kwam hier nog een specifiek motief bij. Hij beschouwde het Neder-
lands volk als het nieuwe Israël onder de volken. Daarom kon hij zeggen: ‘Houden 
wij op een afgezonderd volk te zijn, ja, dan hebben wij denzelfden strijd als in alle 
landen tegen de bedorvene Kerk, maar neen, hier is het iets anders’.61 Hij vergeleek 
de Nederlandse situatie met Israël ‘dat tusschen de Heidenen woonde in een afge-
zonderd en toch gedurig door de dwaling bestookt en overstroomd land’.62

De Réveilkring bleef bij haar veroordeling van de Afscheiding, ook toen Scholte 
verdere details rond zijn kerkelijke procesgang publiceerde.63 Het preken van Scholte 
in het open veld van Ulrum had volgens de Stemmen ‘iets opzienbarends’. De predi-
kant had zich moeten houden aan de vigerende kerkelijke bepalingen in plaats van 
het recht in eigen hand te nemen. Ook de haast waarmee Scholte zich had afgeschei-
den schoot de Amsterdamse vrienden in het verkeerde keelgat. Hoe kon deze ‘jongen 
Leeraar van zoo bijzondere gaven en verwachtingen’ vanuit het verre Brabant zo snel 
over de situatie in Ulrum oordelen?64 Toen De Clercq kennis nam van Scholtes verant-
woording vond hij zijn argumentatie zwak: ‘Ik vond de redenen van scheiding al zeer 
kinderachtig.’65 En Da Costa typeerde de stukken van Scholte als ‘misbruik der heilige 
zaken’ en ‘kinderwerk en een studenten coup’.66 Ook Koenen vond Scholtes houding 
laakbaar. De Cock had onbescheiden en onverstandig gehandeld, ‘maar Scholte heeft 

59  Kluit, Réveil 403-405. Vgl. Dagboek De Clercq bij 8.11.1834: Da Costa deelt een brief mee van Capadose die 
Scholte had gesproken. Hij voelde zich als broeder innig met Scholte en De Cock verenigd. Maar hij kon 
zich niet verenigen met de motieven die Scholte tot scheiding hadden doen besluiten. Begaan onrecht had 
vroeger andere predikanten niet tot afscheiding doen besluiten, alleen tot protesteren en wachten. En in 
de Bijbel werden de gelovigen uit de synagoge geworpen, ze waren niet vrijwillig weggegaan. Tenslotte zag 
Capadose een strijd tussen broeders ontstaan, nu De Cock en Scholte andere gelovigen opriepen zich bij hen 
te voegen.

60 Ned. Stemmen 15.11.1834, 13-15.
61 De Clercq, Dagboek 23.3.1833.
62 Da Costa aan De Clercq, 3.1.1835; vgl. Kluit, Réveil 404.
63  Ned. Stemmen 6.12.1834 n.a.v. Scholte, Stukken betrekkelijk de afscheiding der Gereformeerde Gemeente van 

Doeveren, Genderen en Gansoyen van het Nederlandsch hervormd kerkbestuur (’s-Gravenhage 1834).
64 Ned. Stemmen 6.12.1834, 29 en Ned. Stemmen 3.1.1835, 54.
65 Dagboek De Clercq, 17+18.11.1834.
66 Dagboek De Clercq, 19.11.1834.



189De reactie van het Amsterdamse Réveil

zich oproerig gedragen en scheidt zich nu af om de futielste rede’.67 De Amsterdam-
se Réveilkring koesterde meer sympathie voor de lijdzame houding van Hendrik de 
Cock, al wees men diens wijze van polemiseren af.68 

Op 10 december 1834 verscheen Scholte in Amsterdam. Hij had een korte ge-
vangenisstraf in Appingedam uitgezeten en sprak met Van Hall over juridische 
bijstand. Van Hall vond de zaak van de predikant ‘zeer verdedigbaar’, maar ook hij 
wees Scholtes taxatie van de Hervormde Kerk van de hand.69 

8.5 Naar een positiever oordeel over de Afscheiding

In de loop van 1835 begon de Amsterdamse Réveilkring positiever tegen de Afschei-
ding aan te kijken. Een aantal factoren speelde hierbij een rol. Men raakte onder de 
indruk van de snelle groei van de beweging, die zich had verspreid over het hele land. 
Capadose meldde al eind 1834 dat het werk van Scholte voortgang vond.70 De Clercq zag 
separatistische plannen van enkelingen uitgroeien tot een heuse volksopwekking.71 
Verder wekte het rigide overheidsbeleid sympathie voor de vervolgde afgescheidenen 
in de hand. De Clercq zag bij de afgescheidenen ‘bekeering’. Hij wilde afwachten wat 
God door de Afscheiding zou gaan doen, ‘want ook uit middelen, in het begin met on-
zuiverheden gemengd, kan Hij zegen verwekken’.72 Ook Da Costa meende dat de Af-
scheiding nu ‘iets van hooger oorsprong’ liet zien, al gold dit evenzeer van de opwek-
king in heel Europa: ‘Het is de goede wind waarmede de wettige oorlogsvloot uitzeilt, 
en waarmede dan ook of kaper of zeeroover even goed zijn voordeel kan doen.’73 Een 
derde factor was de weigering van de hervormde synode om zich inhoudelijk over de 
gereformeerde leer uit te spreken.74 Da Costa begon de Afscheiding daarom ‘iets goeds 
en wenschelijks in ons land’ te vinden.75 De redactie van de Stemmen verklaarde op 22 
augustus 1835 dat men zich eensgeestes met de afgescheidenen voelde. De synode van 
de Hervormde Kerk hield men verantwoordelijk voor de ontstane breuk, omdat deze 
het gereformeerd belijden had losgelaten.76 

Toen het repressieve beleid jegens de afgescheidenen aanhield, tekende De Clercq 
op 24 december 1835 uit Da Costa’s mond op: ‘als of het [nl. afscheiding, jhs] van dag 

67  Koenen aan Groen, 22.11.1834 (BW II, 98). Vgl. de scherpe toon waarop C.M. van der Kemp aan Scholte 
schreef: ‘Van de Cock mag men zeggen, dat hij om de waarheid Gods (hoe kwalijk ook door hem 
voorgestaan) geleden heeft (...) Maar gij hebt om de waarheid Gods niet geleden, maar om eene daad, die 
niemand in gemoede kan goedkeuren, ofschoon misschien verschonen. En hierin bestaat die eigenzin 
en eigendunkelijkheid, welke ik u te laste leg, en die maakt dat ik u tegen het kerkbestuur nimmer kan 
verdedigen’ (11.2.1836; Smits VI, 183).

68 Da Costa aan De Clercq, 28.11.1834.  
69 Dagboek De Clercq, 10.12.1834.
70 Dagboek De Clercq, 24.11.1834.
71 De Clercq aan Groen, 23.8.1835 (BW II, 27).
72 Kluit, Briefwisseling 33 (12.4.1835).
73 Kluit, Briefwisseling 34 (13.4.1835). 
74 Ned. Stemmen 20.6.1835, 45. Vgl. J. Kamphuis, Isaac da Costa en de Afscheiding 18-21.
75 Da Costa aan Groen, 1.8.1835 (Groen, BW Da Costa I, 17).
76 Ned. Stemmen 22.8.1835, 99-100.
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tot dag onze pligt kon worden.’ Da Costa dacht al na hoe hij zijn huis en talenten voor 
de Afscheiding zou kunnen inzetten.77 De Clercq noteerde: ‘Ons getuigenis blijft 
in de kerk, maar meer vereenigd tot de afgescheidenen, meer afkeerig van het be-
stuur’.78 Dat de Afscheiding aan sympathie won, ontging ook Scholte niet: ‘Da Costa 
begint te wankelen, zooals ik vernomen heb’.79   

Aan deze ontwikkeling kwam echter abrupt een eind toen de synode van de af-
gescheidenen in maart 1836 het eigen kerkverband presenteerde als de ware en 
enige voortzetting van de Gereformeerde Kerk in Nederland.80 Da Costa vond deze 
pretentie onaanvaardbaar.81 Het verbrak zijns inziens de eenheid van de Europese 
opwekkingsbeweging.82 Volgens De Clercq verzamelde God zijn kerk uit alle volken 
en is Hij niet gebonden aan menselijke vormen;83 Gods ene kudde is meer of minder 
zichtbaar, en het kan niet de bedoeling zijn om ‘den katholieken band’ tussen Gods 
kinderen in allerlei gezindheden te verbreken.84 

Ook had de Réveilkring bezwaar tegen het reactionaire karakter van de Afschei-
ding. Willem Messchert viel hierover: ‘Onze Afgescheidenen willen de oude Gere-
formeerde Kerk die verviel, weder oprichten, dat is het voornamelijk wat mij nog 
van hen verwijderd houdt.’85 En Da Costa formuleerde scherp:86   

Waarlijk! onze orthodoxen schijnen zich somtijds te verbeelden dat de Heer 
der Gemeente alleen naar hun theoriën Kerk en Staat kan behouden. En die 
theoriën schijnen geen Joodsch of Schotsch element, maar het uitsluitend 
oud-Gereformeerde Nederlandsch (behoudens inconsequente excepti-
en!) pur-sang toe te laten. Men zie dan, hoe men zich op die wijze zal kun-
nen redden, met enkel nationale, officieele, en conservative elementen. 

77 Dagboek De Clercq 1835, pp. 218-221.
78 Dagboek De Clercq, 5.1.1836.
79  Scholte aan Budding, 30.1.1836 (Gunning 45). Vgl. De Clercq: ‘Da Costa en ik werden dezer dagen tot de 

scheidenden overgebogen, doch wij meenden bij Koenen groten wederstand te zullen vinden. En ziet, 
wonderlijk zijn de wegen des Heeren – (…) hoewel hij zeide dat (...) zijn vleesch geheel opbruischte bij de 
gedachte van vereenigd te zijn met menschen tegen wie hij in het uiterlijke veel stuiting had, zoo werd hij 
gedurig door de denkbeelden in woeling en onrust gebracht’ (Dagboek De Clercq, 26.12.1835).

80 Da Costa aan De Clercq, 2.1.1836; vgl. Kluit, Briefwisseling 37v en Kamphuis 23-24.
81  Vgl. Da Costa aan De Clercq, 5.3.1836; 6.4.1836, 8.7.1836 en Koenens typering van Da Costa: ‘Het was er 

zoo verre af, dat da Costa zich als partij- of sectehoofd zoude hebben opgeworpen (ofschoon menigeen 
dit gaarne zou gezien hebben,) dat hij zich liefst rangschikte, althans in zijne geestelijke werkzaamheid, 
onder hetgeen Paulus 1 Cor. XII : 28 behulpsels noemt. Alleenlijk zijne roeping, om het ongeloof onder alle 
zijne vormen en gedaanten aan te vallen en daartegen een ridderlijken strijd te voeren, deze hem dierbare 
roeping liet hij zich door niets of niemand betwisten’ (JbMNL 1860, 325).

82 Ned. Stemmen VI (okt. 1838), 285.
83 Willem de Clercq, ‘Nog iets over de Kerk’ in: Ned. Stemmen IV (aug. 1836) 263-264.
84 Dagboek De Clercq II, 182-183 (6.3.1836).
85  Messchert aan Groen, 19.7.1837 (BW V, 86). Willem Messchert (1790-1844) was bierbrouwer en 

boekhandelaar; hij vormde aanvankelijk de associatie Messchert & Höveker, die werd beëindigd op 1 
januari 1835 (zie Messchert aan Scholte, 8.11.1834; Smits VI, 246). Dick Kuiper rekent Messchert tot de 
kerngroepleden van het Réveil (15, 43v).

86 Da Costa aan Groen, 13.8.1856 (BW III, 47).
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Da Costa hekelde het veelvuldig gebruik van preken uit de 18e eeuw in de kerken 
der Afscheiding.87 De kerk had in confrontatie met de opkomende neologie en Gro-
ninger theologie juist behoefte aan een nieuw belijden, in plaats van alleen terug 
te vallen op vroegere confessies.88 Een formele handhaving van belijdenisgeschrif-
ten kon geen rechtzinnigheid van de kerk garanderen, zoals de geschiedenis van de 
Hervormde Kerk bewees.89 Belijdenisgeschriften waren vruchten van kerkherstel, 
niet de oorzaak ervan.90 Een juridische binding aan de confessie achtte Da Costa 
niet juist.91 ‘Wij kunnen onder geen Juk weder komen. Wij hebben de belijdenis en den 
Katechismus lief (...), maar de wijze waarop de formulieren naast de Bijbel gesteld 
worden, zie b.v. Couprié, kan de onze niet zijn.’92 Da Costa vond het prima dat Van 
Velzen opkwam voor ‘het contraremonstrantse, historische element’ in de belijde-
nisgeschriften, maar dat moest niet uitlopen op ‘dwang der formulieren’.93 Ook De 

87  Vgl. Da Costa aan De Clercq, 2.9.1833 (Kluit, Briefwisseling 27). En: ‘Het schijnt dat men nu onder de 
Gescheidenen Gods Woord onder elkander begint te lezen in plaats van oude preken. Waarlijk, dat is mij 
een groot bewijs van leven!’ (Da Costa aan De Clercq, 14.6.1837; Kluit, Briefwisseling 43). Vóór 1834 meende 
Da Costa dat hij de genezing van het kwaad in kerk en maatschappij moest zoeken in restauratie van een 
vroegere toestand, ‘thans zie ik die genezing alleen denkbaar in de weg van voortgang naar een nieuwe (van 
God gewilde, bereide, beloofde) toekomst’ (Da Costa, Rekenschap van gevoelens 6). Met name ten aanzien van 
nog openstaande profetieën en de eschatologie schoot de confessie volgens Da Costa tekort (52). ‘De ware 
kerk is in deze bedeeling een embryo; hare volkomenheid ligt in de toekomst, naar het prophetisch woord’ 
(Da Costa aan Groen, 25.1.1847; I, 266). Kluit wijst hierbij op de aantrekkingskracht van de Schotse theoloog 
Edward Irving (1792-1834) op Da Costa en De Clercq (Kluit, Réveil 395, 397). Irving claimde de apostolische 
gaven van profetie en genezing en  toonde grote interesse in het bijbelboek Openbaring. Zelf denk ik dat 
vooral de Joodse identiteit van Da Costa een rol speelde: de overtuiging dat het Joodse volk voor God niet 
had afgedaan en dat ten aanzien van het Joodse volk beloften voor de toekomst openstonden.

88  Ned. Stemmen VI, 187. Da Costa verantwoordde zijn visie vooral in zijn correspondentie met Groen (Da 
Costa aan Groen, 5.7.1841 (BW I, 83); 9.5.1842 (idem I, 104); 27.2.1843 (idem I, 122vv); 4.10.1847 (idem I, 274-
285)) en in de publicatie Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het Adres aan de Hervormde 
Gemeente in Nederland (Amsterdam 1843). Dit geschrift van Da Costa verscheen omdat hij niet mee wilde 
doen aan Groens protest bij de synode (1843) tegen de Groninger Richting (zie Jasper Vree, ‘‘Het Réveil 
als partij in de Nederlandse samenleving’ 89). Da Costa vond het geen optie om predikanten van de 
Groninger richting de kerk uit te werken, zoals het Haagse Réveil voorstelde. Over Da Costa’s visie op de 
confessie: D. Nauta, De verbindende kracht van de belijdenisschriften. Verhandeling over de formulierkwestie in 
de negentiende eeuw (Kampen 1969) en R.C. Janssen, By this our subscription. Confessional subscription in the 
Dutch Reformed tradition since 1816 (Kampen 2009) 72 (http://igitur-archive.library.uu.nl/).  Da Costa’s visie 
op het uitbouwen van de belijdenis beschouwde Groen als ahistorisch: ‘Herziening, aanvulling van de 
Formulieren, allerbest, zoo het noodig wordt gekeurd; maar men kan niet aanvullen of herzien wat men 
niet behoudt’ (Groen aan Da Costa, 9.7.1843; BW I, 129; als reactie op: Da Costa aan Groen, 5.7.1841 (BW I, 83)). 
Da Costa reageerde op de kritiek van Groen met de stelling dat de Hervormde Kerk feitelijk de formulieren 
had afgeschaft in 1816. En Da Costa wilde niet zozeer iets toevoegen, maar ‘eene inwendige wijziging van 
vroegeren toestand’ (Da Costa aan Groen, 10.7.1843; BW I, 130, 132).

89  ‘Een eeuw geleden bereidde onder bedekking eener uitwendige rechtzinnigheid het schroomelijkste 
Rationalismus zijnen aanval’ (Da Costa, Rekenschap van gevoelens 60).

90 Da Costa aan Groen, 13.7.1840 (BW Da Costa III, 260).
91  Vgl.  Ned. Stemmen 29.8.1835, 107. Volgens Da Costa betekende een onvoorwaardelijke ondertekening ‘dat 

de Hervormde Kerk op een bepaald punt in den loop van het Protestantsche Schriftonderzoek is blijven 
staan’ (Da Costa, Rekenschap van gevoelens 50).

92  Dagboek De Clercq 6.3.1836. Da Costa doelt hier op Couprie, Eenige aanmerkingen op den herderlijken brief 
(Amsterdam 1836).

93 Dagboek De Clercq, 19.3.1836.
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Clercq vond de kerken der Afscheiding te veel een ‘formulierkerk’.94

De Clercq was minder zeker in zijn oordeel over de Afscheiding dan Da Costa.95 
Eind 1836 voelde hij zich richting de afgescheidenen gedreven, ‘en ik lijde er in mijn 
binnenste reeds de smaad van en zie er de gevolgen van.’96 Hij verwachtte een ver-
dere groei van de Afgescheiden Gemeente in Amsterdam, want de prediking van 
Huët in de Waalse Gemeente bood geen alternatief.97 Tegelijk was hij kritisch op de 
wijze waarop Scholte in De Reformatie de vervolgingen zat te ‘exploiteren’.98 

8.6 Van Halls overstap naar de Afgescheiden Gemeente

Scholte had in december 1834 de jonge advocaat Van Hall gevraagd om de afgescheide-
nen juridische bijstand te verlenen.99 In 1835 voerde Van Hall daarom bij verschillende 
rechtbanken pleidooien ten gunste van deze kerken.100 Maar persoonlijk bleef hij af-
wijzend tegenover de Afscheiding staan: Scholte had de zaak geforceerd, het draaide 
bij hem te veel om ‘het eigen ik’.101 De Afscheiding kwalificeerde hij als mensenwerk, 
alleen God is in staat ‘dorre beenderen’ tot leven te wekken.102 In november 1835 liet 
hij Scholte weten: ‘Ik kan u verzekeren, dat ik niet twijfel te moeten blijven waar ik 
ben’.103 Toch sloot Van Hall zich een half jaar later bij de Afgescheiden Gemeente van 
Amsterdam aan. Vanwaar die ommekeer? Koenen zag als oorzaak de contacten die 
Van Hall met afgescheidenen had.104 Maar ook andere advocaten raakten bij rechts-
zaken van afgescheidenen betrokken.105 Het zijn met name de gesprekken met de 
jonge predikant H.J. Budding (1810-1870) geweest die Van Hall tot een ander stand-

94 De Clercq aan Da Costa, 23.3.1836 (vgl. Te Lintum 100).
95  ‘Wat wederhoudt mij om tot hen over te gaan, ik gevoel mij los van de kerk zoo als zij bestaat’ (De Clercq,  

20.3.1836; aangehaald door Te Lintum 32).
96  De Clercq aan Da Costa, 6.12.1836 (Te Lintum 99v). Vgl.: ‘Ik weet bijna niet er van te denken. Onder de meer 

ernstigen komt het nu ook. – Hofma scheidde zich ook af. Ik zie er nog meer van tegemoet’ (Dagboek De 
Clercq, 15.8.1836).

97  Dagboek De Clercq, 29.8.1836. Pierre Josué Louis Huët (1799-1846), opgeleid door Van Hengel en Van Lennep 
aan het Athenaeum Illustre, promoveerde in 1824 cum laude te Leiden op een dissertatie over Hebreeën 11; 
predikant van de Waals Hervormde Gemeente Dordrecht 1824, Waals Hervormde Gemeente Amsterdam 
1826. Leed de laatste jaren van z’n leven aan een kwaal waarvoor hij verlichting zocht in kuuroorden in 
Duitsland en Zwitserland; raakte geïnteresseerd in Calvijns theologie, waardoor hij kritischer kwam te 
staan tegenover eigentijdse theologie, publiceerde jaarlijks over Calvijn in het Christelijk Maandschrift in de 
periode 1823-1826; Huët stierf te Amsterdam op 46-jarige leeftijd (BWPGN).

98  Dagboek De Clercq 4.9.1836; De Clercq aan Groen, 20.9.1836 (BW II, 176); De Clercq aan Groen, 7.4.1837 (Kluit, 
Réveil 410).

99 Van Hall aan De Clercq,  9.12.1834.
100 In 1835 in Tiel (aug. 1835), Arnhem (10 okt. 1835) en Utrecht (eind dec. 1835).
101 Van Hall aan De Clercq, ongedat. [eind febr. 1835]; vgl. Van Hall aan De Clercq, 5.3.1835.
102 Van Hall aan Budding, 18.10.1835 (Gunning 465-466).
103 Van Hall aan Scholte, 7.11.1835 (Smits V, 285).
104  ‘Onze goede vriend Maurits is, naar het schijnt door zijn vele aanrakingen met de Afgescheidenen, in eene 

zoo sterken gewetenstrijd omtrent zijne betrekking tot “het Hervormde Genootschap van 1816” gekomen, 
dat het mij niet zou verwonderen zoo hij spoedig tot de Scheiding overging’ (Koenen aan Groen, 2.4.1836 
(BW II, 156).

105  Zoals C.M. van der Kemp, D. graaf van Hogendorp, J.W. Gefken, J. Potter van Loon (voor personalia zie Bos 
IV, reg.).
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punt brachten.106 Budding was verbonden geweest aan de Hervormde Gemeente van 
Biggekerke.107 Evenals zijn voorganger Johannes van Rhee verzette hij zich tegen het 
opgeven van gezangen. Hij schroomde niet om in kerkdiensten openlijk voor de ver-
volgde afgescheidenen te bidden. Tussen Budding en Scholte kwam een vriendschap-
pelijke correspondentie op gang. Scholte logeerde bij Budding toen hij zich in een 
zaak van hoger beroep op 16 november 1835 moest verantwoorden voor de rechtbank 
te Middelburg. Kort hierna, begin december 1835, besloot Budding geen enkel gezang 
meer op te geven. Op Goede Vrijdag, 1 april 1836, verliet hij de Hervormde Kerk. Als 
persoon was Budding gedreven, grillig en impulsief. Als predikant gold hij als een 
fenomeen. Op velen oefende hij een magische invloed uit. Budding had een mystieke 
inslag en leefde bij ingevingen. Na zijn breuk met de Hervormde Kerk, ondernam hij 
in april 1836 een reis naar Noord-Holland en Utrecht, waarbij hij in april 1836 enkele 
dagen bij de familie Van Hall logeerde.108 Het is tijdens dit verblijf geweest dat Van 
Hall van standpunt veranderde. Reeds eerder liet hij Budding weten: ‘Middelijkerwijs 
hebt gij medegewerkt om mij uit mijne sluimering en verslapping op te richten, en 
mijne Suze en ik zijn u daardoor grotelijks verplicht. Gezegend is het uur waarop gij 

106  Huibert Jacobus Budding (1810-1870), geboren te Rhenen; studeerde theologie te Utrecht, deed mee met 
de Tiendaagse Veldtocht; werd in december 1834 predikant van de Hervormde Gemeente te Biggekerke. 
Budding bleef ongehuwd. Na zijn afscheid van de Hervormde Kerk vestigde hij zich in de zomer van 1836 
in Middelburg. Op 8 februari 1837 nam hij het beroep aan van de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten. 
Maar door zijn compromisloos vasthouden aan de berijming van Datheen raakte hij in de problemen, hij 
weigerde voor te gaan in gemeenten die zongen uit de berijming van 1773. In later tijd moest Budding niets 
hebben van het aanvragen van godsdienstvrijheid door de afgescheidenen, waarbij afstand werd gedaan 
van rechten en titels van de Hervormde Kerk. Talloze malen werd hij beboet voor illegale kerkdiensten. 
Omdat hij weigerde te betalen kreeg hij zeven maanden gevangenisstraf  (18 juni 1838-15 juni 1839). Begin 
1839 verscheurde hij de beroepsbrief van Zeeland (Wesseling, Zeel. II, 54). Scholte schreef in 1839 aan 
Budding dat hij de gemeente afhankelijk maakte van ‘de ogenblikkelijke opwellingen van uw eigen hart, 
dat evenals het onze bedrieglijk en dodelijk is, meer dan enig ding, terwijl gij op die opwellingen vertrouwt’ 
(Wesseling, Zeel. I, 128). De classis Goes raadpleegde predikant Van Velzen over de patstelling ten aanzien 
van de psalmberijming. Van Velzen vond dat Budding de oorzaak van de verdeeldheid was, door zijn 
halsstarrig vasthouden aan Datheen. Op 23 okt. 1839 schorste de provinciale vergadering Zeeland Budding 
als predikant. Zowel Van Velzen als De Cock hadden hem nog dringend gevraagd de kerk op dit punt niet 
te scheuren. Scholte liet de kerkenraad van Goes weten dat zijn ziel nog altijd aan Budding verbonden was 
(Wesseling, Zeel. I, 97). De provinciale vergadering Zeeland zette Budding af op 26 dec. 1839 (Wesseling, 
Zeel. I, 100). Toen Budding ook in volgende jaren weigerde boeten te betalen, belandde hij opnieuw in 
de gevangenis (10 maart 1842 tot 27 juli 1842; Wesseling, Zeel. II, 274). In 1844 stapte Budding over zijn 
bezwaren tegen het aanvragen van overheidserkenning heen, en werd hij door de Afgescheiden Gemeente 
van Groningen beroepen, waar hij korte tijd als predikant diende. In 1848 vertrok hij naar Amerika, in 1851 
keerde hij terug naar Goes. Budding baarde in de tweede helft van de jaren 1860 opzien door afstand te 
nemen van de leer van Gods drie-eenheid, waarop hij repliek kreeg van de Kamper dogmaticus Helenius 
de Cock en de Amsterdamse lekentheoloog Woutherus Bekker. Over Budding: BWGNP; J.H. Gunning, H.J. 
Buddingh – Leven en arbeid (Rhenen 1909); Wesseling, Zeel. I en II, (reg.); J. Bosch, Figuren en aspecten uit de 
eeuw der Afscheiding (Goes 1952) 120-128.

107  Vanaf de zijlijn had J.H. den Ouden een rol gespeeld om Budding naar Biggekerke te krijgen (zie Wesseling, 
Zeel. II, 16).

108  ‘Buddings komst en gesprekken hebben mij zeer geschokt. Gevoel van zonde en verkleefdheid aan de 
wereld; gebeden tot Hem, die zonde en dood beheerscht en overwinnen doet, strijd en worsteling, maar 
krachtige ondersteuning van Hem’ (Van Hall aan De Clercq, 28.4.1836).
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den eersten voetstap binnen mijn woning hebt gezet.’109 Op zondagmiddag 1 mei 1836 
verscheen het echtpaar Van Hall onder het gehoor van Scholte in het kerkgebouw van 
de afgescheidenen.110 De beslissing om zich bij de Afgescheiden Gemeente aan te slui-
ten viel het echtpaar Van Hall zwaar: ‘Vleesch en bloed trilt onder de kruisiging. Mijn 
arme vrouw heeft het wellicht nog moeilijker dan ik.’111 De Clercq liet hij weten dat hij 
de dagen en nachten ervoor biddend had doorgebracht, ‘zoodat het ligchaam zelve 
daaronder leed’.112 Eens hoorde Van Hall een stem zeggen: ‘Verkoopt alles wat gij hebt, 
geef het weg en volg mij’.113 Op woensdag 29 juni 1836 viel de beslissing. Het echtpaar 
Van Hall meldde zich bij de Afgescheiden Gemeente, in de overtuiging dat die ‘geene 
andere is, dan de sedert eeuwen hier te lande bestaan hebbende Gereformeerde’.114 De 
advocaat verantwoordde zich uitgebreid tegenover Willem de Clercq op 2 juli.115 De 
Hervormde Kerk was ‘eene bloot menschelijke conventie geworden’, ondanks het feit 
dat er nog trouwe predikanten te vinden waren; de tucht werd er niet gehandhaafd, 
iedereen kon deelnemen aan de sacramenten. Omdat de gereformeerde belijdenis bij 
de afgescheidenen in ere was hersteld, was daar de gemeente van Christus te vinden:

Aan de gelovigen is verdrukking en vervolging, teregtstelling ook voor koningen 
en regters voorspeld, ziet die is hier. Eenvoudige boeren of winkeliers verkondigen 
aan onzen Koning op zijne audientie het woord des levens. In mijn huis is op dit 
ogenblik een mijner meiden na de prediking des geloofs door eenen gescheidenen 
leeraar temende116 over hare zonden. Het nieuwe leven, waarop gij zoo te regt 
wijst openbaart zich gelijk vroeger, allereerst onder de meest schamele gemeente.

In het juli-nummer maakte de redactie van de Stemmen de kerkelijke overgang van 
Van Hall  wereldkundig.117 Deze kreeg als lid van de redactie gelegenheid zijn keuze 
toe te lichten.118 Op grond van het nieuwtestamentische onderwijs over de kerk moest 
de Hervormde Kerk ‘als geheel vervallen’ worden beschouwd, zelfs een kern van le-

109  Van Hall aan Budding, 6.1.1836 (Gunning 473-474). Vgl. Van Hall aan Budding, 2.8.1836: ‘De Heer heeft u 
gebruikt om mij veel te doen zien’ (Gunning 500-502; Smits V, 291-292) en Van Hall aan Budding, 6.6.1837: 
‘Gij zijt het middel geweest om mij in dezen weg te brengen, waarin ik juich in Christus, die mij kracht geeft’ 
(Gunning 528).

110 Scholte aan Budding, 3.5.1836 (Gunning 499).
111  Van Hall aan Scholte, 23.6.1836 (Smits V, 288), vgl. Van Hall aan Scholte, 24.6.1836 (Smits V, 289). Ook 

Koenen typeerde Van Halls overgang als ‘eene worsteling, eerst ook tegen zijne lieve vrouw, daarna met 
en nevens haar tegen al wat zich al bij hem tegen de Scheiding verhief en dat niet gering was’ (Koenen aan 
Groen, 3.7.1836; BW II 168-169).

112 Van Hall aan De Clercq, 2.7.1836. De tekst van deze brief is opgenomen in bijlage 6.
113 Van Hall aan De Clercq, 30.6.1836.
114 Van Hall, De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland verdedigd III.
115 Van Hall aan De Clercq, 30.6.1836; idem, 2.7.1836 (bijlage 6).
116 Oudnederlands woord voor: iets langzaam, zalvend of op zeurderige toon zeggen.
117  Ned. Stemmen IV, 217. Om geen verwarring over het auteurschap van de artikelen te krijgen, verschenen de 

bijdragen voortaan gesigneerd.
118  Ned. Stemmen IV, 249-251. Van Hall schreef aan De Clercq: ‘In de Stemmen kan ik niet spreken, ten minste 

niet de eerste maal, dat ik een stuk individueel teken, zonder die overtuiging [over de Afscheiding, jhs] 
krachtig te laten doorstralen. – Een ander stuk bepaald de scheiding betreffende werd ter plaatsing 
geweigerd door onzen D.C. en K. en ik kon mij die weigering begrijpen’ (Van Hall aan De Clercq, 11.8.1836).
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vende gelovigen was er niet meer te vinden, zo betoogde hij. Het zou Van Halls laatste 
bijdrage aan de Stemmen zijn, in september 1836 nam hij – door verhuizing naar Den 
Haag – afscheid van zijn Amsterdamse réveilvrienden. Ergens op deze afscheids-
avond viel een pijnlijke stilte, toen Suze van Hall het dopen in de Hervormde Kerk 
kwalificeerde als het buigen voor de afgod Jupiter.119

 
8.7 Consequenties voor Maurits en Suze van Hall

Door lid te worden van de Afgescheiden Gemeente belandde het echtpaar Van Hall 
in een totaal ander sociaal milieu.120 Aan Willem de Clercq liet Van Hall weten: ‘In 
het dagelijksche verkeer kunt gij echter begrijpen, dat de mindere stand der ge-
scheidenen, veel van het gemakkelijke en aangename wegneemt’.121 Dirk van Ho-
gendorp schreef aan Scholte: ‘Men had ons verhaald, dat zij [Suze van Hall, jhs] met 
de overgang tot de scheiding, ook hare kleding geheel veranderd had’.122 Van Halls 
nieuwe visie op de Afscheiding als werk Gods gaf hem echter de spankracht om over 
alle ongemakken heen te stappen.123 Het kwam tot een bijzondere omgang ‘met de 
armsten uit ons land’.124 Hierbij verbleekten ‘alle de schatten der wereld’.125

De consequenties voor Maurits en Suze van Hall waren diep ingrijpend: ‘De rust van 
mijn huis, van mijne Suze en van vele dierbare betrekkingen is werkelijk verstoord’.126 
Bij zijn familie stuitte Van Hall op een muur van onbegrip: ‘Ik heb mijnen vader diep 
bedroefd’.127 Floris van Hall beëindigde per direct het samenwerkingsverband met 
zijn halfbroer: ‘Het denkbeeld dat Maurits zoo hij zich afscheidde, zijne gehele carrie-
re verwerpen zoude, was hem pijnlijk’.128 Maurits zag zich gedwongen om in septem-
ber 1836 zijn kantoor naar Den Haag te verplaatsen.129 Totale bestaansonzekerheid 
was het gevolg: ‘Menschelijkerwijze beschouwd kan armoede, ja de bedelstaf zelve 
mijn lot worden.’130

119 Vgl. Koenen aan Groen, 25.7.1836 ( BW II 171v); Dagboek De Clercq, 2.9.1836.
120 Van Hall aan Koenen, ongedat. [eind jan. 1832].
121 Van Hall aan De Clercq, 2.11.1836.
122 Van Hogendorp aan Scholte, 16.8.1838 (Smits VI, 140).
123  ‘De inwendige toestand der gemeenten, veroorzaakt de meeste strijd. Maar al het verkeerde dat erin 

ontdekt wordt, beneemt me het zicht op Christus niet’ (Van Hall aan Koenen, 22.10.1836).
124 Van Hall aan De Clercq, 12.12.1836.
125 Van Hall aan De Clercq, 18.1.1837. 
126 Van Hall aan Budding, 6.1.1836 (Gunning 473-474).
127  Van Hall aan De Clercq, 4.7.1836. Vgl: ‘Ik had die kosten vooraf mogen overrekenen en de Heer had mij 

verzekerd, dat Hij die goed zoude maken’ (Van Hall aan De Clercq, 4.7.1836).
128 Dagboek De Clercq, 23.3.1836 en 22.6.1836.
129  ‘Indien ik niet ten volle verzekerd was, dat ik moet, zou mijne verplaatsing mij doen sidderen’ (Van Hall aan 

Scholte, 31.8.1836; Smits V, 301); vgl. Van Hall aan Budding, 2.8.1836 (Gunning 500-502; Smits V, 291-292).
130  Van Hall aan Budding, 6.1.1836 (Gunning 473-474).  Vgl. wat Van Hall schreef aan De Clercq: ‘Gij gevoelt 

echter, dat ik zoo vooraan geplaatst in de botsing met het Gouvernement, elk ogenblik gevaar loop alles te 
verliezen’ (Van Hall aan De Clercq, 13.10.1836).
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8.8 Reacties van de réveilvrienden en Van Halls verantwoording

Van Halls keuze raakte de réveilvrienden diep. De Clercq was ontdaan. Hij noemde 
het een ‘slag’ voor de vrienden: ‘Iemand in onze intimiteit! onder het bereik onzer 
argumenten doet iets dat wij niet doen.’131 Koenen liet Groen weten: ‘De zaak zelve 
is van eene niet geringe beteekenis, daar hij de eerste van onzen kring is, die de-
zen gewichtigen stap doet.’132 De vrienden toonden respect voor Van Halls keuze.133 
De advocaat verwachtte dat zij gingen inzien dat in de Hervormde Kerk geen leven 
meer te bespeuren viel.134 Dan zouden ook zij zich bij de kerken van de Afscheiding 
aansluiten.135 Intussen vreesde het echtpaar Van Hall de vriendschappen in Réveil-
kring kwijt te raken.136 In Amsterdam was dat niet het geval, maar de ontvangst in 
Den Haag was koeltjes te noemen.137 Van Hall bleef corresponderen met zijn Am-
sterdamse réveilvrienden. Hij drong er bij hen op aan het ‘antichristelijk ligchaam’ 
van de Hervormde Kerk te verlaten.138 In De Reformatie bestreed hij de argumenten 
van zijn vrienden om te blijven:139

131 De Clercq aan Da Costa, 28.6.1836 (Te Lintum 99).
132  Koenen aan Groen, 3.7.1836 (BW II, 168-169). Koenen noemde de beslissing van Van Hall: ‘iets dat mij 

vreesselijk bewogen en geschokt heeft. Gij weet hoe veel ik van Maurits hield en hem achtte, en gij kunt u 
dus voorstellen hoe ik in dien strijd gedeeld heb en hoe ik als versteld stond toen ik vernam, dat hij zich had 
afgescheiden (...) Het was soms deerniswaardig te zien, in welk een innerlijken strijd hij verkeerde; thans 
meent hij tot kalmte en helderheid voor zich zelven gekomen te zijn.’

133 Koenen aan Groen, 2.4.1836 (BW II, 156); De Clercq aan Groen, 29.8.1836 (BW II, 174).
134  Koenen schreef aan Groen, 3.7.1836: ‘Zij [Maurits en Suze van Hall, jhs] zeggen de vaste overtuiging te 

koesteren, dat wij allen hen vroeger en later zullen volgen en tot hen komen’ (BW II, 168-169). Vgl. Van Hall 
aan De Clercq, 2.11.1836; Van Hall aan Scholte, 27.10.1836; Van Hall aan Koenen, 16.11.1836.

135  Van Hall aan De Clercq, 11.8.1836. En: ‘In de vervolging zullen wij eenmaal vereenigd worden’ (Van Hall aan 
Koenen, 16.11.1836). Vgl.: ‘Heden heb ik gehoord dat men in Amsterdam het gezelschap van Da Costa en den 
Ouden ook begint te vervolgen. De koning der Kerk zal op zijnen tijd alle zijne onderdanen wel bij elkander 
brengen’ (Scholte aan Van Hall, 13.7.1837; Smits V, 368).

136 Van Hall aan De Clercq, 30.6.1836; vgl. idem, 4.7.1836.
137  Vgl. Van Hall aan De Clercq, 22.8.1836. De Clercq logeerde bij Van Hall in Den Haag (Van Hall aan Scholte, 

30.9.1836; Smits V, 306). Aan De Clercq schreef hij: ‘De band, die ons vereenigt is door den Heer gelegd. Zij 
kan veel geschud worden maar niet verbroken’ (Van Hall aan De Clercq, 13.10.1836). Ook met Koenen en 
Da Costa bleef het contact hartelijk: ‘Van onzen Da Costa ontving ik eene zeer hartelijke brief en Koenen 
schreef mij, als een broeder, wiens liefde en nederigheid mij, zoo ik hoop, tot jaloersheid verwekt’ (Van Hall 
aan De Clercq, 2.11.1836). Maar over de Haagse Réveilkring: ‘Over het geheel, is het meer een dulden, eene 
enge verdraagzaamheid, die wij van die broeders ondervinden, dan broederlijke vereeniging’ (Van Hall 
aan De Clercq, 2.11.1836).

138  Van Hall aan De Clercq, 13.10.1836; Van Hall aan Koenen, 16.11.1836; Van Hall in De Ref 1e S (1837) 378-391 
(‘Een woord over de Scheiding aan de Nederlandsche Stemmen’).

139  Vgl. ‘Het is nu bijna een jaar geleden, dat wij in het eerste Nommer van dit Tijdschrift onze niet-gescheidene 
broeders, en vooral de Schrijvers van de Nederlandsche Stemmen, op hunne gemeenschap met en vasthouden 
aan het genootschap der hervormden wezen, als op eene bepaalde zonde. Bijna allen, tot wie het woord 
onzer broederlijke vermaning toen gerigt was, zijn blijven volharden op hunnen weg’ (De Ref 1e S (1837) 378).
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•  De Hervormde Kerk is de vaderlandse kerk – Van Halls reactie: ook de Rooms-Ka-
tholieke kerk was eens de vaderlandse kerk; de christelijke kerk is niet gebon-
den aan tijden en plaatsen, maar aan Gods Woord.

•  Wij voeren oppositie tegen de afwijking van de leer – Van Halls reactie: dat is 
een protest met woorden, niet met daden; doe wat Paulus deed toen de synago-
ge Jezus als messias verwierp: hij verbrak de gemeenschap.

•  Wij leven mee met jullie vervolgingen en delen dezelfde christelijke waarhe-
den – Van Halls reactie: maar zo blijf je deel uitmaken van een gemeenschap die 
ontrouw is, waar goddelozen het avondmaal vieren. Zeg je met ons verbonden 
te zijn, bezoek dan onze kerkdiensten, bid voor ons en bezoek onze gevangenen. 
Wij kunnen niet naar de Hervormde Kerk terug vanwege het gif dat van de kan-
sels wordt verspreid. 

•  De kerk kan desnoods zonder geloofsbelijdenissen voortbestaan – Van Halls re-
actie: dat is een misverstand! Bij de belijdenis gaat het niet om een opsomming 
van leerstukken, maar om de band met de gekruisigde Heiland, de oproep tot 
bekering en verzoening. Wie tot Christus komt, moet ook tot de kerk als zijn 
lichaam komen. God heeft de kandelaar weggenomen uit de Hervormde Kerk, 
zij weigert elke positieve belijdenis over Jezus als de Christus van God.

•  God kan zijn kerk herstellen – Van Halls reactie: zeker, bij de afgescheidenen is 
dat gebeurd. Maar de vraag is: kun je met een kerk die blijft zondigen, gemeen-
schap hebben?140 De christelijke leer is verdwenen uit de Hervormde Kerk. Be-
kering is noodzakelijk, anders heb je deel aan haar onrecht. Zonder je niet af 
in gezelschappen, maar vorm een zichtbare vergadering van gelovigen onder 
koning Christus. 

Van Hall slaagde er niet in zijn réveilvrienden te overtuigen. Hij zag de soci-
aal-maatschappelijke kloof als het grootste struikelblok om met de Afscheiding 
mee te gaan:141

Wat u betreft waarde broeder, ik moet het u herhalen, dat de reden van uw niet 
scheiden, in mijn oog niets anders is, dan een werk des vleesches. Niet juist omdat 
gij zoo zeer de vervolging zoudt vreezen of deze of geene bepaalde smaad. Maar 
omdat de verlating der kerkgemeenschap van de Hervormden, gelijk staat, met 
het betreden van een pad, dat voor onze vleeschelijke oogen en ons natuurlijk 
verstand niet gebaand  is (…) ‘Ik ben verzekerd, dat gebrek aan verloogchening 
en vleeschelijke gerustheid in allerlei zaken, het voorname struikelblok is dat 
de scheiding in de weg staat (…) De daadwerkelijke gemeenschap met broeders, 
eischt verloogchening van eene menigte andere geliefkoosde zaken, van rust, 
gemak, wereldsche gewoonten, geld, en huisselijke genoegens. Het is eene harde 
weg, waarop iedere scherpe steen en doornstruik ons op den proef stelt, of wij 
daarin wandelen om Christus wil. Niets liefelijks is daarin voor het vleesch. 

140  Vgl. ‘even oprecht moet ik u zeggen, dat naar mijne innige overtuiging, de scheiding van de ongerechtigheid 
nog voor uwe rekening ligt’ (Van Hall aan Koenen, 5.4.1837).

141 Van Hall aan De Clercq, 2.1.1838.
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Op zijn beurt voelde De Clercq medelijden met Van Hall, om hem te zien ‘in zulk 
eene voor het vleesch afstotenden werkkring.’142 Er restte de vrienden niets anders 
dan elkaars standpunten te respecteren en voor elkaar te bidden.143 Van Hall deed 
dit royaal: ‘Zoolang gijl. niet scheidt van het kerkgenootschap bid ik u om in de nati-
onale kerk alles te doen, wat uwe hand vindt’ – zo liet hij De Clercq weten.144 En aan 
Da Costa schreef hij: ‘Wij Afgescheidenen zeggen tegen u: Gij zijt voor ons’.145 

8.9 Appel van andere afgescheidenen op de Amsterdamse Réveilkring

Behalve Van Hall riepen ook andere afgescheidenen de Amsterdamse Réveilkring op 
om de Hervormde Kerk te verlaten.146 Brummelkamp vroeg De Clercq waarom hij zich 
niet bij de afgescheidenen voegde: kwam het door het onooglijke van de Afscheiding, 
door onbekendheid met De Cock, door de jeugdige leeftijd van de leiders, door de ar-
moede van de gemeenten?147 Oefenaar Couprie richtte zich tot de orthodoxe hervorm-
den in Amsterdam: ‘Nu dan, hinkt niet langer op twee gedachten, doet eene keuze, 
en toont zoo, door Gods eer en waarheid voor de menschen te belijden, wiens zaak 
Gij toegedaan zijt.’148 In de brochure Iets tot versterking voor het geloof van Gods kinderen 
(1837) noemde Couprie het een bedenkelijke zaak dat personen die vroeger zo dapper 
streden voor de waarheid, nu bleven zitten in ‘dien rampzaligen en zielsverderfelijken 
geest’ van de Hervormde Kerk. Ongetwijfeld doelt hij op Da Costa als hij schrijft:149 

Velen welke niet ongezegend vroeger de wapenkreet hebben aangeheven 
en tot den geestelijken strijd tegen de vijanden der waarheid hebben op-
geroepen, blijven terug, nu de strijd zich doet zien; en wij moeten tot onze 
smart bij hen een gedrag opmerken dat in den laatsten veldtogt bij eeni-
ge vrijwilligers met afkeering is beschouwd geworden, die bij de te wa-
pen roeping des Konings tot op de grenzen volgden, maar met spoed tot 
hun kantoor of winkel terugkeerden, toen de strijd zou beginnen.

142 De Clercq aan Groen, 4.3.1837 (BW II, 189).
143 Van Hall aan Koenen, 16.11.1836.
144 Van Hall aan De Clercq, 12.12.1836.
145 Van Hall aan Da Costa, 4.4.1837.
146  Ik vond, naast de hierna genoemde geschriften, nog een verwijzing naar een pamflet dat ik niet kon 

inzien:  C. Doornhouwer, Een woord ter opwekking tot hen, die den Heere vreezen, en als nog aarzelen, om zich 
van de valsche tot de ware Kerk van Christus te voegen (Höveker Amsterdam 1836). Later voegde zich een 
Doornhouwer bij de Vereniging van Wormser, waarschijnlijk gaat het om dezelfde persoon.

147  Brummelkamp aan De Clercq, 23.12.1836. Dick Kuiper noemt Anthony Brummelkamp de enige 
afgescheidene die frequent in het Réveil participeerde (Kuiper, ‘Kerngroepvorming’ p. 47, noot 18). Dit doet 
m.i. tekort aan Scholtes participatie in de Amsterdamse kring, zoals correspondentie tussen Scholte en Da 
Costa aantoont. Ook lijkt het strijdig met het gegeven dat hij elders Wormser tot de kerngroepleden van het 
Réveil rekent (Kuiper, ‘Kerngroepvorming’ 15).

148 Couprie, Aanmerkingen herderlijke brief 53.
149  Couprie, Iets tot versterking voor het geloof 48. Couprie zinspeelt hier op Da Costa’s Geestelijke wapenkreet.
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Evenals Brummelkamp verwachtte Couprie dat deze geestverwanten zich alsnog bij 
de Afscheiding zouden aansluiten. Hereniging achtte hij een kwestie van tijd: ‘Op des 
Heeren tijd zullen ook deze Godzaligen mede optrekken tot de hulp des Heeren’. De-
zelfde verwachting leefde begin 1837 bij Van Hall: ‘Te Amsterdam zit da Costa deerlijk 
vast, maar in de Clercq en Gildemeester vond ik werkzaamheid omtrent Sions op-
bouw. En tog blijft ook da Costa een voorbereidend werk doen.’150 En korte tijd later: 
‘Het zou mij niet verwonderen, dat onder de niet gescheidene broeders eerstdaags 
meer beweging en belangstelling openbaar wordt. Hun hinken op twee gedachten 
wordt tog zoo als ik bespeuren kan voor hun zelven meer en meer ondragelijk.’151 

In 1837 en 1838 klonken in Scholtes tijdschrift De Reformatie nieuwe oproepen tot 
de  achterblijvers: laten de ‘wangestalten’ bij de afgescheidenen hen niet afschrik-
ken maar een stimulans zijn: kom over en help ons. God openbaarde zich in de 
zwakheid van de afgescheidenen.152 De gemeenten groeiden en waren bezig hun ge-
breken te boven te komen. Wie in de Hervormde Kerk bleef had even goed te maken 
met ‘wangestalten’: de Heer van de kerk werd er niet beleden en van schriftuurlijke 
tuchtuitoefening was geen sprake. 

Predikant en réveilvriend C.G. de Moen richtte zich in 1838 rechtstreeks tot de re-
dactie van de Stemmen.153 De Hervormde Kerk was niet maar deels in verval geraakt, 
zij was als geheel ‘eene zamenvloeijing van godonterende dwalingen’ geworden.154 
Protesteren met woorden kon niet genoeg zijn ‘wanneer des Heeren huis door de vij-
anden verwoest of Zijn koningrijk door de magt der duisternis overweldigd wordt.’155 

Van de afgescheiden predikanten had Scholte de meeste contacten met leden van 
de Amsterdamse Réveilkring. Hij bleef proberen zijn vrienden te winnen voor de 
Afscheiding. Al in 1836 sprak hij in een nawoord bij Koelmans’ Beschouwingen van 
den toestand der Nederlandsche kerk over personen die niet meehielpen bij de ‘weder-
opbouw van het vervallen Sion’. Het argument dat in de Hervormde Kerk de waar-
heid nog gepreekt mag worden, pareerde hij met de stelling dat in de kerk de waar-
heid verkondigd moet worden. In de Hervormde Kerk hadden leugenaars het voor 
het zeggen en werd Christus als Hoofd miskend.156

150 Van Hall aan Scholte, 30.1.1837 (Smits V, 325).
151 Van Hall aan Scholte, 12.3.1837 (Smits V, 330).
152 De Ref 1e S (1837) 133-135. Als oproep bij een toelichting op de Huishoudelijke Bepalingen.
153  Carel Godefroi de Moen (1811-1879), arts, later als afgescheiden predikant verbonden aan Den Ham (Ov.). 

Drie zussen van hem huwden met drie afgescheiden predikanten (Brummelkamp, Van Raalte, Van Velzen). 
Over De Moen: Wesseling, Ov. II, 254-259; Z.O. Broek Roelofs, ‘Carel Godefroi de Moen (1811-1879)’ in De 
Hoeksteen 10e jrg. nr. 4 (sept. 1981), 142-151 en Te Velde, Brummelkamp (reg.).

154  De Moen, ‘Een woord van opwekking en aanmoediging tot opentlijke en daadwerkelijke erkenning van 
den Heere Jezus Christus als Koning zijner Kerk; gerigt in het bijzonder aan de schrijvers der Nederlandsche 
Stemmen; alsmede in het algemeen aan allen, die den Heere Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben’ 
in: De Ref 1e S (1838) 379.

155 De Moen, a.a. 380-381.
156  Scholte in de heruitgave van J. Koelman, Beschouwingen van den toestand der Nederlandsche kerk. Deel 1, 146v 

(uit de narede van Scholte; deel 1 verscheen in 1836).
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Nee, wij mogen den Heere danken, dat Hij naar den onnaspeurlijken rijkdom 
Zijner goedertierenheid, dat zamenweefsel van ongeregtigheid, hetwelk de 
wereld nog Kerk noemt, gescheurd heeft. Al wordt ook door Gods regtvaar-
dig oordeel de kandelaar uit Nederland geweerd en tot een ander volk over-
gebragt, niemand zal zich in den dag des oordeels kunnen verschoonen, dat 
hij het niet heeft geweten; want de getuigenis is openbaar geworden. Ach! 
Dat allen, die waarlijk betrekking op God hebben, toch mogten ontwaken 
uit den strik des Satans, waarin zij gevangen zijn; en niet langer blijven in 
de gemeenschap met een Christus verloochenend en Zijn volk miskennend 
geslacht. Al ware er zelfs tot hiertoe geene Gemeente van Christus zigtbaar, 
de vermenging met Zijne vijanden blijft eene onverantwoordelijke zaak.

Door het vele werk als provinciaal predikant – aanvankelijk in Zuid-Holland, Bene-
den-Gelderland, Noord-Holland, later vooral Utrecht – kwam Scholte nauwelijks toe 
aan ontmoetingen met zijn réveilvrienden. In april 1836 bezocht hij enkele keren Da 
Costa,157 pas in februari 1839 ontmoette hij De Clercq.158 Dus riep hij voornamelijk in 
brochures en preken op om ‘de gemeenschap met Belial en de ongerechtigheid’ te 
verbreken. God had zijn gemeente opnieuw geformeerd, wie zich afzijdig hield was 
bezig met een ‘dadelijke verloochening van den Heere’.159  

In haar roman De Dertiende verwoordde Elise van Calcar-Schiotling Scholtes te-
leurstelling over de reactie van het Réveil. De predikant had gerekend op de ‘regt-
zinnige patriciërs der hoofdstad’. Maar ‘niemand van de aanzienlijke lieden, aan 
wier tafel hij had gegeten (...) wenschte hem te volgen op zijn gevaarvollen weg.’ 
Scholte zag ‘zijn stafofficieren vallen en zijn keurbende op de vlucht slaan. De te-
leurstelling was verpletterend.’160 

Toen Scholte in 1840 in zijn eigen kerkverband geïsoleerd kwam te staan, viel hij 
terug op zijn réveilvrienden. Aan Koenen liet hij weten: ‘De Heere (...) bespoedige de 
vereeniging zijner opregte kinderen’ en aan Da Costa: ‘Mocht de hand des grooten Ko-
nings ons nog eenmaal naauwer in den strijd te zamen brengen.’161 Scholte wenste zijn 
réveilvrienden de hand te drukken.162 In toenemende mate hekelde hij het exclusivis-

157  Vgl. Scholte aan Budding, 1.4.1836 (Gunning, Budding 496) en Da Costa aan Scholte, 28.4.1836 (Smits VI, 85).
158  ‘Gister zocht Scholte mij op die ik in vier jaar niet zag en die met zeer veel gematigdheid toch op de wijze van 

Van Hall mijn kerkelijk standpunt attaqueerde. Allergewigtigste vragen komen mij gedurig voor. Sta ik in 
den kerk of in een genootschap?’ (De Clercq aan mevr. Groen, 15.2.1839; BW II, 254).

159  Scholte, Waarschuwing tegen geveinsdheid in de Godsdienst. Predikatie over Lucas XII:1 door H.P. Scholte, 
bedienaar des Goddelijken Woords (Höveker Amsterdam 1838) 23, 32.

160 Elise van Calcar-Schiotling, De Dertiende 198v. Quintus is hier de personificatie van Scholte.
161  Scholte aan Koenen, 29.9.1840 en Scholte aan Da Costa, 11.1.1841. Vgl. ook: ‘Ik vind meerdere gemeenschap 

en toenadering onder broeders die nog niet in den weg van Afscheiding zijn’ (Scholte aan De Moen, 
6.4.1841).

162  ‘Wij voor ons hebben geen berouw over zulk eene ontknooping der langdurige worsteling; want wij hebben 
reeds meermalen gelegenheid gehad om eene broederhand te drukken, die vroeger werd teruggehouden 
of teruggetrokken (...) Wij voor ons hebben het reeds vroeger openlijk betuigd, dat wij ruimer ademhalen, 
naar mate wij onafhankelijk van alle schepsel, met vrijmoedigheid en vertrouwen de broederhand der 
christelijke gemeenschap toereiken aan een iegelijk die zich openbaart als een geloovige, al is het ook 
dat verschil van inzigt en gevoelen eene volkomene kerkelijke gemeenschapsoefening niet wel mogelijk 
maakt’ (De Ref 3e S (1845) 2-4).
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me van de kerken der Afscheiding, de pretentie als was men ‘de eenige ware zigtbare 
Kerk van Christus’. Nooit hadden, aldus Scholte, de gereformeerde vaderen zulke taal 
gebezigd richting de luthersen. Nooit kon het de bedoeling zijn om de liefde tussen 
wedergeboren christenen op te offeren ‘aan eene vormelijke eenigheid’.163 

Intussen hield Scholte vast aan de noodzaak tot afscheiding van de Hervormde 
Kerk.164 De afwijzende reacties van de Haagse synode in 1841 en 1842 op de adres-
beweging bevestigden hem in dit standpunt: waarom je ‘mede onder het neder-
stortende puin laten begraven?’165 Toen Scholte Da Costa’s nieuwste pennenvrucht 
Rekenschap van gevoelen recenseerde, vroeg hij zich af: ‘Hoe ver moet het dan nog 
komen, wanneer de opentlijke verwerping van de grondleer, waarmede het geheele 
Christendom staat of valt, nog geene drangreden is om de kerkelijke gemeenschap 
te verbreken?’166 Scholte bleef de ontwikkelingen in de Hervormde Kerk volgen.167 
Hij verwachtte dat de Réveilkring door het optreden van de synode alsnog zou in-
zien dat het verlaten van de Hervormde Kerk noodzakelijk was.168 ‘Hartelijk wensch 
ik eene openbaring van de zijde dergenen met welke ik in het Koningrijk Gods ben 
opgegroeid en waaraan ik zoo naauwe geloofsbanden heb.’ 

In 1842 schoof de hervormde synode het adres van De Clercq zonder pardon aan 
de kant.169 Het moet voor Da Costa een bittere pil zijn geweest, want van Willem II 

163 De Ref 2e S (1841) VII-VIII.
164  Zoals het artikel ‘Separatismus’ laat zien in: De Ref 1e S (1840) 76-89. Dit artikel leverde Scholte een 

pittige reactie van Da Costa op: ‘Wij hebben elkander zoo dikwerf reeds deze punten uit één gezet, dat er 
menschelijker wijze, van al dat redetwisten weinig overreding te wachten is. Uwe redenen hebben voor mij 
altijd nog dat ultra-consequente, waarvan de inwendige zwakheid mij sints lang (…) gebleken is in gelijke 
verhouding te staan met het uitwendig vertoon daarin van wezenlijkheid en kracht (...) Men komt er zoo 
licht toe, om (gelijk de Roomsche kerk al vroeg gedaan heeft) de Kerk aan Christus in de plaats te stellen, en te 
ijveren voor het lichaam in zijn uiterlijke gedaante, met verzuim in den grond van de hoogste heerlijkheid 
van het Hoofd. Zoo Gij iets daarvan in U zelven bemerkt, strijdt er tegen; en zoo Gij met uitgaan gedwaald 
hebt, keer te rug’ (Da Costa aan Scholte, 18.2.1840; Smits VI, 86-87).

165 Zie De Ref 2e S (1841) 79, 82-83 en De Ref 2e S (1842) 183-185 (citaat p. 185).
166  Zie De Ref 2e S (1843) 175-180. Scholte bestreed de door Da Costa gepropageerde medische weg tot kerkherstel: 

‘In de Christelijke kerk mag geen leugen en waarheid naast elkander staan (...) Wij dagen den schrijver uit, 
om uit Gods Woord te bewijzen, dat men den naam van gemeente van Christus, eene pilaar en vastigheid 
der waarheid, geven kan, mag en moet aan eene kerkelijke gemeenschap, waarvan men niets anders ter 
verdediging zeggen kan, dan, men mag er de waarheid nog in zeggen en prediken’ (Idem 179-180).

167  In de jaren 1841-1845 besteedde Scholte ieder jaar uitvoerig aandacht aan de synodale vergaderingen 
van de Hervormde Kerk. In 1841 protesteerden 5 hervormde predikanten en 8790 gemeenteleden tegen 
ontwikkelingen in hun kerk: vergeefs vroegen zij de synode om ondubbelzinnig de gereformeerde 
belijdenis te handhaven.

168  Vgl. ‘De openbaring der Synode in dit jaar is meer dan erg, het heeft mijne verwachting overtroffen. Ik 
vertrouw dat [het] onhoudbare van zulk eene Kerkregeering nu wel voldingend bewezen zal zijn’ (Scholte 
aan Groen, 11.8.1842; BW II, 461) en: ‘De Synode heeft het niet gewaagd de schuilhoek te verlaten waarin zij 
zich het voorgaande jaar verborgen hadt. De onverschilligheid waarmede al de adressen ter zijde gelegd 
zijn geworden is echter ergerlijk’ (Scholte aan Koenen, 11.8.1842).

169  Over het adres van De Clercq merkte de synode op: ‘Hij beklaagt zich op weemoedigen, somwijlen 
dichterlijken toon, over de wijze, waarop voorgaande Synodale vergaderingen de, uit den toestand der 
Kerk voortgevloeide verzoekschriften beantwoord hebben; – alsmede over de schadelijke dwaalbegrippen, 
die, in de Hervormde Kerk, onverhinderd en onbeteugeld, verdedigd worden. Hij wenscht dat de Synode 
het stilzwijgen afbreke, en der waarheid getuigenis geve’ (PKB 1842, stuk 55 ‘ Beknopt verslag wegens den 
zakelijken inhoud van verschillende bij de Synodale vergadering dezes jaars 1842 ingediende adressen’).
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als nieuwe David op de troon koesterde hij hoge verwachtingen voor de herleving 
van de vaderlandse kerk.170 Hij stelde opnieuw het dilemma ‘gaan of blijven’ aan de 
orde.171 Zijn oude argumentatielijn behield de overhand: afscheiding als vrijwillige 
keuze was een ‘voorbarigen coup’, daarom liever ‘blijven sukkelen’.172 Hij publiceer-
de ter verdediging van deze keuze Rekenschap van gevoelens (1843): ‘Nog zijn wij ons 
getuigenis binnen die muren, ook aan de tegenstanders verschuldigd; nog mogen 
wij aan wederopwekking en herstel daarbinnen niet wanhopen.’ Da Costa was over-
tuigd van de medische weg tot kerkherstel: ‘Vrije ontwikkeling der krankheid ter 
eener, mits vrije en ruime toediening van het eenig redmiddel, dat is Gods Woord, 
ter ander zijde’.173 Door tucht de vrijzinnige predikanten de kerk uitwerken, zoals 
bepleit door de Haagse Réveilkring – nee, dan nog liever met de Afscheiding mee.174 

8.10  Polemiek tussen Simon van Velzen en Groen van Prinsterer

In de verhouding tussen Afscheiding en Réveil ontspon zich in 1848 een interes-
sant debat tussen de Amsterdamse afgescheiden predikant Simon van Velzen en 
de Haagse réveilman Groen van Prinsterer (1801-1876). De Haagse Réveilkring had 
in 1842 van zich laten horen in het Adres van de Zeven Haagse Heren – een document 
met bezwaren tegen ontwikkelingen in de Hervormde Kerk, ingediend bij de her-
vormde synode van 1842. Hierin had Groen meer dan honderd onveranderlijke en 
onopgeefbare waarheden geformuleerd. In de volgende jaren bleef Groen zich on-
vermoeibaar inzetten voor kerkherstel binnen de Hervormde Kerk.175

170  Da Costa aan Groen, 21.12.1835 (BW I, 22). Vgl. ‘levenberigt Da Costa’ (auteur: Koenen) in: JbMNL 1860: ‘Diep was de 
indruk, door het afsterven van Willem II, van wien da Costa, even als Bilderdijk, de glansrijkste verwachtingen 
had gekoesterd, op zijn gemoed te weeg gebracht; maar ook dit deed hem aan de toekomst niet wanhopen’ (341).

171 Da Costa aan Groen, 7.8.1842 (Brieven Da Costa I, 112).
172  Da Costa aan Groen, 27.2.1843 (Brieven Da Costa I, 122vv). Vgl.: ‘De afscheiding uit de bestaande kerk, 

waaraan sommigen deelnamen, wier gedachtenis altijd in zegening bij mij zal zijn, of wien ik broederlijke 
liefde toedrage (...), is mij evenwel in zich zelve niets meer dan een menschelijke overlegging, – in oorsprong 
en voortgang eene loutere onderneming, geene roeping (Da Costa, Rekenschap van gevoelens 62).

173 Da Costa, Rekenschap van gevoelens 60.
174  Da Costa aan Groen, 27.2.1843 (Brieven Da Costa I, 122vv). Over de briefwisseling tussen Da Costa en Groen: 

J.G. Barnhoorn, Amicitia Christiana. Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling (1830-1860) 
(Apeldoorn 2009).

175  Jasper Vree schetst een helder beeld hoe Groen sinds 1842 zeer succesvol was in de strijd tegen de 
toonaangevende Groninger richting (Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 72, 79-108). 
Aanvankelijk kon Hofstede de Groot rekenen op overweldigende steun onder de predikanten: een derde deel 
– 485 predikanten – betuigde in 1843 steun aan de Groninger Academie (89). Maar Groen benutte op slimme 
wijze de democratiserende tendensen in de samenleving (inspraak van het kerkvolk). Het adres van predikant 
Moorrees had in 1841 al laten zien wat voor mogelijkheden hier lagen (8.500 handtekeningen), al negeerde de 
uit theologen bestaande synode deze volkse beweging. Predikant Engels drong daarna bij Groen aan op een 
nieuwe actie van mannen uit de aanzienlijke stand. Daaruit vloeide Groens Adres van de zeven Haagse Heren 
(1842) voort. Hierin werd gevraagd om uitbreiding van het aantal ouderlingen. De synode van 1842 negeerde 
deze oproep, maar Groen liet het er niet bij zitten. In 1843 stelde hij opnieuw een adres op, door Vree getypeerd als 
‘een handleiding voor kerkelijk verzet’ (84). Een mijlpaal was de bijeenkomst in 1848 in het Amsterdamse Odeon 
waaraan 43 hervormde predikanten en 288 leden deelnamen, waaronder de oprichters van de Amsterdamse 
Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid. Alle 1200 hervormde Gemeenten waren voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd. Het jaar 1867 bracht de bekroning met een nieuw reglement: gemeenteleden kregen invloed op de 
keuze van predikanten, ouderlingen en diakenen.
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In 1848 publiceerde de réveilman Het regt der Hervormde gezindheid, waarin hij de 
Afscheiding als ‘voorbarig’ en ‘zondig’ kwalificeerde. Als argument voerde hij aan: 
de gereformeerde belijdenis was nog altijd de historische grondslag van de Her-
vormde Kerk.176 Van Velzen klom in de pen en schreef zijn Apologie van de Afschei-
ding.177 Hij legde Groen de vraag voor wat voor zin het had om te spreken over het 
recht op handhaving van de gereformeerde leer, als verdedigers van die leer werden 
geschorst.178 Van Velzen noemde op zijn beurt het blijven in de Hervormde Kerk 
zondig, want wie dat deed had deel aan de zonden van deze kerk. De predikant sprak 
zijn teleurstelling uit over het feit dat de orthodox hervormde predikanten het niet 
voor hun gecensureerde collega’s hadden opgenomen. En terwijl vrijzinnige her-
vormde predikanten onbekommerd voorgingen bij de remonstranten, weigerden 
orthodoxe hervormde predikanten dat te doen bij de afgescheidenen. Van Velzen 
verlangde intussen naar herstel van eenheid met Groen: ‘Al te lang zijn broeders 
gescheiden geweest, die éénen Heere, één geloof en ééne hoop hebben.’179

Groen reageerde hierop met een Brief aan Ds. S. van Velzen.180 Hij stemde toe dat 
de formulieren van eenheid in de Hervormde Kerk werden verworpen, maar dat 
was niet hetzelfde als door de Hervormde Kerk.181 Rechtens hadden de formulieren 
nog altijd verbindende kracht. Wel bepleitte Groen een soepele hantering. Een al te 
strikte handhaving van bijvoorbeeld de leer van de dubbele predestinatie (goddelij-
ke verkiezing en verwerping van eeuwigheid) zou ‘vrienden van het kruis’ onnodig 
tegenover elkaar zetten.182 Ook vond Groen het onjuist om de Hervormde Kerk te 
identificeren met een kerkbestuur dat aan haar was opgedrongen. Met Van Velzen 
hoopte hij op hereniging van alle orthodoxen. De polemiek tussen Van Velzen en 
Groen laat het verlangen naar kerkelijke éénheid zien, en tevens de onmacht om die 
eenheid gestalte te geven. 

8.11 Contacten van individuele afgescheidenen met leden van het Réveil

Er waren ook persoonlijke contacten tussen individuele afgescheidenen en leden 
van de Amsterdamse Réveilkring. Inzichtgevend hiervoor is vooral het dagboek 
van Willem de Clercq. Daaruit blijkt dat de réveilman geregeld ontmoetingen had 

176 Groen, Regt der Hervormde Gezindheid XV, 101, 108.
177  Van Velzen, Apologie der kerkelijke Afscheiding in Nederland; of brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer, betreffende zijn 

gevoelen over de Afscheiding en de afgescheidenen (Amsterdam 1848). Van Velzen ging in op Groens publicatie Het 
regt der Hervormde Gezindheid – een bundeling opstellen, eerder in het maandblad De Vereeniging verschenen.

178 Groen, Regt der Hervormde Gezindheid 7vv.
179 Apologie 30.
180  Groen van Prinsterer, Brief aan Ds. S. van Velzen (Höveker Amsterdam 1848), overgenomen uit: De 

Vereeniging, oktober 1848. De brief was gedateerd ’s-Gravenhage, 20.9.1848.
181 Brief aan Van Velzen 3vv.
182 Brief aan Van Velzen 13vv.
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met twee afgescheiden vrouwen: Kaatje Sjonket183 en Maria Bruin184 (‘vrouw Bruin’ 
genoemd). Met hen voerde De Clercq intensieve gesprekken over het geestelijke 
leven, meestal één op één, soms met hen samen.185 Ook correspondeerden deze 
vrouwen met hem. Op 2 januari 1836 ontving De Clercq een ‘innige’ brief van Maria 
Bruin, waarin zij Gods werk in de Afscheiding aanwees. In juni en oktober van dat 
jaar ontving De Clercq opnieuw brieven, dit keer gereserveerder over de Afschei-
ding, omdat ‘dat opbouwen dat thans geschiedt, niet uit God is en dat al dat werk 
nog weder verbroken en gezeefd moet worden.’186 Maar vooral gingen de gesprek-
ken over bevindelijke geloofservaringen: ‘wat de Geest des Heeren aan het harte 
van zoogenoemde onbeschaafde menschen doet.’ De Clercq was er diep van onder 
de indruk: ‘Het geestelijk leven dezer menschen gaat diep’.187 Bijzondere ontmoe-
tingen waren het met deze ‘onbeschaafde’ mensen, ongebruikelijk in de standensa-
menleving van destijds, expressie van geestelijke verwantschap: ‘Beide vrouwen 
heb ik lief’, tekende de Clercq aan. Vooral van Maria Bruin gaf hij hoog op: ‘Zij heeft 
toch veel inzigt’ en ‘eene diepe menschenkennis (…) De behandeling van de zielen is 
zoo liefelijk & uitlokkend. Zij komt tot de erkentenis van geheel zonde te zijn doch 
op eene zoo geheel andere weg als Kohlbrugge.’188 Kaatje Sjonket ging eens per di-
ligence mee met de familie H.C. Westendorp naar Rheden, waar de prediking van 
Laatsman – die verwantschap vertoonde met die van Kohlbrugge – diepe indruk op 
haar maakte.189

De toon van de gesprekken tussen De Clercq en beide vrouwen was bij vlagen 
scherp. 190 De Clercq verzuchtte: ‘Jammer maar dat deze menschen altoos alleen na 

183  Kaatje Sjonket had ruim 5 jaar als kindermeisje gewerkt in huize De Clercq, waar ze deelnam aan  geestelijke 
gesprekken, bijvoorbeeld toen Abraham Capadose op visite kwam. Op 1 aug. 1829 verliet ze het gezin De 
Clercq. In Dagboek 23.3.1836 de vermelding over Kaatje als ‘den ongelukkige oude keukemeid’  (vgl. De 
Clercq, De Clercq 261).

184  Maria Bruin schreef haar afscheidingsbriefje nr. 59, 9.3.1836 (arch NHK, inv. nr. 18). Maria Sophia Bruin 
werd in de Amsterdamse afgescheiden gemeente als lid aangenomen in 1836. Ze was op dat moment 45 jaar 
en zonder beroep (bron: ledenregister).

185  Dagboek De Clercq, 19.9.1834 en 29.9.1834. De contacten met beide vrouwen waren er al vóór de Afscheiding. 
De frequentie was hierna zo’n 7 à 8 keer per jaar.

186 Dagboek De Clercq, 25.6.1836; 25.6.1836; 7.10.1836.
187 Dagboek De Clercq, 19.9.1834; 7.2.1835; 24.11.1835.
188  Dagboek De Clercq, 4.6.1837, 10.7.1837, 12.5.1837; 30.8.1838. De laatste opmerking laat zien hoezeer in 

Réveilkring de discussie speelde over de leer van de heiliging, naar aanleiding van Kohlbrugges preek over 
Romeinen 7. Geen wonder want Kohlbrugge bleef corresponderen met Matthijs Westendorp en Steven de 
Clercq (zie de gepubliceerde briefwisselingen). Da Costa verweet Kohlbrugge antinomianisme, Kohlbrugge 
verweet Da Costa joodse werkheiligheid. Over dit debat en de positie van De Clercq daarin: O.W. Dubois, Een 
vriendschap in Réveilkring. De omgang tussen Isaac da Costa en Willem de Clercq (1820-1844). Wallet legt er de 
vinger bij dat ten onrechte de joodse achtergrond van Da Costa’s positie in dit debat over het hoofd is gezien. 
Da Costa steigerde bij Kohlbrugges kwalificatie van de wet van Mozes als een ‘lijk’. De wet van Christus 
omarmen betekende voor hem onlosmakelijk de wet van Mozes omarmen (zie Bart Wallet, ‘Het Réveil als 
‘joodsche Hervorming’’ 205-208).

189  Willem Laatsman (1806-1883), van huis uit Luthers; hervormd predikant te Hurwenen 1828, Rhenen 1831, 
Maastricht 1841-1868). In Rhenen vond een geestelijke opwekking van bevindelijke inslag plaats, door veel 
réveilvrienden warm begroet (BLNP).

190 Dagboek De Clercq, 29.8.1835, 27.6.1836, 6.11.1836, 1.4.1838.
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zich zelve luisteren’. Een andere keer: ‘’s Avonds lang gesprek met Kaatje, die het 
met vrouw de Bruin te kwaad gehad had. Ik maakte mij driftig, ’t geen geheel ver-
keerd was, maar ik kan dien hoogen toon niet verdragen.’ Of die keer dat De Clercq 
op bezoek ging bij Kaatje Sjonket: ‘Die draafde weder door – zij had nog al gelijk’, en: 
‘ik kan niet verdragen dat de vroomen ons de zaken zoo opdringen’. De Clercq kon 
niet uit de voeten met hun ‘abstract fatalismus’, evenmin met de manier waarop ze 
waarheden gebruikten met verwaarlozing van de bijbelse context. Kaatje Sjonket 
was een zelfbewuste gelovige. Zij stapte eens op een zondagmiddag op de ortho-
doxe Kortenhoef Smit af en schroomde niet de hervormde predikanten te kwalifice-
ren als ‘grove en fijne Baälspriesters’. Ook hervormde ouderlingen konden op haar 
tegenspraak rekenen. De Clercq had er moeite mee: ‘Zij stond dunkt mij op eene 
hoogte, die niet uit God was’.191 Het valt op hoeveel tijd beide vrouwen van De Clercq 
– een druk bezet zakenman – claimden. De gesprekken duurden gemakkelijk twee 
of drie uur.192 Op 10 juli 1837 bezocht Maria Bruin overdag De Clercq op zijn kantoor 
en ’s avonds thuis, ‘tot vermoeienis der zenuwen’. Deze ontmoetingen tussen Af-
scheiding en Réveil werpen een verrassend licht op een belangrijke overeenkomst: 
beide bewegingen waren geïnteresseerd in de anatomie van het zielenleven. Daar-
bij kan worden geconstateerd dat de gesprekspartners in geestelijk opzicht aan el-
kaar gelijkwaardig waren, ondanks de grote sociaal-maatschappelijke verschillen.

Ook andere afgescheidenen wisten de weg naar De Clercq te vinden: Steyling had 
er moeite mee dat de afgescheidenen het lot hadden geworpen en de oefenaars lie-
ten voorgaan.193 Merckens kon in de Hervormde Gemeente geen catechiseermeester 
worden omdat hij weigerde gezangen op te geven.194  Het raakte De Clercq diep dat hij 
zich in 1836 bij de Afgescheiden Gemeente aansloot.195 Complexer lag de verhouding 
tussen Kamerling en De Clercq.196 Deze ‘goedhartige turfdrager’ kwam over als een 
‘eenvoudig en veel beproefd christelijk man’. Kamerling voegde zich bij de afgeschei-
denen, maar keerde in januari 1836 terug naar de Hervormde Gemeente. Onder het 
gehoor van Couprie sloot hij zich in juli 1837 opnieuw bij de Afgescheiden Gemeente 
aan. Tot eind 1837 bleef het contact tussen hem en De Clercq hartelijk. Kamerling vatte 
het plan op om colporteur of zendeling te worden. Maar Kaatje Sjonket waarschuwde 
in maart 1838 De Clercq dat er negatieve verhalen over de beste man de ronde deden. 
Eind maart kwam Kamerling opnieuw bij De Clercq – hij had schulden gemaakt, De 
Clercq gaf hem vijfenveertig gulden. Hierna zag hij Kamerling niet meer terug. Ook 
kwam ene ‘juf’197 Schuylenburg wel eens bij de Clercq langs. Op 27 februari 1835 was ze 

191 Dagboek De Clercq, 4.4.1835, 22.8.1835.
192 Dagboek De Clercq, 19.9.1834, 22.9.1834, 29.9.1834, 25.12.1834.
193 Dagboek De Clercq, 14.7.1834, 27.8.1835, 21.3.1836, 5.2.1837.
194 Dagboek De Clercq, 1.2.1835,13.8.1836, 31.8.1836, 18.1.1837.
195 Dagboek De Clercq, 1.2.1835,13.8.1836, 31.8.1836, 18.1.1837.
196  Dagboek De Clercq, 26.2.1835, 10.7.1837, 19.11.1837, 25.2.1838, 14.3.1838, 15.3.1838, 23/24.4.38. Blijkens de 

notitie bij 13.2.1839 was Kamerling toen 50 jaar. 
197  Als afkorting destijds gebruikt voor ‘juffrouw’ (= onderwijzeres/juf) of ‘jufvrouw’ (= meisje/ vrouw uit de 

burgerstand, meesteres van een dienstbode, huishoudster, gouvernante/secondante).
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in gezelschap van mevrouw Zeelt – de bekende weldoenster van de afgescheidenen. 
Het gesprek ging over de gezangenkwestie, waarom ‘de vroomen’ het zingen van ge-
zangen niet konden waarderen. De Clercq verwierp de collectieve afwijzing van de ge-
zangen. Op 12 maart 1837 kwam Schuylenburg opnieuw op bezoek. Ze vroeg waarom 
Da Costa in de bijeenkomsten nooit voor de afgescheiden predikanten bad. Ook ene 
‘jufvrouw Van der Heyde’ wist de weg naar De Clercq te vinden.198 Zij liet de réveilman 
weten, dat ze hem beschouwde als ‘iemand die het nog niet met de waarheid durft te 
houden’. Later kreeg De Clercq een brief van haar, waarin ze verhaalde van de nachte-
lijke avondmaalsviering, waarover De Clercq eveneens door boekhandelaar Höveker 
was geïnformeerd.199 In zijn dagboek tekende De Clercq aan: ‘Mogt ik ook nog eens 
zulk een avondmaal van broeders bijwonen’. Via een zekere Neeltje hoorde De Clercq 
op 26 maart 1837 van de ruwe bejegening van de afgescheidenen in de Lindestraat. Op 
7 juni 1837 ontmoette De Clercq haar opnieuw. ‘Zij maakte mij met al mijne wijsheid 
en inzichte diep beschaamd.’ Maar op 26 oktober 1837 valt De Clercqs oordeel minder 
positief uit: ‘Zij is een lieve ziel, maar staat ontzettend hoog’. Er waren volgens De Cler-
cq maar weinig afgescheidenen, die ‘de diepte der zonde, en het practicaal gebruik 
maken van de geregtigheid Christi kennen.’ Op 16 juni 1836 sprak De Clercq met Jacob 
de Ruiter, ‘die zwaar over de Scheiding klaagde’. Hij had de zijde gekozen van oefenaar 
Kamans.200 De Ruiter liet De Clercq weten dat hij ‘veel mystiekery’ bij de afgescheide-
nen tegenkwam en ‘weinig Evangelie.’

Afscheiding en Réveil ontmoetten elkaar ook door het personeel in dienst bij de 
welgestelde patriciërs, waarvan menigeen tot de Amsterdamse Réveilkring be-
hoorde. Zo was Grietje van Bezoijen dienstbode bij de familie Willem de Clercq en 
Heilina Bruins dienstbode bij Willems broer Steven. 

Een enkele keer is er sprake van een bijzondere vorm van samenwerking tussen 
Afscheiding en Réveil. De Clercq vermeldt dat de Zwolse afgescheidenen in novem-
ber 1836 een gift naar de Amsterdamse Réveilkring stuurden ten behoeve van de 
vrije gemeente in Genève, ‘met bede dat wij mogen ophouden een Kerk te onder-
steunen die toch verworpen is’.201 En zelf deed de Amsterdamse Afgescheiden Ge-
meente in 1855 een beroep op de  Réveilkring om bij te dragen aan de financiering 
van het nieuwe kerkgebouw.202 

Tenslotte bezochten réveilleden diensten bij de afgescheidenen, al werd dit enige 
tijd gefrustreerd door de overheidsbepaling dat alleen zij die zich metterdaad van 
de Hervormde Gemeente hadden afgescheiden, toestemming kregen deze diensten 
te bezoeken.203 Het dagboek van Willem de Clercq laat zien dat Betsy James in de 

198 Dagboek De Clercq, 23.3.1836, 1.4.1836, 22.3.1837.
199 De ongedateerde brief [op of kort na 19.3.1837] van Höveker bevindt zich in het archief De Clercq.
200 Over oefenaar Kamans: par. 7.2.
201 Dagboek De Clercq, 20.11.1836.
202  ‘De Gemeente, de Vrienden en liefhebbers der oude en beproefde waarheid, en alle belangstellende 

ingezetenen dezer stad en elders, worden uitgenodigd om door ruimhartige inschrijvingen de kerkeraad 
in staat te stellen tot de aanbesteding van een nieuw kerkgebouw’ (Not 20.11.1855).

203 Minister Binnenlandse Zaken aan gouverneur, 28.8.1836 (NHA).
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morgendienst van 28 augustus 1836 de prediking van Van Velzen met veel ‘stich-
ting’ had bijgewoond, ‘die regt eenvoudig en kragtig moet gepredikt hebben, en 
zonder enigszins tot scheiding aan te manen’. ’s Avonds hadden E.A. Boissevain, 
James en Bruyn eveneens Van Velzen horen preken, ook zij waren ‘zeer te vreden’.204 
Willem Messchert beluisterde Van Velzen op 4 september 1836. Er moeten er meer 
zijn geweest:205

De Gescheidenen hebben hier thans eenen geregelden dienst en vele kennis-
sen en vrienden hebben dien reeds met groot genoegen bijgewoond onder het 
gehoor van Van Raalte en Van Velzen. Nu hoor ik dat er weder meer moeilijk-
heden zijn om het bij te wonen – Bousquet en zijne vrouw en Merckens zijn 
ook afgescheiden, doch de eerste nog niet bij de nieuwe gemeente gevoegd.

Ook leden van de Haagse Réveilkring woonden soms een dienst van Van Velzen bij. 
De kennismaking met deze predikant was hartelijk en zijn gebeden hadden ‘zeer 
veel genoegen gegeven’.206 

8.12 Terugblik

Een combinatie van theologische en sociaal-maatschappelijke factoren weerhield 
de  Amsterdamse Réveilkring van toenadering tot de Afgescheiden Gemeente.     

204  Dagboek De Clercq, 29.8.1836. Omdat het om twee diensten gaat zou de tweede ‘James’ opnieuw Betsy 
James kunnen zijn. Bruyn werd door De Clercq genoemd ‘onze concierge’.

205  De Clercq aan Groen, 20.9.1836 (BW II, 176). W.E. Dudok Bousquet (1803-1856) emigreerde naar de VS, hij 
was gehuwd met H.M. Chabot (geb. 1800). 

206 Brief Suze van Hall aan Scholte, 26.08.1839 (Smits V, 493-494).

Handschrift Dagboek Willem de Clercq bij 28 augustus 1836
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een verschillende visie op kerkherstel
Weliswaar vond de Réveilkring dat de Hervormde Kerk in diep verval was geraakt, 
maar toch mocht in die kerk de waarheid nog verkondigd worden: haar een ‘valse 
kerk’ noemen ging de Réveilkring te ver. Hierbij moet bedacht worden dat de ker-
kelijke situatie in Zwitserland, waarmee het Réveil in levendig contact stond, ern-
stiger was. Het was daar expliciet verboden om gereformeerde leerstukken van de 
kansel te prediken. Een breuk met de staatskerk was daar zonder meer te rechtvaar-
digen, vond het Nederlandse Réveil, maar niet in ons land. Da Costa en De Clercq 
beschouwden de Afscheiding in Nederland als gezocht en geforceerd. Bij Da Costa 
kwam hier nog een theologisch motief bij. Hij beschouwde Nederland als het Isra-
el van het Westen. Hoewel Israël meermalen in diep verval was geraakt hield God 
altijd een overblijfsel in leven. Vanuit dat perspectief kon ook een diep verval in de 
Hervormde Kerk geen reden zijn haar te verlaten. 

de ware kerk pretentie van de afgescheidenen 
De afgescheidenen presenteerden zichzelf op de synode van Amsterdam 1836 als 
de ware Gereformeerde Kerk in Nederland. Die pretentie werd door het kerkelijk 
pluriforme Réveil van de hand gewezen. De kerkelijke uitwaaiering in denomina-
ties was in de Amsterdamse Réveilkring opvallend groot (onder hen: lutheranen, 
remonstranten, doopsgezinden, Waals hervormden). De Clercq was van mening 
dat Gods kinderen in allerlei kerken te vinden waren en dat de katholieke band niet 
opgegeven mocht worden. Kerkelijk exclusivisme was het Réveil wezensvreemd. 
En Da Costa had reeds een ingrijpende keuze gemaakt door de Portugese synago-
ge te verlaten, hij zat niet op een nieuwe breuk te wachten. Bovendien benadrukte 
Da Costa het internationale karakter van de opwekkingsbeweging, waarvan ook de 
Afscheiding een uitloper was. Daar kwam bij: de Amsterdamse Réveilkring was, in 
tegenstelling tot de Haagse kring, minder confessioneel belijnd. Zo weigerden Am-
sterdamse réveilmannen mee te doen aan de kerkelijke strijd van de zeven Haagse 
heren. Dick Kuiper concludeert dat van een collectiviteit in sociologische zin – met 
gedeelde waarden en normen – in Amsterdam geen sprake was.207 

het streven van de afgescheidenen naar restauratie van vroeger tijden
De Amsterdamse Réveilkring kon niet uit de voeten met de voorliefde van de afge-
scheidenen voor de erfenis van Dordt, zoals die gestalte had gekregen in de 17e en 
18e eeuw. De actuele aanvallen op de grondslagen van het christelijk geloof vroegen 
om een nieuw belijden, aldus Da Costa. 

207 Dick Kuiper, ‘Kerngroepvorming, met name binnen het Amsterdamse Réveil’ 55, vgl. ook 61.
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verschil in spiritualiteit
Da Costa legde als Jood veel nadruk op de profetieën van het Oude Testament die op 
vervulling wachtten. De beloften aan het Joodse volk vond hij in de gereformeerde 
traditie onderbelicht. Tussen de profetische bijbellezingen van Da Costa en de be-
vindelijke taal van de oefenaars zit een wereld van verschil. 

sociaal-maatschappelijke kloof
Dick Kuiper toont aan hoezeer in het tijdvak 1815-1914 sprake was van een sterke 
vervlechting van aristocratische families binnen de Réveilkring.208 De leden van 
het Amsterdamse Réveil behoorden veelal tot de bovenste twee lagen van de Am-
sterdamse samenleving. Van sociale mobiliteit (verandering van stand) was geen 
sprake. Huwelijken werden binnen de eigen stand gesloten; bezit, sociale positie en 
status bleven binnen de eigen groep gehandhaafd. Da Costa behoorde tot een aan-
zienlijk geslacht van Sefardische Joden.209 De zwaarbevochten keuze van Van Hall 
om met de Afscheiding mee te gaan, bewijst hoe de sociaal-maatschappelijke kloof 
een rol speelde. De verstrengeling van kerkelijke, politieke en maatschappelijke be-
langen versterkte dit effect alleen maar: de wijze waarop Scholte kerkelijke wetten 
terzijde schoof werd door het Réveil als zeer provocerend ervaren.  

andere motieven?
De afgescheidenen dichtten leden van de Réveilkring soms motieven toe die niet 
steekhoudend kunnen heten. Couprie noemde angst voor aardse verliezen, schaam-
te en angst voor vervolging als redenen om niet met de Afscheiding mee te gaan.210 
Ten onrechte: het vervolgingsbeleid van de overheid brachten Da Costa, De Clercq en 
Koenen juist dichter bij de Afscheiding. Ook gebrek aan moed, door Obbes en Van der 
Heyden gesuggereerd,211 kan Da Costa moeilijk verweten worden. Als geen ander had 
hij de aanval op de geest der eeuw ingezet en de gevolgen daarvan ondervonden.  

208  Dick Kuiper, a.a. 11-62, m.n. 25, 55, 60. Opvallend aan het Amsterdamse Réveil is de vertegenwoordiging 
(4x) in de allerhoogste laag van de bevolking (koopmanspatriciaat en hoge regenten), en een sterke 
vertegenwoordiging van gegoede kooplieden (17x), behorend tot de één na hoogste stand. Buiten Amsterdam 
is slechts een minimale vertegenwoordiging van het Réveil te vinden in het koopmanspatriciaat (1x), 
daar behoorde de meerderheid tot de lagere burgerstand. Het Amsterdamse Réveil kende dus een sterk 
aristocratische inslag.

209  In tegenstelling tot de armere, uit oostelijk Europa afkomstige, Asjkenazische Joden (zie Bart Wallet, ‘Het 
Réveil als ‘joodsche Hervorming’’192-193).

210 Couprie, Iets tot versterking voor het geloof 47.
211 Dagboek De Clercq, 10.7.1837.
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9. De reactie van de 
Hervormde Gemeente  

9.1 De Herderlijke Brief  van februari 1836

De stroom van afscheidingsbrieven prikkelde de hervormde kerkenraad tot actie. Op 
8 oktober 1835 werd een voorstel van predikant W. Broes aangenomen om een stevig 
tegengeluid te laten horen op de bewering ‘dat het gereformeerd kerkgenootschap on-
der ons niet meer zoude bestaan’.1 Er deden inmiddels geruchten de ronde als zou de 
Afscheiding in de hoofdstad al duizenden aanhangers tellen.2 Het voorstel van Broes 
leidde tot publicatie van de Herderlijke Brief om een verdere uitbreiding van de kerke-
lijke Afscheidingsbeweging een halt toe te roepen. De predikanten Wildschut, Broes, 
Rooijens en Fabius schreven het concept.3 Een dergelijk officieel schrijven was niet ge-
heel nieuw in Amsterdam. In de 18e eeuw publiceerde de hervormde kerkenraad een 
soortgelijk schrijven tegen het ‘sektarisme’ van de Hernhutters.4  Tussen 1749 en 1751 
bevroeg de kerkenraad van Amsterdam vijftig leden van de gemeente – waaronder 
een catecheet en ziekentrooster – op hun vermeende sympathie voor deze beweging.5 
Dat juist in Amsterdam een Herderlijke Brief tegen de Afscheiding verscheen, had on-
getwijfeld te maken met de centrale positie die de Hervormde Gemeente als grootste 
van alle gemeenten in ons land innam. Wat je deed voor Amsterdam deed je voor het 
hele land.6 En zo verscheen in februari 1836 de Herderlijke Brief, ondertekend door alle 
zevenentwintig predikanten.7 Aan het origineel is een adhesiebetuiging toegevoegd 

1 Protocollen BKR 1833-1843 bij 8.10.1835.
2 Herderlijke Brief 7.
3  Vgl. ‘Levensberigt Wildschut’ in: JbMNL 1869, 17: ‘Hij [Wildschut, jhs] ontwierp de Herderlijke Brief, samen 

met Broes, Rooijens en Fabius, bij het ministerie van predikanten ter tafel gebracht’.
4  Paul H.A.M. Abels en Aart de Groot, ‘De achttiende eeuw’ in: Herman J. Selderhuis, Handboek Nederlandse 

Kerkgeschiedenis 557.
5  Zie Johan de Niet, ‘Confessional cure of souls and pietistic comfort in the Dutch Republic’ in: F.A. van 

Lieburg (ed.), Confessionalism and pietism. Religious reform in early modern Europe (2006) 207.
6  Vgl. het gezegde van hoogleraar Van Hengel bij het overlijden van de vooraanstaande Amsterdamse 

predikant Willem Broes: ‘Door hetgeen hij trouwens voor Amsterdam gedaan heeft, heeft hij het gansche 
Vaderland aan zich verpligt’ (‘Levensberigt Broes’ in: JbMNL 1858, 121).

7  De namen van 27 predikanten staan in alfabetische volgorde als ondertekenaars onder de Herderlijke Brief, 
d.d. 1 februari 1836, te weten: E. Begemann, F.H. van Berck Colenbrander, J. Brave, W. Broes, J.B.H. Bruinier, 
J. Corstius, J.C. Fabius, J.A. Hachenberg, A.H. ter Hoeven, S.D. de Keizer, J. Kortenhoef Smith, W. van der 
Leeuw, G.A. van Limburg Brouwer, D.J. Mackay, M. van Meeteren, R.J. van der Meulen, J. Muntendam, Is. 
Prins, J.C. Riehm, G.J. Rooyens, H.J. Tol, J.J. van Voorst, H. Weyland, H. Wildschut, J.L. Wolterbeek, H.J. 
Wunder, J.P. Wijs.
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met de handtekeningen van evenzoveel ouderlingen.8 In de unanieme onderteke-
ning zagen de Amsterdamse ouderlingen een prachtig bewijs van de eensgezindheid 
van hun predikanten, die ‘van ons allerheiligst geloof eene zoo kernachtige belijde-
nis’ hadden gegeven.9  Heel de Hervormde Kerk zou de Amsterdamse hervormde pre-
dikanten dankbaar moeten zijn.10

9.2 Inhoud van de Herderlijke Brief

De brief bestond uit een antithetisch en een thetisch deel. In het eerste deel wezen de 
hervormde predikanten de beschuldiging van de hand dat zij afweken van de gere-
formeerde leer, zoals de Amsterdamse afgescheidenen beweerden in hun gedrukte 
rekest aan de koning. Volgens de hervormde predikanten was deze beschuldiging 
bedoeld om verdeeldheid te zaaien.11 De afgescheidenen waren druk bezig overal ge-
meenten te stichtten, als waren hun predikanten ‘met een Apostolisch gezag bekleed’. 
Gelukkig liet het ‘beste, en verre weg het grootste deel der Gemeente’ zich niet door 
hen van de wijs brengen.12 Veel kerkgangers waren gesteld op hun voorgangers, zelfs 
velen die kritiek hadden wezen het scheuren van de kerk af. De hervormde predikan-
ten kwalificeerden de Afscheiding als een onbezonnen actie.13 Bij de afgescheidenen 
ontbrak het juiste zicht op het evangelie, hun godsdienstig gevoel was uit balans, 
duistere uitdrukkingen golden bij hen als maatgevend, de Bijbel citeerden ze op de 
klank af, ze pretendeerden toegang te hebben tot Gods verborgen raad, de ruimte van 
het evangelie perkten ze in waardoor alle geloofsvreugde verdween. 

De Herderlijke Brief bevatte daarna een thetisch gedeelte. Daarin zetten de hervorm-
de predikanten uiteen hoe ze zelf tegen de Bijbel en de gereformeerde belijdenisge-
schriften aankeken.14 Het Woord van God hielden ze voor de zuivere bron van kennis 
en onfeilbare toetssteen van de praktijk. Een binding aan de ‘letter’ van de gerefor-
meerde belijdenis verwierpen ze. Ook gerespecteerde voorgangers als Nahuys en De 
Haas zouden zo’n binding nooit hebben bepleit. Predikanten waren alleen gebonden 
‘aan den hoofdinhoud en het wezen’ van de leer, die gegrond was op Gods Woord. Dat 
de catechismusprediking nog altijd plaats vond, bewees dat de gereformeerde leer 

8  Protocollen BKR 1833-1843, inv. nr. 36. De volledige titel was: Herderlijke Brief van de gezamenlijke bedienaren 
van het Evangelie onzes Heeren en zaligmakers Jezus Christus in de Nederduitsche Hervormde Gemeente te 
Amsterdam aan dezelve gemeente (Amsterdam 1836). De Herderlijke Brief werd meerdere keren herdrukt. Het 
origineel met handtekeningen van de predikanten bevindt zich in ‘Ingekomen Stukken bij den Bijzonderen 
Kerkeraad’, inv.nr.77, stuk 363. Hier ook de originele steunbetuiging van de ouderlingen (stuk 364).

9  Acten van het Presbyterium Amsterdam 1834-1841, 13.2.1836, art. 2 (de Acten bevinden zich abusievelijk in 
het archief van de Geref. Kerk) en Protocollen BKR, not.18.2.1836, art.4.  Het presbyterium was het college van 
ouderlingen, het vergaderde vier keer per jaar en behandelde zaken als lidmatenboeken en kasrekeningen.

10  Op verzoek van de ouderlingen werd hun adhesiebetuiging in de notulen opgenomen, ‘ten einde tot een 
duurzaam bewijs te verstrekken, dat Predikanten en Ouderlingen, dezer Gemeente in eene zoo hoogst 
gewigtige aangelegenheid geheel eenstemmig hebben geoordeeld.’

11 Herderlijke Brief 6.
12 a.w. 7-8.
13 a.w. 7-10.
14 a.w. 10-12.
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hoog genoteerd stond. Alle hervormde predikanten verklaarden de ernst van de zon-
de te erkennen en de ‘verdoemelijkheid’ van de wereld naar Gods maatstaven. Tege-
lijk was er door Jezus’ bloed verlossing en vergeving voor ieder die gelooft. Ieder kon 
zelf aan de hand van de Bijbel vaststellen dat de preken van de hervormde predikan-
ten naar Gods Woord waren.15 

9.3 Reacties op de Herderlijke Brief

Met de uitgave van de Herderlijke Brief bekenden de hervormde predikanten kleur. 
Het riep diverse reacties op, positief en negatief, en van verschillende kanten: afge-
scheidenen, hervormden en (relatieve) buitenstaanders.   

9.3.1  reacties van afgescheiden zijde

H.P. Scholte
Scholte zag in de Herderlijke Brief het bewijs hoe onwetend de hervormde predikan-
ten waren over wat zich onder het kerkvolk afspeelde. Zij deden alsof de afgeschei-
denen gelijk te stellen waren aan scheppianen – een sekte die zich op rechtstreekse 
goddelijke boodschappen beriep.16 Scholte wees verder op het eerste nummer van 
het Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand. De redactie had daarin 
beloofd zich nooit te mengen in godsdienstige twisten.17 Die belofte was met de Her-
derlijke Brief verbroken. Verder kritiseerde Scholte de vaagheid waarmee de Herder-
lijke Brief over de binding aan de gereformeerde belijdenis sprak:18

Wat is toch ulieder geloof? Wat belijdt gijlieden? Zoo velen uwer tot het Neder-
duitsche Hervormde Kerkgenootschap behooren, hebt gij in uwen Herderlijken 
Brief verklaard u nooit verbonden te hebben geacht om de wijze der bepaling van 
leerstukken in de Formulieren van eenigheid der Gereformeerde Kerk te volgen.  

Scholte typeerde de Amsterdamse predikanten als blinde herders die streden 
zonder plan: ze vertelden niet wat ze verdedigden, evenmin wat ze bestreden.19 
En de enkeling onder hen die nog loyaal aan de gereformeerde leer was, had door 
te ondertekenen de ketterijen van zijn collega’s ‘vergoeilijkt’ en ‘bedekt’, en droeg 
daarvoor volle verantwoordelijkheid. Scholte sprak van de ‘verderfelijke’ gevolgen 
‘eener voortdurende verbroedering’, de eer van mensen vonden deze predikanten 
belangrijker dan de eer van God.20   

15 a.w. 13-14.
16  De Ref 1e S (1837) 62; vgl. CB 64: KR aan gemeente, 27.10.1837. Voor een typering van de scheppianen: zie het 

slot van par. 11.2 (voetnoot 17).
17  In een tweedelig artikel ‘Het Maandschrift voor Christenen van den Beschaafden Stand’ in: De Ref 1e S 

(1837) 161-175 en 217-231. Op p. 161 de verwijzing naar het eerste nummer van het Maandschrift.
18 Scholte, a.a. 166 (cursivering van Scholte).
19 Scholte, a.a. 167.
20 Scholte, a.a. 220.



214

A.M.C. van Hall
Advocaat Van Hall vond het onthullend dat de Herderlijke Brief de leer van de uit-
verkiezing achterwege liet. Met deze ‘gedrukte belijdenis’ vielen de Amsterdamse 
predikanten door de mand.21

J.C. Couprie
Jacob Couprie stelde in een brochure dat de leer van de ‘vrijmagtige Genade’ niet 
meer werd verkondigd door deze hervormde predikanten.22 Hij ontkende dat er 
continuïteit was tussen de huidige generatie hervormde predikanten en hun gere-
formeerde voorgangers Perizonius, Van Herwerden en De Haas.23 De suggestie dat 
de afgescheidenen de preken van de hervormde predikanten niet hadden getoetst 
aan Gods Woord, wees hij van de hand.24 Dat deden ze wel en juist daarop baseerden 
ze hun conclusie dat het gros van de hervormde dominees preekte als de remon-
stranten. Niet de afgescheidenen waren scheurmakers, maar de hervormde pre-
dikanten die van de gereformeerde leer afweken.25 De visie dat de afgescheidenen 
onruststokers waren was gebaseerd op een onbijbelse opvatting van rust. Christus 
was niet op aarde gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. De geschiede-
nis van de kerk liet voortdurend zien dat de christelijke waarheid werd aangeval-
len.26 De vijandschap van de hervormde predikanten tegen de afgescheidenen was 
vijandschap tegen de gereformeerde leer, die ze niet bevindelijk kenden.27 Zoals de 
massa zich ergerde aan Jezus, zo ergerde de huidige generatie predikanten zich aan 
de ‘dompers’. De discussie ging niet over de ruimte van het heilsaanbod, maar over 
het remonstrantse standpunt van de hervormde predikanten.28 En ja, het aantal af-
gescheidenen was niet groot, maar het kon de hervormde predikanten niet ontgaan 
dat ‘honderden, zoo niet duizenden’ de kerkdiensten verzuimden, om ‘zich met 
elkander te vereenigen, in het bidden, psalmzingen en bespreken van de zuivere 
Gereformeerde Waarheid (...) in die kostelijke boeken, die nog spreken na hunnen 
dood.’29 Couprie wees de Afgescheiden Gemeente aan als de place to be: daar werd de 
oude beproefde leer beleden, daar werd uit die leer geleefd.30 Wie de geschriften van 
de vaderen las zag direct het verschil tussen de gereformeerde leer en ‘de ligtzinnige 
en troostelooze die in onze dagen wordt gepredikt’.31

21 Van Hall aan De Clercq, 2.7.1836.
22  J.C. Couprie, Eenige aanmerkingen op den herderlijken brief, van al de leeraren der gereformeerde gemeente, te 

Amsterdam, aan derzelver gemeente, door J.C. Couprie, lidmaat der Gereformeerde Gemeente alhier (Höveker 
Amsterdam, 2e druk, 1836). 

23 Couprie, a.w. 14. Over Perizonius, Van Herwerden en De Haas: het begin van par. 3.1.
24 Couprie, a.w. 2.
25 Couprie, a.w. 6v.
26 Couprie, a.w. 8.
27 Couprie, a.w. 38.
28 Couprie, a.w. 35, 40.
29 Couprie, a.w. 41.
30 Couprie, a.w. 51. 
31 Couprie, a.w. 52-53.
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W.H. Meijer32

Oefenaar Meijer klom in de pen nadat een aantal hervormde gemeenteleden hun 
instemming betuigden met de Herderlijke Brief van hun predikanten.33 Meijer sprak 
zijn verbazing uit over de blindheid van deze leden, die niet doorhadden dat de ge-
reformeerde leer was ingeruild voor een ‘eigen gerechtigheid’. God zou echter op-
komen voor zijn eer in de kerken van de Afscheiding, waar de vrije genade werd 
gepredikt.34 Zonder inzicht in eigen onmacht en verdoemelijkheid kon er geen red-
ding zijn. Een zondaar moest ‘tot aan de fondamenten toe ontbloot worden van al 
zijne bedekselen en vijgenbladeren’, menselijke deugden noemde Meijer een ‘weg-
werpelijk kleed’.35 Alleen het ‘eeuwig geldende borgbloed’ van Christus gaf een 
mens hoop. Prediking moest een oproep tot bekering zijn, maar daarover hoorde 
je de hervormde predikanten niet.36 Wie Gods volk typeerde als ‘geestdrijvers’ zou 
de goddelijke straf niet ontlopen.37 Alleen voor de kerken van de Afscheiding was 
er toekomst. De Geest zou allen die nog aarzelden uit de Hervormde Kerk leiden.38 

H. de Cock
De Herderlijke Brief trok eveneens de aandacht van afgescheidenen elders. Hendrik 
de Cock oordeelde scherp: 39 

De dominees van Amsterdam hebben met elkander een schandelijke en ket-
tersche brief uitgegeven die zij herderlijke brief noemen om velen nog terug te 
houden en te verleiden maar die heeft reeds eene voor hen verkeerde werking 
gedaan en zal het verder ook doen (...) Allen hebben dien brief onderteekend 
maar twee van die onderteekenaars zijn reeds gestorven, en twee liggen nog 
zeer ziek onder anderen Corstius. De Heere komt met Zijne oordeelen.

32  Willem Hendrik Meijer was een van de oefenaars in de Amsterdamse gemeente. Op 22 juni 1836 protesteerde 
hij tegen het kerkenraadsbesluit om het oefenen aan banden te leggen (Not 15, 22.6.1836).  Meijer ging door 
met een stichtelijk woord te spreken (vgl. de bezwaren tegen het spreken van Meijer in Not 128, 18.5.1838). Op 
18 oktober 1839 stuurden enkele leden een brief naar de kerkenraad met de wens dat Meijer tot predikant zou 
worden opgeleid (Not 217, 18.10.1839). In juli 1845 waren de afgescheidenen in Haarlem boos dat Meijer daar 
niet mocht spreken (Not 15.7.1845). In november 1847 vroeg het gezin Meijer attestatie aan naar Edam (Not 
16.11.1847). Op 21 december 1847 nam Meijer afscheid in de vergadering van de kerkenraad. Hij werd in Edam 
spoedig ouderling (Not 6.6.1848; vgl. CB 16.2.1849).

33  Meijers brochure verscheen na die van Couprie, zoals blijkt uit de vermelding dat Z.H. van der Feen en 
J.C. Couprie de Herderlijke Brief al hadden gewogen (p. 8). De brochure van Meijer had als titel Ernstig en 
waarschuwend woord aan mijne stad- en landgenooten, inzonderheid aan eenige hervormde ledematen, schrijvers 
der dankbare uitboezeming aan de leeraars der Amsterdamsche gereformeerde gemeente, op hunnen herderlijken 
brief aan derzelver gemeente (Höveker Amsterdam 1836).

34 Meijer, a.w. 3.
35 Meijer, a.w. 9-11.
36 Meijer, a.w. 7-8.
37 Meijer, a.w. 13.
38 Meijer, a.w. 16.
39  De Cock aan Frouwe Venema, 11.3.1836. De Cock blijkt redelijk goed op de hoogte: in 1835 overleed D.M. 

Kaakebeen (47), maar hij was geen ondertekenaar van de brief; in 1836 overleed J.P. Wijs (57). De vermelding 
van Corstius valt op, hij gold als orthodox. Overigens zou Corstius De Cock ruimschoots overleven.
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9.3.2  reacties van niet-afgescheiden geestverwanten

Z.H. van der Feen40

Ook van niet-afgescheidenen kwamen reacties binnen. De arts en publicist Z.H. van 
der Feen greep de gelegenheid aan om zich te richten tot het bevindelijk-orthodoxe 
deel in de Hervormde Gemeente, dat kon spreken van Gods verborgen werk aan hun 
ziel.41 Van der Feen hekelde het feit dat de Amsterdamse hervormde predikanten een 
wig trachtten te drijven tussen deze orthodoxen en de afgescheidenen. Hij kwalifi-
ceerde de schrijvers van de brief als ‘valse profeten’. De onrust in de kerk veroorzaak-
ten ze zelf.42 Ook remonstranten zouden gemakkelijk hun handtekening onder de 
Herderlijke Brief kunnen zetten. De eis tot geloof kwam zonder onderscheid tot allen, 
geen woord over de onbekwaamheid van de mens tot enig goed, of dat een mens zon-
der wedergeboorte dood ligt door eigen schuld, geen woord dat het geloof een gave 
van God is, niets over de gereformeerde verkiezingsleer.43 Van der Feens conclusie 
loog er niet om: in de Herderlijke brief klonk niet de stem van de goede Herder.44 Alle 
predikanten hadden hun handtekening onder dit document gezet, dus wist je zeker 
dat niemand van hen zich gebonden achtte aan de gereformeerde leer.45 Van der Feen 
noemde het onverantwoord nog langer bij zulke predikanten te kerken.46 

J.H. Albrecht47

Ook J.H. Albrecht, de vroegere voorman van het Deutsche Christentumgesellschaft in 
Amsterdam, nam het voor de afgescheidenen op.48 De hervormde predikanten kwa-

40  Zacharias Henric van der Feen bleef lid van de Hervormde Gemeente, hoewel hij ernstige bezwaren uitte 
tegen de theologische opvattingen van zijn predikanten. Zo bekritiseerde hij het nieuwe catechisatieboekje 
van de Amsterdamse predikanten (par. 3.7.2). Over Van der Feen: par. 4.6. 

41  Broederlijke brief aan de gemeente des Heeren, na de in het licht verschijning eener Herderlijke brief der leeraren in 
de Gereformeerde gemeente te Amsterdam (Amsterdam 1836; d.d. 26.1.1836) 11.

42 a.a. 3, 10.
43 a.a. 11-15.
44 a.a. 6.
45 a.a. 4, 8, 10.
46  Zie Van der Feen, Opwekking aan de niet afgescheidene geloovige medeledematen der Gereformeerde Gemeente 

te Amsterdam bij gelegenheid van het aanstaande beroep ter vervulling der openstaande leeraarsplaats in onze 
gemeente (Amsterdam 1840) 7-8.

47  J.H. Albrecht was geboren in 1782 in Hessen; op 6-jarige leeftijd verhuisde hij naar Amsterdam; 
aanvankelijk lid van de Gereformeerde Kerk. In 1810 meldde hij zich aan bij het Deutsche Particular 
Gesellschaft, waarvan hij een markant leider werd. Hij ontplooide veel zendingsactiviteiten. Over hem 
en het Deutsche Christentumgesellschaft: P.N. Holtrop, Tussen pietisme en Réveil; een kort overzicht 
bij Paul H.A.M. Abels en Aart de Groot, ‘De achttiende eeuw’ in: Herman J. Selderhuis (red.), Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, 558-559. Het Deutsche Christentumgesellschaft was in 1784 opgericht door 
de Augsburgse theoloog Johann August Urlsperger (1728-1806), met als doel om de neologie te bestrijden. 
De internationale organisatie werd een oecumenische ontmoetingsplaats van geestverwanten. In 
Amsterdam bestond de kring voornamelijk uit lutheranen die de kant van de bezwaarden kozen in de 
Lutherse kerk. De Amsterdamse kring werd formeel in 1833 opgeheven.

48  J.H. Albrecht, Broederlijke aanmerkingen op den Herderlijken Brief, van al de Leeraars der Hervormde Gemeente 
te Amsterdam. Aan de uitverkorenen hier en elders (Amsterdam z.j. [1836]). De brochure was geschreven ‘uit 
naam van het duitsche gezelschap: ter bevordering van de zuivere waarheid en ware godzaligheid.’
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lificeerde hij als ‘leugenpredikers’. Zij hadden als ‘roofwolven’ de kerk van haar gere-
formeerde belijdenis beroofd.49 Reeds in het Algemeen Reglement van 1816 was het 
fundament van de Gereformeerde Kerk aangetast. Sindsdien verspreidden ‘Armeni-
aansche en Pelagiaansche verdoemelijke leerstelsels’ zich als de pest in scholen en 
kerken.50 De goddelijke waarheden werden op de Amsterdamse kansels verdraaid 
en verloochend.51 Herlezing van de Herderlijke Brief kon iedereen overtuigen ‘van de 
schromelijke afwijking der zuivere Waarheid en onzer formulieren van Eenheid’. Ie-
der kon nu weten wat je van deze predikanten denken moest.52 Evenals Van der Feen 
riep Albrecht zijn lezers op niet meer de diensten van deze Amsterdamse predikanten 
bij te wonen: ‘Gaat uit het midden van hun – en scheidt u af – zegt de Heere!’ 

W. de Clercq
Afwijzend over de Herderlijke Brief was eveneens réveilman Willem de Clercq in een 
brief aan Groen van Prinsterer. Ook De Clercq vond dat de predikanten in de Her-
derlijke Brief diverse leerstukken van de Gereformeerde Kerk naar de achtergrond 
schoven of tegenspraken.53 Hij noemde het een leugen dat deze predikanten ‘den 
vollen raad Gods’ verkondigden, zoals ze beweerden. Ook De Clercq zag het bijwo-
nen van de prediking in de Hervormde Gemeente niet langer zitten: ‘Waar zullen 
wij nu gaan daar al deze domines solidair zich verklaren. Wij vluchten naar Huet,54 
maar ook daar hoor ik niet wat Luther en Calvijn verkondigd hebben.’ 

9.3.3  reacties van hervormde medestanders op de Herderlijke Brief

D.Th. Huet55

De Herderlijke Brief kreeg ook bijval, vooral van de Rotterdamse predikant Daniel 
Théodore Huet in de publicatie Gedachten over den Herderlijken brief der Nederduitsche 
Hervormde Predikanten te Amsterdam.56 Huet was blij dat de theologische ruzies uit 

49 Albrecht, a.w. 3.
50 Albrecht, a.w. 5, vgl. 21.
51 Albrecht, a.w. 6.
52 Albrecht, a.w. 7, vgl. 19, 21.
53 De Clercq aan Groen, 22.2.1836 (BW II, 152v).
54 Bedoeld is: Pierre Josué Louis Huet (1799-1846).
55  Daniel Théodore Huet (1790-1858); predikantszoon; oom van de bekende Conrad Busken Huet; Waals 

predikant te Breda 1814, Middelburg 1820, Rotterdam 1822 (emeritaat 1856). In zijn lange Rotterdamse 
ambtsperiode was hij ‘algemeen bemind en geacht’. Huet bleef ongehuwd. Hij hielp tijdens ontstane 
vacatures de Rotterdamse Remonstrantse Gemeente aan preekbeurten, hij was de eerste hervormde 
predikant die dit deed (voor het eerst op 25 nov. 1827). Huet was actief in de Rotterdamse afdeling tot Nut 
van ’t Algemeen. Over D.Th. Huet: JbMNL 1874, 116-129.

56  Volledige titel: Gedachten over den Herderlijken brief der Nederduitsche Hervormde Predikanten te Amsterdam 
aan hunne gemeente door den schrijver van het ‘Eenvoudig woord over de godsdiensttwisten van den dag, in 
de Nederlandsche Hervormde Kerk (Rotterdam 1836). Al eerder had Huet een anoniem werkje tegen de 
Afscheiding geschreven: Eenvoudig woord over de Godsdienstige twisten van den dag enz. (Rotterdam 1834). 
In 1836 hield hij een ‘Volkslezing over de verdraagzaamheid’. Huet was een criticus van de bekende 
Rotterdamse predikant J.J. van Oosterzee (vgl. JbMNL 1873, 123).
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de 17e eeuw passé waren (‘en God geve, dat wij er zulk eenen nimmer beleven!’).57 
Hij vond het eigenwijs van de afgescheidenen om de hervormde predikanten van 
dwalingen te betichten: ‘Meent gij het beter te weten, dan zeven en twintig geleer-
de, godvruchtige en uit éénen mond sprekende predikanten?’ Het ontbrak de afge-
scheidenen aan nederigheid en onderdanigheid: ‘gij zondigt grootelijks tegen de 
orde door God in Kerk en Staat vastgesteld’.58 De Afscheiding had geleid tot wanorde 
en verdeeldheid in kerk en samenleving. De publicatie van de Herderlijke Brief was te 
veel eer voor dit soort mensen. Hun vertrek uit de Hervormde Kerk kon geen verlies 
heten: zo werd het kaf van het koren gescheiden.59

Interessant is Huets poging om de Afscheiding in de context van de eigen tijd 
te plaatsen. Dweperij was ons land binnengedrongen en had oude leergeschillen 
opgerakeld.60 Maar deze dweperij richtte de pijlen op de verkeerde tegenstander. 
Hervormde predikanten in Nederland moest je niet gelijkstellen met (sommige) 
protestantse collega’s uit Duitsland en Frankrijk. Hier vond je geen predikanten die 
‘Christus verloochend hebben’ en die ‘Gods Woord tot een bedrieglijk en fabelach-
tig menschenwoord verlaagd’ hebben.61 De dwepers beschouwden de mens als een 
‘magteloos, ontaard, ja redeloos’ wezen, ze vervielen tot extreme en onverdraagza-
me denkbeelden, ze probeerden Gods raadsbesluiten binnen te dringen, de Bijbel 
hanteerden ze willekeurig, hun vroomheid had niets te maken met deugd en tot 
overmaat van ramp probeerden ze iedereen voor hun overtuiging te winnen. Vooral 
de lagere volksklasse was hier vatbaar voor.

Huet roemde de eensgezindheid van de Amsterdamse predikanten. Tegenover 
de duistere uitdrukkingen van de dwepers leerden zij een godsdienst ‘van licht en 
waarheid’, zij lieten hun godsdienstig gevoel leiden door de ‘opgeklaarde rede’;62 zij 
plaatsten bijbelteksten in de juiste context en citeerden niet op de klank af.63

 Opvallend kritisch liet Huet zich uit over de gereformeerde belijdenisgeschriften. Ten 
onrechte hadden deze menselijke formulieren gezag in de kerk verworven. ‘Wie dus den 
hoofdinhoud en het wezen der Christelijke leer wil leeren kennen, raadplege geene door 
leugenachtige menschen opgestelde formulieren, maar den Bijbel; wie weten wil, of predi-
kanten eene regtzinnige leer verkondigen, vergelijke hunne prediking met den Bijbel.’64 De 
afgescheidenen maakten zich schuldig aan ‘slaafsche formulier-regtzinnigheid’ en ‘ver-
standelooze geestdrijverij’.65 Zij doofden het licht van tweehonderd jaar tijd, zij verwoestten 
alle zedelijkheid en deugd. Huet bepleitte krachtige maatregelen tegen dit slag  mensen.66

57 Huet, a.w. 1-2.
58 Huet, a.w. 7-9.
59 Huet, a.w. 41.
60 Huet, a.w. 11-13.
61 Huet, a.w. 15-18.
62 Huet, a.w. 19-20.
63 Huet, a.w. 22-28.
64 Huet, a.w. 34.
65 Huet, a.w. 36-37.
66 Huet, a.w. 38-40.
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9.4 Correspondentie tussen J.D. Janssen en H.H. Donker Curtius

Ook J.D. Janssen, de invloedrijke secretaris op het Departement van Hervormde Ere-
dienst, reageerde enthousiast op de Herderlijke Brief: ‘In Amsterdam gaat het zeer 
goed; die Herderlijke Brief doet de beste werking, vooral omdat alle geteekend hebben, 
dat had ik niet durven verwachten’, zo schreef hij aan de voorzitter van de hervormde 
synode, Donker Curtius.67 Maar de Arnhemse predikant dacht daar anders over.68 De 
doelgroep op wie de Amsterdamse hervormde predikanten mikte, viel niet te over-
tuigen. En de Amsterdamse predikanten namen een risico door de zaak op inhou-
delijk niveau te tillen, waardoor de ‘Dordtsche regtzinnigheid’ in geding kwam. Een 
opvallende analyse. Inderdaad raakte Anna Catharina door het lezen van de Herder-
lijke Brief overtuigd ‘dat alle de Leeraren zijn overeengekomen om de zuivere Gere-
formeerde leer tegen te werken’, en voegde zij zich daarom bij de afgescheidenen.69 
Ook J.A. Wormser noemde de publicatie van de Herderlijke Brief één van de redenen 
voor zijn afscheiding: ‘omdat wij voortaan geene band van vereeniging vonden met 
een kerkgenootschap, bij hetwelk toch, ook blijkens de verklaring der leeraars zelve 
binnen deze stad, in February ll gedaan, om eigenlijk te spreken, geene stellige Ge-
loofsbelijdenis meer bestaat.’70 

9.5 Andere maatregelen van de hervormde kerkenraad

In maart 1836 nam de hervormde kerkenraad een aanvullend initiatief tegen de 
aanhoudende afscheidingen.71 Wie aankondigde te vertrekken werd voor een we-
kelijks vergaderende commissie ontboden, in een laatste poging de betrokkene op 
andere gedachten te brengen. Nog andere maatregelen werden bedacht maar die 
haalden het niet: potentiële afgescheidenen laten bezoeken door predikanten, hen 
ontbieden op de kerkenraad of uitsluiten van armenzorg en onderwijs. 

Toen de afscheidingen van de Hervormde Gemeente desondanks aanhielden be-
pleitte de kerkenraad als extra maatregel: meer investeren in geloofskennis. Want 
een blik op de lijsten van de afgescheidenen liet zien dat zij ‘voornaamlijk de minst 
in der Godsdienst onderwezen Leden der Gemeente’ waren.72 De Afscheidingsbe-
weging als achterstandsprobleem – een visie die laat zien hoe ver men inhoudelijk 
uit elkaar was gegroeid.        

67 Brief van Janssen aan H.H. Donker Curtius, 9.3.1836 (Bos III, 68).
68 Brief Donker Curtius aan Janssen, 11.3.1836 (Bos III, 70).
69 Zie inv.nr.181, nr.63 (17.3.1836).
70  Inv. 181, nr. 109 en 110,  7.12.1836.  De brief van Wormser (nr. 110) fungeerde merkwaardigerwijs als een 

begeleidend schrijven bij de afscheidingsbrief van zijn broer Hendrik Wormser te Nijverdal (nr. 109).
71  Volgens art. 6 van dezelfde notulen (21.4.1836) waren er op dat moment officieel 149 afgescheidenen, een 

verdubbeling in drie maanden tijd (op 24.1.1836 stonden er 75 afgescheidenen geregistreerd). Het was op 
dat moment onduidelijk hoe de Afscheiding zich zou ontwikkelen.

72  Acten van het Presbyterium Amsterdam (1834-1841), 2.1.1841 (p. 332-333); Protocollen BKR, 19.11.1840 (inv. nr. 36).
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9.6 Terugblik 

De reden van de Amsterdamse predikanten om een Herderlijke Brief  te publiceren 
lag in hun  positie als voorgangers van de grootste Hervormde Gemeente van het 
land. Wat je deed voor Amsterdam, deed je voor het hele land. Een ander motief lag 
in separerende tendensen die in Amsterdam onmiskenbaar aanwezig waren: dui-
zenden leden bezochten de kerkdiensten niet meer. De predikanten trachtten met 
de brief een verdere toename van de Afscheiding tegen te gaan. Met de unaniem 
ondertekende brief presenteerden de hervormde predikanten zich als  éénheid naar 
buiten. Dat was tamelijk verrassend, want sommige predikanten stonden als ortho-
dox gereformeerd te boek. De brief had ook effecten die de hervormde predikanten 
mogelijk niet hadden voorzien. Zo wees synodevoorzitter Donker Curtius op het 
risico dat de  Herderlijke Brief de discussie naar inhoudelijk niveau tilde: de Dordt-
se rechtzinnigheid kwam in geding. Ook riep de unanieme ondertekening vragen 
op over de waarde van de binding aan de gereformeerde leer, want niet alle predi-
kanten namen die nauw. En voor het eerst begonnen niet-afgescheidenen – Van der 
Feen, Albrecht, De Clercq – hervormde gemeenteleden op te roepen de kerkdiensten 
niet langer bij te wonen. Zo speelde de Herderlijke Brief de Afscheiding eerder in de 
kaart dan dat ze haar tegenging. 
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10. De reactie van 
de overheid 

10.1 Inleiding 

Scholte en De Cock waren de gangmakers van de kerkelijke Afscheidingsbewe-
ging. Beiden belandden daarvoor in de gevangenis.1 Hoe kon het zo ver komen in 
het vanouds tolerante Nederland? Koning Willem I speelde daarbij, anders dan de 
afgescheidenen dachten, een cruciale rol. Hij beschouwde zichzelf als de vader des 
vaderlands en regeerde als een verlicht despoot volgens het motto ‘alles voor het 
volk, niets door het volk’. Pas met de grondwet van 1848 kwam hierin verandering. 
Het koninkrijk van Willem I omvatte tot 1830 zowel de noordelijke als de zuidelijke 
Nederlanden (België). De koning continueerde, gesteund door zijn oudgediende mi-
nisters C.F. van Maanen (1769-1846) van Justitie en F.W.F.Th. van Pallandt van Kep-
pel (1772-1853) van Hervormde Eredienst, de unificatiepolitiek uit de Franse tijd.2 
Willem I had met Van Maanen gewerkt aan de totstandkoming van de grondwet 
van 1815. Doel van deze wet was, aldus Van Maanen, dat de staat godsdienstigheid, 
zedelijkheid en deugd bevorderde en partijschappen en burgertwisten tegenging.3 
De Tweede Kamer had destijds geen zelfstandige macht. Het parlement bestond 
uit aristocraten die de koning loyaal gezind waren. De ministeriële verantwoorde-
lijkheid moest nog uitgevonden worden. Koning Willem I regeerde als een ‘abso-
luut vorst’ gedurende de periode 1813-1840. Hij draaide de onbeperkte vrijheid van 
godsdienstuitoefening uit 1798 terug.4 Sinds de Franse tijd was aan de bevoorrech-

1  De Cock zat drie maanden vast in Groningen (28 november 1834 - 26 februari 1835), Scholte vijf dagen in 
Appingedam (28 november - 2 december 1835). Ook Van Raalte bracht enkele dagen in de gevangenis door 
vanwege opruiing en belediging van het bevoegde gezag (in 1836 in Ommen, in 1837 in Arnhem). Vgl. Emo 
Bos, Souvereiniteit en Religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten (Hilversum 2009) 351v.

2  Al vertrokken de Fransen uit Holland, hun erfenis van unificatie en centralisatie lieten ze na: de invoering 
van de burgerlijke stand, de rechtspraak, gelijkheid voor de wet. Zie Ido de Haan, Het beginsel van leven en 
wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw (Amsterdam 2003).

3  Vgl. Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 503. Elisabeth Kluit schreef een biografie over C.F. van Maanen (1769-
1846). Zij behandelt alleen de periode tot 1813, van een vervolgdeel is het niet gekomen.

4  In 1798, tijdens de Bataafse tijd, werd de godsdienstvrijheid verruimd. Het omvatte naast individuele vrijheid 
ook vrijheid van eredienst, belijden en organisatie. Maar de staatsregelingen van 1802 en 1805 verstevigden de 
band tussen overheid en kerken. De constitutie van Lodewijk Napoleon van 1806 maakte de godsdienstvrijheid 
afhankelijk van het staatshoofd als wetgever. Een ministerie van Eredienst werd ingesteld met vergaande 
bevoegdheden. Deze lijn trok Willem I door (vgl. Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 502).
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te positie van de Gereformeerde Kerk een eind gekomen.5 Paradoxaal gevolg van 
deze ontwikkeling was dat de invloed van de overheid op de kerk groter werd dan 
ooit. De kerken werden beschouwd als een functie van de staat, dienstbaar aan de 
opbouw van de natie.6 De voormalige zeven verenigde provincies moesten worden 
samengesmeed tot een nieuwe eenheid. Daartoe werden nieuwe ministeries ge-
formeerd: het ministerie van de Hervormde en andere Erediensten en het minis-
terie van Rooms-Katholieke Eredienst. De koning liet hiërarchische reglementen 
vervaardigen voor de Hervormde Kerk, de Lutherse Kerk en de Rooms-Katholieke 
Kerk. Het ideaal van Willem I was een Hervormde Kerk boven geloofsverdeeldheid.7 
Kerkelijke breuken uit het verleden moesten worden hersteld, zoals die tussen de 
Oudkatholieke Kerk en Rooms-Katholieke Kerk of tussen de Evangelisch Lutherse 
Kerk en de Hersteld Lutherse Kerk. Het liefst zag de koning een vereniging van pro-
testanten en rooms-katholieken. 

De kerkelijke Afscheidingsbeweging uit de jaren 1830 verstoorde deze gedroom-
de eenheid. Daar kwam bij dat de koning in 1830 een gevoelige slag te verwerken 
kreeg door het verlies van België. De Tiendaagse veldtocht was op niets uitgelopen.8 
Willem I heeft zich bij de gewijzigde realiteit nooit kunnen neerleggen. Het versterk-

5  Vgl. Hugh Mc Leod, J.A. Bornewasser en J. de Bruijn in: J. de Bruijn e.a. (red.), Geen heersende kerk, geen 
heersende staat. De verhouding tussen kerk en staat, 1796-1996 (Zoetermeer 1998) 10, 30-34, 97-101 en A. de Groot, 
‘Het vroegnegentiende-eeuwse Nederland’ in: W. Bakker e.a., De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis 
(Kampen 1984); Nikolaj Bijleveld, Voor God, Volk en Vaderland. De plaats van de hervormde predikant binnen de 
nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw (Delft 2007) 16-24.

6 Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005) 244.
7  Vgl. Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, a.w. 250; Herman J. Selderhuis (red), Handboek Nederlandse 

Kerkgeschiedenis 602, 604, 606, 609, 613, 646.
8  Onder de vele vrijwilligers die deelnamen aan de Tiendaagse veldtocht waren ook de afgescheiden 

voormannen Hein Scholte, Simon van Velzen, Anthony Brummelkamp en Maurits van Hall (zie M. te 
Velde, Brummelkamp 37-39).

C.F. van MaanenF.W.F.Th. van Pallandt van KeppelKoning Willem I
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te zijn harde optreden tegen de afgescheidenen.9 De leiders van de Afscheidings-
beweging – nota bene afgezette predikanten – tartten het gezag van de kerkelijke 
besturen en bedreigden de stabiliteit van land en volk. Zij misleidden ‘dweepzieke’ 
elementen uit de lagere sociale milieus. Oproer en onrust lagen op de loer. Boven-
dien betekende de Afscheidingsbeweging een aanval op de verlichte ideeën van het 
kerkelijke en politieke establishment.10 Met hun pretentie de oude Gereformeerde 
Kerk voort te zetten, leken de afgescheidenen aanspraak te maken op titels, rechten 
en bezittingen van de vaderlandse kerk. De minister van Hervormde Eredienst Van 
Pallandt van Keppel sprak nogal dramatisch over een mogelijke ‘ondergang’ van de 
Hervormde Kerk.11 En dus koos de koning met zijn ministers voor een harde aanpak 
van de afgescheidenen.  

Maar stond dit alles niet haaks op de  vrijheid van godsdienst, verankerd in de 
grondwet van 1815? De grondwet garandeerde dat alle bestaande godsdienstige 
genootschappen en gezindheden aanspraak konden maken op godsdienstvrijheid 
(artikel 191). Maar de koning pastte deze vrijheid alleen toe op kerkgenootschappen 
die in 1815 bestonden, dus niet op de afgescheidenen die als een nieuw kerkgenoot-
schap werden beschouwd. De koning hanteerde bovendien een zeer strikte inter-
pretatie van de grondwet: godsdienstvrijheid betrof enkel de vrijheid van geweten, 
niet de vrijheid om kerkdiensten te houden.12 

9  Over het vervolgingsbeleid van de overheid: C. Gerretson, ‘De Fonte Libertatis. De Afscheiding van 1834 
en haar nationale betekenis’ in: Verzameld Werk III (Baarn 1974) 62-68; M. te Velde, ‘De Vervolgingen’ 
in: Afscheiding – Wederkeer 151-180; Emo Bos, Souvereiniteit en religie 309-316. Emo Bos noemt als palet 
aan motieven voor de strafmaatregelen: het streven naar éénheid van de kerken, de keuze voor 
verlichte theologie, de kerk als steunpilaar van de staat, vrees voor pretenties van de afgescheidenen, 
de soevereiniteitsopvatting van de koning (afscheiding is opstand tegen koning), vrees voor opstanden 
en onlusten, een legalistische en reductionistische opvatting van godsdienstvrijheid en het beroep op 
consequent optreden omdat in 1817-1820 de stevenisten met dezelfde strafwet waren aangepakt. Specifiek 
over de maatregelen tegen de Amsterdamse afgescheidenen: Evenhuis V, 189-196; P.J. Hofland, De 
Afscheiding in Amsterdam 1835-1839 (scriptie geschiedenis Hogeschool Holland Diemen, 1993), in bewerkte 
versie gepubliceerd als: ‘De Afscheiding in Amsterdam, 1835-1839’ in: Historisch Tijdschrift Holland, 26 
(1994), nr. 1, 18-34. Belangrijke stukken zijn te vinden in het SA (archief 5181/206, 215, 222, 224, 232, 258), 
het kabinetsarchief van de gouverneur (NHA, toegang 16, inv. nr. 2835, band I en II) en de archieven van de 
departementen Hervormde Eredienst en Justitie in NA, grotendeels opgenomen in F.L. Bos, Archiefstukken 
I-IV (zie reg. IV, 530). Een belangrijke bron is het copieboek (CB) van de Afgescheiden Gemeente, waarin alle 
adressen aan burgemeester, gouverneur en koning in afschrift te vinden zijn.

10  Zie minister Hervormde Eredienst aan koning, met naschrift minister Justitie, 22.9.1835 resp. 25.9.1835 (Bos 
II, 462-466); rapport Raad van State, 7.5.1836 (Bos III, 271-273); toelichting bij KB 5.7.1836 in: PKB 1836, stuk 48.

11 Minister Hervormde Eredienst aan koning, 22.9.1835 (Bos II, 465).
12  Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 338. Hoe anders was de situatie in Zwitserland: de Geneefse staatsregering 

bemoeide zich niet met de kerkelijk-theologische geschillen. Op geen enkele manier werden de 
ontplooiingsmogelijkheden van de afgescheiden gemeenten daar belemmerd.
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Om strafmaatregelen tegen de afgescheidenen te kunnen nemen, grepen de koning 
en zijn ministers terug op bepalingen uit de Franse tijd, de Code Pénal.13 Deze wet 
verbood samenscholingen van meer dan 19 personen (artikel 291). Overtreding van 
deze bepaling leverde de eigenaar van de locatie alsmede de persoon die het woord 
had gevoerd, een proces-verbaal op (artikel 292, 294). De rooms-katholieken in de 
zuidelijke Nederlanden hadden in het tweede decennium van de negentiende eeuw 
met deze maatregel te maken gekregen.14 Zo liet Van Maanen in 1816 een bisschop 
strafrechtelijk vervolgen en ontsloeg hij geestelijken uit hun ambt. Ook verordi-
neerde de koning in 1817 maatregelen tegen de stevenisten, een nieuwe katholieke 
groepering.15 Met een beroep op dezelfde bepalingen werden in de jaren 1820 on-
gewenste oefeningen van lekenpredikers tegengegaan.16 In de jaren 1830 kregen 
ook religieuze samenkomsten van niet-afgescheidenen soms met strafmaatrege-
len te maken. In Amsterdam dreigde dat te gebeuren met gezelschappen ten huize 
van Da Costa en Den Ouden.17 In januari 1838 was dat metterdaad het geval bij een 
godsdienstige bijeenkomst van 105 personen ten huize van Johannes Bloeme aan de 
Egelantierstraat: de directeur van politie legde een boete op en liet de bijeenkomst 
ontbinden.18 Maar verreweg de meeste conventikels – Amsterdam telde er honder-
den – werden in deze jaren ongemoeid gelaten. En dat was ook de bedoeling: alleen 
de afgescheidenen moesten worden aangepakt.19  

Het hiërarchische bestuursapparaat van de overheid draaide als een goed 
geoliede machine om de Afscheidingsbeweging te bestrijden. De gouverneur van 
Noord-Holland voorzag de koning en zijn ministers (Justitie, Hervormde Eredienst 
en Binnenlandse Zaken) van actuele informatie, die hij doorgespeeld kreeg van de 
plaatselijke autoriteiten. Op hun beurt gaven de ministers de gouverneur richtlij-

13  Voor de tekst van artikel 191 van de grondwet en de artikelen 291, 292, 294 Code Pénal zie F.L. Bos I, XII-
XIII. Emo Bos laat zien dat er grote bezwaren kleven aan het beroep dat Den Haag deed op de Code 
Pénal. Kon een predikant worden gelijkgesteld met een ‘hoofd van een vereniging’? Kon een kerkdienst 
geïdentificeerd worden met een strafbare ‘association’ (vereniging), was zij niet eerder een ‘réunion’ 
(vergadering)? Waarom zouden 20 personen een gevaar voor de openbare orde opleveren en 19 personen 
niet? Wat als een hagenpreek werd gehouden zonder huiseigenaar om te beboeten? Ook bekritiseert Bos de 
bekrompen opvatting die Den Haag hanteerde van godsdienstvrijheid, namelijk alleen  als persoonlijke 
gewetensvrijheid. Lovende woorden schrijft hij over Scholtes scherpzinnige kritiek op de hantering van de 
Code Pénal (Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 300-316).

14  Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 504v. In de rooms-katholieke zuidelijke Nederlanden (België) vond je 
hetzelfde verzet tegen de verlichte protestantse tijdgeest als bij de afgescheidenen. Behoudende katholieke 
leiders spraken van een aanval van verblinde nieuwlichters op het katholieke christendom.

15 a.w. 505.
16  Bijvoorbeeld in 1829 in de provincie Groningen (Wesseling, Gron. I, 172, 178; vgl. Bos I, 159-164, 202-205).
17 Scholte aan Van Hall, 13.7.1837 (Smits V, 368).
18  Burgemeester aan gouverneur, 5.1.1838 (NHA). ‘Het scheen echter dat deze lieden in geene betrekking 

staan tot de bekende afgescheidenen’. Ook het gezelschap ten huize van de niet-afgescheiden Strootman 
zag zich in februari 1838 genoodzaakt om vrijheid van samenkomst te vragen (Not 110, 23.2.1838).

19  Den Haag ging selectief te werk. Een voorbeeld: hoewel de burgemeester van Vriezeveen op 12 april 1836 
oordeelde dat de Code Pénal op een niet-afgescheiden conventikel van toepassing was, stak de gouverneur 
daar een stokje voor met instemming van Den Haag. De gegeven instructie werd alleen van toepassing 
verklaard op samenkomsten van de afgescheidenen (zie Bos III, 118 en Wesseling, Ov. II, 150-151).
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nen voor het uitvoeren van het lokale beleid en de naleving daarvan.20 
Het Amsterdamse gemeentebestuur voelde zich echter allerminst gelukkig met 

deze gang van zaken. De stad stond sinds jaar en dag bekend om haar tolerantie je-
gens elders vervolgde religieuze minderheden. Veel Sefardische Joden uit Portugal 
en Spanje en Asjkenazische Joden uit Oost-Europa hadden zich om die reden in de 
hoofdstad gevestigd. Ook herbergde de hoofdstad een grote Lutherse Gemeente. Tal 
van kerken en religieuze groepen vonden in de hoofdstad sinds mensenheugenis 
een gastvrij onthaal.

10.2 Vijf fasen in het overheidsbeleid

De Amsterdamse afgescheidenen kregen te maken met vijf fasen in het overheids-
beleid: gedogen, vervolgen, toestaan, vervolgen, erkennen. 

De eerste fase (gedogen) duurde van oktober 1835 tot februari 1836. De gemeente 
was klein en vervolgingen vonden nog niet plaats. 

De tweede fase (vervolgen) omvatte de periode maart - juli 1836. Consequent werd 
de strafwet op ongeoorloofd geachte bijeenkomsten van de afgescheidenen toege-
past. De Amsterdamse afgescheidenen zagen zich veelal genoodzaakt in kleinere 
aantallen bij elkaar te komen om aan beboeting te ontkomen. 

De derde fase (toestaan) begon met het Koninklijk Besluit van 6 juli 1836, het ant-
woord van de koning op het adres van de eerste synode van de afgescheidenen 
(maart 1836). Aanvankelijk was onhelder hoe dit Koninklijk Besluit geïnterpreteerd 
moest worden. Gaandeweg werd duidelijk dat de verleende toestemming alleen be-
trekking had op samenkomsten die geen kerkelijk karakter droegen.

Toen de Amsterdamse afgescheidenen niet aan deze voorwaarde konden voldoen, 
brak vanaf 16 maart 1837 de vierde fase (vervolgen) aan: drieëndertig keer werd in deze 
periode een proces-verbaal tegen de Amsterdamse afgescheidenen opgemaakt. Mili-
taire inkwartiering bleef hen bespaard, want de stad beschikte over voldoende kazer-
nes om soldaten onder te brengen. Omdat de Amsterdamse afgescheidenen de boetes 
altijd betaalden, bleef hen verkoop van bezittingen of gevangenisstraf bespaard.

De vijfde fase (erkennen) brak aan toen koning Willem I de Amsterdamse gemeente 
erkenning verleende op 28 mei 1839. Na Utrecht was Amsterdam de tweede gemeente 
die dit voorrecht te beurt viel. Eindelijk was vrijheid van godsdienst gegarandeerd.

10.2.1 fase 1: het gedogen in de begintijd (oktober 1835-februari 1836)
Hoewel de gemeente nog heel klein was, stroomde op zondag 25 oktober 1835 de 
grachtenbuurt bij het pand van Obbes aan de Bloemstraat vol met mensen, omdat 
geruchten de ronde deden dat de afgezette predikant Scholte kwam preken.21 Ob-

20  Zie 150 jaar Noord-Holland 33v. Gouverneur van Noord-Holland was in de periode 1828-1839 mr. J.H. van 
Tuyll  (1771-1843) en in de periode 1840-1855 mr. D.J. van Ewijck (1786-1858). Van Ewijck was voorheen 
gouverneur van Drenthe geweest, waar hij met de Afscheiding te maken kreeg (vgl. Bos II, 118 voetnoot 14).

21  CB 1: Obbes aan B&W, 28.10.1835; vgl.: B&W aan gouverneur, 29.10.1835; gouverneur aan B&W, 30.10.1835; 
B&W aan gouverneur, 7.11.1835 (Bos II, 538-541).
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bes kreeg van de commissaris van politie, J. de Lagh, de waarschuwing het samen-
scholingsverbod niet te overtreden. Bijgestaan door Scholte schreef Obbes een pit-
tige brief aan het college van B&W: in Amsterdam wemelde het van godsdienstige 
bijeenkomsten en die werden allemaal ongemoeid gelaten;22 het optreden van de 
overheid tegen de afgescheidenen was in strijd met de grondwet, want de afgeschei-
denen waren geen nieuw kerkgenootschap maar de voortzetting van de Gerefor-
meerde Kerk en die genoot krachtens de grondwet bescherming; de bijeenkomsten 
van de afgescheidenen waren vrij toegankelijk, in tegenstelling tot het type bijeen-
komsten dat de strafwet op het oog had en – tenslotte – de openbare orde werd niet 
door de afgescheidenen verstoord, maar door oproerkraaiers uit het publiek. 

Naar aanleiding van Obbes’ schrijven vroeg burgemeester F. van de Poll advies 
aan mr. J.M van Tuyll, de gouverneur van Noord-Holland.23 Deze drong er op aan 
de bepalingen van de strafwet zeker op de afgescheidenen toe te passen.24 Op zijn 
beurt vroeg hij Den Haag om nader advies. 

De Amsterdamse afgescheidenen zaten intussen niet stil en stuurden een petitie 
naar de koning, waarin ze aandrongen op handhaving van godsdienstvrijheid.25 
Als blijk van goede wil beloofden ze hun bijeenkomsten op meerdere locaties te 
houden, om elke verdenking van onruststokerij tegen te gaan. In een afzonderlijk 
adres pleitte ook de Amsterdamse oefenaar Rut Gerrit Kamans bij de koning op het 
recht van godsdienstvrijheid.26 Het kon toch niet de bedoeling zijn dat de ‘vreeden-
lievenste’ onderdanen van de koning als oproermakers werden gestraft, poneerde 
hij. Ook in Frankrijk werd de Code Pénal niet tegen gelovigen ingezet. En  Nederland 
kende een traditie van verdraagzaamheid jegens religieuze minderheden.

22  CB 1: Obbes aan B&W, 28.10.1835. Reeds in een rekest uit 1823, toen het wetboek van strafrecht tegen 
oefenaar J.W. Vijgeboom in stelling werd gebracht, werd op de pluriforme samenstelling van de hoofdstad 
gewezen om de inperking van godsdienstvrijheid af te wijzen: ‘‘s Rijks hooftstad vereenigt binnen zijne 
muuren de heiligdommen van bijkans alle gezindheden; Grieksche en Armenische Christenen, eene 
herstelde Lutersche Kerke, de veelvuldig gewijzigde Mennoniten, en de zoogenaamde Jansenisten, allerleije 
Joden en Jodengenoten vind men daar’ (Bos I, 20).

23  B&W aan gouverneur, 29.10.1835 (Bos II, 538-539). Jhr. mr. Frederik van de Poll was burgemeester van 
Amsterdam van 1828 tot 15 februari 1836. Hij was lid van de Hervormde Gemeente.

24  Gouverneur aan B&W, 30.10.1835 (Bos II, 539-540); vgl. B&W aan gouverneur, 3.11.1835 (Bos II, 540-541). 
Deliberatieboek B&W (op film 1077 en 1078, SA). Mr. Samuël Iperuszn (1769-1845), tevens dichter en 
historicus, was van 1795 tot 1840 directeur van politie te Amsterdam. Hij was een scherp bestrijder van Da 
Costa. Over Samuël Iperuszn.: Evenhuis V, 109; Kluit, Réveil 171; Groen, BW II, 136, 194; V, 24.

25  CB 2. Het afschrift van het origineel is gedateerd 30.10.1835. Het adres werd met de brief van Obbes aan 
B&W (CB 1) in druk uitgegeven onder de titel Adressen ingediend door de Gemeente Jesu Christi te Amsterdam 
(Van Golverdinge ‘s-Gravenhage 1835), voorzien van een voorrede van Scholte d.d. 12.11.1835.

26  Kamans aan koning, 14.11.1835. Reeds eerder had Kamans adressen naar de koning gezonden, waarnaar 
hij verwees: in 1830 vanwege de ontheiliging van de zondag en in 1832 naar aanleiding van de opstand van 
België en de cholera-epidemie (vgl. Bos I, 159-164, 202-205).



227De reactie van de overheid

10.2.2 fase 2: de eerste strafrechtelijke maatregelen (maart 1836 – juli 1836)
Met de kleinschalige samenkomsten van de afgescheidenen leek de kou uit de lucht. 
De politie hoefde niet in actie te komen om naleving van het samenscholingsverbod 
af te dwingen. En optimistisch dacht het Amsterdamse stadsbestuur dat de vrijheid 
van godsdienst voor de afgescheidenen een kwestie van tijd was.27

Een verhoogde activiteit van de afgescheidenen werd zichtbaar tijdens de eerste 
synode, in maart 1836 in Amsterdam gehouden. Alle afgescheiden predikanten wa-
ren in de hoofdstad aanwezig. De Amsterdamse gemeente maakte er graag gebruik 
van. Ouderling Middel besloot zijn ankersmederij aan de Weesperdwarsstraat op 6 
maart 1836 open te zetten voor een kerkdienst.28 ‘s Morgens ging Van Raalte voor, 
de dienst bleef onopgemerkt. Maar ’s avonds bij De Cock was dat anders. Er was veel 
volk op de been, er werd geroepen om ‘verdelging van de fijnen’, de smederij werd 
met keien bekogeld, de deur raakte beschadigd, met hoeden en petten werd vuil-
nis tegen de ramen gesmeten. De toegesnelde politie herstelde de rust en kreeg van 
Middel ‘spijs en bier’ voorgeschoteld. Die dag kwamen de Amsterdamse afgeschei-
denen er nog zonder proces-verbaal af. Een week later niet. Op zondag 13 maart 1836 
ging Brummelkamp ’s avonds voor in het huis van kastelein Wilhelm Weimer op de 
hoek Keizersgracht/Brouwersgracht.29 De commissaris van politie, De Bie, consta-
teerde dat meer dan 50 personen het pand waren binnengegaan, waaronder predi-
kant De Cock. Hij liet de bijeenkomst ontbinden. Weimer kreeg een boete van acht 
gulden en Brummelkamp als voorganger de maximale boete van honderd gulden.

Had het Amsterdamse gemeentebestuur niet veel op met de vanuit Den Haag op-
gelegde strafmaatregelen, hetzelfde gold van de Amsterdamse Rechtbank, waarvan 
M.C. van Hall – de vader van de afgescheiden advocaat – president was.30 Deze recht-
bank deed op 21 april 1836 een opzienbarende uitspraak: het vonnis van de Utrechtse 
rechtbank tegen de afgescheidenen werd nietig verklaard.31 Als motieven voerde de 
Amsterdamse rechtbank aan: de artikelen 190 en 191 van de grondwet garandeer-
den aan alle godsdienstige gezindheden vrijheid van godsdienstige begrippen. En 
de bijeenkomsten van de afgescheidenen vielen niet onder de verboden ‘associatien’ 
zoals bedoeld in de Code Pénal. Deze uitspraak had extra impact omdat de Amster-

27  ‘Men zegt hier [Amsterdam, jhs] vrij stellig, dat de vrije godsdienstoefening van Gouvernementswege 
toegestaan zoude zijn, of worden’ (Da Costa aan Groen, 17.11.1835; BW I, 20).

28  Middel, Gods menigvuldige reddingen (‘s-Gravenhage 1866) 78-80. De Weesperdwarsstraat uit de 19e eeuw 
heet vandaag Lepelstraat. Middel woonde op (toenmalig) nummer 33. De woningen hier zijn afgebroken.

29 Commissaris van politie De Bie aan burgemeester, 13.3.1836 (NHA); Bos III, 203-204, 206-207.
30  Mr. Maurits Cornelis van Hall, heer van Hei- en Boeicop (1768-1858) was een gematigd liberaal. Na een 

loopbaan in de advocatuur, het notariaat en opnieuw de advocatuur, was hij van 1831-1856 president van 
de Amsterdamse rechtbank. In de Bataafse Tijd nam hij zitting in het Vertegenwoordigend Lichaam (een 
soort  Tweede Kamer). Mr. Van Hall genoot tevens bekendheid als letterkundige en dichter (NNBW).

31  Over het vonnis van de Amsterdamse vrijspraak: Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 322-323, 326. Reeds 
eerder (april en mei 1835) hadden de rechtbanken van Rotterdam, Winschoten en Groningen moeite om 
de bijeenkomsten van de afgescheidenen te beschouwen als een ‘associatie’. Na Amsterdam sprak ook de 
rechtbank van Heerenveen (v.a. najaar 1836) de afgescheidenen vrij (vgl. Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 
319-322). De rechtbank van Heerenveen bestond deels uit doopsgezinde rechters die uit ervaring wisten hoe 
belangrijk vrijheid van godsdienst voor hun kerkgenootschap was (vgl. Wesseling, Friesl. III, 292).
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damse rechtbank gemachtigd was voor zes andere rechtbanken uit de regio (Utrecht, 
Noord-Holland en Gelderland) een bindende uitspraak te doen in zaken van hoger be-
roep. Daartegen kon niet in cassatie worden gegaan. Als gevolg hiervan werd Schol-
te, die in Utrecht werkzaam was, spoedig door de Amsterdamse rechtbank in hoger 
beroep vrijgesproken.32 Uiteraard was dit optreden van de Amsterdamse rechtbank 
een doorn in het oog van de ministers van Justitie en Hervormde Eredienst. Een be-
langrijke rechtbank gaf de critici van het vervolgingsbeleid, waaronder de Raad van 
State – in die tijd een zeer bescheiden adviesorgaan33 – gelijk.34 

Helaas hadden de Amsterdamse afgescheidenen zelf geen baat bij de vrijspreken-
de vonnissen van ‘hun’ rechtbank. Want de officier van justitie ging consequent in 
beroep bij het Hooggerechtshof in Den Haag, en dat college ging altijd tot strafver-
volging over. Deze hoogste gerechtelijke instantie deed namelijk op 30 december 
1835 de cruciale uitspraak, dat de afgescheidenen een nieuw kerkgenootschap wa-
ren en zich niet konden beroepen op de vrijheid van godsdienst.35 En zo gebeurde 
het dat de eigenaar van het pand waar op 13 maart 1836 de strafbare bijeenkomst 
was gehouden, Wilhelm Weimer, en de voorganger in die bijeenkomst, Anthony 
Brummelkamp, weliswaar op 17 mei 1836 door de Amsterdamse rechtbank werden 
vrijgesproken, maar door het Hooggerechtshof op 2 november 1836 alsnog werden 
veroordeeld.36 Ook Scholte en Brandt ontkwamen niet aan de hun opgelegde boe-
tes, toen de aanvankelijke vrijspraak door de Amsterdamse rechtbank op 5 juli 1836 
door het Hooggerechtshof teniet werd gedaan.37

Toch was de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank een enorme opsteker voor 
de afgescheidenen. De overheidsmaatregelen bleken discutabel. Toen Scholte op 
1 mei 1836 in het huis van zijn schoonmoeder Brandt een onwettig geachte kerk-
dienst leidde – er waren meer dan 19 personen aanwezig – weigerde hij die samen-
komst te ontbinden, waarbij hij zich beriep op de uitspraak van de Amsterdamse 
rechtbank.38 Op 10 juni 1836 stelde de kerkenraad het gemeentebestuur op de hoog-

32 Bos III, 202.
33  Rapport Raad van State, 7.5.1836 (Bos III, 271). Het college adviseerde de vervolgingen te staken als de 

openbare rust en orde niet werden verstoord (Bos III, 274). Over de positie en mening van de Raad van State 
zie Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 329-330, 360-365.

34  Volgens de minister van Hervormde Eredienst kon de vrijspraak ‘in geen ongelukkiger tijdstip komen’ 
(Bos III, 203). Zijn ambtenaar J.D. Janssen sprak over ‘het mislijk vonnis van Amsterdam’ (Bos III, 280). 
Een woedende minister van Justitie en procureur-generaal Philipse overwogen zelfs of de rechters niet 
vervangen konden worden en of er een mogelijkheid was om het hoger beroep aan de Amsterdamse 
rechtbank te onttrekken (Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 324-325).

35  Wel hadden andere gemeenten in Noord-Holland er profijt van, die op de Amsterdamse rechtbank als 
appelinstantie waren aangewezen (vgl. Van Hall, De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
verdedigd (Amsterdam 1836) IV: ‘Aan de provincien Noord-Holland, het ressort van Amsterdam zelve 
uitgezonderd, Utrecht en een gedeelte van Gelderland, bleef echter voor als nog de vrijheid van Godsdienst 
verzekerd, omdat voor die streken de Regtbank van Amsterdam ten correctionele in het hoogste vonnist’).

36  Van Hall, De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland verdedigd 64-68. Vgl. Emo Bos, Souvereiniteit 
en Religie 324v.

37 Vgl. officier van justitie aan procureur generaal, 3.5.1836 (Bos III, 203-204) en Van Hall, a.w. 61-68.
38 De Lagh aan burgemeester, 2.5.1836 (NHA).



229De reactie van de overheid

te dat de afgescheidenen bleven kerken in het gebouw aan de Bloemgracht.39 De 
strafrechtelijke vervolging verwierpen ze als in strijd ‘met de zeden van eene be-
schaafde maatschappij’.40 

De gouverneur van Noord-Holland hield echter, daartoe opgedragen door Den 
Haag, voet bij stuk.41 Maar voor een gewelddadig ingrijpen voelde hij niets: ‘Ik kan 
niet ontkennen dat de behandeling van dit onderwerp, bij de door de Regtbank te 
Amsterdam geopenbaarde opinie, hoogst moeijelijk en bedenkelijk word.’42 Maar 
de ministers van Hervormde Eredienst en Justitie in Den Haag vonden de gouver-
neur veel te toegevend.43 Het voornemen van de Amsterdamse afgescheidenen om 
door te gaan met hun kerkdiensten was een bewijs ‘van de hooggaande stoutheid 
dier personen’ en een ‘miskenning en verguizing van het openbaar gezag’. De Haag-
se ministers dwongen het Amsterdamse gemeentebestuur met harde hand tegen 
dergelijke bijeenkomsten op te treden.44 De afgescheidenen konden nu niets anders 
doen dan weer in groepen samenkomen.45

10.2.3  fase 3: de vergunning van 14 juli 1836 op grond van het 
Koninklijk Besluit van 5 juli 1836 

De publicatie van het Koninklijk Besluit van 5 juli 1836 leek een opening te bieden.46 
Het was het koninklijke antwoord op het adres van de synode van de afgescheide-
nen. Volgens het eerste deel van het Koninklijk Besluit (‘lid a’) kon een plaatselijke 
gemeente erkend worden als reglementen en statuten werden overhandigd, indien 
men de armenzorg voor eigen rekening zou nemen, en nooit aanspraak zou maken 
op rechten en titels van de Hervormde Kerk. Het tweede deel van dit besluit (‘lid b’) 
bood de mogelijkheid als ‘bijzondere personen’ met meer dan negentien mensen 
samen te komen, als men geen gebruik zou maken van de mogelijkheid om erken-
ning aan te vragen.47 De Afgescheiden Gemeente besloot de tweede route te volgen 
en vroeg bij het gemeentebestuur een vergunning aan met opgave van locatie en 
tijdstip van de kerkdienst en de namenlijst van de aanwezigen.48 Advocaat Maurits 
van Hall concipieerde het stuk.49 De gemeente zou vanaf zondag 10 juli drie keer per 
zondag in het pand aan de Bloemgracht samenkomen.

39 CB 12: KR aan B&W, 10.6.1836 ( vgl. Bos III, 238-239).
40 Vgl. CB 16: KR aan burgemeester, 21.7.1836.
41 Gouverneur aan B&W, 11.6.1836 (Bos III, 240).
42  Gouverneur aan minister Hervormde Eredienst, 11.6.1836 (Bos III, 241). Een afschrift werd gestuurd naar de 

minister van Binnenlandse Zaken.
43 Minister Hervormde Eredienst aan gouverneur, 13.6.1836 (Bos III, 241-242).
44  Minister Justitie aan koning, 15.6.1836 (Bos III, 242-243); procureur generaal aan minister Justitie, 18.6.1836 

(Bos III, 243) en: procureur generaal aan officier van justitie, 18.6.1836 (Bos III, 244).
45 Minister Justitie aan koning (Bos III, 245); vgl. Deliberatieboek B&W, 21.6.1836.
46  Voor de tekst van het Koninklijk Besluit 5 juli 1837 zie Smits I, 402-404 (Bijlage II) en Emo Bos, Souvereiniteit 

en Religie 331-338; bij Bos een bespreking van het Koninklijk Besluit.
47 De Amsterdamse predikant Broes had op de formulering van ‘lid b’ invloed gehad (Bos III, 301-303).
48 Van Hall aan Scholte, 7.7.1836 (Smits V, 290).
49 Voor de tekst zie CB 15, 8.7.1836 (vgl. Bos III, 321-322).
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Zonder aarzeling verleende het gemeentebestuur op 14 juli de gevraagde vergun-
ning.50 In een mum van tijd regelden de afgescheidenen een uitstekende preek-
voorziening. Op een reeks  achtereenvolgende zondagen gingen alle predikanten 
uit het kerkverband voor: Scholte op 17 en 24 juli, Brummelkamp (Hattem) op 31 juli 
en 7 augustus, Van Raalte (Genemuiden) op 14 en 21 augustus, Van Velzen (Leeu-
warden) op 28 augustus en 4 september, terwijl ook Gezelle Meerburg (Almkerk) 
alvast werd ingepland.51 De eerste zondag was de belangstelling overweldigend. 
De morgendienst stond onder leiding van Scholte en duurde van half tien tot één 
uur, de middagdienst duurde van half vier tot acht uur ‘s avonds.52 Beide diensten 
werden bezocht door vierhonderd personen, meer dan de 346 van te voren opgege-
ven namen,53 want ook afgescheidenen uit Loosdrecht en ’s-Graveland kwamen 
opdagen. Op de tweede zondag waren opnieuw meer mensen in het kerkgebouw 
aanwezig dan de 352 namen op de lijst, de middagdienst telde 583 aanwezigen.54 De 
burgemeester kreeg instructie van de gouverneur om zich te houden aan het opge-
geven aantal. De politie kreeg het er druk mee.55 Het werd nu duidelijk welk adder-
tje onder het gras van ‘lid b’ van het Koninklijk Besluit school: de vergunning gold 
alleen voor samenkomsten van ‘bijzondere personen’, die ‘in eene stille afzondering 
binnenshuis blootelijk tot hunne godsdienstige oefening’ bij elkaar kwamen. Het 
mochten geen officiële kerkdiensten zijn, omdat de Afgescheiden Gemeente niet 
door de koning was erkend.56

volksoplopen en ordemaatregelen 
De aangescherpte maatregelen veroorzaakten volksoplopen bij het kerkgebouw 
aan de Bloemgracht. De afgescheidenen die aanvankelijk de overheidsmaatregelen 
trotseerden kregen te maken met pesterijen, baldadigheden, beledigingen, scheld-
partijen en rake klappen van omstanders. In de middag van 17 juli 1836 heerste 
er een grimmige sfeer.57 Duizenden mensen kwamen op het  kerkgebouw aan de 
Bloemgracht af. Oefenaar Deteleff en predikant Scholte bleven veiligheidshalve tot 
‘s avonds tien uur in pand aanwezig. Twee agenten brachten de oude Deteleff veilig 
thuis, een afstand van twee kilometer naar de Nieuwe Looiersstraat bij de Regu-

50  Not 17 (zie Bos III, 322). Vgl. Deliberatieboek B&W, 14.7.1836: ‘De vergadering (...) heeft vermeend 
overeenkomstig Lt B van het tweede gedeelte van het zelve [nl. Koninklijk Besluit, jhs] de toestemming te 
kunnen geven’.

51  Zie de verslagen van commissaris van politie De Lagh, gepubliceerd in: Bos III, 319-384; vgl. burgemeester 
aan gouverneur, 26.8.1836 (NHA). Als nieuwe burgemeester was Willem Daniël Cramer aangetreden, een 
functie die hij bekleedde van 1 maart 1836 tot 15 dec. 1841. Cramer was lid van de Hervormde Gemeente.

52 Commissaris van politie De Lagh aan directeur van politie Wiselius, 18.7.1836 (NHA).
53  Bos III, 321, noot 2. Het stuk met de namen bevindt zich in SA Arch. 5181/214, stuk nr. 6583 (een afschrift in 

NHA). Ongeveer een derde deel van de opgegeven namen bestond uit kinderen.
54 Commissaris van politie De Lagh aan directeur van politie Wiselius, 24.7.1836 (NHA).
55  De verslagen van De Lagh zijn gepubliceerd in Bos III, 319-384; de verslagen van Wiselius bevinden zich in 

NHA, toegang 16, inv. nr. 2835, band I-II.
56  Minister van Justitie aan gouverneur, 23.7.1836 (NHA); minister van Binnenlandse Zaken aan gouverneur, 

28.7.1836 (NHA).
57 De Lagh aan directeur van politie, 18.7.1836 (Bos III, 323-324).
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liersgracht.58 Ook daar had zich een menigte verzameld, waarop kurassiers uit de 
Utrechtse Poort te hulp werden geroepen. De familie Scholte werd die avond door 
twee agenten naar het bureau van De Lagh gebracht. Vandaar keerde men met een 
huurrijtuig veilig huiswaarts. 

Wat bracht het publiek tot die vijandige gezindheid? Een indruk daarvan geeft het 
Vliegend blaadje, een pamflet dat na Scholtes geruchtmakende optreden van 17 juli 
1836 werd verspreid.59 De afgescheidenen werden hierin afgeschilderd als scheur-
makers, die zich plaatsten boven de hervormde predikanten en het lef hadden een 
afgezette predikant te laten voorgaan. Begrijpelijk dus dat het publiek scandeerde: 
‘weg met dien verdwaalden, met dien afvalligen’. Uit het feit dat mensen geweerd 
werden bij het gebouw, concludeerde de schrijver vlotweg dat deze mensen iets te 
verbergen hadden.60 Scholte besefte hoezeer de publieke opinie tegen de afgeschei-
denen was gekeerd:61

Ik weet het, velen uwer houden ons voor een hoop dweepers, die dol-
zinnig ijveren voor een hersenschim, voor een hoop duisterlin-
gen, die, vijanden van verlichting en beschaving, de versletene ge-
voelens van vroegere dagen weder te voorschijn brengen.

Na de volksoplopen op 17 juli 1836 voerde het college van B&W overleg met de com-
mandant van het leger, de commandant van de schutterij en de directeur van poli-
tie.62 Gezien de vijandige stemming van het publiek jegens de afgescheidenen wa-
ren stevige maatregelen nodig: de schutterij op het paleis de Dam werd uitgebreid 
tot 70 man, de militaire wacht op de Botermarkt (vandaag: Rembrandtplein) werd 
verdubbeld, in de Raampoort bij de Lauriergracht werd een detachement van 12 mi-
litairen gelegerd met een sergeant en een korporaal en 20 man cavalerie werd ach-
ter de hand gehouden.63 De Amsterdamse afgescheidenen bleef, door de aanwezig-
heid van kazernes in de stad, militaire inkwartiering bij leden aan huis bespaard.64 
Militairen werden ingezet om de afgescheidenen te beschermen tegen intimidatie 
en geweld van het straatvolk.

58  Commissaris van politie J. Grevelink aan de directeur van politie, 18.7.1836 (NHA); afschrift commandant 
Utrechtse Poort aan directeur van politie Wiselius, ongedat. (NHA); burgemeester aan gouverneur, 
18.7.1836 (NHA).

59 Bos III, 328-329; vgl. officier van justitie aan procureur generaal, 23.7.1836 (Bos III, 338).
60  Vgl. de bewering van het Openbaar Ministerie dat het in de bijeenkomsten van de afgescheidenen ‘niet altijd 

even stichtelijk noch zedelijk scheen toegegaan te zijn; dat men zich daarbij met allerlei zotheden bezig 
hield; dat dan ook volgens de verklaringen van ooggetuigen en onbevooroordeelden, deze godsdienstige 
bijeenkomsten ten gevolge hadden gehad de grootste zedeloosheid en ongebondenheid’ (bron: Algemeen 
Handelsblad, 3 dec. 1835; op microfiche in SA).

61 Scholte, Adressen aan Zijne Majesteit (Amsterdam 1835) 3.
62  Deliberatieboek B&W, 19.7.1836 en 21.7.1836. De taak van de schutterij was bij oproer en relletjes het gezag 

te handhaven. Alle mannen van 25-35 jaar konden worden opgeroepen (vgl. Wesseling, Zeel. II, 27).
63 Officier van justitie aan procureur-generaal, 23.7.1836 (Bos III, 338).
64 Vgl. Wesseling, Friesl. I, 13 (Sneek); III, 163 (Sneek), 184 (Scharnegoutum); III, 280 (Wolvega).



232

Intussen gaven de afgescheidenen geen gehoor aan het advies van de burgemeester 
om,  met het oog op de volksoplopen, van het houden van kerkdiensten af te zien. 
Dus stroomde ook op zondag 24 juli de straat vol met duizenden mensen.65 De geest 
van het publiek was er een van ‘verachting en spotternij’, constateerde politiedirec-
teur Wiselius. Scholte en Deteleff hielden zich de hele dag in het kerkgebouw schuil. 
Deteleff wist ‘s avonds met een camouflagetruc te ontsnappen: hij kleedde zich in 
een gewone jas met een onopvallende hoed, zijn gezicht achter de kraag van zijn jas 
verbergend. Scholte kon met zijn huurrijtuig het pand pas verlaten nadat de politie 
een schijnmanoeuvre had uitgevoerd. Ook de volgende zondag waren ordemaat-
regelen nodig.66 Advocaat Van Hall schreef Scholte: ‘Het gemeen was boozer dan 
vroeger. Mijn vrouw en ik zijn een weinig uitgescholden en op de voeten getrapt.’67 
In de daaropvolgende weken namen de volksoplopen af.68 Het gemeentebestuur 
kon in augustus en september 1836 de veiligheidsmaatregelen afbouwen.69 

rapporten over het verloop van de kerkdiensten
Omdat het de afgescheidenen verboden was officiële kerkdiensten te houden, no-
teerde de politie nauwgezet alles wat op een kerkelijke handeling leek. Scholte ging 
gekleed ‘als een geordend leeraar’,70 Brummelkamp droeg een hoed zoals de her-
vormde predikanten,  Van Velzen ging voor in het zwart, ‘doch zonder mantel of 
bef’.71 Obbes en Brandt gebruikten collectezakjes, ‘zooals die in de kerken gebezigd 
worden’, de verkiezing van ‘Brum’ en Beck’ tot ambtsdrager werd vastgelegd,72 de 
aanwezigheid van een ijzeren driepoot bij de kansel die als doopbekken gebruikt 
zou kunnen worden trok de aandacht, afkondigingen van kerkelijke censuur wer-
den bijgehouden,73 een zinsnede uit het gebed van Van Velzen op 28 augustus 1836 
werd opgeschreven: ‘Weest Gij met ons, ofschoon overheden en magthebbenden 
ons vervolgen en verdrukken, ja ons wel van de aarde zouden willen verdelgen’ – 
volgens de minister van Justitie een poging tot het zaaien van tweedracht onder de 

65  Officier van justitie aan minister van Justitie, 24.7.1836, 25.7.1836 (Bos III, 338-340) en: Wiselius (directeur 
van politie) aan gouverneur, 25.7.1836 (NHA).

66 Directeur van politie aan minister Justitie, 31.7.1836 (Bos III, 346-347).
67 Van Hall aan Scholte, 2.8.1836 (Smits V, 292).
68 Officier van justitie aan procureur generaal, 8.8.1836 (Bos III, 348-349).
69  Op 9 augustus verviel de assistentie van de 12 nachtwachten en het gereed houden van de cavalerie. Wel 

bleef de versterking van de schutterij op de Dam en de legering van een detachement in de Raampoort 
gehandhaafd (deliberatieboek B&W, 9.8.1836, 25.8.1836, 15.9.1836, 22.9.1836, 29.9.1836).

70 Directeur van politie aan gouverneur, 25.7.1836 (NHA).
71  Het predikantskostuum van die tijd bestond uit een zwarte mantel, een kuitbroek, een bef en een 

driekanten steek.
72  Directeur van politie aan gouverneur, 8.8.1836 (NHA); vgl. ‘Des avonds na het uitspreken van den zegen 

heeft de spreker aan de vergadering bekend gemaakt, dat tot diacon en ouderling waren verkoren de 
personen van Brum en Beck, beide mij geheel onbekend’ (officier van justitie aan procureur generaal, 
8.8.1836; Bos III, 348). Van een verkiezing van ambtsdragers in deze tijd is niets bekend, mogelijk ging het 
om een test door de afgescheidenen.

73 Directeur van politie aan minister Justitie, 22.8.1836, 5.9.1836 (Bos III, 366, 368).
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burgerij.74 Omdat de afgescheidenen hun kerkdiensten continueerden werd een 
nieuwe confrontatie met de overheid onvermijdelijk.  

10.2.4  fase 4: vervolgingen (intrekking vergunning op grond van de nadere explicatie van 
het Koninklijk Besluit)

De ministers van Justitie en Hervormde Eredienst waren verontwaardigd dat de Am-
sterdamse afgescheidenen zich niet hielden aan de opgegeven namenlijsten en deden 
alsof ze een wettig kerkgenootschap waren.75 En het Amsterdamse gemeentebestuur 
vonden ze veel te toegeeflijk als het ging om de naleving van het Koninklijk Besluit. 
Volgens beide ministers stond er maar één ding te doen: de vergunning intrekken.76 
Maar de meningen in Den Haag waren niet unaniem. De minister van Binnenlandse 
Zaken, H.M. de Kock, had geen moeite met de kerkdiensten van de afgescheidenen.77 
Ook voelde hij niets voor het intrekken van de vergunning, al helemaal niet onder 
druk van de publieke opinie.78 De minister van Staat bepleitte wel een harde aanpak.79 
Ook de koning wilde van geen wijken weten. Dus zat er voor burgemeester Cramer 
van Amsterdam niets anders op dan de nieuwe instructies van hogerhand uit te voe-
ren.80 Als gevolg hiervan daalden de bezoekersaantallen vanaf zondag 31 juli 1836. 
Wie niet op de namenlijst stond, kwam het kerkgebouw niet in.81 

De gouverneur en de burgemeester voelden intussen niets voor het toepassen van 
geweld.82 Maar in Den Haag dacht men hier anders over. Het Amsterdamse gedoog-
beleid zou volgens de minister van Justitie ‘hoogstverderfelijke gevolgen’ hebben 
voor ‘belastingen, militie enz.’83 Door zich te gedragen als een erkend kerkgenoot-
schap ondermijnden de separatisten het koninklijk gezag.84 Het Amsterdamse ge-
meentebestuur kreeg daarom opdracht over te gaan op een individueel toegekende 
vergunning. Zo konden alle personen van buiten de stad, inclusief de afgescheiden 
predikanten, worden geweerd. Voor de minister van Binnenlandse Zaken zat er 

74 Minister Justitie aan procureur generaal, 1.9.1836 (Bos III, 367).
75  Minister Justitie aan de koning, 19.7.1836, 20.7.1836, 22.7.1836 (Bos III, 324-326, 329-330). Over het beleid 

vanuit Den Haag richting Amsterdam: Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 333-335.
76  Minister Hervormde Eredienst aan koning, 22.7.1836 (Bos III, 330-333, 335); vgl. consideratiën J.D. Janssen 

namens minister Hervormde Eredienst in PKB 1836, stuk 57.
77  Minister Binnenlandse Zaken aan koning, 23.7.1836 (Bos III, 333-336). Over zijn bezwaren tegen de harde 

aanpak van de afgescheidenen: Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 307-309.
78 Minister Binnenlandse Zaken aan koning, 22.7.1836 (Bos III, 335-336).
79  Vgl. memorie minister van Staat (baron de Mey van Streefkerk) aan koning, 25.7.1836 (Bos III, 340-342); 

ontwerp-aanschrijving van secretaris van Staat, opgesteld door minister Justitie, 26.7.1836 (Bos III, 343-345).
80  Deliberatieboek B&W, 26.7.1836; 28.7.1836; 2.8.1836; gouverneur aan B&W, 27.7.1836 (Bos III, 345-346).
81 Deliberatieboek B&W, 2.8.1836.
82  Burgemeester aan gouverneur, 2.8.1836; voor het standpunt van de gouverneur: minister Justitie aan 

koning, 12.8.1836 (Bos III, 350-351).
83  Minister Justitie aan koning, 12.8.1836, 13.8.1836 (Bos III, 349-353, 357-359). Hofland wijst erop dat dit 

een zinspeling kan zijn op de zgn. soeploodsoproer, een kleine belastingoproer in 1835. Het weinig 
daadkrachtige optreden van de Amsterdamse burgemeester F. van der Poll leidde ertoe dat hij in februari 
1836 gedwongen werd zijn ontslag in te dienen (P.J. Hofland, De Afscheiding in Amsterdam 1835-1839, 18 
(scriptie)/24 (artikel).

84 Bos III, 353, voetnoot 33.
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niets anders op dan via een vertrouwelijke circulaire op 28 augustus 1836 alle gou-
verneurs overeenkomstig deze richtlijn te instrueren. Alle kerkelijke handelingen 
waren verboden, alleen Amsterdammers die zich van de Hervormde Gemeente 
hadden afgescheiden kwamen voor een vergunning in aanmerking.85 

Op 6 september nam het Amsterdamse gemeentebestuur vol ergernis kennis 
van deze explicatie van het Koninklijk Besluit.86 Dit leek in geen velden of wegen 
op de  oorspronkelijke tekst, vond Amsterdam.87 Ook was controle op naleving van 
de stringente voorschriften ondoenlijk. Moesten ze soms voor rechercheur spelen? 
Of contact met de Hervormde Gemeente opnemen om te achterhalen wie zich wel 
of niet had  afgescheiden? En hoe kon je in een grote stad als Amsterdam zeker zijn 
van de identiteit van de houder van het certificaat? Het gemeentebestuur vroeg om 
nadere toelichting, ‘daar ons de bewuste circulaires, het zij met alle bescheidenheid 
gezegd, niet zoozeer voorkomen als uitleggingen van ‘s Konings Besluit, dan wel 
als wijzigingen en alteratiën.’88 Het gemeentebestuur wenste niet de schuld te krij-
gen van een zwabberend beleid.89 De gouverneur van Noord-Holland steunde de 
kritische opmerkingen van het Amsterdamse gemeentebestuur.90 Maar opnieuw 
vonden zij de ministers van Justitie en Hervormde Eredienst tegenover zich.91 Het 
aangescherpte Koninklijk Besluit diende zonder enige restrictie te worden gehand-
haafd, en wel met onmiddellijke ingang. Noodgedwongen legde het Amsterdamse 
gemeentebestuur zich hierbij neer.92

de reactie van de Amsterdamse afgescheidenen op het aangescherpte beleid
De nadere explicatie van het Koninklijk Besluit was onverteerbaar voor de Amster-
damse afgescheidenen: God diende men meer gehoorzaam te zijn dan de keizer.93 

85  Minister Binnenlandse Zaken aan gouverneur, 28.8.1836; vgl. B&W aan gouverneur, 15.9.1836 (Bos III, 
371), n.a.v. ontvangen van de geheime missive minister Binnenlandse Zaken. Volgens de explicatie was 
alleen toegestaan: lezen uit de Bijbel/godsdienstige werken, zingen van psalmen en gezangen, bidden, 
het houden van verhandelingen of gemeenschappelijke mededelingen, het overdenken van denkbeelden 
of gevoelens, stichten en oefenen, het collecteren voor de eigen armen. Verboden waren alle kerkelijke 
handelingen (bevestigen  ambtsdragers, bediening sacramenten, uitoefening censuur, collecteren voor 
openbare eredienst, voorgaan van predikanten in ambtsgewaad).

86 Deliberatieboek B&W, 6.9.1836.
87 B&W aan gouverneur, 15.9.1836 (Bos III, 371).
88 Bos III, 372-373.
89  Gouverneur aan minister Binnenlandse Zaken, 17.9.1836 (Bos III, 374). Deliberatieboek B&W, 29.9.1836. 

De voorwaarden van individuele toestemming (alleen wie zich had afgescheiden kon worden toegelaten) 
werden op 2 oktober 1836 in Amsterdam ingevoerd. Pas de Not 26.10.1836 vermelden dat Obbes een 
aanschrijving van de burgemeester had ontvangen over de individuele toelating en dat aan personen 
‘welke buiten het gebied dezer stad woonachtig waren geene toelating vergund zoude worden.’

90 Gouverneur aan minister Binnenlandse Zaken, 17.9.1836 (Bos III, 373-376).
91  Minister Justitie aan koning, met naschrift minister Hervormde Eredienst, resp. 26.9.1836 en 1.10.1836 (Bos 

III, 377-382).
92 Deliberatieboek B&W, 29.9.1836.
93  ‘Van de regeering is eene aanschrijving gekomen, waarbij doop, avondmaal, collecte en al wat naar 

eeredienst gelijkt in de godsdienstoefeningen verboden wordt (...) Het spreekt van zelve dat wij ons 
daaraan niet kunnen onderwerpen, maar integendeel volgens onze conscientie verlangen God te dienen, 
en dat zullen doen ook tegen het gebod’ (Van Hall aan Scholte, 2.8.1836; Smits V, 292).
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De kerkenraad besloot op 16 augustus 1836 het overheidsverbod op kerkdiensten te 
negeren. Wel ging men behoedzaam te werk: de sacramenten zouden voorlopig aan 
de huizen worden bediend.94 Op maandag 5 september 1836 vond een bezinnings-
vergadering plaats: hoe nu verder? Als adviseurs van buiten de stad waren aan-
wezig: de predikanten Scholte, Van Velzen en luitenant W.W. Smitt.95 Uit de eigen 
gemeente namen deel: advocaat Van Hall, D.A. Budde,96 H. Höveker en A. Zwanen-
burg.97 Scholte had voor de Amsterdamse gemeente een uitvoerig document op-
gesteld – het ‘Copieboek’ telt tweeëntwintig pagina’s – dat ‘met zeer veel genoegen’ 
werd aangehoord.98 Höveker kreeg opdracht het stuk te drukken ten behoeve van 
de andere Afgescheiden Gemeenten.99 Scholtes epistel moet worden gezien als ul-
tieme poging de koning te overtuigen van de gewetensnood van de afgescheidenen. 
Hij hanteerde de volgende argumenten: 1. de afgescheidenen waren geen nieuwe 
sekte, maar voortzetting van de Gereformeerde Kerk; 2. de vervolgingen waren in 
strijd met de grondwet, zoals de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank duidelijk 
maakte; 3. niet de afgescheidenen waren de onruststokers, maar de oproerkraaiers 
uit het vijandige publiek; 4. het onderscheid tussen geoorloofde godsdienstoefe-
ningen en verboden kerkdiensten was onmogelijk: een Gereformeerde Kerk moet 
preken en sacramenten bedienen; 5. liever een scheiding van kerk en staat dan deze 
vervolgingen;100 6. stel je, omgekeerd, eens voor dat de afgescheidenen met politie-
geweld de handhaving van de belijdenisgeschriften zouden afdwingen ... 

94  Van Raalte doopte op donderdag 18 augustus 1836 een baby in het huis van Budde. Van Velzen bediende 
op zaterdag 3 september 1836 het avondmaal ten huize van advocaat Van Hall. Op 26 oktober 1836 stelde 
Wormser zijn huis beschikbaar om kinderen te laten dopen, waartoe Brummelkamp werd uitgenodigd.

95  Het lijkt er op dat Smitt door Van Velzen als introducé werd meegenomen. Wolter Wagter Smitt (1804-1846) 
was geboren te Steenwijk, had zich in 1835 afgescheiden van de Hervormde Kerk en verhuisde naar Zwolle. 
Daar was hij van 1835-1839 luitenant bij de schutterij. Smitt gold als een bekwaam oefenaar. Aanvankelijk 
was hij goed bevriend met Hendrik de Cock (De Cock aan Frouwe Venema, 16.3.1836; GA-Kampen), maar 
in 1838 brak hij met het kerkverband van de afgescheidenen en voegde hij zich bij de kruisgezinden. Smitt 
werd predikant te Zalk (de voorgangers Schouwenburg en Smitt bevestigden elkaar op dezelfde dag); hij 
bleef in Zwolle wonen, waar hij op 42-jarige leeftijd overleed (over Smitt: F.L. Bos, Kruisdominees 45-54).

96  Diedrich Arnold Budde (geb. 1800), van beroep wieldraaiersbaas. Budde en Höveker stonden op tal voor 
ouderling en diaken (Not 22, 7.9.1836) en werden gekozen op 26 september 1836.

97  Anthonie Zwanenburg had zich samen met Obbes en zijn vrouw op 23 juli 1835 afgescheiden. Hij behoorde 
tot de eerste afgescheidenen in Amsterdam.

98  CB 20; alleen het slot van het adres is opgenomen in: Bos IV, 4-5; Scholte heeft het adres in z’n geheel 
gepubliceerd in: De Ref 1e S (1837) 1-25. Het origineel bevindt zich in NA, Herv. Ered. 4.11.1836, nr.16. Het adres 
werd ook aan Van Hall voorgelegd: ‘Het geheel bevalt mij zeer’ (Van Hall aan Scholte, 14.9.1836; Smits V, 303).

99  Het Amsterdamse adres heeft in de laatste maanden van 1836 een grote rol gespeeld in de ontwikkeling 
van een adresbeweging ter verkrijging van volledige vrijheid van godsdienst. In talrijke adressen werd 
verwezen naar het Amsterdamse adres (Bos IV, 5 voetnoot 2). Dit was ook Scholtes bedoeling: ‘Mijn raad 
zou zijn, dat, wanneer het adres algemeen is nagezien, goedgekeurd en aangenomen, de gemeente der 
hoofdstad het adres zelve ondertekend, terwijl alle de andere gemeenten kon(den) inzenden en zich verder 
refereren aan het adres in de hoofdstad’ (Scholte aan Van Hall, 28.8.1836; Smits V, 297).

100  Scholte was al vroeg gecharmeerd van een scheiding van kerk en staat. Hij keek daarbij naar Noord-
Amerika, waar de vrijheid van godsdienst prevaleerde boven andere rechten. Voor regeringskringen in 
Den Haag school er iets revolutionairs in Scholtes visie. Scholte gaf in het adres een nieuwe interpretatie 
van artikel 36 Nederlandse Geloofsbelijdenis (de roeping van de overheid om alle valse godsdienst uit te 
roeien): dat moest de overheid niet met het zwaard doen, maar door vrije ruimte te bieden aan de prediking 
van Gods Woord.
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De Amsterdamse afgescheidenen vroegen dit keer erkenning via ‘lid a’ bij de koning 
aan. Daartoe overhandigden ze reglementen en beloofden ze nooit een beroep op ’s 
rijks schatkist te doen. Opvallend is dat Scholte hierna overschakelt op een sterk 
polemische toon. Hij vergeleek de Belgische opstand tegen de ‘kluisters van Oranje’ 
met de opstand van de verlichte predikanten tegen de ‘Dordsche kluisters’. De Ne-
derlandse vorst had recht op de titel ‘koning’, de afgescheidenen hadden recht op 
de titel ‘gereformeerd’. Tenslotte stelde Scholte dat het traktement dat de hervorm-
de predikanten uit ’s rijks schatkist genoten, hen maakte tot ‘luije herders, buik- en 
brooddienaars’. 

Op 12 september 1836 vervoegden Middel, Brandt en Obbes zich met dit adres bij de 
burgemeester.101 Vanwege de ‘hoogst oneerbiedigen en aanmatigenden toon’ wei-
gerde hij iedere medewerking.102 De kerkenraad besloot het stuk dan maar zonder 
de vereiste certificatie van handtekeningen naar de gouverneur te sturen.103 De mi-
nisters van Eredienst en Justitie namen in Den Haag met verontwaardiging kennis 
van dit ‘zonderlinge stuk’ van de Amsterdamse afgescheidenen. Het was geschre-
ven ‘op eenen hoogst ongepasten en hatelijken toon’, een regelrechte belediging 
voor de koning.104 Ook de doorgaans gematigde Raad van State viel dit keer over 
de ‘onderscheidene ongepaste en hatelijke aantijgingen’ en ‘bespottelijke vergelij-
kingen’. Toch vond dit college de inwilliging van het verzoek van Obbes en Brandt 
niet onredelijk.105 Want een gemeente toelaten betekent nog niet haar erkennen. De 
ministers van Justitie en Hervormde Eredienst waren het hier echter mee oneens. 
De koning hield op 2 oktober 1836 vast aan de harde lijn. Commissaris De Lagh liet 
onmiddellijk een proces-verbaal opmaken toen in een dienst de namen van twee 
nieuwe ouderlingen en diakenen werden voorgelezen.106 En ‘s avonds hield hij alle 
mensen tegen die geen toegangsbewijs konden laten zien. 

Intussen weigerde De Cock zich achter Scholtes adres te scharen. Hij diende na-
mens de provincies Groningen en Drenthe een eigen adres in, eveneens in druk 
uitgegeven: Ootmoedig smeekschrift van de geloovigen der provincien Groningen en 
Drenthe.107 De predikant vroeg de koning om een synode samen te roepen die een 
oordeel zou moeten vellen over de zaak van de Afscheiding. Scholte besprak, in aan-
wezigheid van de predikanten Budding en Gezelle Meerburg, dit stuk op 29 septem-

101 Deliberatieboek B&W, 13.9.1836; vgl. burgemeester aan gouverneur, 22.10.1836 (Bos IV, 8-10).
102  Vgl. Deliberatieboek B&W, 20.9.1836. De burgemeester zond op 17 september een exemplaar naar de 

gouverneur (vgl. gouverneur aan de minister Binnenlandse Zaken, 17.9.1836; Bos III, 376); burgemeester 
aan gouverneur, 22.10.1836 (Bos IV, 8-10). Vgl. Not 24, 21.9.1836 en CB 21 (ook opgenomen in Bos IV, 5-6); CB 
19: Adres Brandt aan burgemeester, sept. 1836 (Bos IV, 9).

103 CB 21: Adres Obbes en Brandt aan koning, 4.10.1836 (Bos IV, 5-6).
104  Minister Hervormde Eredienst aan koning, 4.11.1836 (Bos IV, 10-13); vgl.: minister Hervormde Eredienst en 

minister Justitie aan koning, 23 en 31.1.1837 (Bos IV, 36, 40).
105 Raad van State aan koning, 23.12.1836 (Bos IV, 15-19).
106 Directeur van politie aan minister Justitie, 3.10.1836 (Bos III, 383-384); Deliberatieboek B&W.
107  Te vinden in: De Cock, Verz. Geschr. II, 429vv. Ook Friesland diende een eigen adres in, opgesteld door Van 

Velzen, tegen de bedoeling van Scholte in (zie voetnoot 99).
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ber 1836.108 Hij vond het bespottelijk. Alleen een kerk kon een synode beleggen, de 
koning moest daarbuiten blijven. En wat hadden de afgescheidenen te verwachten 
van een synode met zo’n antichristelijke houding? Scholte beschouwde het stand-
punt van De Cock als een verloochening van de Afscheiding. Ook Van Hall zag de 
eenheid onder de afgescheidenen in gevaar:109

Indien het adres van de Cock een uitvloeisel van de Drentsche gemeenten is, dan 
kunnen wij met hen niet vereenigd blijven, omdat zij dan niet in waarheid geschei-
den zijn. Menschen, die nationale vergaderingen willen houden met een anti-
christisch genootschap, behooren nog tot die vereeniging, maar niet tot de kerk. 

In de periode oktober 1836 tot januari 1837 werden in het gebouw aan de Bloem-
gracht elke zondag drie kerkdiensten gehouden, met gemiddeld zo’n 200 à 250 
aanwezigen. Omdat predikanten van buiten Amsterdam geweerd werden, traden 
Deteleff en Couprie als sprekers op.110 Kerkelijke handelingen werden vermeden, al-
leen bij leden aan huis werd gedoopt.111 Het schuurde wel, al die beperkende maatre-
gelen. De kerkenraad besloot eind oktober 1836 voor bezoekers zonder vergunning 
het huis van Pieter Raman open te zetten.112 Obbes stelde voor te breken met alle 
beperkende maatregelen.113 De kerkenraad nam in januari 1837 dit standpunt over. 
Scholte concipieerde een adres dat op 24 januari door Brandt aan de burgemeester 
werd overhandigd.114 Op dezelfde dag meldden Couprie en Obbes zich bij de ko-
ning.115 Ze vroegen Zijne Majesteit om een reactie op het Amsterdamse verzoek dat 
inmiddels drie maanden geleden was ingediend:116 

Boven haar verwachting heeft de commissie wel een half uur met de koning 
gesproken: Hij zogt ons weer tot vereeniging te brengen met de Hervormden, hij 

108  Zie M. te Velde in de inleiding bij de heruitgave van Ootmoedig smeekschrift in: De Cock, a.a. 434. Scholtes 
reactie werd – op zijn verzoek – voorgelezen op de provinciale vergaderingen Groningen en Drenthe 
(18.10.1836 resp. 21.10.1836). Hier ligt feitelijk het begin van de breuk tussen Scholte en De Cock. In augustus 
1837 oordeelde Scholte dat de provincies Groningen en Drenthe (Assen uitgezonderd) blindelings De Cock 
volgden (vgl. M. te Velde, a.a. 466).

109 Van Hall aan Scholte, 30.6.37 (Smits V, 363).
110 Gouverneur aan minister Binnenlandse Zaken en minister Hervormde Eredienst, 28.1.1837.
111 Not 28, 2.11.1836; Not 30, ongedat. (de doop was bediend door Budding in het huis van Höveker).
112 Not 27, 26.10.1836; Not 30, ongedat.
113 Not 30, ongedat.; vgl. ook Not 33, ongedat.; Not 34, ongedat.
114  Not 38, 17.1.1837; Not 39, 18.1.1837; CB 23: KR aan B&W, 24.1.1837 (Bos IV, 143-145). De gouverneur legde een 

direct verband tussen de ‘grootere stoutmoedigheid’ van de Amsterdamse separatisten en vrijsprekende 
vonnissen van de Amsterdamse rechtbank (gouverneur aan minister Binnenlandse Zaken en minister 
Hervormde Eredienst, 28.1.1837; NHA).

115 CB 24: Adres KR aan koning, 24.1.1837.
116  Postscriptum  beroepsbrief aan S. van Velzen, febr. 1837 (CB 25) en Not 40. Scholte oordeelde: ‘Ik heb de 

afloop der Amsterdamsche commissie uit eene brief van Obbes vernomen en heb daaruit gezien, dat Z.M. 
het oude lesje alweder heeft opgezegd; ik verwacht weinig goeds van zulk antwoord doch verlang er toch na 
omdat wij daaruit weder verder zullen leeren welke de weg des Heeren is’ (Scholte aan Van Hall, 27.1.1837; 
Smits V, 324). Ten onrechte meende Anna Oldekamp dat De Cock het adres had opgesteld, vgl. Dick Kaajan, 
‘Document. Anna Oldekamp en de Afscheiding in Amsterdam’ (nr.19 juni 2010), 33, 35, 40 (voetnoot 55). 
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zeide de geschilpunten waren zoo groot niet, ‘t welk wij hem zeer bescheidentlijk 
wederlegd hebben, hij bleef ons met gebrekkige remonstrantsche tegenwer-
pingen tegenspreken, ‘t welk wij wel bescheiden beantwoorden, maar daar hij 
eindelijk zijn vijandschap liet blijken moesten wij vertrekken met de bede in 
onze harten: Och! dat de Heere Zelve hem eens mogt gereformeerd maken.

Een nieuwe confrontatie kon niet uitblijven. De gouverneur droeg het Amsterdam-
se gemeentebestuur op de voorschriften van hogerhand strikt te handhaven.117 De 
Cock was de eerste predikant die te maken kreeg met de aangescherpte maatrege-
len. Hij vroeg het gemeentebestuur toestemming op zondag 5 februari 1837 te pre-
ken en te dopen. Uiteraard werd dit verzoek afgewezen.118 Terwijl de gemeente die 
zondagmorgen al in de kerk zat, vroeg de predikant aan de kerkenraad wat te doen: 
de confrontatie aangaan met de bevoegde gezagsinstanties of inbinden. De kerken-
raad kwam er niet uit. Om uit de impasse te geraken liet De Cock het lot beslissen. 
En dat wees uit: geen kerkdiensten beleggen. De burgemeester en koning werden 
op de hoogte gesteld. Nogmaals drongen de Amsterdamse afgescheidenen aan op 
godsdienstige verdraagzaamheid, of wilde Den Haag soms bloed laten vloeien?119

Scholte was teleurgesteld over dit optreden van de kerkenraad. Men had niet moe-
ten zwichten voor overheidsdruk. Het werpen van het lot vond hij ongepast.120 Scholte 
wist de kerkenraad van zijn standpunt te overtuigen, waarna hij en De Cock werden 
uitgenodigd om de ‘vernieuwde verklaring aan de Regering met daden te bevestigen’. 
Op zondag 12 maart 1837 ging De Cock drie keer voor in het kerkgebouw aan de Bloem-
gracht. De politie liet per dienst niet meer dan twintig personen toe. Toen De Cock ‘s 
avonds twee kinderen doopte – een verboden kerkelijke handeling – werd tegen hem 
proces-verbaal opgemaakt door commissaris De Lagh.121 Het gemeentebestuur trok 
per direct de vergunning in.122 Burgemeester Cramer vroeg de gouverneur of hij des-
noods geweld moest toepassen, wat deze wijselijk aan Amsterdam overliet. Dan wist 
men het in de hoofdstad wel: geen geweld, alleen een proces-verbaal.123 

Op zondag 19 maart 1837 weerstonden de Amsterdamse afgescheidenen de be-
velen van hogerhand.124 De politie bewaakte de toegang tot het kerkgebouw aan de 
Bloemgracht en verhinderde dat meer dan twintig personen naar binnen gingen. 
Toen de dienst om half tien zou beginnen, kwam een huurrijtuig aangereden met 
daarin predikant Van Raalte, vergezeld van Couprie en Höveker. Bij het zien van de 

117  Gouverneur aan minister Hervormde Eredienst, 17.3.1837 (Bos IV, 147-149); vgl. minister Hervormde 
Eredienst aan koning, 3.2.1837 (Bos IV, 145-147).

118 Not 44; CB 26.
119 CB 26: Adres KR aan koning, 6.2.1837; CB 28: KR aan B&W, 6.2.1837.
120 Not 46, ongedat. [febr. 1837].
121 Not 46, ongedat.; gouverneur aan minister Hervormde Eredienst, 17.3.1837 (Bos IV, 147-149).
122  Deliberatieboek B&W, 16.3.1837; gouverneur aan minister Hervormde Eredienst, 17.3.1837 (Bos IV, 148).
123 Gouverneur aan minister Hervormde Eredienst, 17.3.1837 (Bos IV, 146); Deliberatieboek B&W, 17.3.1837.
124  Over deze zondag: B&W aan gouverneur, 20.3.1837 (Bos IV, 149-151); Not 48, art.4; De Ref 1e S (1837) 318; 

Höveker aan De Clercq, ongedat. Höveker informeerde De Clercq omdat er ‘gewis geruchten over het 
gebeurde zullen rondgaan’.
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politieversperring reden ze door naar de woning van Budde, waar – zo was afgespro-
ken – het grootste deel van de gemeente zich had verzameld.125 Toen politiecommis-
saris De Bie doorkreeg dat hij om de tuin was geleid en bij Budde poolshoogte ging 
nemen, zag hij 200 personen het pand verlaten. Toen ‘s middags opnieuw meer dan 
100 personen bij Budde naar binnen gingen, forceerde politiecommissaris De Bie 
de deur en sprak hij Van Raalte aan op deze onwettige samenkomst. De jonge pre-
dikant stelde ‘eene vergunning van den Heere’ te hebben. Ook beriep hij zich op de 
grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Toen de politiecommissaris bevel gaf de 
kerkdienst te ontbinden, antwoordde Van Raalte ‘dat niets dan geweld hem konde 
bewegen om die plaats te verlaten.’126 Verder ingrijpen van De Bie werd onmogelijk 
gemaakt toen de predikant een psalm opgaf en de gemeentezang de politiecom-
missaris overstemde.127 Na afloop van de middagdienst bleven 50 personen in de 
woning achter, om die avond een derde dienst mee te maken. Weer weigerde Van 
Raalte het pand te verlaten. Toen De Bie verklaarde dat de predikant en de huisei-
genaar ‘zich in opstand stelden tegen de wet, den Koning en het publiek gezag’, rea-
geerde Van Raalte laconiek ‘dat de Regering zelve de Grondwet had verbroken’. Het 
zelfbewuste optreden van de 25-jarige predikant maakte diepe indruk op alle aan-
wezigen. Boekhandelaar Höveker verklaarde: ‘Van Raalte is eenen man welke zijne 
ziel heeft overgegeven tot den dienst zijner Konings. Zijnen ijver en onverschrok-
kenheid is een juist tegenbeeld, van de laauwheid, en doodigheid van onzen tijd.’128 
Van Raalte, die het bevoegde gezag had getart, kwam er goed van af. Een soortgelij-
ke belediging van een overheidsdienaar leverde hem in Ommen en Arnhem enige 

125  Not 48, art. 2, 3, 5. Diedrich Arnold Budde, van beroep ‘wieldraaiersbaas’, beschikte over enige 
fabrieksruimte. Hij woonde aan de Nieuwezijds Achterburgwal (toenmalig  nummer 139); later is de 
gracht gedempt en de straatnaam veranderd in Spuistraat. Het pand waar Budde woonde heeft plaats voor 
nieuwbouw gemaakt (zie omnummerregister SA).

126  Höveker aan De Clercq, ongedat.  Van Raaltes houding jegens de overheid loopt op dit punt parallel met zijn 
compromisloze ijver voor de rechten van de gemeente, die hij door de kerkelijke wetten zag aangetast, voor 
hem de belangrijkste reden om de Hervormde Kerk te verlaten (vgl. Jasper Vree, Azn., ‘The Dominating 
Theology Within the Nederlandse Hervormde Kerk after 1815 in its Relation to the Secession of 1834’ in:  
George Harinck en Hans Krabbendam (red), Breaches and Bridges 33-48.

127  In Ommen had Van Raalte op 2 juni 1836 geweigerd een godsdienstige bijeenkomst te beëindigen, waarna 
de burgemeester militaire hulp inriep. Als gevolg daarvan werden 53 manschappen ingekwartierd, zowel 
bij afgescheidenen als niet-afgescheidenen (Wesseling, Ov. II, 190). In Den Ham (Ov.) weigerde Van Raalte 
een kerkdienst te beëindigen: ‘U kunt ons wel voor de rechtbank brengen, maar u kunt ons niet verplichten 
deze samenkomst te beeindigen’ (Wesseling, Ov. II, 250). Brummelkamp stelde zich minder geharnast op. 
In Rheeze gaf hij gehoor aan het bevel om een kerkdienst te beëindigen (Wesseling, Ov. II, 224).

128  Höveker aan De Clercq, ongedat. Deze dienst wordt ook beschreven in een brief van Anna Oldekamp (de 
datum van 10 maart, vermeld door Kaajan, is m.i. onjuist: Van Raalte ging voor op 19 maart, bovendien 
vermeldt Oldekamp dat Van Raalte de volgende maandag het avondmaal bediende, wat inderdaad 
plaatsvond op 20 maart). De middagdienst eindigde om 17.00u en werd voortgezet om 17.30u: ‘Het was er 
zoo vol, dat het zweet liep de menschen van haar gezicht, en wij moesten allemaal staan, maar dat was 
niets, als wij het maar mogten horen. Maar dat was eerst de regte taal, die men toen hoorde.’ ‘s Avonds 
stonden er zes soldaten en drie agenten voor de deur: ‘En de dienders gingen er telkens weer in om het volk 
weer uiteen te jagen. Maar als de Dom dan weer met hen gesproken had, dan begon het volk weer te zingen 
en dan liepen zij weer weg’.
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dagen gevangenisstraf op.129 De politie liet het bij de instructies van B&W: volstaan 
met een proces-verbaal. In de ogen van de officier van justitie was dit veel te mee-
gaand, er had krachtig moeten worden ingegrepen.130 De burgemeester verdedigde 
echter het optreden van De Bie: het pand van Budde stond niet bekend als openbare 
vergaderplaats. En in een grote stad als Amsterdam konden de vijftig beschikbare 
politieagenten onmogelijk alle geheime bijeenkomsten opsporen. Dat klopte: het 
ontging de politie dat de afgescheidenen de volgende avond in het kerkgebouw het 
avondmaal vierden, opnieuw onder leiding van Van Raalte. De dienst duurde tot 
twee uur in de nacht. Commissaris van politie De Lagh hoorde achteraf dat er ‘zeer 
veel drukte moet hebben plaats gehad’.131 Höveker gaf aan De Clercq een impressie 
van deze bijeenkomst:132

Onvergetelijk gewis zal deze nacht voor de gemeente blijven, te midden van 
dat een haar vijandige wereld in rust lag, mogt zij den dood des Heeren ver-
kondigen, eene blijdschap die de wereld niet geven kan, mag thans in de ge-
meente heerschen. Sterk in den alvermogende God, mag zij thans de donkere 
toekomst te gemoed treden, daar hetgeen thans weder onder haar is geschied, 
haar op nieuw ten blijke verstrekt, van de goedgunstige bescherming en alles-
vermogende magt van haare getrouwen Verbondsgod. Wij zijn blind voor de 
toekomst, daar wij nog niet eens weten waar aanstaande zondag te vergaderen, 
alzoo er geenen plaats onder de gemeente is ruim genoeg om te vergaderen.

Volgens dienstbode Anna Oldekamp gaf Van Raalte de Amsterdamse gemeente die 
avond een compliment: ‘dat hij nog geen gemeente gevonden had, die zoo standvas-
tig gebleven had als dezen Gemeente.’133

De gouverneur van de provincie verdedigde tegenover de minister van Justitie 
de geweldloze aanpak van het Amsterdamse gemeentebestuur, want er was geen 
eensgezindheid over de strafwaardigheid van de kerkelijke handelingen door de 
afgescheidenen, zie de vrijsprekende vonnissen van de Amsterdamse rechtbank. 
Ook kon hij niet inzien welk kwaad er school in godsdienstige bijeenkomsten van 
gereformeerden, zoals die al eeuwenlang plaatsvonden.134

129  Over zijn gevangenschap in Ommen: Gerko C. Warner, Door het venster van Albertus Christiaan van Raalte. 
Het leven van een afgescheiden dominee op de kaart (Meppel 2011) 25; over zijn gevangenschap in Arnhem 
(als gevolg van de uitspraak in hoger beroep, wegens het kwalificeren van de burgemeester van Staphorst 
als een vijand van God en zijn volk): Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 351v. Aanvankelijk veroordeelde de 
rechtbank te Zwolle Van Raalte tot drie maanden gevangenisstraf.

130 Officier van justitie aan de procureur generaal, 22.3.1837 (Bos IV, 155-156).
131 De Lagh aan officier van justitie, 21.3.1837 (Bos IV, 154-155).
132 Höveker aan De Clercq, ongedat.; vgl. Not 48, art. 6.
133 Kaajan, ‘Document. Anna Oldekamp en de Afscheiding in Amsterdam’ 34.
134  Gouverneur aan minister Justitie, 20.3.1837 (Bos IV, 151-152). Te denken valt verder aan enkele kritische 

bijdragen in het Algemeen Handelsblad (28.1.1836, 25.8.1836, 26.8.1836), de scherpe veroordeling van de 
vervolgingen door de Amsterdamse Réveilkring, de veroordeling van de vervolgingen door sommige 
hervormde predikanten (m.n. W. Broes uit Amsterdam) en de uitgave van het gedrukte pleidooi van Van 
Hall, ‘die ook hier veel bijval vindt’ (Da Costa aan Groen, 17.11.1835; BW I, 20).
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De minister van Justitie verwierp deze redenering.135 De afgescheidenen hadden het 
gezag van het stedelijk bestuur getart en moesten daarom hardhandig tot de orde 
worden geroepen.136 De minister van Hervormde Eredienst viel zijn collega bij. Ook 
de doorgaans gematigde minister van Binnenlandse Zaken stemde met een harde 
aanpak in. Nu de vergunning was ingetrokken, bleef er volgens hem geen andere 
keus over.137 En dus riep de koning het Amsterdamse gemeentebestuur op des-
noods de sterke arm in te schakelen.138  

Gevolg was dat de politie nu zelfs bijeenkomsten van minder dan 20 personen 
ontbond, zogenaamd om de afgescheidenen te beschermen tegen het vijandige pu-
bliek.139 Om de orde te bewaken greep het college van B&W terug naar de bekende 
serie militaire versterkingen uit juli 1836.140 

 
het besluit om weer in gezelschappen te vergaderen
Geconfronteerd met de scherpe overheidsmaatregelen besloot de kerkenraad op 20 
maart 1837 zich te schikken in de situatie.141 Gemeenteleden die meer personen toe-
lieten dan het maximaal toegestane aantal van 19, dienden zelf eventuele boeten te 
betalen. De kerkenraad liet gedrukte lijsten rondgaan met daarop de locaties van ze-
ventien vergaderadressen. Een exemplaar raakte in handen van de politie, zodat in 
één klap alle locaties bekend werden.142 Dat ondervond Jan Daniël Brandt.143 Zestien 
militairen sloten op eerste Paasdag zijn woning ‘De drie Fontyne’ hermetisch af. On-
dertussen doorzocht de politiecommissaris met enkele agenten het vijf verdiepingen 
tellende huis van onder tot boven. Ze vonden alleen een knecht en een ziek dienst-
meisje. Veel dramatischer verliep eerste Paasdag bij bakker Hendricus Buter aan de 
Lindestraat.144 Een grote menigte bekogelde de samengekomen afgescheidenen met 
sneeuwballen, ruiten werden ingegooid. Politiecommissaris De Lagh trof binnen 
driehonderd afgescheidenen aan onder het gehoor van Couprie. De politiecommis-
saris verklaarde de samenkomt voor onwettig en riep de aanwezigen op het pand te 
135 Minister Justitie aan koning, 21.3.1837 (Bos IV, 152-154).
136 Minister Justitie aan koning, 22.3.1837 (Bos IV, 158-159).
137 Minister Binnenlandse Zaken aan de koning, 22.3.1837 (Bos IV, 156-157).
138  Secretaris van staat aan minister Hervormde Eredienst, minister Justitie en minister Binnenlandse Zaken, 

23.3.1837 (Bos IV, 159-160); Deliberatieboek B&W, 25.3.1837.
139 Deliberatieboek B&W, 26.3.1837.
140  Deliberatieboek B&W, 17.3.1837; 25.3.1837; 30.3.1837. Op 16 april 1837 werd de cavalerie niet langer paraat 

gehouden, op 23 april had de burgemeester niet langer versterking van de nachtwachten nodig en op 30 
april werden ook de versterkingen op het paleis en de Leidse poort opgeheven (Deliberatieboek B&W, 
13.4.1837; 20.4.1837 en 27.4.1837).

141  Not 48, art. 9. Op 5 april 1837 werd voorgesteld om de bijeenkomsten te verdelen in wijken en telkens van 
locatie te veranderen. Dit plan werd uiteindelijk als te ingewikkeld van de hand gewezen.

142  De Lagh aan burgemeester, 24.3.1837 (Bos IV, 160-161); Scholte aan Van Hall, 1.4.1837 (Smits V, 334); officier 
van justitie aan procureur generaal, 25.3.1837 (Bos IV, 161-162). De adressen waren: N. Obbes Dz., J.J. Straus, 
H. Buter, S. Sluyter, W.H. Meijer, J. Hiddes, J. de Vries, G.H. Tieleman, J.D. Brandt, W.G. Krantz, J.A. Wormser, 
P. Raman, J. van der Veen, J. Linnenkamp (Nieuwer-Amstel), D. Lijsen, J. Barger en H. Höveker.

143 Scholte aan Van Hall, 1.4.1837 (Smits V, 334).
144  Een verslag van de gebeurtenissen op 26 maart gaf de directeur van politie in een rapport aan de Minister 

Justitie, 26.3.1837 (Bos IV, 162-163).
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verlaten: sommigen deden dat vrijwillig, anderen werden met militaire inzet verdre-
ven. De vervolging van de Amsterdamse afgescheidenen bereikte een climax. In De 
Reformatie maakte Scholte het gebeuren wereldkundig.145 Hij vermeldde hoe de afge-
scheidenen werden bekogeld met stukken ‘sneeuw-ijs, steenen, potscherven en drek’. 
En over het optreden van agenten en soldaten meldde hij:  

De dienaren slingerden een aantal onzer broeders met kracht uit het huis, 
zoodat zij al struikelende onder het graauw stortten, door hetwelk zij, onder 
helsch gejuich met trappen, schoppen en steenworpen ontvangen werden. 
Het voorhuis werd spoedig, door middel van stokslagen, ledig gemaakt, en 
de overige broeders verlieten het huis. Een gedeelte van de 18e afdeeling in-
fanterie daarop aanrukkende, heeft niet belet, dat velen onzer broeders en 
zusters erbarmelijk zijn mishandeld, in den modder geworpen, geschopt en 
sommigen ligt gekwetst. Gods volk, ook de niet-afgescheidenen, stond op de 
straat luidkeels te weenen bij dit erbarmelijk en hartverscheurend gezigt. 

Die dag pakte de politie opnieuw bijeenkomsten aan van minder dan twintig perso-
nen, zoals de negentien afgescheidenen in de kelderruimte van kleermakersknecht 
Pieter Raman aan de Eerste Weteringdwarsstraat. Raman kreeg ten onrechte van 
de commissaris van politie te horen dat hij in strijd met de wet handelde.146 En be-
hangersknecht Sybrand Sluyter aan de Boomstraat, bij wie de politie vijftien perso-
nen aantrof, kreeg een proces-verbaal. ‘s Avonds trof de politie bij kruidenier W.G. 
Krantz aan de Prinsengracht een gezelschap van zestien personen aan, onder lei-
ding van Deteleff. Ook hier werd proces-verbaal opgemaakt.147 Op tweede Paasdag 
surveilleerde de politie op de plaatsen van de uitgelekte locaties. Bij papier-verkoper 
Dirk Lijsen aan de Appelmarkt werd een illegale bijeenkomst ontdekt van 32 per-
sonen, proces-verbaal volgde. Toen een groepje afgescheidenen opnieuw bij Buter 
wilde samenkomen, werden ze met vuilnis bekogeld. De Lagh moest ingrijpen om 
erger te voorkomen. Een week later, op zondag 2 april 1837, verliepen de samenkom-
sten rustig.148 De gezelschappen die de politie aantrof bestonden uit minder dan 
20 personen en gingen vrijwillig uiteen. Zoals bij Krantz, waar ‘veel laag volk met 
vijandige plannen’ zich had verzameld.149 De volgende weken verliepen zonder noe-
menswaardige incidenten.150 Ongeregeldheden deden zich alleen voor op zondag 21 

145  De Ref 1e S (1837) 318-320. Via deze publicatie nam Groen van Prinsterer kennis van de acties tegen de 
Amsterdamse afgescheidenen. Hij verwees naar de mishandelingen op die Paaszondag in De maatregelen 
tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (vgl. citaat bij Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 340).

146  Directeur van politie aan Minister Justitie, 26.3.1837 (Bos IV, 162-163). Hij deelt mee dat het opmaken van 
proces-verbaal aan minder dan twintig personen overeenkomstig de wens van de officier van justitie was.

147 Aanvullend bericht directeur van politie aan Minister Justitie, 27.3.1837 (Bos IV, 163-164).
148 Gouverneur aan de Minister Justitie, 3.4.1837 (Bos IV, 164-165).
149 Directeur van politie aan Minister Justitie, 10.4.1837 (Bos IV, 165, voetnoot 25).
150  Scholte vermeldt alleen een incident op zondagavond 16 april 1837. Door een deur te forceren verschafte een 

menigte zich toegang tot een woning van een afgescheiden gezin aan de Jonkerstraat. Een hoogzwangere 
vrouw, alleen thuis, zou door de opdringerige menigte zijn aangerand (De Ref 1e S (1837) 393).



243De reactie van de overheid

mei 1837. De 18 afgescheidenen bij gemeentelid J. Hiddes werden lastig gevallen.151 
Het begon met schelden en kloppen op de deur, waarna ruiten werden ingegooid. 
De politiecommissaris trad tussenbeide en gaf de omstanders te kennen dat deze 
bijeenkomst wettig was. Een eenheid militairen schoot de benarde gelovigen te 
hulp. Ook ‘s avonds was er veel volk op de been, het bleef bij schelden op de ‘scholti-
anen’ die ze moesten verbranden – zoals een vrouw uit het publiek riep. Dienstbode 
Anna Oldekamp noemt nog enkele incidenten: in de Anjelierstraat, waar Couprie 
voorging, werden veertig ruitjes stuk gegooid door het toegestroomde publiek; en 
in het huis van boekhandelaar Höveker werden afgescheidenen gedwongen uit el-
kaar te gaan.152 

een uitweg via het eerste deel van het Koninklijk Besluit?
Op 5 april 1837 bezon de kerkenraad zich op de onhoudbaar geworden situatie.153 Ge-
tracht werd nogmaals om via het overhandigen van reglementen en statuten con-
form ‘lid a’ van het Koninklijk Besluit als plaatselijke gemeente te worden erkend 
en toegelaten. Wormser stelde daartoe een Huishoudelijk Reglement op, wat dienen 
kon als plaatselijke kerkorde. Het resultaat werd op 14 juni 1837 gepresenteerd.154 
Op één punt weigerde de gemeente de koning tegemoet te komen: het prijsgeven 
van de naam ‘gereformeerd’.155 Die naam was bij uitstek op de afgescheidenen van 
toepassing: als geen ander stonden zij in de gereformeerde traditie zoals vastgelegd 
in de Formulieren van Eenheid. Ook kon die titel geen misverstand opleveren met 
de naam van het ‘Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap.’ 

Wormser vroeg zijn patroon mr. F.A. van Hall een goed woordje bij de regering te 
doen voor de Amsterdamse afgescheidenen.156 Deze Van Hall – een halfbroer van 
de afgescheiden advocaat Maurits van Hall – zocht toenadering tot de referendaris 

151  De Ref 1e S (1837) 458-461. Scholte gebruikte het verslag om kritiek te oefenen op het overheidsbeleid: de 
onrust werd niet door de afgescheidenen, maar door het optreden van de politie veroorzaakt en het was 
inconsequent om de afgescheidenen te vervolgen, maar de opgewonden menigte vrij spel te geven.

152  Brief Anna Oldekamp, ca. juli 1837 (Dick Kaajan, ‘Document. Anna Oldekamp en de Afscheiding in 
Amsterdam’ 35).

153 Not 50 (blijkens Not 51 te dateren als 5.4.1837).
154  Voor de tekst van het reglement, zie CB 41: ‘Huishoudelijke bepalingen der Christelijke Gereformeerde 

Gemeente te Amsterdam’, 14.6.1837. Het Huishoudelijk Reglement bestond uit 45 artikelen en nam als 
uitgangspunt art. 32 Nederlandse Geloofsbelijdenis en de aloude gereformeerde liturgische formulieren. 
De bepalingen waren als volgt verdeeld: van den kerkeraad (art.1-3); van de vergaderingen der opzieners 
(art. 4-16); van het beroepen der opzieners (art. 17-26); van de dienst der ouderlingen (art. 27); van de 
verantwoording der diakenen (art.28-30); van de kerkmeesteren (art. 31-33); het doen van belijdenis (art. 
34); van den doop (art. 35); van het huwelijk (art. 36-37); van de vergaderingen der gemeente (art. 38-39); van 
de tucht (art. 40-45).

155  CB 42: KR aan koning (ongedat.), ter begeleiding van het Huishoudelijk Reglement. Zowel de Huishoudelijke 
Bepalingen als het begeleidend adres werden door Höveker in druk uitgegeven.

156  Not 14.6.1837. Mr. F.A. van Hall was advocaat te Amsterdam; vanaf 1842 bekleedde hij diverse 
ministersposten. Wormser werkte van 1826-1839 op diens advocatenkantoor. Als halfbroer van de 
afgescheiden advocaat A.M.C. van Hall deed hij deze ‘onderhandsche en vertrouwelijke tusschenkomst’, 
zoals hij Van Appeltere schreef (Bos IV, 210).
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op het departement van justitie, mr. A.W. van Appeltere,157 en pleitte bij hem voor 
clementie met deze afgescheidenen die zich positief zouden onderscheiden van de 
anderen. Ook zou erkenning van regeringswege het  bewijs opleveren dat de har-
de aanpak van de afgescheidenen niets te maken had met hun geloofsovertuiging. 
Van Appeltere weigerde echter in een bemiddelende rol gemanoeuvreerd te wor-
den, het zou de ‘waardigheid’ van de regering kunnen aantasten.158 Dus stuurde hij 
het reglement retour naar Van Hall. Zo stond de Amsterdamse kerkenraad in zijn 
vergadering van 30 juni 1837 met lege handen. Ook de volgende poging – de burge-
meester het reglement naar de koning te laten opsturen – mislukte. Toen Couprie en 
Obbes de burgemeester op 3 juli 1837 een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement 
overhandigden, zag hij dat de Amsterdamse afgescheidenen zichzelf nog altijd be-
schouwden als de voortzetting van de Gereformeerde Kerk, waarop hij weigerde de 
handtekeningen te certificeren.159 Dan maar het stuk zonder certificatie naar de 
gouverneur gestuurd.160 Zo kwam het bij de koning terecht.161 Maar deze exercitie 
had geen schijn van kans. Het gedrag van de Amsterdamse afgescheidenen ken-
merkte zich volgens de ministers door gebrek aan ontzag voor de koning.162 

10.2.5 fase 5: erkenning van overheidswege
In de tweede helft van 1837 won in regeringskringen de gedachte terrein dat het 
tactisch een slimme zet zou zijn om tenminste één gemeente van de afgescheide-
nen te erkennen. Dat zou de aanhoudende kritiek op het Haagse vervolgingsbeleid 
in binnen- en buitenland de mond snoeren. In eigen land had Groen van Prinste-
rer met zijn publicatie Maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst 
(juli 1837) veel stof doen opwaaien.163 Vooral Thorbecke vond de erkenning van één 

157  Not 65, 14.6.1837. Van Appeltere had als referendaris de leiding over een afdeling op het ministerie van 
Justitie. Hij werd door de koning en zijn ministers aangezocht om een weerlegging te geven van Groens 
publicatie De Maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (verschenen juli 1837), waarin 
Groen het vervolgingsbeleid jegens de afgescheidenen had bekritiseerd.

158 Van Appeltere aan Van Hall, eind juni 1837 (Bos IV, 211).
159 Not 70, 5.7.1837; burgemeester aan gouverneur, 5.7.1837 (NHA); in NHA tevens het originele adres.
160  Vgl. Not 71, 7.7.1837; Not 72, 14.7.1837. Het adres aan de koning staat afgedrukt in De Ref 1e S (1837) 137-140.
161 CB 53: KR aan koning, 31.7.1837 (origineel: 28.7.1837, zie Bos IV, 214, voetnoot 14).
162  Minister Hervormde Eredienst aan koning, 12.8.1837 (Bos IV, 214-216); vgl. reeds eerder: minister 

Hervormde Eredienst en minister Justitie aan koning, 24.7.1837 (Bos IV, 212-214).
163  Zie over Groens opzienbarende publicatie en de reacties daarop van Van Appeltere, Thorbecke en minister 

Van Pallandt van Keppel: Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 340-348 en M. te Velde, Het conflict tussen J.R. 
Thorbecke en G. Groen van Prinsterer met betrekking tot ‘de maatregelen tegen de afgescheidenen’ (scriptie 
z.j., [Kampen 1975]). Scherp analyseerde Groen dat de oorzaak van de vervolgingen lag in het feit dat de 
Hervormde Kerk in 1816 geadministreerd was met een ministerie van Eredienst. Daardoor was een soort 
kerk-staat ontstaan, waarin de predikanten als ambtenaren en de kerkleden als onderdanen werden 
beschouwd, onder de koning als bijna-opperhoofd. Hij noemde de maatregelen tegen de afgescheidenen 
ondoeltreffend, onrechtmatig en onwaardig. De grondwet bood zelfs elke sekte vrijheid van bestaan, 
terwijl de afgescheidenen deel uitmaakten van de gereformeerde gezindheid (Emo Bos, a.w. 342). Voor de 
correspondentie tussen F.A. van Hall en Van Appeltere: Bos IV, 210-212.
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Afgescheiden gemeente een uitstekend idee.164 De Afgescheiden Gemeente van 
Amsterdam vond hij hiervoor bij uitstek geschikt, want deze gemeente kwam het 
meest tegemoet aan de voorwaarden van de koning.165 Verder kwam de naamsbe-
kendheid van Amsterdam in het buitenland goed van pas.166 Op 31 januari 1838 ad-
viseerde ook de minister van Hervormde Eredienst de Amsterdamse gemeente te 
erkennen.167 Meningsverschillen over de wijze van uitvoering frustreerden echter 
dit plan.168 Mochten de Amsterdamse afgescheidenen wel of niet de titel ‘gerefor-
meerd’ dragen? De minister van Hervormde Eredienst was daar pertinent op tegen. 
De afgescheidenen zouden zich kunnen profileren als de ‘ware en echte Gerefor-
meerden’, tegenover de ‘nieuwerwetsche, onregtzinnige Hervormden’.169 Ook werd 
men het niet eens over de volgorde: eerst toelaten en dan erkennen, of andersom? 
En zou er beweerd gaan worden dat de regering niet moeilijk meer deed over de Af-
scheiding?170 En hoe moest men  verdedigen dat alleen de Amsterdamse gemeente 
was toegelaten? Zo belandde het voorstel van Thorbecke in de ijskast. 

nieuwe pogingen om vrijheid van godsdienst te krijgen
Intussen verkeerden de Amsterdamse afgescheidenen vier maanden in het onge-
wisse. Geen enkele reactie kwam binnen op het ingediende Huishoudelijk Reglement. 
Scholte drong in november 1837 nogmaals aan op een antwoord.171 De koning kon 
toch prima oordelen over de leer en het bestuur van de Amsterdamse gemeente? 
Waarom werden de bijeenkomsten nog steeds uit elkaar gedreven en proces-
sen-verbaal opgemaakt? Na weer drie maanden wachten volgde op 16 februari 1838 
een derde rekest.172 Kon Zijne Majesteit bevestigen of hij de stukken uit Amsterdam 
had ontvangen? Twee maanden later volgde een vierde adres. Couprie en Obbes 
overhandigden het schrijven op 18 april 1838 persoonlijk aan de koning. Openlijk 

164  ‘Eéne separatistengemeente ergens erkend en de goede wil der Regering ware boven bedenking’ (Thorbecke 
aan secretaris van Staat, 12.10.1837; Bos IV, 204). Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) was hoogleraar in de 
staatswetenschappen te Leiden. Hij dacht conservatief over de verhouding kerk en staat. Terwijl Groen de 
kerk onafhankelijk van de staat dacht, beschouwde Thorbecke de kerk als onderdeel van de soevereine 
staat (vgl. Emo Bos, a.w. 343v).

165  Raad van State aan koning, 4.12.1837 (Bos IV, 224) en pro-memorie minister Justitie, 20.3.1838 (Bos IV, 245).
166  Staatsraad J.E.N. van Lynden aan koning, 8.12.1837 (Bos IV, 227-228); minister Hervormde Eredienst aan 

koning, 31.1.1838 (Bos IV, 236).
167 Minister Hervormde Eredienst aan koning, 31.1.1838 (Bos IV, 233-236).
168 Bos IV, 206-208.
169  Minister Hervormde Eredienst aan koning, 31.1.1838 (Bos IV, 234). Hij had de minister van Justitie en de 

Secretaris van Staat aan zijn zijde (zie Bos IV, 240, 242). De Raad van State en de minister van Staat hadden 
geen moeite met een toelating onder de naam ‘gereformeerd’ (zie Bos IV, 225, 265).

170 Pro-memorie minister Justitie, april 1838 (Bos IV, 256-258).
171  CB 70: KR aan koning, 29.11.1837. Dit adres werd ook door Scholte ondertekend (Not 94, 17.11.1837, art. 17). 

Tevens ging de kerkenraad in op de uitnodiging van Scholte om samen met de provincie Utrecht een adres 
met hetzelfde doel te zenden naar de Staten-Generaal (Not 94, 17.11.1837, art. 18).

172  Not 109, 16.2.1838. De tekst van het adres: CB 92: KR aan koning, 16.2.1838. De Raad van State oordeelde 
dat dit adres was opgesteld zonder ‘zoovele uitdrukkingen, pretensiën en aanmatigingen als in vroegere 
adressen regtmatige stoffe tot tegenspraak en afkeur hebben gegeven’ (Bos IV, 238).
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spraken zij hun teleurstelling uit over de hantering van het Koninklijk Besluit.173 
Zelfs een gedoogbeleid zat er kennelijk niet in.174 Couprie en Obbes wezen de koning 
op alle adressen waarop Zijne Majesteit niet had gereageerd. Obbes overhandigde 
de koning een verslag over de gevolgen van de repressieve maatregelen.175

Uwe Majesteit al de schandelijke bejegeningen voor te stellen, welke wij in 
onze eigene woningen, wanneer wij in stilheid te zamen vergaderd waren 
moesten ondervinden, en te beschrijven hoe eigenaars in hunne eigene hui-
zen in den borst gegrepen en ten deure uitgeworpen; hoe de leden onzer ge-
meente door stokslagen uit elkander gedreven, en aan de mishandelingen 
van het graauw overgeleverd werden zou ons te langwijlig doen zijn, en Uwe 
Majesteit indien zij van deze zaken onbewust is, welligt te veel bedroeven. 
Ons is het genoeg, Sire! en wij wenschen al het gebeurde te vergeten, indien 
wij slechts van Uwe Majesteits regtvaardigheid spoedig mogen ondervinden, 
dat deze staat van zaken, waarin wij nog aanhoudend verkeeren, ophoudt.

Tevens kreeg de koning een overzicht uitgereikt van alle betaalde boetes in de pe-
riode december 1836 tot april 1838, te weten 2072,11 gulden.176 De koning bood een 
sprankje hoop: hij adviseerde de afgescheidenen op audiëntie te komen bij zijn be-
zoek aan Amsterdam.

de bijeenkomsten van de afgescheidenen tot aan de erkenning
Om geweld en boetes te voorkomen verspreidden de afgescheidenen hun bijeen-
komsten over een groot aantal locaties. Voor de hand liggende locaties werden 
geregeld door de politie gecontroleerd, zoals het bedrijfspand van boekhandelaar 
Höveker aan de Warmoesstraat. Höveker liep drie keer een proces-verbaal op. Een 
oplossing zochten de afgescheidenen in het verplaatsen van kerkdiensten naar 
doordeweekse dagen, want de politiecontroles vonden voornamelijk op zondag 
plaats. Ook kwam men bij elkaar op ongebruikelijke tijdstippen en afgelegen loca-
ties. Zoals op zondag 18 juni 1837 bij de boerderij van Abraham Verburg aan de Am-
stelveense weg – een locatie net buiten het grondgebied van Amsterdam. Men had 
Van Velzen uitgenodigd om voor te gaan.177 De politie van Nieuwer-Amstel kreeg er 
lucht van en telde meer dan tweehonderd separatisten, ‘terwijl velen van een boek, 
waarschijnlijk den Bijbel waren voorzien’. De predikant, gekleed in ambtsgewaad, 
werd niets in de weg gelegd. De dienst duurde een groot deel van de dag. Na afloop 

173 Not 120, 14.4.1838. De tekst van het adres is opgenomen in CB 100: KR aan koning, 17.4.1838.
174 Zie CB 106: KR aan koning, 24.4.1838.
175 Not 121, 20.4.1838; CB 106: KR aan koning, 24.4.1838.
176  Not 123, 27.4.1838, art. 9. Dit bedrag moet als te laag worden beschouwd. De specificatie van het genoemde 

bedrag in CB 106 laat zien dat zes boetes niet zijn meegerekend, waarschijnlijk omdat de betreffende 
kwitanties niet voorhanden waren (zie voor het totaaloverzicht bijlage 7).

177  Zie voor deze samenkomst: Not 66, ongedat.; gouverneur aan minister Binnenlandse Zaken, 22.6.1837 (Bos 
IV, 172); gouverneur aan minister van Justitie, 3.7.1837 (Bos IV, 174-175) en vooral: burgemeester Nieuwer-
Amstel aan gouverneur, 19, 21, 25, 28 en 29.6.1837, 2.7.1837 in NHA (toegang 16, inv. nr. 2835, band I). Op 5 
juni had De Cock hier ongehinderd kunnen preken.
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adviseerde de burgemeester van Nieuwer-Amstel Van Velzen en Verburg om der-
gelijke bijeenkomsten niet weer op zijn grondgebied te houden. Aan de gouverneur 
rapporteerde hij: ‘Mijne ingezetenen waaronder ik slechts tien separatisten kan 
tellen, bestaan gedeeltelijk uit Gereformeerden en Roomschgezinden, wier geest 
slechts behoeft opgewonden te worden, hoezeer zij zich anders allesints rustig en 
ordelijk gedragen, om tegen de separatisten, die hun vreemd en ongevallig zijn, ge-
weld te gebruiken.’ Bij de boerderij was inderdaad heel wat vijandig volk samenge-
stroomd. De burgemeester wees de gouverneur op het risico van ‘baldadigheden, 
vechtpartijen en dergelijke’, en vroeg om extra politie en soldaten. In de vroege och-
tend van 25 juni 1837 stond een detachement cavalerie klaar – vijfentwintig man 
en zes gerechtsdienaren – om een eventuele kerkdienst met geweld te beëindigen. 
Maar er kwam niemand opdagen. Enkele gerechtsdienaren en kurassiers stonden 
de hele dag op wacht bij de boerderij, anderen zochten vertier in herberg ‘Het Leyd-
sche Wapen’ aan de Overtoom. De ingediende nota van f 150 voor het overvloedige 
drankgebruik had volgens de gouverneur ‘nauwelijks het zesden gedeelte’ hoeven 
bedragen – hij weigerde de nota te vergoeden. Ook op zondag 2 juli 1837 werd ver-
geefs bij Verburg gesurveilleerd. Op zondag 20 augustus 1837 werd de boerderij van 
Verburg bezocht door de ‘wijkmeester’ en een ‘stadsdienaar’. Eigenaar Verburg wei-
gerde een telling binnenshuis toe te staan, er waren slechts tien mensen binnen. 
De burgemeester nam hier geen genoegen mee en liet zes kurassiers uit Amster-
dam overkomen. ‘s Avonds om half tien werd alsnog de hele boerderij doorzocht. 
Scholte berichtte hierover in De Reformatie en noemde het een schending van het 
grondwettelijk recht op vrijheid van domicilie.178 Spottend schreef hij dat de rech-
ter maar onderzoek moest doen naar de onbevoegde daden van de wijkmeester en 
de politieagent. Scholte stelde nog een ander incident aan de kaak. Op 16 juli 1837 
kreeg Brandt de politie op bezoek, toen hij met enkele gemeenteleden psalmen zat 
te zingen die hij zelf begeleidde op zijn huisorgel. Brandt weigerde de politie binnen 
te laten. Toen ’s avonds De Lagh alsnog het huis afzette en met hulp van politie en 
militairen huiszoeking deed, trof hij slechts enkele afgescheidene aan.179

Als een predikant beschikbaar was, werden bij voorkeur grootschalige kerkdien-
sten gehouden. Twee plaatsen kwamen daarvoor bij uitstek in aanmerking: het 
kerkgebouw aan de Bloemgracht en de afgelegen suikerfabriek ‘De drie Fontyne’ 
aan de Lijnbaansgracht (eigendom van Scholtes zwager Jan Daniël Brandt). Uiter-
aard werd vooral bij het kerkgebouw aan de Bloemgracht vaak gesurveilleerd. Maar 
door op afwijkende tijden bij elkaar te komen maakten de afgescheidenen kans 
onopgemerkt te blijven. De dienst op zondag 6 augustus 1837 begon om vijf uur 
in de ochtend en werd niet ontdekt.180 Scholte ging voor en doopte drie kinderen. 
Op vrijdag 18 augustus 1837 preekte Van Velzen hier om negen uur ’s avonds, even-

178 De Ref 1e S (1837) 195-196.
179 Scholte in: De Ref 1e S (1837) 128.
180 Not 76, 4.8.1837, art. 10.
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eens zonder ontdekt te worden.181 In de maand september werd het kerkgebouw 
geregeld gebruikt. Op zondag 10 september 1837 preekte Scholte daar om vijf uur 
in de ochtend. Toen deze dienst door de politie werd ontdekt en beëindigd, weken 
de afgescheidenen – volgens afspraak – uit naar de boerderij van Peter Niezen in 
Oud-Diemen, waar 300 afgescheidenen bij elkaar kwamen.182 Toen de politie ook 
deze bijeenkomst in het vizier kreeg, weigerde Scholte de samenkomst te staken. 
Een week later ging een detachement cavalerie naar de boerderij van Niezen, maar 
trof daar geen enkele afgescheidene aan. Op maandag 18 september 1837 leidde 
Scholte aan de Bloemgracht een kerkdienst van 200 afgescheidenen en op woens-
dag 20 september trad Couprie daar als oefenaar op.183 De politie kreeg lucht van 
beide diensten en legde boetes op. Ook de kerkdienst op maandagavond 25 septem-
ber 1837 om negen uur – waarin Scholte voorging – werd ontdekt en ontbonden.184 
Nadat de politie weggegaan was keerde een aantal afgescheidenen terug naar het 
gebouw en zette de dienst voort tot half twee ’s nachts. 

Het kerkgebouw aan de Bloemgracht bleek te kwetsbaar als ontmoetingsplaats, 
daarom verplaatsten de afgescheidenen hun voltallige bijeenkomsten naar de voor-
malige suikerraffinaderij ‘De drie Fontyne’ van Brandt. Deze fabriek lag aan de Lijn-
baansgracht, het was daar ‘zeer afgelegen, zeer weinig bewoond en stil’.185 Hier was 
in maart 1836 de eerste synode van de afgescheidenen gehouden. Bijkomend voor-
deel: juridisch gezien was niet helder wie de eigenaar van het pand was.186 Scholte 
preekte hier op zondag 15 oktober 1837 om zes uur in de ochtend, zonder dat de po-
litie iets vernam.187 Op zondag 19 november ging hij hier opnieuw voor: om zeven 
uur in de ochtend bediende hij het avondmaal. Achteraf hoorde de politie van de 
kerkdienst.188 Terwijl de afgescheidenen dachten de volgende zondag opnieuw on-
gestoord bij elkaar te kunnen komen – Simon van Velzen was uitgenodigd – drong 
politiecommissaris De Lagh met enige agenten het fabriekspand binnen.189 Hij trof 
driehonderd afgescheidenen aan en gaf bevel de samenkomst te beëindigen, wat 
door de aanwezigen werd geweigerd. De Lagh poogde door het volk heen te breken 

181 Not 78, 16.8.1837, art. 7.
182 Bos IV, 174, voetnoot 41.
183 Bos IV, 174, voetnoot 42.
184 Scholte aan Van Hall, 25.9.1837 (Smits V, 381).
185  Aldus de Officier van justitie aan Minister Justitie (Bos IV, 175, voetnoot 44). De raffinaderij bestond uit 

een dubbel pakhuis en telde vijf verdiepingen en een zolder. Het pand is in 1933 afgebroken. Op de plek 
waar het pand gestaan heeft is de teruggevonden gevelsteen ‘de Drie Fonteyne’ in 2014 teruggeplaatst  
(Lijnbaansgracht 189). Zie https://www.amsterdamsegevelstenen.nl/Lijnbaansgracht189-2.htm.

186  De fabriek stond officieel op naam van de overleden Jan Daniel Brandt sr. Toen Jan Daniël Brandt jr. in 
november 1837 naar Gorinchem verhuisde, stelde hij Hendrik Huyding als huisbewaarder aan en gaf hij 
Scholte de beschikking over de fabrieksruimte (vgl. Scholte aan Van Hall, 21.4.1838; Smits V, 459-460).

187 Not 89, 13.10.1837, art. 10; Scholte aan Van Hall, 16.10.1837 (Smits V, 389).
188 Officier van Justitie aan Minister Justitie, 26.11.1837 (Bos IV, 175).
189 Officier van Justitie aan Minister Justitie, 26.11.1837 (Bos IV, 175); De Ref 1e S (1837) 411-412.
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en liep in de schaars verlichte ruimte enkele klappen op.190 Het optreden van politie 
en militairen bracht buiten veel volk op de been. Op zondag 4 februari 1838 ging 
Scholte hier opnieuw voor om half acht in de ochtend.191 De commissaris van politie 
werd getipt, maar vond de deur gesloten. Binnen vierde de gemeente het avondmaal 
en na een dienst die vijf uur duurde verlieten de afgescheidenen het pand. De Lagh 
telde 188 personen. Per abuis noteerde hij Brandt als leider van de samenkomst, wat 
de gemeente een boete scheelde. ‘s Avonds probeerden de afgescheidenen hier op-
nieuw samen te komen, maar dit keer forceerde de politie de deur en werden mili-
tairen ingezet om de samenkomst te beëindigen. De volgende dienst leidde Scholte 
hier twee maanden later: op maandagavond 9 april 1838. Er werd gedoopt en er vond 
een bevestiging van ambtsdragers plaats.192 Pas na middernacht verliet de gemeen-
te de suikerfabriek. In de vroege ochtend van zondag 3 juni en op de late avond van 
zondag 10 juni 1838 ging Scholte opnieuw op deze locatie voor. Een groot aantal 
omstanders verzamelde zich daar.193 De commissaris van politie vond de deuren 
gesloten en de ‘schellen’ onbruikbaar gemaakt. Om half één ‘s nachts verlieten 275 
afgescheidenen het pand. De politie maakte proces-verbaal op, maar kon de leider 
van de samenkomst niet achterhalen.  Hierna volgden geen voltallige kerkdiensten 
meer aan de Bloemgracht of in de suikerfabriek, ook niet als een predikant aanwe-
zig was. Het risico was te groot om beboet te worden of met militair geweld te maken 
te krijgen. Als een afgescheiden predikant naar de hoofdstad kwam, ging hij een 
aantal dagen achter elkaar voor in verschillende woningen en bediende hij aan huis 
de sacramenten.194 Dit veroorzaakte opnieuw versnippering van het gemeentelijk 
leven. Tot overmaat van ramp werd eind juni 1838 opnieuw een aantal vergaderlo-
caties doorgegeven aan de politie. De afgescheiden Huyding had zich verplicht ge-
voeld tijdens een dagvaarding de hem bekende locaties te noemen, tot ergernis van 
Wormser die Scholte adviseerde om in De Reformatie een martelaarsgeschiedenis te 
publiceren om te laten zien dat gelovigen elkaar ‘niet behoren te verklappen’.195 De 
kerkenraad besloot eind december 1838 om de bijeenkomsten ‘meer en meer op één 
punt te leiden’, maar hoe dat moest wist niemand. Ouderling Siemons lanceerde het 
curieuze voorstel ‘om op een afgelegen strand een huis te huren ten einde aldaar de 
gemeente te vergaderen.’196 

190  In een aanvullend bericht werd vermeld: ‘dat door de duisternis in de raffinaderij de persoon, welke den 
Commissaris van policie heeft aangerand en beledigd, tot heden niet ontdekt heeft kunnen worden’ (Bos 
IV, 175, voetnoot 43).

191  Not 106, 2.2.1838; gouverneur aan minister Justitie, 5.2.1838 (Bos IV, 177); Scholte aan Van Hall,  21.4.1838 
(Smits V, 460).

192 Not 119, 6.4.1838; vgl. Scholte aan Van Hall, 11.4.1838 (Smits V, 457).
193  Directeur van politie aan gouverneur, 11.6.1838 (NHA), met afschrift De Lagh aan burgemeester, 10.6.1838.
194  Van Velzen op 11, 13, 14, 15, 25 nov. 1838; Brummelkamp op 11, 12, 13, 16 dec. 1838; R.W. Duin op 3, 14 maart 

1839. Ook ging Van Velzen in woningen voor op zondag 17 febr. 1839 en 8 mei 1839.
195  Wormser aan Scholte, 30.6.1838 (Smits III, 91). Vermoedelijk Hendrik Huyding, de ‘huisbewaarder’ van de 

suikerfabriek van de erven Brandt.
196  Not 164, 21.12.1838, art. 10, 12; CB 136: KR aan gemeente, 21.12.1838. Siemon Cornelius Siemons was ‘meester 

grofsmid’, hij diende de gemeente als diaken, later als ouderling. 
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Scholte baant de weg tot erkenning
Uiteindelijk hielp Scholte de gemeente uit de brand.197 De predikant had in Amster-
dam van nabij meegemaakt hoe de overheid met inzet van politie en militairen de 
bijeenkomsten van de afgescheidenen onmogelijk maakte. Door deze ervaring be-
sloot hij met zijn Utrechtse gemeente de koers te verleggen: dan maar erkenning 
aanvragen zonder de naam ‘gereformeerd’. Op pragmatische gronden viel dat te 
verdedigen: de erkenning werd aangevraagd met betrekking tot de burgerlijke 
maatschappij. Scholte trachtte zo twee vliegen in één klap te slaan. Want behalve 
erkenning kon op die manier meteen het heikele punt van de kerkorde worden 
geregeld: een plaatselijk reglement maakte in zijn ogen een landelijke kerkorde 
overbodig. Op Oudejaarsdag 1838 verklaarde de Utrechtse Afgescheiden Gemeente 
aan alle eisen van het Koninklijk Besluit te voldoen, inclusief het laten vallen van 
de naam ‘gereformeerd.’198 Zo was Den Haag in één klap af van alle mitsen en ma-
ren. Zonder gezichtsverlies kon de regering zich van een netelige kwestie ontdoen. 
De Utrechtse gemeente werd op 14 februari 1839 door de koning erkend en toege-
laten. Amsterdam volgde spoedig. De kerkenraad vroeg de tekst van het Utrechts 
Reglement op, maar het prijsgeven van de naam ‘gereformeerd’ lag in Amsterdam 
gevoelig. Wormser was daar fel op tegen. Daartoe uitgenodigd door de Amsterdam-
se kerkenraad, slaagde Scholte er op 4 maart 1839 in de raad te overtuigen.199 De 
Amsterdamse gemeente werd op 28 mei 1839 erkend en toegelaten als ‘Christelijke 
Afgescheidene Gemeente’ te Amsterdam.200 De nieuw verworven vrijheid kwam 
goed uit, want Van Velzen had het beroep aangenomen. Op 16 juni 1839,  twee we-
ken na de verleende erkenning, werd hij door De Cock als predikant van de gemeen-
te bevestigd. 

De erkenning van overheidswege transformeerde de Amsterdamse Afgescheiden 
Gemeente in korte tijd van een verguisde groep ‘dwepers’ in een alom gerespecteerd 
kerkgenootschap. Alsof het nooit anders was geweest vroeg de burgemeester in mei 
1840 aan de Amsterdamse afgescheidenen om voorbede te doen voor de zwanger-
schap van de ‘erfprinses’ van Oranje. En in oktober van dat jaar voerde Van Velzen 
in Amsterdam een hartelijke gesprek met de kroonprins. De predikant wenste de 
beoogde troonopvolger ‘des Heeren wijsheid, sterkte en zegen’ toe, en dat hij de 
‘ware godsdienst’ mocht beschermen en bevorderen. De nieuwe koning zei de kerk-
scheuring te betreuren en hoopte op hereniging: ‘wij blijven toch alle broeders’.201 

197 Zie voor de gang van zaken tot aan de finale erkenning: Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 358-366.
198  Bos IV, 330-331. Aanleiding hiertoe was het feit dat de politie de deuren van het net in gebruik genomen 

kerkgebouw had geforceerd. De Utrechtse afgescheidenen hadden een leegstaand gebouw van de Oud 
Katholieke Kerk gekocht in augustus 1838 (zie Smits IV, 235-241). Bos oppert de suggestie dat Scholte eens 
en voorgoed af wilde zijn van alles wat de openbare kerkdiensten kon verstoren (Bos IV, 339). Hieraan moet 
worden toegevoegd, dat ook Scholtes intensieve en langdurige pogingen om vrijheid voor de Amsterdamse 
gemeente te verkrijgen een belangrijke rol hebben gespeeld.  

199 Not 175, 25.2.1839; Not 176, 28.2.1839.
200  PKB 1839, stuk 37, d.d. 1.6.1839. Tevens waren afschriften verzonden aan Deteleff c.s., de gouverneur van 

Noord-Holland en de algemene synodecommissie.
201 Respectievelijk Not 5.5.1840, art. 12 en 23.10.1840, art. 5.
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Nadat Willem II op 28 november 1840 tot koning was beëdigd, nam hij afstand van 
het stringente vervolgingsbeleid van zijn vader: geen inkwartieringsmaatregelen 
meer.202 Maar gemeenten die weigerden afstand te doen van de titel ‘gereformeerd’ 
konden ook onder zijn regime rekenen op boetes en – indien niet betaald – gevan-
genisstraf.     

10.3 Processen en boeten

In de periode 1836–1839 maakte de politie tenminste veertig keer proces-verbaal 
op tegen onwettig geachte kerkdiensten van Amsterdamse afgescheidenen. Stan-
daard werden daarbij de eigenaar van de woning en de voorganger die de bijeen-
komst leidde, beboet. Een aantal processen-verbaal werd wegens procedurefouten 
ongedaan gemaakt, waaronder de processen-verbaal voor bijeenkomsten van min-
der dan twintig personen. De Afgescheiden Gemeente van Amsterdam betaalde in 
totaal f 2960 aan boetes.203 Dit totaal heeft alleen betrekking op Amsterdam. An-
dere boetes, zoals de in totaal 300 gulden die oefenaar Petrus van Veen uit Weesp 
kreeg opgelegd,204 blijven hierbij buiten beschouwing. Aangezien de afgescheide-
nen in Noord-Holland zwak vertegenwoordigd waren, kon men niet – zoals in Fries-
land205 – op financiële steun uit de regio rekenen.

Oefenaar Middel beschrijft ergens het verloop van zo’n rechtszitting.206 De Cock, 
Deteleff en Middel hadden zich op 6 april 1837 te verantwoorden voor strafbare bij-
eenkomsten op 12 maart 1837. De officier van justitie las vijf kwartier lang de aan-
klacht voor. Hij benadrukte het belang van de godsdienst voor de voorspoed van het 
land, en dat hierbij van de sekte van de afgescheidenen niets goeds viel te verwach-
ten. Vervolgens gaf de president van de rechtbank de gedaagden het woord. Deteleff 
zette uiteen dat de bijeenkomsten van de afgescheidenen niets te maken hadden 
met de geheime associaties uit de Code Pénal; Middel plaatste de afgescheidenen in 
de traditie van de gereformeerde leer die God alle eer gaf voor de redding van zon-
daren. Daarvoor hadden de voorvaderen hun goed en bloed opgeofferd. De officier 
van justitie begreep niets van deze leer en was niet capabel om de zaak van de aan-
geklaagden te beoordelen. ‘De gevulde zaal der Rechtbank juichte, dat de waarheid 
zegevierde’. Het verslag van Middel toont aan dat de afgescheidenen de rechtszittin-
gen aangrepen om zelfbewust voor hun zaak op te komen.  

De Amsterdamse afgescheidenen beschikten in de persoon van Maurits van Hall 
over een eigen topadvocaat. Hij leidde de verdediging in hoger beroep bij het Hoogge-

202 Vgl. Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 337.
203 Zie bijlage 7.
204 Van Veen, Dertien avondgesprekken, 13e gesprek p. 116.
205  Vgl. Wesseling, Friesl. I, 60. Tot 1 maart 1836 werden in geheel Friesland 161 processen-verbaal opgemaakt. 

Een bedrag van f 8292 werd in die provincie aan boeten betaald  (Wesseling, Friesl. I, 14).
206 Middel, Gods menigvuldige reddingen, 1866, 82-85. Zie verder bijlage 7.



252

rechtshof in Den Haag. Op 10 oktober 1836 voerde hij pleidooien in drie appelzaken.207 
Van Hall argumenteerde als volgt ten gunste van de afgescheidenen: hun publieke 
vergaderingen hebben niets te maken met de geheime associaties zoals bedoeld in het 
wetboek van strafrecht, de afgescheidenen verstoren geenszins de orde in de maat-
schappij, en de vervolgingen zijn in strijd met de grondwet omdat de afgescheidenen 
tot de gereformeerde gezindheid behoorden.208 De uitslag van het hoger beroep op 2 
november 1836 was teleurstellend: de opgelegde boetes moesten alsnog worden be-
taald.209 Ook in dertien andere zaken pleitte Van Hall voor de afgescheidenen.210 Hij 
vroeg de Amsterdamse kerkenraad om de dagvaardingen op te sturen, zodat hij be-
schikte over alle relevante gegevens voor zijn pleidooien. In juni 1837 kreeg hij de dag-
vaardingen binnen van Deteleff, Middel, Couprie, Budde, Obbes, Lijsen, Buter en Run-
nenberg.211 Daarna volgde nog de citatie van Verburg – een zaak die op 11 september 
1837 voor het Hooggerechtshof diende. Ook in het hoger beroep van Jan Daniël Brandt 
pleitte Van Hall voor de Amsterdamse afgescheidenen.212

Wie betaalde de boeten? Aanvankelijk waren dat de eigenaars van de woningen.213 
Maar toen Wormser in oktober 1836 aangaf dat dit financieel niet viel op te bren-
gen, besloot de kerkenraad de kosten over de hele gemeente te verdelen.214 Dat gold 
ook voor boetes die een predikant van buitenaf kreeg opgelegd.215 Het betalen van 
de boetes drukte zwaar op de gemeente. Zo moest een preekbeurt van Van Velzen 
worden afgezegd, de kas was leeg, een eventuele boete kon niet worden betaald.216 
Alleen toen Van Velzen zich bereid verklaarde zelf voor de kosten op te draaien, kon 
de preekbeurt doorgaan. Van Hall deelde in juli 1837 mee dat het Hooggerechts-
hof in Den Haag de gemeente een boete had opgelegd van 700 gulden. Dit bedrag 
werd met geld uit de diaconiekas betaald, terwijl daarnaast een extra collecte werd 
gehouden.217 In september 1838 constateerde de kerkenraad dat de opbrengst van 
de collecte ‘op verre na niet toereikend’ was.218 Vooral de beter gesitueerden zullen 
207  Namelijk tegen Brummelkamp/Wilhelm Weimer,  Scholte/Sara Brandt-Koopman, Deteleff/Jan Daniël 

Brandt; vgl. Van Hall, De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland verdedigd (1836) III; Van Hall aan 
Scholte, 12.5.1838 (Smits V, 466). Over Van Halls pleidooi voor godsdienstvrijheid: Emo Bos, Souvereiniteit en 
Religie 338-339.

208  Scholte was in deze tijd ziek, anders had hij zijn eigen zaak bepleit, vgl. Scholte, Verdediging van conscientie- 
en godsdienstvrijheid, pleitrede van H.P. Scholte, bedienaar des goddelijken woords (‘s-Gravenhage 1835). 
Scholte gebruikte dezelfde argumenten als Van Hall. Tussen februari en oktober 1835 ging hun onderlinge 
correspondentie hoofdzakelijk over rechtszittingen (vgl. Smits V).

209  Een verandering van het rechtsbestel op 1 oktober 1838, waarbij de Hoge Raad der Nederlanden werd 
ingesteld, bracht geen inhoudelijke wijziging in de rechtspraak. Tevergeefs gingen Scholte en Obbes in de 
tweede helft van 1839 in cassatie met betrekking tot vroegere zaken (Smits VI, 105).

210 Not 71, 7.7.1837. Uitspraak in deze zaak werd gedaan op 5 juli 1837.
211 Not 62, ongedat. [ca. juni 1837] en CB 40: Brief KR aan Van Hall, 13.6.1837.
212 Van Hall aan Scholte, 12.5.1838 (Smits V, 466). Voor de vrijspraak zie Bos IV, 177, voetnoot 46.
213 Not 14, 15.6.1836; CB 14: KR aan gemeente, 15.6.1836.
214 Not 27, 26.10.1836.
215 CB 40: KR aan Van Hall, 13.6.1837.
216 Not 65, 14.6.1837.
217 Not 71, 7.7.1837, art. 6; Not 75, 1.8.1837, art. 15.
218 CB 126, 28.9.1838.
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de kosten hebben gedragen. Budde betaalde uit eigen middelen een boete van 200 
gulden (voor zichzelf en Van Raalte).219 Verder is aannemelijk dat de gefortuneerde 
vrouw J.J. Zeelt – lid van de Amsterdamse gemeente en eigenares van het kerkge-
bouw – financiële steun heeft geboden.  

De Afgescheiden Gemeente van Amsterdam deed in oktober 1844 een poging het 
geld van de betaalde boetes terug te krijgen. ‘Gebeurt dit, dan zal ook eene oorzaak 
van verhindering aan de zegen des Allerhoogsten weggenomen worden’.220 Maar 
de ministers van Justitie en Hervormde Eredienst waren niet te vermurwen.221 Eni-
ge jaren later –  in 1847 – legde Van Velzen de vinger bij het feit dat de afgescheide-
nen zowel hun eigen kerklasten moesten betalen en daarnaast bijdroegen aan de 
instandhouding van de andere kerkgenootschappen.222 De minister van Eredienst 
repliceerde dat de schatkist geen ruimte liet om het kerkgenootschap van de afge-
scheidenen te onderhouden.223 Toen Van Velzen nogmaals aandacht vroeg voor 
het onrechtvaardige van de dubbele lasten, ontving hij geen reactie meer.224 Den 
Haag ging zelfs uit van een wel heel onwelwillende interpretatie: Van Velzen zou de 
steunverlening aan andere kerkgenootschappen willen ondermijnen. 

10.4 Terugblik

Aangestuurd vanuit Den Haag werd het college van B&W belast met het nemen  
van  maatregelen tegen de Amsterdamse afgescheidenen. Met tegenzin werden die 
uitgevoerd. Want Amsterdam had een reputatie hoog te houden als een stad die 
eeuwenlang elders vervolgde religieuze minderheden gastvrije opvang had gebo-
den. Bovendien telde de stad talrijke religieuze bijeenkomsten die geen strobreed 
in de weg werd gelegd. Verder sprak de eigen Amsterdamse rechtbank op 21 april 
1836 uit dat de vervolging van de afgescheidenen in strijd was met de vrijheid van 
godsdienst. Er werden in dit hoofdstuk vijf fasen in het overheidsbeleid besproken, 
waarmee de Amsterdamse afgescheidenen te maken kregen: gedogen, vervolgen, 
toestaan, vervolgen, erkennen. Militaire inkwartiering bij de leden aan huis bleef 
de gemeente bespaard, vanwege de aanwezigheid van kazernes in de stad. In navol-
ging van Emo Bos is het zinvol erop te wijzen dat er geen sprake is geweest van een 
algehele vervolging van de afgescheidenen.225 De strafmaatregelen beperkten zich 
tot illegitiem geachte samenkomsten. De vrijheid om een eigen overtuiging er op 
219 Not 74, 28.7.1837, art. 18.
220  CB 403: KR aan koning, 24.10.1844. Ook Scholte had reeds een verband gelegd tussen de ‘gapende 

staatsschuld’ en de vele boeten die aan de afgescheidenen waren opgelegd (Scholte, Adres aan de 
Edelmogende Heeren Staten-Generaal (Amsterdam 1838; voorrede d.d. 19.12.1837) IX.

221 Not 7.1.1845, art. 2.
222 Adres Van Velzen aan koning, 29.1.47 (Bos IV, 481-484). 
223 Rapport MHE aan koning, 17.2.1847 (Bos IV, 484-486).
224 Rapport MHE aan koning, 14.4.1847 (Bos IV, 488).
225  Vgl. Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 350vv. Emo Bos wijst er in zijn studie op dat, in het licht van de 

internationale context in de jaren 1830-1845, de vervolgingen in Nederland niet extreem waren (p. 511). Hij 
wijst op de situatie in België, de Duitse staten, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Rusland, de 
Scandinavische landen en enkele Zwitserse kantons.
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na te houden werd niet bestreden. Nooit werd de Amsterdamse afgescheidenen de 
vrijheid van drukpers ontnomen: boekhandelaar Höveker mocht uitgeven wat hij 
wilde, acties die als provocerend konden worden aangemerkt werden niet bestraft. 
Door de boetes te betalen – in totaal minstens 2960 gulden – werd gevangenschap 
of publieke verkoop van eigendommen voorkomen. De repressieve maatregelen 
hebben de opbouw van het gemeentelijk leven in de periode maart 1837 tot mei 1839 
danig gefrustreerd. Anderzijds gaven zij een unieke kleur en intensiteit aan haar 
bestaan, met kerkdiensten op ongebruikelijke tijdstippen en afgelegen plaatsen. 
Den Haag speelde met de gedachte om de Afgescheiden Gemeente van Amsterdam 
als enige gemeente van de afgescheidenen te erkennen, om de toenemende kritiek 
in binnen- en buitenland op het vervolgingsbeleid te pareren. 
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11. Divergentie in de 
Afgescheiden Gemeente 

11.1 Inleiding

De Afgescheiden Gemeente rekruteerde haar leden aanvankelijk uit de bestaande 
conventikels. Spoedig echter trad een categorie leden toe die zich sterker verwant 
voelde met de opgewekte Réveil-spiritualiteit. Zij gingen in hun theologische ori-
entatie terug achter de late fase van de Nadere Reformatie. Ook grepen zij terug op 
de erfenis van de Reformatie, zoals vastgelegd in de drie Formulieren van Eenheid 
(Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerre-
gels). Wormser was hun bekwame  woordvoerder. Hij wenste de breed levende ge-
loofsonzekerheid van het 19e-eeuwse piëtisme aan te pakken vanuit een krachtig 
besef van Gods genadeverbond. In de praktijk heerste grote onkunde op dit punt. 
Veel afgescheidenen dachten volgens Wormser niet gereformeerd.1 Dit verschil in 
bloedgroep vormde de voedingsbodem voor de eerste en de tweede Amsterdamse 
twist, een conflict dat het jonge kerkverband op zijn grondvesten deed schudden. In 
dit hoofdstuk zal de groeiende divergentie in spiritualiteit naar voren komen, in de 
volgende hoofdstukken volgt een beschrijving van de beide Amsterdamse twisten. 

    
11.2 Ultra-bevindelijke spiritualiteit 

De oefenaars waren de vertolkers van de oorspronkelijke conventikelspiritualiteit. 
Volgens een breed gedeelde overtuiging waren zij rechtstreeks door Gods Geest 
onderwezen in de bevindelijke geloofskennis. Menige afgescheidene vond zelfs 
‘dat zij geen predikanten hoeven te hebben, die op hooge scholen geleerd worden, 
maar dat zij alleen van den Heere geleerd moeten worden’.2 In conventikelkringen 
stond de vraag naar bekering centraal, de vraag of men ‘in Christus gevonden’ was.3 
In hoofdstuk 7 werd een beeld geschetst van de spiritualiteit van de oefenaars, nu 
wordt dit aangevuld met een beschrijving van de spiritualiteit van een aantal ge-
meenteleden: Arend van den Brink, een ‘jongeling’ uit Noord-Holland, het dienst-
meisje Anna Oldekamp en de oude Saartje.

1 Zoals Wormser later formuleerde in: Kinderdoop 100.
2  Zoals de afgescheiden Anna Oldekamp van haar heer, ouderling Engbert Geul bij wie ze dienstbode was, te 

horen kreeg (Brief Anna Oldekamp, ca. mei 1837 (Kaaman, p. 35)).
3  De uitdrukking ‘in Christus gevonden zijn’ was gangbaar, deze is zowel te vinden bij metselaarsknecht 

Hendrik Moreau (Not 93, 10.11.1837) als bij het dienstmeisje Anna Oldekamp (verzameling brieven 
geschreven tussen mei 1835 - aug. 1837; archief CAGK Amsterdam toegang 743A, inv. nr. 209).
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In 1841 publiceerde Arend van den Brink het boekje Het zichzelven verdrukkend Si-
on.4 Daarin beschrijft hij hoe hij tijdens een epidemie in de zomer van 1826 een man 
ontmoette die tegen hem zei: ‘Bereid u voor, want gij zult sterven.’ Dat vond Van den 
Brink al te makkelijk gezegd: bekering moet van boven komen. In zijn jonge jaren 
had hij al vaak gebeden om bekeerd te mogen worden, maar vergeefs. Hierdoor te-
leurgesteld verslapte zijn geloofsleven. Angst voor de hel bleef hem achtervolgen. 
Toen hij eens – na drie maanden strijd – Jezus als Redder wilde vastgrijpen, verborg 
God zich. Van den Brink dacht een huichelaar te zijn, maar vond troost in de bij-
beltekst: ‘Wie volharden zal tot het einde toe, zal zalig worden.’5 Na veel innerlijke 
strijd ontmoette hij zijn ‘Zielebruidegom’ in het suizen van een zachte stilte. Deze 
vreugde was van korte duur: drie dagen later vreesde hij zelfbedrog. Rust vond hij 
in de bijbeltekst: ‘Mijne ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik 
ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen?’6 Hij zag nu in dat alle mensen ver-
doemelijk voor God waren. Van zijn moeder ontving hij het boekje De weg naar den 
Hemel van L. Myseras, dat hem herkenning in de geestelijke strijd bood.7 Eindelijk 
durfde hij zich als een bekeerde te zien.

Een tweede voorbeeld van bevindelijke conventikelspiritualiteit geeft een ano-
nieme ‘jongeling’ uit Noord-Holland, die met predikant Hendrik de Cock en oe-
fenaar D.J. van der Werp correspondeerde.8 Deze jongeman liet aan De Cock de 
groeten overbrengen van de ‘vroomen’, in het bijzonder van ‘mijn broeder en eene 
oude vrouw’.9 Zichzelf durfde hij tegenover De Cock geen ‘broeder in het geloof’ te 
noemen, vanwege de twijfel waaronder hij gebukt ging. Zijn gemoedsstemmingen 
wisselden in hoge mate:

Voor eenigen tijd was ik 14 dagen als levende met het vonnis der verdoemenis 
in mijn gemoed en wel om deze reden, doordien ik niet bevond eenen vrijen en 
geöpenden toegang tot den troon der genade in den gebede, ook geen geöpend 
oor of hart voor de waarheid (…) Ik mogt  den Heere wel regtvaardigen indien 
Hij mij verdoemde (…) de vrees van verlooren te gaan, prangde mijn gemoed en 
doordien ik zoo op mij zag, konde ik geene vrede voor mijn gemoed hebben, dewijl 
ik niet anders vinden kan (als er licht is) dan ongeregtigheden, en hoewel dit nu 
allengskens is weggenomen, zoo kan ik echter nu niet gelooven dat ik een kind 
Gods ben, hoewel ik te voren het dadelijk meende te gelooven, maar ach! hierin  
bedroogen is eeuwig bedroogen! (…) Deze morgen, ja deze 2 à 3 dagen, mogt ik 
wel vrede voor mijn gemoed genieten, ziende op het Lam Gods, dat de zonde der 
wereld weg neemt en Zijne geregtigheid in deszelfs plaats schenkt, maar een 

4  Verdrukkend Sion 58-67. Van den Brink schreef zijn boekje naar aanleiding van het conflict rond oefenaar Middel.
5 Matteüs 24:13.
6 Psalm 42:3.
7  Lambrecht Myseras (1676-1740) schreef zowel Eens Christens opmerking op den Hemelweg: tot nuttigheid aangelegd 

op vele gevallen, tot overtuiging van Onbekeerden (1724) als: Der vroomen ondervinding op den weg na den hemel, 
voorgestelt in vragen en antwoorden (1725). Van beide boeken verschenen vele herdrukken, ook in de 19e eeuw.

8  Opgenomen in: De Cock, Verz. Geschr. I, 381-385, 408-409. Citaat op p. 385 en 408v. Meer over deze jongeman 
aan het begin van hoofdstuk 8.

9  Wellicht te identificeren als de Oude Saartje (geboren 1759), een vrouw met een vooraanstaande positie in 
de Amsterdamse gemeente. Kleinzoon W.H. Gispen, afgescheiden predikant en geboren Amsterdammer, 
portretteerde haar (zie hierna).
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oogenblik ziende op mij zelven, verdreef zulks dien vrede (…) De  Geest is het die 
levendig maakt, en schoon op dit oogenblik ongevoelig zijnde, blijft des Heeren 
raad onwrikbaar vast staan, van welke ik vele en bijzondere proeven heb mogen 
ondervinden naar ziel en ligchaam, zoo sta ik echter op dit oogenblik er voor, en 
zoude niet durven zeggen dat ik vrede bij den Heere heb verkregen, te meer, alzoo 
ik weet hoe ligt een mensch zich zelf bedriegt, doch de HEER is onveranderlijk 
(…) Ik ben nog jong, nl. 26 jaren, doch oud verdorven en door die verdorvenheid 
verderft helaas alles. Als mij eens en wel voor de eerste maal den Middelaar werd 
ontdekt door de genade en ik mijn deel in Hem mogt vinden, was het als of ik niet 
op deze wereld was, en kort daarna zeide ik: Ach Heere ik ben een te grooten zon-
daar, want ik had Hem al lang getergd, en zoo gaat het al meer met mij; aan vele 
en droevige bestrijdingen ben ik onderworpen; tegenwoordig is het meest: zou 
ik een kind Gods wezen? vooral dan, wanneer ik wel mag zien, zoo van mij zelven 
eeniger mate losgemaakt te worden, doch ik bevinde die geregtigheid en dat 
leven, hetwelk Jezus verworven heeft, in mij niet werken, uit hetwelk ik somtijds 
wel besluiten moet, dat ik van God verlaten ben, en eeuwig zal verlaten wezen.

Terwijl Van der Werp in zijn brief de hoop koesterde dat De Cock de kerk zou re-
formeren, was deze jongeman heel wat somberder gestemd: ‘het staat bij mij vast, 
dat er geen algemeene Reformatie verwacht kan worden’. Hij hoopte van De Cock te 
horen ‘hoedanig het uwe ziel gaan mag’.

Een derde voorbeeld van bevindelijke spiritualiteit treffen we aan in een brief van 
het dienstmeisje Anna Oldekamp. Ook bij haar de angst voor zelfbedrog:10

Als de Heere een mensch bij aanvang op de weg gebracht had, dan kwam de 
vijand om het te bestrijden. Maar ik dacht, zouden zij dan denken, dat ik op 
de weg was. O, dat konde ik niet geloven, maar ik moest geduurig roepen tot 
God den Heere of het wel voor mij was. Ja, geliefde zuster, ik wilde het wel 
geloven, maar het geloof is een gave Gods. Ach ik ben zoo bang dat ik mijzelf 
zal bedriegen. Maar de Heere, die kent mijn ingang en ook mijn uitgang, die 
kent mijn hart, die is de hartekender en nierenproever, die weet hoe ik wensch 
naar ziel en lichgaam voor tijd en eeuwig aan hem over te geven. Ja geliefde ik 
moet gedurig roepen: ‘Heere Jezus, ik geef mij aan uw over, zoo gij het maakt 
is dit mij wel (…). Ja, ik kwam er gisteren nog zoo wonderlijk in, al moest ik 
ook hier mijn leven om sukkelen, als ik dan maar op ’t eind van mijn leven de 
uitkomst mogt overwinnen. En ik moest gisteren weder in strijd verkeren. 

Een laatste illustratie biedt W.H. Gispen.11 Hij portretteerde ontmoetingen op zon-
dagavond tussen afgescheidenen en niet-afgescheidenen, met gesprekken over 
10  Zie de brief van 7.12.1836 (gepubliceerd door Kaajan p. 32). Anna Oldekamp (1816-1840), geb. te Meppel 

als oudste dochter van kleermaker Berend Oldekamp (1786-1855) en Hendrika Langelaar (1783-1843). In 
1835 vestigde zij zich op 19-jarige leeftijd in Amsterdam. Haar vader had een rekest aan Koning Willem I 
geschreven uit bezorgdheid over de ontwikkelingen in de Hervormde Kerk (Bos I, bijl. X, 339v).

11  Willem Hendrik Gispen (geb. te Amsterdam 1833, overl. te Amsterdam 1909); als enig kind door zijn moeder al vroeg 
meegenomen naar de gezelschappen en naar de kerkdiensten van de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis; na 
onderwijs van de kruisgezinde voorganger C. Kloppenburg in 1856 bevestigd als predikant. Het verhaal over Saartje 
is opgenomen in: Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland  26 (1881); overgenomen in: Keurgarve. 
Bloemlezing uit het mengelwerk van de vorige jaargangen (Nijverdal 1914) 108-130 [i]; vgl. J.C. Rullmann, Een man van 
singuliere gaven. Ds. W.H. Gispen (1833-1909) in zijn leven en werken geschetst (Delft 1933) 14-26 [i] dbnl/org.
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geloofservaringen en beluisterde preken. Gispen vertelt het verhaal van zijn groot-
moeder, de ‘oude Saartje’.12 Op een keer werd druk gediscussieerd over een preek, 
waarin de predikant de objectieve kracht van de doop had benadrukt: de gelovige 
mag erop vertrouwen dat God zijn beloften waarmaakt. Maar een van de deelneem-
sters aan het gezelschap vond dat met deze ‘voorwerpelijke waarheid’ de zielen ‘in 
de bloemhoven [werden] gejaagd.’13 Saartje bleef worstelen met de uitverkiezings-
leer. Zij las het werk van E. Coles om rust te vinden.14 Ook verdiepte ze zich in Cal-
vijns Institutie. De twijfel over haar uitverkiezing bleef tot aan haar sterfbed in 1848. 
Uit Romeinen 9 concludeerde ze dat een mens niet anders kan doen dan afwachten, 
want de HEER ontfermt zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil. ‘Zoo is dan 
alles vergeefs, mijn geheele leven te vergeefs, mijn zoeken van God tevergeefs, mijn 
bevinding te vergeefs. Was ik maar nooit geboren geweest.’ Twee dagen voor haar 
dood vond ze evenwel vrede en wist ze dat alles goed zou komen.

Bij ieder van deze vier personen is een sterk bevindelijke spiritualiteit aanwezig: 
een lange bekeringsweg die gepaard gaat met zuchten en onzekerheid, een verlan-
gen naar overgave en rust, maar die vaak niet kunnen vinden. In een enkel geval 
is er sprake van geestdrijverij. Op zondag 25 september 1836 kwam Jelle Baanstra 
‘in hooge geestverrukking’ al roepend de kerkdienst binnen: ‘Laat mij los, de Hee-
re heeft mij hier gebragt’. Hij kon tot bedaren worden gebracht.15 Ook bij Andries 
Nagtegaal vond de kerkenraad voorbeelden ‘van verregaande geestdrijverij en op-
geblazenheid’.16 Hij verklaarde net als Mozes, Elia en Paulus rechtstreeks ‘van den 
Heere geleerd’ te zijn. De kerkenraad verweet hem ‘geestdrijverijen, voorgewende 
openbaringen, en verregaande opgeblazenheid’, verwant aan de scheppianen.17

12  Rullmann vermeldt in a.w. 14 deze familierelatie tussen Willem Gispen en Oude Saartje. Zij was geboren 
in 1759 in Leiden. Haar vader stierf jong, haar moeder bleef achter als arme weduwe. Als 14-jarig meisje 
verliet ze het huis. Bij het lezen over Ezau, de door God verworpen broer van Jakob, hoorde zij een stem van 
binnen zeggen: ‘die Ezau zijt gij’. Deze stem bleef naklinken in haar leven. De ontploffing van een schip met 
buskruit in de binnenstad van Leiden zag ze voor haar ogen gebeuren. Ze dacht levend naar de hel te gaan. 
Nadat haar man kwam te overlijden, trok ze met haar familie naar Amsterdam, waar armoede haar deel 
was (zie a.w. pp. 122, 124, 126).

13 Gispen, a.w. 113
14  Elisha Coles was een calvinistisch theoloog in Oxford. Hij schreef A Practical Discourse of God’s Sovereignty 

(Londen 1667) – een boek over de gereformeerde uitverkiezingsleer dat populair werd onder Engelse 
dissenters. Zie verder par. 6.3.

15 Volgens het politieverslag, opgenomen in: Bos III, 377.
16 Not 90, 20.10.1837, art. 15; uitvoerig hierover CB 64: KR aan gemeente, 27.10.1837.
17  Deze sekte werd door de amateur-theoloog Woutherus Bekker als volgt getypeerd: ‘navolgers van Schep, 

thans van Mej. Munting, redeneeren uit een kolk van hun hart, en houden Gods Woord voor een bijzaak. 
Hun bijbel is J. Bril en Jacob Böhme, de laatste bekend door zijne schoenmakers-Theosofie’. Jacob Böhme 
(1575-1624) was een Duitse schoenmaker, mysticus en theosoof. Hij oefende invloed uit op G.W. von Leibnitz 
(1646-1716), E. Swedenborg (1688-1772) en G.W.F. Hegel (1770-1831). Zie Woutherus Bekker, Eens christens 
reize 38, voetnoot 2. Aanvullende informatie op p. 61v: de scheppianen meenden dat ze de volmaaktheid  
hadden bereikt. Ze spraken elkaar aan met de titel ‘kind’. Ze beschouwden zichzelf als Christus en hun ziel 
als de Heilige Geest. Ze geloofden dat alle mensen gered zouden worden. Als vervangende dienstplicht 
werden ze bij de hospitaaldienst ingedeeld. Bekker wijst op beïnvloeding door de Leidse mysticus Jacob 
Bril (1639-1700), die een mystiek pantheïsme uitdroeg, en Pontiaan van Hattem (1645-1706) (NNBW). Vgl. J. 
Severijn, Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen (Utrecht 1919) 191-205.
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11.3 Nieuwkomers

In de loop van 1836 voegden zich begaafde representanten van de réveilspiritualiteit 
bij de gemeente: Diedrich Arnold Budde, Henricus Höveker, Anne Maurits Cornelis 
van Hall, Johan Adam Wormser, Dirk Lijsen en Frederik Willem Egeling.18 

Diedrich Arnold Budde was geboren in 1800 in het Duitse Leer (Oost-Friesland).19 
Van beroep was hij ‘wieldraaier’. Op 20 maart 1833 deed hij belijdenis in de Her-
vormde Gemeente te Amsterdam, drie jaar later – op 7 april 1836 – bedankte hij voor 
het lidmaatschap. Reeds op 26 september van dat jaar werd Budde verkozen tot ou-
derling in de Afgescheiden Gemeente. Advocaat Van Hall omschreef hem als: ‘Deze 
moet van nature zeer vreesachtig zijn en ligt confus. Maar wat de zaak betreft zeer 
vast, en ferm, zoo als ik verneem.’20

Henricus Höveker (1807-1889) was afkomstig uit een Duitse familie (‘Höfker’), 
die zich vanuit Oost-Friesland in Nederland had gevestigd. Hij begon in 1831 met 
steun van Willem de Clercq en andere Réveilvrienden een uitgeverij in Amsterdam, 
om ‘Godverheerlijkende geschriften’ te verspreiden. Ook hij was afkomstig uit de 
Hervormde Gemeente. In de kerken van de Afscheiding werd hij de uitgever van 
synodale acta, adressen, pamfletten, preken, boeken, en – vanaf december 1836 – 
Scholtes blad De Reformatie.21 Höveker onderhield beroepsmatig nauwe contacten 
met de Amsterdamse Réveilkring, waarvan hij manuscripten kreeg aangeleverd, 
afkomstig uit het internationale Réveil. Ook vond hij in deze kringen een royale 
afzetmarkt: in enkele jaren zag hij zijn omzet vertienvoudigd.22 In september 1836 
werd Höveker diaken bij de Amsterdamse afgescheidenen. 

Maurits van Hall (1808-1838) sloot zich in juni 1836 bij de Amsterdamse afgeschei-
denen aan.23 De jonge advocaat genoot in de gemeente ‘ongemeen veel crediet’.24 
Scholte zinspeelde bij Van Hall meer dan eens op de mogelijkheid om – in het voet-
spoor van Calvijn – de switch te maken van jurist naar theoloog, maar Van Hall zag 
geen ‘kentekenen’ om daarvoor te kiezen,25 al voelde hij zich soms een halve predi-
kant: ‘De aard van mijne positie brengt mede, dat ik meer naar eenen predikant dan 

18 Budde op 7 april 1836, Höveker op 19 mei 1836, Van Hall op 29 juni 1836, Wormser op 27 juli 1836.
19 Over Budde: Stellingwerff, Amsterdamse emigranten 17; Not 25; Not 36; Bos IV, 145, voetnoot 3.
20  Van Hall aan Scholte, 24.7.1836 (Smits V, 291). Stellingwerff (p. 353) typeert Budde op grond van zijn brieven 

als ijverig, trouw en gastvrij.
21  Over Höveker: BWPGN noemt als zijn lievelingsschrijvers: Jung Stilling en  Lavater (over hen: hoofdstuk 1, 

voetnoten 2,3) en de sociaal-maatschappelijk zeer actieve predikant Johann Friedrich Oberlin (1740-1826); 
L. Aalders, ‘Een Amsterdamsche boekverkooper uit de vorige eeuw’ in: Stemmen des Tijds 20 (1931) 453-466. 
Aalders schreef zijn artikel op basis van drie onuitgegeven biografische geschriften van Höveker, De erfenis 
der familie Höveker (arch. Höveker/Wormser HDC, VU); Stellingwerff, Amsterdamse emigranten 13; Evenhuis, 
Amsterdam V, 155; J.P. Verhave en W. Heijting, ‘Henricus Höveker en zijn theologische boekhandel’ in: W. 
Heijting e.a., Aspecten van het Réveil in druk (Zoetermeer 1998) 40-51.

22  Voor een overzicht van de grote diversiteit van Hövekers uitgaven: J.P. Verhave en W. Heijting, ‘Henricus 
Höveker en zijn theologische boekhandel’ in: W. Heijting e.a., a.a. 40-51. In de notulen is niets terug te 
vinden van eventuele kritiek door de boekencommissie (‘Visitatores Librorum’) op Hövekers uitgave van 
Conversion du Dr. A. Capadose (zo J.P. Verhave, Afgescheiden en wedergekeerd 53-54).

23 Uitvoerig hierover hoofdstuk 8.
24 Koenen aan Groen, 3.7.1836 (BW II, 169).
25 Scholte aan Van Hall, 26.8.1836 (Smits V, 296-298); Van Hall aan Scholte, 29.9.1836 (Smits V, 305).
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naar eenen advokaat in mijn spreken gelijk. Die tusschenpositie is ook al moeilijk te 
dragen.’26 In hoofdstuk 8 kwam naar voren dat Van Hall, door met de Afscheiding 
mee te gaan, zijn baan kwijtraakte en gedwongen werd om naar Den Haag te ver-
huizen. Door een tuberculose-besmetting stierf hij op 15 augustus 1838 op de leeftijd 
van dertig jaar, zijn vrouw en drie kindertjes achterlatend.27 Suze van Hall overleef-
de haar man slechts enkele jaren. In januari 1844 voelde ook zij haar levenseinde 
naderen. Uit de ontroerende afscheidsbrief voor haar kinderen blijkt hoe hecht de 
band tussen Scholte en Van Hall was geweest: ‘Luister naar de lessen die Dominé 
Scholten u nu en in het vervolg geven zal; kinderen het was de vriend uws vaders, de 
vriend uwer moeder.’28 

Op 27 juli 1836 sloot Johan Adam Wormser (1807-1862) zich bij de Afgescheiden 
Gemeente aan.29 Zijn ouders kwamen uit de Evangelisch-Lutherse Kerk. Opgeleid 
tot onderwijzer in de ‘derde en vierde rang’, vond Wormser in de periode 1826-1839 
werk op het advocatenkantoor van F.A. van Hall, de latere minister en halfbroer 
van advocaat Maurits van Hall. Ongetwijfeld ontmoette hij hier Maurits van Hall, 
die hem verteld zal hebben over de lotgevallen van de vervolgde afgescheidenen. 
Wormser verklaarde in 1861 dat hij tot de Afscheiding was overgegaan om niet 
tot de vervolgers gerekend te worden. Op het advocatenkantoor van F.A. van Hall 
kwam Wormser tevens in aanraking met het werk van Groen van Prinsterer.30 La-
ter zou zich een bijzondere vriendschap tussen beide mannen ontwikkelen. In 1839 
verwisselde Wormser van beroep: hij werd deurwaarder bij de Amsterdamse arron-
26 Van Hall aan Scholte, 29.8.1837 (Smits V, 374).
27  Scholte schreef in De Reformatie een ‘In Memoriam’ (De Ref IV (1838) 191-196). Hij noemde Van Hall een van 

de voornaamste oprichters van het tijdschrift, deze bleef redactielid tot drie maanden voor zijn dood. Het 
overlijden van Van Hall deed Scholte overwegen om de uitgave van het blad te stoppen: ‘Na den dood van 
mijnen onvergetelijken vriend en broeder Mr. A.M.C. van Hall, met wien ik de zorg voor het Tijdschrift ‘de 
Reformatie’ deelde, was bij mij dikwijls het voornemen om de uitgave te staken. Herhaalde en dringende 
verzoeken met genoegzame gronden, bevestigd door een ruim aantal inteekenaren, drongen mij echter 
om voort te gaan.’ (De Ref 2e S (1841) inleiding I).

28 Opgenomen in: Stellingwerff, Amsterdamse emigranten 37-39. Het origineel bevindt zich in het HDC.
29  Over Wormser: Kluit, Réveil 449, Stellingwerff, a.w. 17-19, 28-29, 33 (met biografische gegevens); 

Evenhuis, Amsterdam V, 157-166; Smits III, 82-85; H. Pol, Johan Adam Wormser in zijn strijd voor kerkherstel 
(doctoraalscriptie Theol. School Oudestraat; Kampen 1978); M. te Velde, ‘J.A. Wormser en zijn vrije 
gemeente te Amsterdam (1840-1851)’ in: Bezield verband. Opstellen aangeboden aan prof. J. Kamphuis 
(Kampen 1984); J.P. Verhave, Afgescheiden en wedergekeerd.  Het leven van J.A. Wormser en zijn gezin 
(Heerenveen 2000); J. Bosch,  Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding 128-136 (Goes 1951). De vader 
van Wormser, Georg Adam Wormser, was afkomstig uit het Duitse Talheim ten noorden van Stuttgart. 
Hij huwde met de Amsterdamse Catharine Korink. Beiden behoorden tot de Evangelisch Lutherse Kerk 
te Amsterdam. Wormsers tweelingbroertje stierf voor de geboorte als gevolg van een ongeval dat de 
moeder overkwam (Wormser aan Groen, 4.6.1849 in: Brieven I, 106). Wormser trouwde op 7 mei 1834 met 
de hervormde Janke van der Ven. Tevoren had hij op 18 sept. 1833 belijdenis gedaan bij de hervormde 
predikant Kortenhoef Smith. Het echtpaar Wormser kreeg 5 kinderen: 4 dochters en 1 zoon (J.A. Wormser 
jr., de latere uitgever van publicaties over Afscheiding en Doleantie). Wormser leed aan pijnlijke aanvallen 
van podagra (een soort jicht, vooral in de voeten), waardoor hij diverse publicaties vanuit zijn bed heeft 
moeten schrijven (Wormser aan Groen, 3.11.1851; Brieven I, 251). Voor ‘de meest kreupele deurwaarder 
van Amsterdam’ verliep de loopbaan succesvol (Wormser aan Groen, 5.11.1850; Brieven I, 253). Belangrijk 
bronnenmateriaal: twee delen door Groen gepubliceerde brieven van Wormser (1874, 1875), alsmede het 
Höveker/Wormser archief (HDC, VU). Dick Kuiper rekent Wormser tot de kerngroepleden van het Réveil 
(Kuiper, ‘Kerngroepvorming’ 15).

30 Wormser aan E.M.M. Groen van Prinsterer-Van der Hoop, 16.12.1850 (Brieven I, 166).
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dissementsrechtbank. Hij kwam op 23-jarige leeftijd tot bekering, nadat een werk-
ster op het kantoor hem kennis liet maken met À Brakels Redelijke Godsdienst.31 Hij 
sloot zich in 1833 met zijn vrouw Janke van der Ven bij de Hervormde Gemeente aan. 
Op 27 juli 1836 maakte hij de overstap naar de Afgescheiden Gemeente, waar hij in 
april 1837 tot ouderling werd gekozen.32 Wormser was een begaafd organisator, hel-
der denker en begenadigd schrijver. Hij ontpopte zich tot een belangrijk bruggen-
bouwer tussen de aristocratische Réveilkring en het volk. Vanaf 1845 zette hij zich 
in voor de verbreiding van Groens gedachtengoed. Wormser werd de persoonlijk 
adviseur van mevrouw J.J. Zeelt uit Baambrugge, de bekende weldoenster van de 
afgescheidenen, toen zij  het vertrouwen in het financiële beheer door haar man, 
Cornelis van IJsseldijk, was kwijtgeraakt.

Eveneens traden Dirk Lijsen en Frederik Willem Egeling tot de Afgescheiden Ge-
meente toe. Lijsen was papierverkoper en huwde met Neeltje Höveker, een zus van 
de boekhandelaar.33 Op 2 februari 1838 werd Lijsen op 35-jarige leeftijd diaken bij 
de Amsterdamse afgescheidenen. Apotheker Egeling was een neef van de Leidse 
predikant Lucas Egeling, die de messiasbelijdende joden Isaäc da Costa en Abraham 
Capadose had gedoopt. 

De ligging van de nieuwe groep toetreders werd bepaald door een mix van in-
vloeden. Allereerst oriënteerden zij zich op de Reformatie en de gereformeerde be-
lijdenisgeschriften van de 16e eeuw. Daarnaast voelden zij zich aangesproken door 

31  Wormser aan Groen, 4.6.1849. Verhave vermeldt dat Wormser door haar op het conventikel van Deteleff 
werd geïntroduceerd (J.P. Verhave, Afgescheiden en wedergekeerd 39-40).

32 Not 49; CB 30, april 1837. Hij werd op 5.6.1837 door De Cock in het ambt bevestigd (Not 60 en 61).
33  Gegevens over hem zijn ontleend aan de ondertekening van het adres aan de koning, eind 1836; Not 106, 

2.2.1838 en bijgevoegde artikelen 9.4.1838.

  J.A. Wormser
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schrijvers van de Nadere Reformatie, zoals de invloed van À Brakels Redelijke Gods-
dienst op Wormsers levensloop laat zien. In het boekenfonds van Höveker prijkten 
werken van Theodorus en Wilhelmus à Brakel, Wilhelmus Eversdijk, Theodorus 
van der Groe, Jacobus Koelman, Bernardus Smytegelt en Willem Teellinck.34 Verder 
lieten zij zich inspireren door Engelse en Amerikaanse puriteinen: het fonds van 
Höveker bevatte werken van Richard Baxter, Jonathan Edwards, Ralph en Ebene-
zer Erskine, John Newton, Samuel Rutherford, Thomas Scott en John Angell James. 
Höveker was tot bekering gekomen door het lezen van John Bunyans Christenreis. 
In het familiedagboek zegt hij dit werk wel dertig keer gelezen te hebben. Ook bij 
Wormser valt een sterk Angelsaksische oriëntatie op. Hij ging te rade bij John Owen, 
Thomas Scott en John Angell James. Predikant Scholte bezorgde heruitgaven van 
preken van Ralph Erskine. Een laatste bron van beïnvloeding lag in de kring van het 
nationale en internationale Réveil. Scholte zelf volgde, geïnformeerd door Da Costa, 
nauwgezet de ontwikkelingen van het Réveil in Duitsland, Engeland, Frankrijk en 
Zwitserland. Ook Höveker droeg zijn steentje bij door werken van César Malan (1787-
1864), Louis Gaussen (1790-1863) en Adolphe Monod (1802-1856) uit te geven.

Zo trad een zelfbewuste categorie nieuwkomers tot de Afgescheiden Gemeente 
toe. Naar verhouding verwierf deze getalenteerde groep in korte tijd veel invloed 
in kerkenraad en gemeente. Van Hall vond dat er veel werk moest gebeuren.35 Na  
diens vertrek naar Den Haag (september 1836) trad Wormser op de voorgrond. Zijn 
positie als ouderling gaf hem daartoe de ruimte. Met Van Hall was Wormser van 
mening dat er veel aan de Amsterdamse gemeente schortte. Op afstand bleef advo-
caat Van Hall meeleven met de ontwikkelingen in Amsterdam. Hij stuurde Scholte 
en de Amsterdamse kerkenraad een brief met ernstige kritiek op het optreden van 
de oefenaars:36 

Met diepe droefheid vernam ik dat Middel en Deteleff l.l. zondag tot tweemaal 
toe zich verstout hebben om te prediken. Ik hoor van een bevoegd beoor-
deelaar dat het ellendig is geweest. Middel heeft des avonds zijne toehoor-
ders van 5 ½ tot 8 ½ uur bezig gehouden, en wel twaalf malen den H. Geest 
den eeuwigen Nathan genoemd, voorts gesproken onophoudelijk van vatbaar te 
worden voor den afgrond van eene vrijmagtige genade enz. Ik heb mij verstout 
aan de kerkeraad eene brief te schrijven en hen Rom. X, vers 15.1 te herinne-

34  Advertentie De Ref 1e S (1840) slotpagina; vgl. W. Heijting, ‘Henricus Höveker en zijn theologische 
boekhandel’ 48. Heijting wees erop dat de oude schrijvers later uit het fonds verdwenen. Vóór zijn 
afscheiding had Höveker preken gedrukt van Jan ter Borg en Secrétan. Eigentijdse publicaties van 
Nederlandse réveilmannen domineerden vanaf 1844 zijn uitgaven (49).

35  ‘De gemeente is vol vlekken en rimpels’ (Van Hall aan Budding, 2.8.1836; Smits V, 291) en: ‘De réforme onzer 
kerkeraad wordt meer en meer noodzakelijk’ (Van Hall aan Scholte, 2.8.1836; Smits V, 292); vgl.: ‘Hij [Van 
Hall] is voor de Afgescheidenen een onwaardeerlijke aanwinst, niet alleen voor het bevorderen hunner 
rechtsbelangen, maar vooral ook tot zuivering hunner innerlijke gehalte, daar hij hunne gebreken zeer 
wel kent (...) Hij ontveinst die gebreken niet, maar verklaart, dat (...) men bij hen met vrucht inwendig kan 
hervormen, hetgeen bij het ‘Hervormde Genootschap’ onmogelijk zoude zijn’ (Koenen aan Groen, 3.7.1836; 
BW II, 169).

36 Van Hall aan Scholte, 14.9.1836 (Smits V, 302).
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ren.37 Als gij te Amsterdam mogt komen mag waarlijk wel eens krachtda-
dig de hand aan het werk geslagen worden om de kerkeraad te zuiveren en 
te vergrooten. Er zijn thans menschen zoo als Delvendiep,38 Wormser , F.W. 
Egeling enz. die tot den post van Ouderlingen en Diakenen geschikt zijn.

De nieuwe lichting voelde zich met Scholte verwant. Van Hall en Wormser werden 
dan ook door Scholte aangetrokken als medewerkers van De Reformatie. De nieuw-
komers namen al spoedig het optreden van de oefenaars onder vuur. Höveker, 
Wormser en Egeling kregen in september 1836 zelfs voor elkaar dat er korte tijd niet 
werd geoefend.39 Hiertegen rees verzet vanuit gemeente en kerkenraad. Een com-
promis werd gesloten: Deteleff en Middel konden doorgaan met hun stichtelijke 
toespraken.40 Dus kreeg Middel op 26 oktober 1836 gelegenheid om gedetailleerd 
uit te weiden over de duif uit Hooglied,41 wat hem op kritiek van de nieuwkomers 
kwam te staan.42 Intussen was Middel verontwaardigd dat zijn ingevingen als 
‘dweeperij’ werden afgedaan. Hij kon rekenen op brede steun uit de gemeente.43 Zo 
vond Arend van den Brink de kritiek op de oefenaars ‘duivelswerk’, een miskenning 
van ‘zooveel Geesteswerk’.44

Wormser bepleitte een grondige kennis van de gereformeerde belijdenisgeschrif-
ten, waaraan zijns inziens veel schortte.45 Velen wisten niet het verschil tussen de 
Dordtse Leerregels en de Dordtse Kerkorde. Hij kreeg de kerkenraad mee in zijn 
plan om de Dordtse Leerregels aan alle gemeenteleden uit te delen, tevens bedoeld 
als gespreksstof voor de huisbezoeken. Höveker drukte 400 exemplaren die voor 
30 cent per stuk van de hand gingen, 100 exemplaren werden gratis aan arme ge-
meenteleden uitgedeeld. Eén van de verdiensten van de Afscheiding is op deze wij-
ze geweest dat, ook voor de achtergebleven gereformeerden in de Hervormde Kerk, 
de Dordtse Leerregels onder het stof vandaan werden gehaald. Lang en breed nadat 
Höveker naar de Hervormde Gemeente was teruggekeerd, liet hij in 1854 een her-
uitgave drukken van Scholtes editie van de Dordtse Leerregels.46

37 Rom. 10,15a: ‘En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?’
38  Willem Delvendiep (1771-1849) sloot zich op 11 aug. 1836 bij de Afgescheiden Gemeente aan. Hij was toen 65 

jaar en ‘rentenier’ (bron: lidmatenregister).
39 Not 23, ongedat. [sept. 1836]; Not 24, 21.9.1836.
40 Not 24, 21.9.1836.
41  Not 27, 26.10.1836. Middel zei op deze vergadering dat er ‘bij herhaaling uit naam van eenige leden der 

gemeente op zijn spreeken voor en in de gemeente aanmerkingen wierden gemaakt’; vgl.: ‘Egeling schrijft 
mij, dat Middel over Hoogl(ied) II vers 14 oefende in het breede heeft betoogd, dat de duif een gewoone en 
geen tuimelaar was’ (Van Hall aan Scholte, 21.10.1836; Smits V, 308).

42 Not 27, 26.10.1836.
43  Vgl. Gods menigvuldige reddingen 71: ‘Later hebben sommigen deze zaak dweeperij genoemd, de Heere 

vergeve het hun!’ en: ‘Ik moest dus de boodschappen, die God mij gaf tot den volke brengen. Velen was 
het tot zegen en tot eeuwige behoudenis; anderen, die in eene wetenschappelijke bespiegeling leefden, of 
verward zaten in een Evangelisch Werkverbond stonden tegen mij op; doch de Heere sterkte mij.’ (idem 78).

44 Het zichzelven verdrukkend Sion 27, 30.
45  Not 94, 17.11.1837, art. 13; Not 98, 15.12.1837, art. 13. Voor de tekst van het stuk: CB 78: KR aan gemeente, 

15.12.1837
46  H.P. Scholte, Canones of Leerregels der Algemeene Synode, uit verschillende landen van Europa bijeenvergaderd te 

Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 (Höveker Amsterdam 1854) [iG].
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Aanvankelijk was niet helder hoe de beide richtingen onder de Amsterdamse afge-
scheidenen zich tot elkaar verhielden. Van Hall dacht in het begin optimistisch over 
een gezamenlijk optrekken:47

Er zijn in onze gescheidene gemeenten twee richtingen; de eene – die der oude 
vromen – bepaalt zich grootendeels bij het bevindelijke werk en valt in een uiterste 
van roemen op menschen en van liefdelooze veroordeeling van menschen; de ande-
re, die der jonge bekeerden, zondigt door overmoed en opgeblazenheid. Zij zouden 
elkander tot grooter nut zijn, indien zij zich onderling niet beten en verteerden.

Een jaar later liet hij zich heel anders uit. Nu sprak hij over het ‘verfoeisel huns onge-
loofs’, het misbruik maken van de verkiezingsleer en het blijven steken ‘bij vroegere 
bevindingen’.48

11.4 Vijf kritiekpunten geformuleerd door de groep Scholte

Met preken en artikelen in De Reformatie bestreden Scholte, Van Hall en Wormser 
de conventikelmentaliteit. Ook heruitgaven van de zogeheten oude schrijvers – 
vanaf 1836 door Scholte ter hand genomen – dienden dit doel, zoals de inleidingen 
en nabeschouwingen bij deze heruitgaven laten zien. Scholte, Van Hall en Wormser 
formuleerden de volgende bezwaren tegen het klimaat in de kerken der Afschei-
ding: 1. frustratie van ware reformatie door een verkeerd beroep op de oude schrij-
vers; 2. gebrek aan geloof in het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus; 3. 
een onjuiste visie op verbond, doop en kerk; 4. onvoldoende oog voor reformatie van 
de levenspraktijk; 5. een verkeerd gebruik van de Bijbel.

11.4.1  frustratie van reformatie door een verkeerd beroep op de oude schrijvers
Op de conventikels werden de oude schrijvers veelvuldig aangehaald, maar men ging 
eraan voorbij dat deze theologen reeds in hun eigen tijd misstanden op de conventi-
kels aan de kaak hadden gesteld. Om dit aan te tonen publiceerde Scholte in 1836 een 
heruitgave van Jacobus Koelman, Beschouwingen van den toestand der Nederlandsche 
kerk (oorspronkelijk verschenen in 1678). Koelman werd tegengewerkt bij het refor-
meren van de kerk.49 Scholte citeerde de volgende passage van deze theoloog:50

Anderen willen wel (…) reformeren; maar de oude palen, van de Reformateurs 
over honderd jaren gezet, willen zij niet verzet hebben. De oude Canones en 
Kerkelijke wetten, de praktijk en de oude gewoonten moeten blijven. Dezen 
willen niet, dat men reformere naar het bevel van den God van den hemel; dat 
is: zij willen het laten bij die gebrekkelijke Reformatie van de tijden. Uit alle 

47 Van Hall aan Budding, 30.12.1836 (Gunning, Budding 582-583).
48  Vooral Van Halls slechte ervaringen in Den Haag met de conventikelwoordvoerders Jan van Golverdinge 

en Beeuwkes hebben deze ommekeer veroorzaakt (vgl. Van Hall aan Scholte, 7.9.1837, 11.11.1837 (Smits V, 
377, 397). Scholte deelde Van Halls kritiek (Scholte aan Van Hall, 13.11.1837; Smits V, 399-400).

49  Vgl. Scholtes narede in: J. Koelman, Beschouwingen (1836) 145-159, vooral p. 153. In 1838 volgde deel twee van 
dit werk (d.d. febr. 1838). 

50 Uit een preek van Koelman over Ezra 7: 23.
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dezen blijkt, dat het waar is, dat de Kerk van Nederland niet gezuiverd wordt; 
maar dat men alles laat in die snoode ongestalte, waarin het gevonden wordt. 

Scholte wees verder op geschriften van Jodocus van Lodenstein, Willem Teellinck, 
Petrus Wittewrongel, Abraham van de Velde, Simon Simonides en Herman Witsi-
us. Al deze mannen hadden in hun tijd geprotesteerd tegen wantoestanden in de 
kerk. Verder citeerde Scholte veelvuldig uit preken van Van Lodenstein. Deze theo-
loog had gewaarschuwd tegen het plaatsen van ‘stallicht’ op de kandelaar ter ver-
vanging van het ‘ware licht’. Van Lodenstein vond het  belangrijk om te investeren 
in bijbelkennis.51 Scholte nam van deze theoloog de stelling over: niet de toepassing 
van de juiste kennis is het probleem, maar het ontbreken daarvan. Tevens hekelde 
Van Lodenstein het gebrek aan levensheiliging: ‘Wat worden er ergernissen onder 
ons geduld! En hoe weinig onderzoek geschiedt er, op hetgeen dat het ware ligchaam 
des Heeren Jezus Christi schadelijk is, en kwijnen doet!’52 Op dezelfde plaats herin-
nerde Scholte aan Van Lodensteins kritiek op een verabsolutering van de kerkorde:

Men houdt de Kerkelijke ordinantiën te zijn wetten, die zonder zonde niet te 
overtreden zijn (…); en dan acht men de praktijk of usantie eene uitlegster te 
zijn van die ordinantie, hoe dat zij ook van dezelve mogt afloopen. Een ver-
vaarlijk kwaad; want of dat zelve in regten en wetten den menschen dui-
delijk mogte zijn (…) nogtans, in de Kerke-bedieningen is het doodelijk, 
dewijl daar een jaloerse Wetgever is, die volkomene ordinantiën over en in 
Zijn Koningrijk gemaakt heeft, en niet wil dat eenige gewoonten daarte-
gen zullen obtineren. En in waarheid, dat ware alle Reformatie, daar al onze 
vroomste Leeraars zoo sterk op dringen, met eenen bezem uitgevaagd. 

11.4.2 ontbreken van geloof in het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus 
Scholte stelde: je bent alleen gereformeerd als je hartelijk instemt met de gerefor-
meerde belijdenisgeschriften.53 Veel afgescheidenen beriepen zich op de leer van de 
menselijke onmacht, als excuus om niet op Gods verbondsbeloften te vertrouwen. 
Ze spraken over zichzelf als ‘rampzaligen’ en maskeerden daarmee het feit dat ze 
domweg weigerden hun vertrouwen op Jezus’ verzoenend lijden en sterven te stel-
len. Zulke afgescheidenen voldeden niet aan het kenmerk van de ware christenen 
uit artikel 29 van de Geloofsbelijdenis (want die nemen de toevlucht tot Jezus Chris-
tus). Scholte vergeleek het geloof van deze afgescheidenen met dat van de duivelen, 
die ook wel geloven dat God bestaat. 

51 Geciteerd uit een preek van Van Lodenstein over Openb. 2: 25 (bij Scholte op p. 68v).
52 Geciteerd uit een preek van Van Lodenstein over 2 Cor 3: 6 (bij Scholte op p. 157).
53  Koelman, Beschouwingen van den toestand der Nederlandsche kerk (deel 1, Amsterdam 1836), met een narede 

van Scholte (m.n. van belang: pp. 149-152).
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Deze visie van Scholte riep felle weerstand op in conventikelkringen. In toenemen-
de mate werd Scholte gekwalificeerd als ‘letterknecht’, ‘remonstrant’, ‘Puritein’, 
‘Labadist’ en ‘volmaaktheidsdrijver’. Scholte zou een geloven op eigen kracht voor-
staan en dat geloof opdringen aan anderen. Op verschillende manieren verweerde 
de predikant zich tegen deze kritiek. Zo begon hij in juli 1836 met heruitgaven van 
preken van de Schotse theoloog Ralph Erskine (1685-1752).54

In Des bouwers geweer of het werk en de strijd der geestelijke bouwers riep Erskine 
op tot strijden en bouwen. Het werk van reformatie vraagt veel strijd en volhar-
ding. Daarbij geldt als enige maatstaf het Woord van God (21-30, 36). In de preek 
Gad, het overwonnen, en nogtans overwinnend geslacht wees Erskine zijn hoorders 
op Jezus Christus als overwinnaar op alle vijandschap. De gelovigen delen in 
zijn overwinning, hoezeer ze ook onwelwillend bejegend worden (35, vgl. VII). 
In het voorwoord op de preek De ware Christus, geen nieuwe betoogde Scholte 
dat afscheiding nog maar het begin van reformatie is. Net als ten tijde van Er-
kine, vielen er veel wantoestanden in de kerk aan te pakken (V). Ware reforma-
tie is de zonde ontvluchten, studeren in Gods Woord, het verbond vernieuwen, 
toegroeien naar Christus als het hoofd van de kerk (V-VI). In het voorwoord bij 
de preek Getuigen, bijgebragt voor God pleitte Scholte voor doorwerking van de 
reformatie naar het alledaagse leven: ‘Zijn uwe woningen plaatsen geworden, 
waarin de Heer dagelijks gediend wordt? Zijn uwe kinderen onderscheiden 
van de kinderen dezer wereld? Worden zij dagelijks onderwezen in de kennis 
van Gods genadeverbond? Is er ware gemeenschap der Heiligen overal aanwe-
zig? Zijt gijl. los gemaakt van de rust, de eer, en de goederen dezer wereld?’ (VI). 
De preek Magt en list des Satans door Christus bepaald en verijdeld bewees volgens 
Scholte dat het ook vroeger nodig was om ‘wangestalten’ in de kerk aan te pak-
ken, Scholte deed geen nieuwe dingen (IV, VI). 

Erksine was voorstander van een ruim aanbod van genade. De preken van Erski-
ne pasten bij wat Scholte voorstond: gelovigen oproepen om te vertrouwen op Gods 
beloften en hen waarschuwen voor de ‘keurmeesters der zielen’, die foute leiding 
gaven.55 Ook herkende de predikant zich in de tegenwerking die Erskine had on-
dervonden. Verder beriep Scholte zich op de Engelse predikant John Newton, die 
Gods zondaarsliefde ruim had verkondigd.56 De Bijbel sprak van redding voor ieder 
die gelooft. Niemand mocht dit getuigenis afdoen als ‘te eenvoudig’, om op zoek te 
gaan ‘naar iets buitengewoons’. Scholte trok de lijn naar zijn eigen tijd door: ‘Ook nu 

54  Scholte had in juli 1836 drie preken uitgegeven: Des bouwers geweer of het werk en de strijd der geestelijke 
bouwers (voorrede d.d. 7.4.1836); De ware Christus, geen nieuwe Christus (voorrede d.d. 20.5.1836); Gad, 
het overwonnen, en nogtans overwinnend geslacht (voorrede d.d. 2.7.1836). Hierna volgden nog: Getuigen, 
bijgebragt voor God (voorrede d.d. 27.9.1836) en De magt en list des satans (voorrede d.d. 8.3.1837).

55  R. Erskine, Getuigen, bijgebragt voor God XII. Naar eigen zeggen had Scholte deze preken toevallig onder 
ogen gekregen (Des bouwers geweer IV).

56  Zie in De Ref 1e S (1837) 221-224 het artikel ‘Eenige nuttige lessen geput uit de Omicron, brieven over 
verschillende onderwerpen, door John Newton, in leven predikant te Londen’ (citaat op pp. 223v).
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zijn er velen die over hun zwarigheden spreken als iets begeerlijks, een onmisbaar 
werk als voorbereiding op de bekering. Het Bijbelse getuigenis is hun niet genoeg.’

In de Opwekking die Scholte schreef voor de bededag van 20 september 1837, uitte hij 
zijn teleurstelling over het gebrek aan geloofsvertrouwen in de kerken der Afscheiding:57

In plaats van toeneming en verzekering des geloofs in de leden der gemeente, 
is er veelal donkerheid, twijfelmoedigheid, onverzekerdheid, voortvloeijen-
de uit diepe onkunde van het werk en de waarheid Gods, uit de koestering 
en aanhouding van zondige practijken, gepaard met onverloochendheid 
aan zich zelven en gehechtheid aan de dingen die vergaan. In plaats van 
belijdenis van geloof moeten wij veelal belijdenis van ongeloof hooren. 
Dat is niet tot verheerlijking van Hem, die ons zulke groote en dierbare be-
loften geschonken heeft (…) Onze zwakheid en onmagt van natuur is voor 
niemand eenige verschooning, want in Christus Jezus is eene volheid van 
genade, en nooit heeft God tot iemand gezegd: zoekt mij te vergeefs.

Volgens Scholte leken veel afgescheidenen meer op ‘erfwachters eener eeuwige 
rampzaligheid’ dan op mensen met hoop.

11.4.3 een verkeerde visie op verbond, doop en kerk
De afgescheidenen discussieerden veel over verbond, doop en kerk.58 In een biddag-
brief aan de kerken heette de controverse over de doop een duivelse poging om – 
evenals het avondmaaldebat ten tijde van Luther en Calvijn – de Afscheiding als re-
formatie te ondermijnen.59 Uiteenlopende posities werden in dit debat ingenomen. 

57  Opwekking  ter afzondering van eenen dank-, vast- en bededag, welke dag is besloten door de onderscheidene 
provinciale synoden der gemeenten Jesu Christi in Nederland, en vastgesteld op den 20sten September 1837 
(Höveker Amsterdam 1837) 8. Deze opwekking was geschreven namens de provinciale vergadering 
Zuid-Holland, 18/19.7.1837 en ondertekend door H.P. Scholte, president en A.M.C. van Hall, secretaris. In 
vergelijking met de biddagbrief van Brummelkamp, Van Velzen en Van Raalte was Scholtes toonzetting 
aanmerkelijk somberder over de situatie van de kerken der Afscheiding.

58  Een heldere introductie van de doopkwestie geven de inleidingen van W. van ’t Spijker in: Hendrik de Cock, 
Verz. Geschr. II, 483-487 (n.a.v. de publicatie van Derk Derks Drukker, Eene korte verklaring van den Kinderdoop; 
in Vragen en Antwoorden met een voorwoord van Hendrik de Cock) en in: Verz. Geschr. II, 521-531 (n.a.v. H. 
de Cock, Wederleggende beschouwing en ontwikkeling van het leerstuk des H. Doops); vgl. ook M. te Velde, 
Brummelkamp 86-89, 94-96; een beschrijving en weging van de doopstandpunten van De Cock en Scholte 
gaf Helenius de Cock, samengevat in: W. van ’t Spijker, De Kerk bij Hendrik de Cock (Kampen 1985) 5-36; vgl. 
de beschouwingen van T. Brienen, ‘Doopleer en dooppraktijk in de 17e en 18e eeuw bij de gereformeerden 
in de Nederlanden’; C. Graafland, ‘De doop bij de labadisten en hun bestrijders’ en W. van ’t Spijker,  ‘ De 
Afscheiding’ in: W. van ’t Spijker, W. Balke, K. Exalto (red.), Rondom de doopvont (Kampen 1983) resp. 352-387, 
388-408, 409-426. Over de thema’s doop, verbond en uitverkiezing in de prediking: C. Veenhof, Prediking en 
uitverkiezing. Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk tussen 1850 
en 1870, over de plaats van de leer der uitverkiezing in de prediking (Kampen 1959).

59  Opwekking ter afzondering van eenen dank-, vast en bededag op 20 sept. 1837, uitgegeven door de drie zwagers 
Brummelkamp, Van Velzen en Van Raalte, p. 11.
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Scholte/Wormser/Van Hall/Smeedes over verbond, doop en kerk60

Scholte, Van Hall, Wormser en Smeedes61 vonden dat je alleen kinderen dopen kon 
van ouders die publiek geloofsbelijdenis hadden gedaan.62  Het Nieuwe Testament 
koppelde naar hun overtuiging de doop aan het geloof, hetzij van de dopeling of 
van de ouders. Het reformatorische doopformulier had als opschrift ‘formulier om 
de heilige doop te bedienen aan de kinderen der gelovigen.’ Ouders die de christe-
lijke leer niet beleden of onchristelijk leefden konden hun kind niet laten dopen. 
Scholte meende met deze positie op één lijn te staan met Jacobus Koelman, toen 
deze schreef:63

De Heilige Doop, dat groote Sacrament van inlijving in de Kerk, wordt zeer geeste-
loos, onbewegelijk, en met minder vrucht, troost en kracht voor de Gemeente be-
diend (…) dewijl die Doop zoo zonder onderscheid en onderzoek bediend wordt aan 
allen en allerlei kinderen, die maar voorkomen, al zijn de Ouders nog zoo godde-
loos, onwetende, profaan, en verloochenende hunnen eigen Doop door hun leven.

Scholte vatte zijn visie samen in artikel 1 van de preambule, die aan de Utrechtse 
Kerkorde 1837 werd toegevoegd: ‘Allen, die belijdenis des geloofs afleggen en dien 
overeenkomstig wandelen, moeten met hunne kinderen als lidmaten der gemeen-
te Christi erkend worden.’ Scholte en de zijnen wilden dus een kerk van belijdende 
gelovigen met hun kinderen. Wat niet wegnam dat er ook ‘huichelaars’ in de kerk te 
vinden waren die zich voordeden als ware gelovigen. Scholte beriep zich voor deze 
visie op de artikelen 27-30 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:64 van kerkleden 
mag je verwachten dat zij door waar geloof met hart en ziel verenigd zijn in één 

60  Zie voor deze paragraaf: Scholte, Bijdragen ter bevordering der regte kennis aangaande de Leer en Praktijk 
des Heiligen Doops: 1ste stukje (Amsterdam 1837, voorwoord d.d. 14.9.1837). Het eigenlijke opstel is van 
Wormser. Scholte schreef een instemmende inleiding. In dit geschrift keerde Wormser zich tegen de 
opvattingen van Derk Derks Drukker van Grootegast. Deze ouderling had in Eene korte verklaring van den 
kinderdoop (1837) een ruime dooppraktijk verdedigd. De Cock stemde in de voorrede met Drukker in. Een 
verwoording van het standpunt van Scholte en Wormser op pp. VIII en X. Zie verder de inleiding van W. van 
’t Spijker in De Cock, Verz. Geschr. 485vv; Helenius de Cock, Leven en werk van Hendrik de Cock 550-554 (met de 
tekst van brieven van Scholte aan De Cock).

61  Jan Arend Smeedes (1807-1883), geboren te Emden, ouderling in de Afgescheiden Gemeente te Assen; kwam 
daar in 1850 buiten de gemeente te staan toen de praktijk van ouderling-voor-het leven werd beëindigd en 
hij niet werd herkozen. De bijdrage van Smeedes over de doop is te vinden in De Ref 1e S (1836) 323. Een 
brievencollectie van Smeedes bevindt zich in het Drents Archief (archief Gereformeerde Kerk), met o.a. 
brieven van de irenische predikant C.G. de Moen van Den Ham (Ov.).

62  Vgl. narede Scholte bij heruitgave J. Koelman, Beschouwingen van den toestand der Nederlandsche kerk. Deel 1 
(Amsterdam 1836) 152.

63  Scholte citeert hier uit een preek van Koelman over Ezra 7:23. Het is opmerkelijk dat Koelman elders zich 
heel anders uitliet. In zijn bestrijding van de labadisten rekte Koelman het genadeverbond zo ver op dat 
hij schreef: de doop is er voor de kinderen van wedergeborenen en van onwedergeborenen, onbekeerden, 
wereldse en godloze belijders (W. van ’t Spijker, ‘Koelman’ 148-151), waarop Van ’t Spijker de vraag stelt: 
‘Gaat Koelman hier niet te ver? Blijft er zo van de heiligheid van het verbond wel iets over?’

64  Scholte vond de visie van De Cock, uiteengezet op de synode van Utrecht 1837, onhelder. Hij vroeg ter 
verduidelijking of De Cock kon instemmen met het onderwijs uit de NGB art. 27-30 over de ware kerk van 
Christus (De Cock, Verz. Geschr. II, 526). Ook Smeedes plaatste de kinderdoop in het kader van de NGB art. 27-30.
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Geest (artikel 27), dat zij hun hals buigen onder het juk van Christus (artikel 28) en 
dat zij de kenmerken van de ware gelovigen vertonen (artikel 29).65

De Cock/Drukker/de ‘Zwolsen’ over verbond, doop en kerk
De Cock, Drukker66 en de Zwolsen (de latere kruisgezinden) zagen dat anders. Zij 
moesten niets hebben van Scholtes preambule bij de Utrechtse Kerkorde (1837).67 
Zij doopten ook kinderen van ouders die geen geloofsbelijdenis hadden gedaan. De 
Cock wilde namelijk tegemoet komen aan trouwe kerkgangers die nooit de vrijmoe-
digheid hadden gevonden om geloofsbelijdenis te doen. De Cock hanteerde het on-
derscheid tussen de ‘zichtbare kerk’ en de ‘onzichtbare kerk’. Met de zichtbare kerk 
bedoelde hij: allen die de prediking bijwonen, bekeerden en onbekeerden. Met de 
onzichtbare kerk bedoelde hij: de uitverkorenen. De Cock vond dat alle leden van de 
zichtbare kerk, krachtens het genadeverbond, recht op Gods beloften in prediking 
en sacrament hebben. Hij zou zelfs de doop bedienen aan kinderen van geëxcom-
municeerde leden, als die kinderen verwekt waren toen de ouders nog lid  waren.68 
Want onbekeerden in de kerk zijn bevoorrecht boven ‘Turken en heidenen’. 

de groep Scholte over de groep De Cock 
De groep Scholte begreep het zo dat De Cock ook kinderen van openlijke ongelo-
vigen en goddelozen wilde dopen, want – zei Drukker – alle Israëlitische jongetjes 
werden besneden. Het zou in de doop gaan om de heiligheid van de kerk, niet om 
het geloof van de ouders. Zo nodig kon de gemeente de plaats van de ‘natuurlijke 
ouders’ overnemen.69

de groep De Cock over de groep Scholte
De groep De Cock begreep het zo dat Scholte geen oog had voor Gods genadeverbond 
en het voorrecht om wekelijks onder de belofteprediking te verkeren. Ze veronder-
stelden achter Scholtes kerkvisie een labadistisch standpunt: een kerk van louter 
wedergeborenen.70 Scholtes preambule interpreteerden ze in deze richting. Scholte 
zou de zichtbare en de onzichtbare kerk aan elkaar gelijkstellen, elke dopeling zou 
dan zalig worden.71

65  Namelijk: de enige Heiland Christus met waar geloof aannemen, de zonde ontvluchten, de gerechtigheid 
najagen, elke dag door de Geest strijden tegen de grote zwakheid die in de gelovige overgebleven is.

66  Derk Derks Drukker (1785-1852), geboren te Veendam; trekschuitschipper, later koopman en oefenaar; in 
1837 afgevaardigde naar de synode te Utrecht; na eerdere vergeefse pogingen werd hij in 1844 als predikant 
te Dokkum bevestigd. Over Drukker: inleiding W. van ’t Spijker in: De Cock, Verz. Geschr. II, 486v; Wesseling, 
Gron. III, 179vv; De Haas, Voorgangers I, 95v.

67  Zie de inleiding van W. van ’t Spijker op De Cocks Wederleggende beschouwing en ontwikkeling van het leerstuk 
des H. Doops in: De Cock, Verz. Geschr. II, 523-531.

68 De Cock, Verz. Geschr. II, 525.
69 De Cock, Verz. Geschr. II, 494.
70 Vgl. de brieven van Scholte aan De Cock, 3.3.1835 en 1.1.1837.
71  Vgl. Van ’t Spijker in: De Cock, Verz. Geschr. II, 526v. Ook de Zwolsen (W.W. Smitt, D. Hoksbergen e.a.) 

interpreteerden de synode van 1837 op deze wijze, alsof de synode stelde dat alle kinderen hoofd voor 
hoofd wedergeboren waren en dat – bij later gebleken ongeloof – een afval der heiligen moest worden 
aangenomen (De Cock, Verz. Geschr. II, 531).
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verloop van het debat
In 1837 liep de spanning tussen Scholte en De Cock hoog op.72 De Cock bezocht in 
juni 1837 de Amsterdamse gemeente, waar hij zijn visie op doop en verbond uit-
eenzette. Ouderling Middel koos de zijde van De Cock en schreef hem na afloop – 
zinspelend op Scholte – ‘dat de Dagon van het eigen ik zoo bewierookt wordt in het 
leerstuk des Heiligen Doops.’ Middel verfoeide Scholtes invloed op de kerken der 
Afscheiding in Noord-Holland,  speciaal in Amsterdam.73 

De doopkwestie gaf op de synode van Utrecht (september 1837) veel onenigheid. 
De Cock vond Scholtes formulering van de preambule in strijd met de Formulieren 
van Eenheid, maar stond daarin alleen. Ook Van Velzen was het niet met De Cock 
eens. Brummelkamp beantwoordde zelfs namens Scholte de vragen die De Cock bij 
Scholtes standpunt stelde.

In deze tijd – het voorwoord is getekend 14 september 1837 – verscheen Wormsers 
publicatie waarin hij het, tegenover De Cock en ouderling Drukker, voor Scholte op-
nam.74 De Cock had in een voorwoord bij Drukkers brochure Scholtes doopstand-
punt scherp veroordeeld75 en betoogd dat de verborgenheden van het koninkrijk 
‘den kinderkens gegeven is te verstaan’ (lees: Drukker), maar niet ‘den wijzen en 
verstandigen’ (lees: Scholte). De Cock wilde ‘tegengift’ bieden tegen hen

die in onze dagen Labadie en de Independenten der 17de eeuw doen herleven, 
en meenen dat de belofte Gods zich alleen uitstrekt tot het kroost van naast-
geloofige ouders, en die daardoor een half Mennistendom wederom wen-
schen in te voeren in plaats van de gezonde leere en practijk onzer vaderen. 

Hoe reageerde Scholte op deze kritiek?76 In een voorwoord bij Wormsers boekje 
schreef hij: de dopersen willen niets weten van Gods genadeverbond, terwijl Scholte 
op dit verbond de  kinderdoop baseerde. Scholte zou zelfs willen excommuniceren 
wie de kinderdoop verwierp.77 Hij stelde dat de uiteenzetting van Drukker uit ver-
warde denkbeelden bestond. Hij adviseerde iedereen de heldere uiteenzetting van 
Wormser te lezen:78 

72  Naar aanleiding van Wormsers boekje tegen Drukker schreef Scholte: ‘De strijd begint zich in de 
Amsterdamsche kerkeraad ook een weinig te openbaren’ (Scholte aan Van Hall, 28.8.1837; Smits V, 373). 

73  Aantekening van De Clercq over Kaatje Sjonket: ‘Zij verhaald heden dat alleen de kinderen van de gelovige 
gedoopt zouden worden, de overige bejaard’ (Dagboek De Clercq, 31.10. 1835); Van den Brink, Het zichzelven 
verdrukkend Sion 56; voor het bezoek van De Cock aan Amsterdam: Scholte aan Van Hall, 8.6.1837 (Smits V, 
357); Middel aan De Cock, ongedat. [kort na PVNH 5.8.1837] Arch. De Cock (GA-Kampen); PVNH 9.9.1837, 
art. 23 (Smits III, 342); vgl. Scholte aan Van Hall, 12.9.1837 (Smits V, 337); Not 3.10.1837, art. 3.

74  Scholte, Bijdragen ter bevordering der regte kennis aangaande de Leer en Praktijk des Heiligen Doops: 1ste stukje. 
Zie over dit boekje voetnoot 60. Wormsers bijdrage had als titel ‘Brief aan den Eerw. Ouderling D.D. 
Drukker over deszelfs korte verklaring van den kinderdoop’.

75  Eene korte verklaring voor den kinderdoop; in Vragen en Antwoorden; benevens een gedeeltelijk overgenomen 
brief aan de Afgescheidenen; door Derk Derks Drukker; Ouderling bij de gereformeerde gemeente te Grootegast, 
woonachtig te Strobos. Met eene voorrede van den WelEerw. Zeergel. Heer H. de Cock Gereformeerd Leeraar onder ’t 
kruis (Veendam 1837).

76 Scholte, Bijdragen Leer en Praktijk des Heiligen Doops IV-VI.
77 a.w. XI.
78 a.w. VII-VIII.



271Divergentie in de Afgescheiden Gemeente

Men kan er uit leeren, dat men naauwgezet kan zijn in de bediening, zonder 
Labadist, vrij kan zijn van alle menschelijke systemata, zonder Independent 
te worden. Ook kan men er uit leeren, dat men eene Bijbelsche, met onze For-
mulieren van eenigheid op het naauwst vereenigde leer en praktijk des H. 
Doops kan voorstaan, en daarom ook weigeren om kinderen te doopen, an-
ders dan van Christenen (…) zonder een half Mennistendom in te voeren.

De toonzetting van Wormsers repliek aan het adres van Drukker is opvallend mild. 
Wormser sprak van broederverschillen, logisch te verklaren door het langdurige 
verval in de kerk.79 Wormser vatte Drukkers positie zo samen: allen die in de ‘schoot 
der kerk’ zijn moeten gedoopt worden. Want bij de doop telt niet de goddeloosheid 
van de ouders maar de heiligheid van de kerk.80 Ook de kinderen van goddeloze Jo-
den werden altijd besneden. Wormser verwierp deze visie. Als de christelijke tucht 
op correcte wijze functioneert zitten er geen openlijke goddelozen in de kerk.81 En 
Abraham wordt in de Schrift de vader van alle gelovigen genoemd: alleen door 
geloof heb je deel aan de beloften en voorrechten van het verbond. Wormser vond 
Drukkers beroep op Calvijn en Coccejus misplaatst: deze theologen hadden gelo-
vige doopouders op het oog. Verder wees Wormser op het formulier voor de kin-
derdoop. De doopouders worden daarin aangesproken als ‘geliefden in den Heere 
Christus’. Alles wat volgt heeft betrekking op gelovige ouders: het geheiligd zijn van 
kinderen in de ouders; de aansporing tot nieuwe gehoorzaamheid; de oproep om 
te vertrouwen op Vader, Zoon en Geest; de verklaring dat de leer van de apostoli-
sche geloofsbelijdenis de ‘waarachtige en volkomene leer der zaligheid is’, de belof-
te van doopouders om hun kind in de leer van verlossing te onderwijzen. Tenslotte 
benadrukte Wormser dat de doop nooit een bedrieglijk of leeg teken kan zijn, want 
de doop verzegelt niet een ‘vermogen in de mens,’ maar ‘het recht om in de Hee-
re te mogen geloven, op hem te mogen vertrouwen, met de belofte dat het niet be-
schaamd uitkomen zal.’82

terugblik op de controverse rond verbond, doop en kerk
W. van ’t Spijker betoogt in zijn analyse dat het genadeverbond bij Scholte wordt be-
dreigd. Hij stemt in met De Cocks kwalificatie dat Scholte een labadistische visie 
op de gemeente aanhing.83 Naar mijn mening is deze conclusie te vlot getrokken. 
Inderdaad had De Cock meer dan Scholte oog voor gemeenteleden die geen vrijmoe-
digheid hadden om geloofsbelijdenis af te leggen. En Scholte zat er naast toen hij 
in de preek Verbondsbevestiging verbond en verkiezing in elkaar schoof (‘alleen zij 
die door God den Heiligen Geest worden wedergeboren, gaan over in het verbond 

79 a.w. 2-4.
80 a.w. 6-8.
81 a.w. 9-33.
82 a.w. 34.
83  W. van ’t Spijker,  De Kerk bij Hendrik de Cock (Kampen 1985) 32 en 34, waar Van ’t Spijker de positie van De 

Cock contrasteert met ‘het nieuwe donatisme en labadisme’ – daarmee doelend op Scholte. Scholtes model 
zou de kerk maken tot ‘een grote schare van gelijkgezinden.’ Van ’t Spijker stelt met zoveel woorden dat 
Scholte de ruimte van de confessie insnoerde en de éénheid van de kerk schade toebracht (34).



272

der genade; alleen voor hen is de H. Doop een teeken en zegel van hunne inlijving 
in Christus’),84 maar het is onmiskenbaar dat Scholte in de polemiek met Jan de 
Liefde argumenteerde voor het goed recht van de kinderdoop op grond van Gods 
genadeverbond.85 Ook Scholtes geestverwant Wormser verdedigde op niveau de 
kinderdoop op basis van Gods genadeverbond.86 Tenslotte moet ook Van Velzens 
expliciete steun aan Scholtes preambule en zijn uitspraak dat de botsing tussen 
Scholte en De Cock niet over de leer, maar alleen over de uitwerking daarvan ging87 
– voorzichtig maken om al te ferme conclusies te trekken. De polemiek over en weer 
verhinderde het waarheidsmoment in de opvatting van de tegenpartij te erkennen: 
de relatie tussen geloof en doop bij Scholte/Wormser, het pastorale geduld met be-
kommerde gelovigen bij De Cock/Drukker.

11.4.4 te weinig oog voor reformatie van de levenspraktijk   
Voor Scholte was het een uitgemaakte zaak dat de Afscheiding een doorgaande re-
formatie moest zijn in het spoor van Jodocus van Lodenstein en Jacobus Koelman. 
Het Woord van God dient door te werken op alle terreinen des levens.88 Scholte 
klaagde dat veel afgescheidenen daar geen oog voor hadden.89 In het najaar van 1837 
publiceerde Scholte in De Reformatie een werkje van John Newton (1725-1807): Eenige 
nuttige lessen geput uit de Omicron,90 om te laten zien dat het thema levensheiliging 
aandacht nodig had. Newtons waarschuwingen tegen gierigheid en kwaadspreke-
rij hadden niets met wetticisme te maken. Spreken over Jezus’ bloed had geen zin 
zonder levensheiliging na te streven.91 Ook advocaat Maurits van Hall vroeg aan-
dacht voor vernieuwing van de levenswandel.92 Wie met God verzoend is, kan niet 
doorgaan met ‘praktikale zonden’. Hij verwees naar de bijbelse vermaning om God 
te dienen met eerbied en ontzag.

84  Scholte, Verbondsbevestiging. Predikatie over Deut. XXXVI: 17, 18 ter sluiting van den dank-, vast- en bededag 
(voorwoord d.d. 1.9.1837) 28-29. Vgl. de zinsnede, eveneens op deze plaats te vinden: ‘wij verkondigen dan 
al den zoodanigen, die met een onherboren harte onder de gemeente verkeeren, dat zij niet staan in het 
verbond der genade.’ Het verbond stond bij veel theologen van de Nadere Reformatie onder beheersing van 
de uitverkiezingsleer.

85 Zie uitgebreid par. 18.5.1.
86  Wat Van ’t Spijker De Cock toestemt zou mijns inziens ook het standpunt van Scholte, Van Hall en Wormser 

kunnen zijn: de éénheid van de kerk ligt in haar belijden, waar gelovigen hun hals buigen onder het juk van 
Christus (Van ’t Spijker, De Kerk bij Hendrik de Cock 35).

87 De Cock, Verz. Geschr. II, 531.
88  In 1836: Van Lodensteins Beschouwinge Zions en Koelmans Zamenspraken (deel 1 in 1836, deel 2 in 1838). Wie 

hen bestudeert vond, aldus Scholte, bewijs genoeg ‘dat zij, die den Heere vreesden, ten allen tijde tegen 
dezelfde kwade praktijken gewaarschuwd hebben, waartegen wij gedurig te strijden hebben’ (159).

89  Scholte in: J. Koelman, Beschouwingen van den toestand der Nederlandsche kerk (deel 1; Amsterdam 1836; 
narede Scholte pp. 148, 151).

90  John Newton, ‘Eenige nuttige lessen geput uit de Omicron, brieven over verschillende onderwerpen’ in: De 
Ref 1e S (1837) 214-227.  Door réveilman M.J. Chevallier uit het Engels vertaald en door Höveker uitgegeven. 
Newton kwam als Engelse slavenhandelaar op 23-jarige leeftijd tijdens een storm op zee tot bekering. Hij werd 
in 1780 predikant in London. Hij beïnvloedde William Wilberforce, de tegenstander van slavernij. Newton 
werd bekend als lieddichter, waaronder het wereldberoemde Amazing Grace. Scholte complimenteerde in het 
artikel Chevallier voor de vertaling van dit werkje en voor de vertaling van Milners Kerkelijke Geschiedenis (227).

91 Newton, a.w. 216-220.
92 Van Hall, ‘Eenige praktikale aanmerkingen over het geloof’ in: De Ref 1e S (1837) 371-377 (december).
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11.4.5 een verkeerd gebruik van de Bijbel
In de publicatie van John Newton werd eveneens het bijbelgebruik op de conventi-
kels onder kritiek gesteld.93 Men hanteerde Gods Woord als een loterij. Waar de Bij-
bel toevallig openviel zocht men een goddelijk antwoord. Met Newton was Scholte 
van mening dat op die manier Bijbelteksten uit hun verband werden gerukt. Bizarre 
ongerijmdheden zouden het gevolg zijn: iemand doet de Bijbel open bij de tekst: ‘doe 
al wat in uw hart is, want de Heer is met u’, terwijl hij op dat moment bezig is met 
zaken die God verbiedt.94 Scholte vond het onderwijs van Newton des te meer van 
belang ‘omdat juist onder onzen landaard de Bijbel dikwijls als eene loterij wordt 
gebruikt, en dat men, door de plaatsen geheel uit haar verband te rukken, dikwijls 
bestieringen en onderwijzingen uit eenige Bijbelplaats meent af te kunnen leiden, 
welke daaraan geheel vreemd zijn.’95 In 1838 klaagde Scholte opnieuw over grote 
onkunde ten aanzien van bijbelkennis onder de afgescheidenen:96 

Van harte wenschen wij, dat al het volk des Heeren profeten waren; en mogt 
deze gaaf des Geestes overvloedig gezien worden, tot stichting der gemeenten, 
dan zouden wij ook niet zoo gedurig behoeven te betreuren de weinige ge-
gronde kennis in Gods heilig Woord, en niet zoo veel eigenwillige en alleen op 
inbeeldingen des harten gebouwde godsdienstigheid te bestrijden hebben.  

Ook advocaat Van Hall riep op tot een zorgvuldig bijbelgebruik.97 In heel de Bijbel is 
vertroosting, vermaning en stichting te vinden, niemand hoeft krampachtig naar 
één tekst te zoeken.  

11.5 De stellingen betrokken

Scholte zette de discussie op scherp door in het najaar van 1837 in De Reformatie een 
serie artikelen te plaatsen onder de titel ‘Eenige praktikale aanmerkingen over het 
geloof.’98 De artikelen verschenen anoniem. Uit correspondentie blijkt dat advocaat 
Van Hall de auteur was. Hij betoogde in het oktobernummer dat het geloof rust in 
Gods beloften. Alleen zo verkrijgen gelovigen zekerheid van de verzoening met God 
door Jezus Christus. De inhoud van het geloof heeft betrekking op een beloofd goed, 
waarvan de gelovigen nog weinig of niets zien. Het geloof kan daarom niet geba-
seerd zijn op ‘het bevindelijk gevoel.’ Abraham moest niet op zijn gevoel afgaan toen 
hij op reis ging om zijn zoon Izaäk te offeren. Fel bestreed Van Hall het standpunt 
dat het hoogmoedig zou zijn om op Gods beloften te vertrouwen en dat het een te-

93  Eenige nuttige lessen geput uit de Omicron, brieven over verschillende onderwerpen, door John Newton, in 
leven predikant te Londen. Uit het Engelsch door M.J. Chevallier, te Amsterdam bij H. Höveker uitgegeven, 
hieruit geciteerd in: De Ref 1e S (1837) 214-227.

94 a.w. 224v. De tekst staat in 2 Sam 7: 3.
95 a.w. 226v.
96 De Ref 1e S (1838) 359.
97 De Ref 1e S (nov. 1837) 207-208.
98  Artikelenserie ‘Eenige praktikale aanmerkingen over het geloof’ in: De Ref 1e S (1837) 205-213 (okt. 1837), 

vervolg in De Ref 1e S (nov. 1837) 275-282 en het slot in De Ref 1e S (dec. 1837) 371-377. Citaat op p. 206. Voor het 
auteurschap van Van Hall: Smits V, 382 (voetnoot 268) en Smits V, 388 (voetnoot 283).
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ken van nederigheid zou zijn om die beloften in twijfel te trekken. De keurmeesters 
op het conventikel kwalificeerde hij als misleiders, met hun spreken over  ‘ellendige 
en heerlijke bekeeringswegen’ en hun vragen ‘hoe zal en kan ik geloven?’ Ware  ne-
derigheid rekent met de kracht van God. Laat een gelovige op God blijven vertrou-
wen, ook als Hij zich verbergt. Van Hall wees in het novembernummer Christus als 
het fundament van het geloof aan, zich daarbij beroepend op het boek De verzeke-
ring des Geloofs van de Schotse theoloog Ebenezer Erskine. Ook deze theoloog stelde: 
geloven is je toevlucht nemen tot Christus’ offer aan het kruis, alleen dat maakt je 
heilig en volmaakt. Bevindelijke gevoelens zeggen op zichzelf genomen niets. Ook 
de wereld kent gevoelens van blijdschap en verdriet. Waar het op aan komt is Chris-
tus als Zaligmaker aannemen. Conventikelkringen hanteerden echter het principe: 
eerst zien, dan geloven. Ze kwamen met tegenwerpingen als: het geloof is te groot 
voor mij, ik ben te zondig, God moet mij het geloof geven. Van Hall typeerde deze 
reacties als de ‘duivel van het ongeloof’. Juist wie gelooft weet dat er niets is waarop 
je als mens kunt bouwen. De gerechtigheid en heiligheid ligt buiten de gelovige, al-
leen in Jezus Christus. En door geloof heb je daar deel aan. De strijd van het geloof 
moet blijvend gevoerd worden. In het decembernummer betoogde Van Hall dat het 
geloof in Gods beloften gepaard gaat ‘met eene vaste overreding des harten, dat God 
onze verzoende Vader is in den Zoon Zijner liefde’. Daarom kan geloof niet bestaan 
in twijfelen dat God je Vader is, in vermoeden dat je van Christus bent. Helaas werd op 
de conventikels deze twijfel bevorderd, het misvormde de waarheid tot ‘goddelooze 
ongestalten’. Maar wie aan iets vasthoudt buiten Christus om, gaat verloren. 

Intussen had Van Hall zeker oog voor de aanvechtingen en twijfels van veel ge-
lovigen. Hij beschouwde ze als verzoekingen van de duivel, die twijfel zaait onder 

Ebenezer Erskine (1680–1754)
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Gods kinderen. Dit soort aanvechtingen vormen het bewijs van echt geloof. Koester 
ze echter niet en maak dagelijks gebruik van Christus. Langs die weg zal God ‘be-
vindelijke verzekering’ schenken, zoveel als Hij nodig vindt.  

Een stuk scherper van toon was Scholtes artikel ‘Iets over de bekommernis van 
wege de zonde, in tegenoverstelling van het klagen over zijnen staat.’99 De predi-
kant maakte hierin onderscheid tussen verdriet over zonde (een goede zaak) en ver-
driet over de onbekeerde staat (een slechte zaak). Van het eerste zag hij Psalm 38 als 
voorbeeld: David voelde Gods toorn, erkende Gods straffende hand, maar klaagde 
niet zonder hoop: hij noemde God zijn heil. De tweede categorie noemde Scholte de 
‘klagers over hunne staat.’100 Deze personen waren bij de afgescheidenen binnenge-
slopen om anderen te misleiden. Ze zijn niet nederig maar arrogant. Ze komen over-
een met bijbelse figuren als Kaïn, Farao, Achab, Bileam, Judas, Diotrefes, Alexander 
de kopersmid, Jannes en Jambres. Ze zijn bestrijders van Gods dienaren. Ze hebben 
tegen God gezondigd, maar zitten daar niet over in. Ze zijn niet wedergeboren en 
kennen geen vertrouwen op God. Net als de duivelen wacht hen een eeuwige straf. 

Intussen had Scholte met een moeilijk punt te maken. De ‘klagers over hunnen 
staat’ waren in de praktijk lastig van de bekommerde gelovigen te onderscheiden. 
Scholte zag dit als verschil: de ‘klagers over hunnen staat’ zullen nooit gehoor geven 
aan Judas’ oproep om zichzelf op te bouwen in het allerheiligst geloof:101  

Wanneer nu iemand opwekking tot opbouwing in het geloof, Pelagiaansche, 
tot bidden in de H. Geest, Pharizeeuwsche, tot bewaring in de liefde Gods, Re-
monstrantsche, tot verwachting van de barmhartigheid onzes Heeren Jesu 
Christi, den mensch op eenen zandgrond zettende vermaning, en ernstige be-
straffing van de zonden der vromen en verwerping der zonde, wettische en 
eigen kracht verheffende dwaling noemt; en daarbij zich aanstelt alsof hij waar-
lijk zich zelven als een zondaar heeft leeren kennen, en òf als een bekom-
merde, òf als een verzekerde zich voordoet, en bovendien in gemeenschap 
kan leven met openbare overtreders van Gods geboden, terwijl hij tevens 
hen tegenstaat, die Gods ordonnantiën wenschen te onderhouden; dan noe-
men wij de zoodanigen murmureerders, klagers over hunnen staat.

Scholte zou doorgaan hun ‘godonteerende praktijken’ te ontmaskeren. Hij zou het 
blijven opnemen voor mensen die zuchten ‘onder de plak van zulke meesters en mees-
teressen, van zulke meters, wegers en ijkers van geloof, bekeering en genadewerk’.102 
Zo tekende in Amsterdam de frontlinie zich steeds scherper af. Eind september 1837 
liet Scholte aan Van Hall weten:103

99  De Ref 1e S (okt 1837) 238-246. Bekommerd over zonde: 239-241, klagers over hun staat: 241-244. Van Hall 
verklaarde het geheel met Scholte eens te zijn.

100  Als Bijbels voorbeeld noemde Scholte de brief van Judas vers 16. De context is hier van belang: Judas spreekt 
van mensen die de kerk zijn binnengedrongen, geen vrucht dragen en bewaard worden voor het oordeel.

101 a.a. 245.
102 a.a. 246.
103  Scholte aan Van Hall, 25.9.1837 (Smits V, 381). Van Hall betuigde zijn instemming met Scholtes artikel (Van 

Hall aan Scholte, 2.10.1837; Smits V, 385).
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Ik werd door Middel en eenige uit de gemeente beschuldigd remon-
strants gepreekt te hebben; onder andere om dat ik de klagers over haren 
staat in tegenoverstelling van de bekommerden van weege hunne zon-
den, de oordelen Gods had aangekondigd zoo zij zich niet bekeerden. 

Eerder al, in januari 1837, schreef Scholte:104 

Ik heb gedurende mijne ziekte veel in stilte mooge bezig zijn met de din-
gen der waarheid en der Kerk; en ben meer dan ooit gekant tegen de 
practische Atheisterij in de gemeenten. Behaagd het de Heere mij nog 
verder in Zijne Kerk te gebruiken en mijne tong en pen vaardig te ma-
ken, dan zal ik er zeker niet veel lof bij de groote hoop meede behalen.

‘Practische Atheisterij’, zo typeerde Scholte de twijfel die hij bij veel afgescheidenen 
signaleerde en die ook nog werd verheven tot deugd.105 Dat kon niet geduld worden. 
In Amsterdam vond hij belangrijke medestanders in advocaat Van Hall en deur-
waarder Wormser.106 Toen Scholte in juli 1837 een oproep kreeg van Van Hall – ‘Er 
is echter bij velen kleingelovigheid of liever ongeloof. Er is veel nodig waarde broe-
der’107 –  nam hij  de handschoen op. Met de eerste Amsterdamse twist als gevolg. 

11.6 Terugblik

Dit hoofdstuk beschreef de divergentie die ontstond binnen de Amsterdamse Af-
gescheiden Gemeente in de jaren 1836-1838. Het oorspronkelijke deel van de afge-
scheidenen was geworteld in de conventikelspiritualiteit, gestempeld door de ve-
rinnerlijkte fase van de Nadere Reformatie. De focus lag op de vraag naar de ware 
bekering. Een nieuw soort leden, congeniaal met het Réveil, trad medio 1836 tot de 
Amsterdamse gemeente toe (waaronder Van Hall, Budde, Wormser en Höveker). Zij 
lieten zich inspireren door schrijvers uit de vroege Nadere Reformatie, de Engelse 
puriteinen en auteurs uit het internationale Réveil. Deze groep bepleitte een her-
nieuwde kennismaking met de gereformeerde leer en traditie, zoals vastgelegd in 
de gereformeerde belijdenisgeschriften en formulieren. Met hun goede opleiding 
verwierven ze spoedig veel invloed in de Amsterdamse gemeente. Zij vonden een 
zuivering van leer en leven nodig.

104 Scholte aan Van Hall, 13.1.1837 (Smits V, 320-322).
105  ‘Wanneer ik zie op het Woord Gods, hoe het moest wezen en daarbij op de veelvuldige ongestalten zoowel in mij zelf als 

in de gemeente, dan moet ik zeggen, wie is tot deeze dingen bekwaam.’ (Scholte aan Van Hall, 27.1.1837; Smits V, 324).
106  Van Hall bestreed de bevindelijke overtuiging van Beeuwkes en Jan van Golverdinge (Van Hall aan Scholte, Den 

Haag 30.3.1837; Smits V, 333). Een bezoek aan Utrecht bevestigde Van Hall in de overtuiging dat een doorgaande 
reformatie bij de afgescheidenen nodig was: ‘Ik hoop en geloof dat er een crisis, die tegelijk eene groote beproeving 
van ons geloof zal zijn op handen is (…) Wanneer ik hier met de broeders spreek dan is het mij altoos op eene enkele 
uitzondering na of ik met zieken te doen heb, die ik wel kan verbedden, oprichten, toespreken, maar die daardoor 
niets veranderen en even dodelijk ziek blijven.’ (Van Hall aan Scholte, Utrecht 29.8.1837; Smits V, 373v).

107  Van Hall aan Scholte, A’dam 24.7.1837 (Smits V, 370). Vgl.: ‘Met veel genoegen heb ik Wormser ontmoet’ 
(Scholte aan Van Hall, 27.5.1837; Smits V, 351).
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12. De eerste Amsterdamse twist 
(1837-1842) 

12.1 Inleiding

Door de eerste Amsterdamse twist (1837-1842) werd de bevindelijke vleugel in de ge-
meente, met ouderling en oefenaar H.H. Middel als spraakmakende woordvoerder, 
buiten spel gezet.1 Vooralsnog leek de groep Scholte aan de winnende hand.

12.2 Kritiek op een preek van Scholte

Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam uitte de groep Scholte in toenemen-
de mate kritiek op de conventikelspiritualiteit. Dit riep bij de andere partij ongenoe-
gen op. Maria Steijling en Maria Aalders beschuldigden de predikant van ‘puritanis-
me’ en ‘labadisterij’.2 Ze hekelden Scholtes heruitgave van de preken van Erksine.3 
De kritiek intensiveerde toen Scholte op 10 september 1837 in Amsterdam preekte 
over Romeinen 8:1-2. In die preek nam hij duidelijk de conventikelmentaliteit onder 
vuur.4 De predikant riep de gemeente op om niet beneden haar stand te leven, als 
waren ze rijkeluiskinderen ‘die best wittebrood konden eten, maar zich behielpen 
met slecht roggebrood’. Niemand in de kerk hoefde te leven als ‘een gierigaard, die 
een kelder vol geld had, maar er niet van durfde te gebruiken.’5 Gemeenteleden die 
klaagden over hun staat6 moesten niet vergeten: ‘dat beetje vleesch kan het werk 
Gods niet omverre gooijen’. 

1  Het is van belang om met C. Smits te onderscheiden tussen de eerste en de tweede Amsterdamse twist 
(Smits III, 82, 133). De eerste twist (sept. 1837 - mei 1842) had betrekking op het conflict met oefenaar Middel, 
de tweede twist (dec. 1839 - febr. 1843) op het conflict met Wormser c.s. en de breuk tussen Scholte en 
Van Velzen. Over de eerste Amsterdamse twist: Smits I, 338-343; Smits III, 82 en Smits V, 117-118; Smits, 
‘Eerherstel voor Van Velzen (1809-1896)’ in: Woord en Wetenschap. Mededelingen van de Stichting voor 
Gereformeerde Wetenschappelijke Arbeid, 7 (1975) nr. 3, pp. 11-12 en nr. 4, p. 10; in bewerkte vorm verschenen 
als: ‘De Afscheiding bewaard (de strijd van Ds S. van Velzen te Amsterdam)’ in: D. Deddens, J. Kamphuis, 
Afscheiding-Wederkeer (Haarlem 1984) 203-205; C. Augustijn, ‘De afgescheidenen van het eerste uur’, in: 
Gereformeerd Amsterdam sedert 1835 (Kampen 1989) 15 en Evenhuis V, 174.

2 Vgl. R. Erskine, Gad, het overwonnen, en nogtans overwinnend geslacht IV-V.
3 Not 16 [ca. juli 1836].
4  Rom. 8: 1-2: ‘Zoo is er dan nu geene verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 

vleesch wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.’

5 Middel, Gods menigvuldige reddingen 85.
6  Vergelijk het identieke woordgebruik in Scholtes artikel in De Reformatie (okt. 1837) over het ‘klagen over 

zijnen staat’.
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Deze woorden sloegen bij het bevindelijke deel van de gemeente in als een bom. 
Vooral Middel liet zijn ongenoegen merken. Op 22 september 1837 ging Scholte de 
confrontatie met hem aan.7 De predikant trad op als preses van de kerkenraad en 
nam geen halve maatregelen. Hij eiste van Middel en zijn medestanders een schrif-
telijke opgave van de beschuldigingen. Ook liet hij een verklaring in de kerkdien-
sten voorlezen die inhield dat kritiek achteraf niet zou worden geduld.8 De kerken-
raad vergaderde tot drie uur in de nacht. ‘Ik heb de zaak in de kerkeraad aangetast 
en er moet nu een einde aan koomen’, liet Scholte zijn vriend Van Hall weten.9 Op 
3 oktober 1837 lagen er drie brieven op de kerkenraadstafel. Naast Middel hadden 
Maria Aalders-Steen10 en Maria Steyling-Pieters11 gereageerd. Maria Aalders was 
een vrouw van 24 jaar en Maria Steyling een weduwe van 47 jaar. Beiden kenden 
Middel goed omdat hij eens in de drie weken voorging in een samenkomst ten huize 
van Maria Steyling.12 Volgens Middel had Scholte niet gereformeerd gepreekt. In 
een preek over Ezechiël 33 zou hij – in strijd met de Dordtse Leerregels V – ruimte 
hebben geboden aan de dwaalleer van de ‘afval der heiligen’. Ook hekelde Middel 
het artikel in De Reformatie over ‘het klagen over zijn staat’.13 En hoe kon Scholte 
spreken over ‘dat beetje vleesch’, als iedere gelovige levenslang te strijden heeft 
tegen zijn zondige natuur?14 Scholte wees de kritiek af en stelde dat Middel de uit-
drukking ‘dat beetje vleesch’ verkeerd begreep. De predikant had niet anders dan de 
stevigheid van Gods verbond willen benadrukken.15 Na veel discussie trok Middel 
zijn beschuldigingen in. Daarna behandelde de kerkenraad de brieven van de beide 
vrouwen. Zij vielen over Scholtes’ stellingname in zijn biddagbrief, dat er ‘weini-
ge toeneming van de verzekering des geloofs’ onder de afgescheidenen te vinden 

7 Scholte aan Van Hall, 25.9.1837 (Smits V, 381).
8 CB 59: Bekendmaking aan de gemeente n.a.v. klachten prediking Scholte, 22.9.1837.
9 Scholte aan Van Hall, 25.9.1837 (Smits V, 381).
10  In de notulen ‘vrouw Aalders’ genoemd. Zij was gehuwd met Thomas Aalders, ‘ambachtsman’, hij was 26 

jaar toen hij in maart 1836 lid werd van de Afgescheiden Gemeente. Maria Aalders was drie jaar jonger. 
Gedurende het conflict blijft Thomas Aalders op de achtergrond, hoewel hij de kritiek van zijn vrouw 
deelde. Het echtpaar woonde aan het Kattenburgerplein.

11  In de notulen aangeduid als ‘weduwe Steijling.’ Toen zij zich op 9 maart 1836, tegelijk met het echtpaar 
Aalders, afscheidde van de Hervormde Gemeente was ze 46 jaar. Uit haar afscheidingsbrief blijkt dat ze 
twee kinderen had (afscheidingsbrief nr. 57, 9.3.1836). Het is aannemelijk dat Steyling en Aalders elkaar 
kenden, omdat ze op dezelfde dag hun afscheidingsbriefje inleverden. Weduwe Steyling woonde aan de 
Egelantierstraat, in juli 1836 aan de Zeedijk toenmalig 104 (vandaag 56) (lijst in NHA).

12 Not 121, 20.4.1838. CB 116: ‘Afsnijding’ van Middel, 25.5.1838 spreekt over ‘zijne twee vriendinnen.’
13  De Ref 1e S (1837) 238-246: ‘Iets over de bekommernis van wege de zonde, in tegenoverstelling van het klagen 

over zijnen staat.’ Het artikel stond in het oktobernummer van De Reformatie (dus na Scholtes preek).
14  In zijn autobiografie Gods menigvuldige reddingen 85 interpreteert Middel Scholtes woorden zo: ‘dat het 

beetje vlees de gelovigen maar van buiten aanhing, en weinig te betekenen had.’ In dat geval zou Scholte 
de kracht van het zondige vlees als zodanig hebben gerelativeerd. In deze lijn ook A. van den Brink, een 
medestander van Middel: ‘Moet dat een beetje vleesch genoemd worden, daar mijn dierbare Jezus zoo 
bitterlijk voor heeft moeten lijden’ (Het zichzelven verdrukkend Sion 79).

15  PVNH, 13.8.1838, art. 2, punt 2. Naar mijn mening volgt Smits te gemakkelijk Middels interpretatie van 
Scholtes uitdrukking (Smits I, 339; Smits III, 82; Smits, ‘De Afscheiding bewaard’ 204).
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was.16 Ook wezen ze Scholtes vergelijking van de christelijke levenswandel met een 
militaire mars van de hand.17 Verder had Maria Aalders moeite het metalen kruis 
dat Scholte tijdens kerkdiensten droeg.18 Het optreden van de predikant typeerde 
zij als het ‘pleisteren met looze kalk’.19 Scholte zou de leer van de menselijke ver-
dorvenheid niet verkondigen. Een ander kritiekpunt betrof het feit dat Scholte niet 
gekleed ging in het traditionele ambtskostuum.20 

12.3 Behandeling van de kritiek 

De kerkenraad wees op 6 oktober 1837 de beschuldigingen van deze vrouwen van de 
hand. Uitgerekend ouderling Middel was aan de beurt om preses te zijn. Maria Aal-
ders weigerde zich te schikken naar het kerkenraadsstandpunt. Ze vergeleek Schol-
te met de knecht van Kajafas, die Jezus had geslagen toen hij de waarheid sprak. De 
situatie escaleerde na de binnenkomst van Maria Steyling. De preken van Scholte 
noemden de vrouwen ‘ongereformeerd’ en ‘een dood element’. Scholte stond ‘het 
werk der genade in het hart’ in de weg. Toen Wormser beide vrouwen bekritiseerde 
om hun beroep op hemelse boodschappen, verlieten ze demonstratief de vergade-
ring, de kerkenraad uitmakend voor ‘een spotachtige boel’.21 

16  ‘In plaats van toeneming en verzekering des geloofs in de leden der gemeente, is er veelal donkerheid, 
twijfelmoedigheid, onverzekerdheid, voortvloeijende uit diepe onkunde van het werk en de waarheid 
Gods, uit de koestering en aanhouding van zondige practijken’ (Scholte, Opwekking ter afzondering van 
eenen Dank-, vast- en bededag (...) vastgesteld op den 20sten September 1837 (Amsterdam 1837) 8.

17  Deze vergelijking komt o.a. voor in Scholtes artikelenserie ‘Eenige praktikale aanmerkingen over het 
geloof’ (De Ref 1e S (1837) 207), en in de derde preek van Erskine.

18  Het metalen kruis was een koninklijke onderscheiding, door Willem I op 22 juni 1832 uitgereikt aan alle 
Leidse Jagers die hadden meegedaan aan de Tiendaagse Veldtocht. Het was gemaakt van een op de Belgen 
veroverd stuk geschut. Velen droegen dit eremetaal met gepaste trots, zoals portretten uit die tijd laten zien.

19  Deze bijbelse uitdrukking – te vinden in Ezechiël 13:11-16 en 22:28, en daar betrekking hebbend op de valse 
profeten – werd in bevindelijke kring vaker gebruikt om predikanten te diskwalificeren. Zo typeerde 
Geertje Raaphorst in de 18e eeuw haar predikant als iemand die ‘pleisterde met looze kalk’ om aan te geven 
dat hij wel een academische opleiding had genoten, maar niet door bekering en roeping ‘van God geleerd’ 
was (F.A. van Lieburg, Levens van vromen 124).

20  Ook Van den Brink deelde deze mening (Het zichzelven verdrukkend Sion 12). De traditionele ambtskleding 
bestond uit een zwarte rok met van voren een witte bef, een korte kniebroek, schoenen met zilveren 
gespen en op het hoofd een driekante steek. Er bestond in de kerken der Afscheiding veel discussie of 
een predikant gehouden was dit kostuum te dragen. Sommigen zagen het als een priestergewaad of 
profetenmantel, niet meer van toepassing na Christus’ komst. De Amsterdamse synode adviseerde in 
maart 1836 dat predikanten in het traditionele kostuum hun ambtswerk zouden verrichten. Scholte 
besloot vanaf januari 1837 dit kostuum niet langer te dragen, en verantwoordde dat in twee artikelen in De 
Reformatie (‘Iets over het zoogenaamde ambtsgewaad der predikanten’ in: De Ref 1e S (1837) 191-202; in 1838 
vervolgd met ‘Nog iets over het ambtsgewaad der predikanten’ in: De Ref 1e S (1838) 264-278. Scholte vond 
het een kwestie van bijgeloof dat zoveel belang aan het ‘ambtsgewaad’ werd toegekend: 1. het ‘priesterlijk 
gewaad’ was een restant van de misgewaden in de Rooms-Katholieke Kerk; 2. priesterkleding hoorde bij 
het Oude Testament; 3. Christus en de apostelen droegen geen aparte kleding; 4. Jezus waarschuwde voor 
de gewaden van de Farizeeën om indruk te maken; 5. de Dordtse vaderen droegen geen ambtsgewaad. Vgl. 
over het ambtsgewaad: David Bos, a.w. 102; Wesseling, Friesl. I, 101-105, Ov. II, 244 (Van Raalte weigerde 
eveneens het traditionele predikantskostuum te dragen).

21  Not 90, 20.10.1837 art. 2; Van den Brink, Het zichzelven verdrukkend Sion 12 (Wormser: ‘Of zij die vrouw was, 
die tijdingen uit den hemel kreeg’).
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Daarop werden Steyling en Aalders onder kerkelijke censuur gesteld. De gemeente 
kreeg de volgende zondag te horen dat beide vrouwen Scholte smadelijk behandeld 
hadden en onenigheid in de gemeente hadden veroorzaakt.22  Höveker liet een be-
kendmaking drukken om de afgescheiden predikanten – ter synode in Utrecht bij-
een – te informeren over de Amsterdamse perikelen.23 Een week later reisden Schol-
te, Van Velzen en Van Raalte af naar Amsterdam, zonder iets te bereiken.24 Middel, 
die zich ongemakkelijk had gevoeld over het kerkenraadsbesluit ten aanzien van de 
vrouwen, nam nu publiek afstand van de censuurmaatregel.

De kerkenraad bleef beide vrouwen vermanen. Op 27 oktober 1837 waren Middel en 
Budde aan de beurt om te gaan. Middel weigerde op grond van ‘eene krachtige voor-
koming’,25 Wormser nam zijn plaats over. De commissie rapporteerde op 10 november 
1837 dat met de vrouwen niet te praten viel. Twee weken later informeerde Van Velzen 
naar de stand van zaken. Aalders en Steyling bleven erbij dat Scholte geen gerefor-
meerd predikant was.26 Op 9 februari 1838 besloot de kerkenraad verder te gaan met 
de censuur.27 De gemeente werd geïnformeerd: excommunicatie was onvermijdelijk 
geworden omdat de zusters doorgingen met het belasteren van predikanten en opzie-
ners, en de geestelijke leiding van de ambtsdragers miskenden.   

Deze afkondiging leidde tot een protest van zeventien leden, maar de kerkenraad 
wist op 23 februari 1838 de meeste bezwaarden te overtuigen. De procedure werd 
voortgezet, want nog langer wachten zou het heilzame effect van de christelijke 
tucht ondermijnen.28 Op 6 april 1838 bracht Scholte met twee Amsterdamse ouder-
lingen een laatste vermaanbezoek.29 De ontmoeting duurde drie uur. De vrouwen 
hielden vast aan hun kritiek op Scholte en advocaat Van Hall. Op Paasmaandag 9 
april vond de excommunicatie plaats, in een dienst waarin Scholte preekte over de 
tekst ‘Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn.’30 Na afloop 
deelde hij Van Hall mee:31

22  CB 61: Bekendmaking aan de gemeente inzake beschuldigingen tegen prediking Scholte, 6.10.1837 
(opgesteld door Wormser). Drie ouderlingen (Middel, Deteleff en Geul) protesteerden tegen deze 
bekendmaking, de vrouwen hadden volgens hen eerst vermaand moeten worden.

23  Van den Brink, Het zichzelven verdrukkend Sion 12; zie verder ook: CB 62: Brief aan Scholte, 6.10.1837 over 
het censureren van Steyling en Aalders. De synode vergaderde van 28 september tot 11 oktober 1837.

24 Not 89, 13.10.1837.
25  Namelijk uit Ps. 58: 2: ‘Spreekt gijlieden waarlijk gerechtigheid, gij vergadering?’; Rom. 2:1 ‘want waarin gij 

een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen’ (vgl. Not 
92, 3.11.1837).

26 Not 102, 12.1.1838; Not 106, 2.2.1838.
27  Not 107, 9.2.1838; CB 88: Brief KR aan de gemeente, 9.2.1838; de brief werd voorgelezen op 11 en 18 februari 1838.
28 CB 98: KR A’dam aan Scholte, 2.4.1838.
29 Scholte aan Van Hall, 11.4.1838 (Smits V, 456-457); vgl. Not. 120, 14.4.1838.
30 1 Korintiërs 5: 7. Zie Scholte aan Van Hall, 11.4.1838 (Smits V, 457).
31 Scholte aan Van Hall, 11.4.1838 (Smits V, 457).
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De verkeerdheid wordt overal in de gemeente openbaar, doch ik 
heb daarom juist goede hoop dat de Heere op weg is om Zijne ge-
meente te louteren naar Zijne beloften. De kerkenraad te Amster-
dam komt meer en meer in den goeden en vasten weg. 

Eén ding hadden Wormser en Scholte niet gedaan: volgens de vigerende Utrechtse 
kerkorde de classis raadplegen, alvorens tot excommunicatie over te gaan.32 Dit zou 
nog de nodige gevolgen hebben.

12.4 Voortgezette kritiek op de conventikelspiritualiteit

Scholte en Van Hall intensiveerden in deze tijd hun bestrijding van de conventikel-
spiritualiteit. De confrontatie in Amsterdam stond niet op zichzelf. De leden Stey-
ling en Aalders hadden contact met de afgescheiden oefenaar en boekdrukker Jan 
van Golverdinge in Den Haag, die daar in conflict met Van Hall was gekomen.33 Van 
Golverdinge had zich op 7 augustus 1835 als één van de eersten afgescheiden van de 
Hervormde Gemeente Amsterdam. Hoewel hij naar Den Haag was verhuisd, stuur-
de hij zijn afscheidingsbriefje naar Amsterdam, omdat hij daar geloofsbelijdenis had 
gedaan.34 Kennelijk stond Van Golverdinge nog altijd in contact met Amsterdamse 
geestverwanten. Hij trad in 1838 in het huwelijk met Johanna Beeuwkes, een fami-
lienaam die ook onder de Amsterdamse afgescheidenen voorkomt. Zijn schoonzoon 
Gerard de Braal (1833-1905) deelt over Van Golverdinges jonge jaren mee: als toneel-
tekstverkoper was Van Golverdinge eens verzeild geraakt in een bijbellezing van Da 
Costa.35 Hij was er zo door geraakt dat hij voorgoed afscheid nam van ‘zijn schouw-
burgboekhandel en alles wat daarmee verwant is’. In 1833 werd hij verkoper van recht-
zinnige stichtelijke lectuur. Over Van Golverdinge schreef Van Hall aan Scholte:36  

32  Scholte aan Van Hall, 11.4.1838 (Smits V, 456-457). Voor Wormser: CB 103: KR A’dam aan Brummelkamp, 
20.4.1838. Voor Scholtes standpunt zie het artikel ‘Heeft een kerkeraad alleen de magt, om de boozen uit 
het midden der gemeente weg te doen?’ (De Ref 1e S (aug. 1838) 116-133). Hij achtte inschakeling van de 
classis in strijd met Christus’ gebod uit Matteüs 18, met Paulus’ voorschriften aan de oudsten te Efeze, met 
Openbaring 2 en 3 en met het bevestigingsformulier voor ouderlingen (125-128).

33  Volgens Scholte waren de vrouwen ‘niet onbekend’ met J. van Golverdinge en N. van de Coevering, 
behorend resp. tot de Afgescheiden Gemeente van Den Haag en Rotterdam (Scholte aan Van Hall, 11.4.1838;  
Smits V, 456-457); vgl. Smits V (reg.) over het conflict tussen Van Hall en boekhandelaar J. van Golverdinge.

34  Zie bijlage 2 ‘Overzicht eerste leden’.
35  Vgl. L.F. Groenendijk, ‘De spirituele (auto)biografie als bron voor onze kennis van de religieuze opvoeding 

en ontwikkeling van Nederlandse piëtisten’ in: L.F. Groenendijk en J.C. Sturm  (red.), Leren geloven in de 
Lage Landen. Facetten van de geschiedenis van de religieuze opvoeding (Amsterdam 1993) 84. In 1857 raakte 
Golverdinge buiten de kerkgemeenschap van de Afgescheiden Gemeente om zich enige jaren later aan te 
sluiten bij de Kruisgezinden. Zie G.J. Schutte, ‘Over G. de Braal, De geschiedenis des vaderlands (1915). Een 
vergeten geschiedenis’ in: Radix 25 (1999) 164-168 [i].

36  Van Hall aan Scholte, 11.11.1837 (Smits V, 397). Met de hierna genoemde Beeuwkes kan bedoeld worden: 
Lambert Beeuwkes (geb. te Apeldoorn 1789, overl. te Den Haag 1864, met wiens dochter Golverdinge 
was getrouwd) of zijn zoon Teunis Johannes Beeuwkes (geb. te Apeldoorn 1811), een leeftijdgenoot van 
Golverdinge. 
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Beeuwkes en Golverdinge maken het hier zeer erg: wij worden beide openlijk 
als vijanden van het inwendige werk uitgekreten’ (...) Ik word hoe langs hoe 
meer overtuigd, dat de eigenwillige, en verborgen hoogmoedige godsdienst der 
wetbestrijders (…) in openbaren strijd is met het geloof den heiligen overgele-
verd (…) Onze oude dusgenaamde orthodoxen lopen te koop met het verfoeisel 
huns ongeloofs, misbruiken de leer der verkiezing tot hun verderf, zitten stil 
op het geen zij vroeger ondervonden of wellicht meenden te ondervinden. 

Scholte betuigde zijn instemming:37 

De woelingen van Beeuwkes en Golverdinge verwonderen mij niet. Kan het 
anders, wanneer heerschappijvoerende Genade niet den bodem inslaat aan die 
verfoeilijke eigenwillige Godsdienst, waarmede men jaren lang zich zelf heeft op-
gehemeld; evenals Israël met het gouden kalf. Meer en meer mag ik de diepte van 
dat verderf inzien, en mijne prediking draagt er de merktekenen van. Vrij alge-
meen buigt men zich er nog onder, enkelen kunnen het reeds niet meer verdragen.

Ook Wormser bestreed de geloofsonzekerheid onder de afgescheidenen in de bij-
drage ‘Iets over het geloof naar deszelfs eigendommelijken aard.’38 De mens is 
verantwoordelijk om Gods beloften aan te nemen en de oproep tot bekering te ge-
hoorzamen. Nergens in de Bijbel  is het excuus te vinden: ‘maar Heer! ik kan niet 
gelooven’. De Dordtse Leerregels stellen dat de gelovigen, door Gods wil bewogen, 
zélf geloven en zich metterdaad bekeren. Helaas verzuimden veel afgescheidenen 
tot Christus te komen, onder het mom dat hun zonden te groot zijn. Wormser kwa-
lificeerde hen als huichelaars.39 Voor dit standpunt vond hij steun bij de puriteinse 
theoloog Thomas Scott (1747-1821), waarvan hij een Nederlandse vertaling bezorg-
de: De grond en de natuur van het geloof in den Heere Christus, of opheldering der ver-
schillende bedenkingen, die het onvoorwaardelijk aannemen van Gods getuigenis worden 
tegengesteld.40 Eerder al had Höveker van dezelfde schrijver een andere vertaling op 
de markt gebracht: De kracht van de waarheid, gebleken in de bekeering van den eerwaar-
digen Heer Thomas Scott.41 In de aankondiging in De Reformatie werd Scott getypeerd 
als iemand die ‘reeds sedert lang’ in ons land ‘zeer gunstig bekend’ staat. Scott gold 
als een bekwaam schriftuitlegger. Hij benadrukte de betekenis van het geloof als 
het enige middel om gemeenschap met God te oefenen en de troost van Gods belof-
ten te ervaren.42 Scott was teleurgesteld over het ontbreken van geloofsvreugde in 
de kerk. De oorzaak zag hij in de onkunde over de aard van het geloof. Wormser zag 
37 Scholte aan Van Hall, Utrecht 13.11.1837 (Smits V, 399v).
38  De Ref 1e S (1838) 67-93 (m.n. 67-68, 71, 77, 85, 90).
39  In zijn gebundelde artikelen De Kinderdoop (1853) en De onkerkelijke richting (1864) 20-21 werkte Wormser 

zijn kritiek op de lijdelijke conventikelmentaliteit verder uit: de leer van de verkiezing functioneert als een 
noodlot en ondermijnt de oproep tot bekering; de betekenis van de doop wordt ontkracht.

40  Door Höveker uitgegeven in 1839. De Engelse titel luidde: The Warrant and Nature of Faith in Christ (een 3e 
druk verscheen in 1819). Wormser verwees expliciet naar het werk van deze auteur in de voetnoot op p. 72.

41  Vertaling van: The Force of Truth (oorspronkelijk verschenen in 1779). Scott was predikant te Weston 
Underwood en Ravenstone in Engeland.

42 De Ref 1e S (1839) 298.
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in hem een prima leermeester voor de Nederlandse afgescheidenen:43

Wanneer wij de inleiding van het werk lezen, dan is het alsof Scott onder ons leef-
de, en de menschen in onzen leeftijd had gadegeslagen. Ja, dit is zoo treffend, dat 
wij reeds door sommigen het vermoeden hebben hooren uiten, dat deze inleiding 
niet van Scott, maar van den vertaler was. Er is, helaas! in onze dagen nog al te 
veel duisterheid in de eerste beginselen des Christendoms (…) Wanneer er toch 
geene duidelijkheid is over het geloof, dan kan de practijk niet anders dan duister 
zijn; want die niet door het geloof werkzaam is, kan ook niet tot Gods eer en tot 
zijnen eigenen troost en verzekering werkzaam zijn. Dit werkje zou zeer nuttig 
zijn, om bij hoofdstukken op de gezelschappen gelezen en besproken te worden.

Daarnaast ontleende Wormser zijn inzichten aan een publicatie van de eigentijdse 
Engelse theoloog John Angell James (1785-1859), waarvan hij een Franse vertaling 
raadpleegde.44 Met een beroep op James stelde Wormser: geloven is een kwestie van 
gehoorzaamheid. Steeds heeft Jezus ongeloof bestraft. Uitdrukkingen als ‘ik kan 
niet geloven’ en ‘het opdringen van geloof’ typeerde Wormser als duivelswerk. Nie-
mand kan zich verontschuldigen. Hij voerde het voorbeeld op van een rechtvaardi-
ge koning. Stel dat zijn onderdanen tegen hem in opstand komen en de doodstraf 
verdienen, maar die koning belooft ieder die de wapens neerlegt amnestie. Wat 
moet je dan doen? Slechts dit: de koning geloven op zijn woord, niet afgaan op je 
schuldige geweten en je gevoel. Niet redeneren: de koning kan me best eens doden, 
ik kan beter maar niet naar de koning gaan. Dat komt je op de doodstraf te staan, 
want je hebt de koning niet op zijn woord geloofd.45 Net zo vergaten veel afgeschei-
denen dat alleen wie gelooft rechtvaardig voor God is. Wormser behandelde vervol-
gens de vragen: wat, hoe en wanneer moet je geloven?46 

• Wat moet je geloven? Dat Christus de last van Gods toorn gedragen heeft, 
God wil de grootste zondaar genadig zijn, redding is geen twijfelachtige 
zaak. ‘Voorwerp van het geloof is de verdienste van Christus voor u, en niet 
het werk des Geestes in u.’ Wroeten en redeneren in je zelf kan geen mens 
zekerheid geven.47 

• Hoe moet je geloven? Richt je alleen op Jezus Christus, die gestorven is voor 
43 a.a. 299.
44  Wormser schreef: ‘het grootste gedeelte van het hier geleverde is vertaald uit het onlangs bij J.J. Risler te Parijs, 

naar de 8e Engelsche druk in het Frans vertaalde werkje La recherche du salut van J.A. James,  verschenen in 1838 
als vertaling van The Anxious Inquirer after salvation directed and encouraged (1834). Dit boek kreeg hoge oplagen 
(in 1839 200.000 exemplaren; met vertalingen in het Keltisch, Welsh, Duits, Frans en Zweeds; nog in 2003 
verscheen een Engelse herdruk). De congregationalist John Angell James was van 1806 tot 1859 predikant 
van de gemeente Carrs Lane te Birmingham, waar hij volle kerken trok. Hij was missionair bevlogen en zette 
zich in 1854 in voor de verspreiding van twee miljoen Nieuwe Testamenten in China. Bekering van zielen zag 
hij als het doel van zijn bediening. Gods toorn schilderde hij in felle kleuren, waarna hij zijn hoorders opriep 
om te vertrouwen op Jezus Christus. Zijn gemeente groeide van 400 bezoekers in 1813 naar 2000 bezoekers 
in 1833. James was mede-oprichter van de Evangelical Alliance (1846), van de Congregational Union van 
England en Wales (http://www.gracegems.org/22/James_biography.htm).

45 Dit voorbeeld zie a.a. 73-76.
46  Over het wat van het geloof a.a. 80-81,  het hoe van het geloof a.a. 83, het wanneer van het geloof a.a. 84-92.
47 a.a. 82.
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zondaren. Hij heeft de zaligheid verdiend. Wie in Hem gelooft is gered, hoe 
groot je zonden ook zijn. Bij geloof hoort hoop, zoals de Israëlieten hoopvol 
keken naar de koperen slang. Het geloof is de vaste grond van de dingen die 
men hoopt.48

• Wanneer moet je geloven? Iemand in nood heeft direct hulp nodig. Een bede-
laar zegt niet: ik moet eerst meer honger hebben en me dankbaarder voelen, 
voordat ik hulp aanneem. Helaas redeneerden veel kerkleden wel zo:49 

Ik bruis zoo tegen den Heer op; ik gevoel, dat ik een groot zondaar ben; en 
ik ben bedroefd, omdat ik niet bedroefder over mijne ellende ben. Ik mag 
mij de vrijspraak mijner zonden in het bloed Christi niet toeëigenen. En 
daar ik met God nog niet verzoend ben, vrees ik, dat dit niet geschieden zal. 
Kom ik zoodanig te sterven, dan ga ik naar de hel. Ik lig nog onder het oor-
deel Gods. Al wat ik van den Heer reeds genoten heb, is verstandswerk.

Wie zo redeneerde zoekt  naar geschiktheid in eigen religieuze gevoelens en bevin-
dingen, aldus Wormser. Hij adviseerde:50 

Zeg dus niet: zoo ik overtuigd was, dat ik het geloof had, of dat ik een verzekerd 
geloof bezat, dan zoude ik mij kunnen verheugen. Dit zoude zijn, den vrede te 
zoeken in het geloof zelf; in plaats van door het geloof, in Christus. Het geloof is 
onze Zaligmaker niet; maar het is het oog, dat zich naar Hem opslaat, die gekomen 
is om te zoeken en zalig te maken, dat verloren is. Het is de voet, die tot Hem gaat, 
die den kreupelen en lammen tot voeten is. Het is de hand die Hem aangrijpt.

Wormser gebruikte nog een andere vergelijking om zijn punt te maken. Stel dat je 
aan een gevaarlijke ziekte lijdt en beter wilt worden. Je hebt van alles geprobeerd, 
totdat je een geneesmiddel vindt dat al duizenden mensen van de dood heeft ge-
red. De geneesheer belooft de goede werking ook bij jou. Dan moet je niet denken: 
misschien helpt het niet, ik probeer het niet. Nee, vertrouw op de belofte van de ge-
neesheer. Kom zo tot de arts van je ziel. Hij belooft: mijn bloed reinigt jou van al 
je zonden, mijn Geest vernieuwt je bedorven hart. Wat een zondaar moet doen is 
dadelijk en onvoorwaardelijk geloven.51

Wormser kreeg uit de Amsterdamse gemeente en kerkenraad kritiek op zijn ma-
nier van betogen en de voorbeelden die hij gebruikte.52 De bezwaren waren zo sterk 
dat Scholte zich genoodzaakt zag om in het volgende nummer van De Reformatie zich 
enigszins van Wormser te distantiëren: ‘Het kan evenwel niet worden ontkend, dat 

48 Met verwijzingen naar Numeri 21:4-9 en Hebreeën 11:1.
49 a.a. 86-87.
50 a.a. 88.
51 a.a. 90.
52  ‘De schrijver heeft den kerkeraad der gemeente, waartoe hij behoort, bovendien zoodanige inlichtingen 

en verklaringen gegeven, die ten eenen male allen twijfel omtrent zijne regtzinnigheid moeten doen 
ophouden’ (a.a. 328). Scholte verklaarde op voorhand ‘dat wij alle onbescheidene of bittere stukken, die ons 
mogten toegezonden worden, onbeantwoord ter zijde moeten leggen’ (329).
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het bovengenoemd stuk in juistheid, gegrondheid en kracht van voorstelling veel te 
wenschen overlaat, en dat de voorbeelden, welke somtijds tot opheldering worden 
voorgesteld, ruimte laten voor eene tweeledige opvatting.’53 Oorzaak van de kritiek 
was dat Wormsers bijdrage werd opgevat als een miskenning van het werk van de 
Geest, alsof geloofsgehoorzaamheid voor Wormser een louter menselijke zaak was.54

Intussen handhaafde Scholte de eis tot geloof, die de menselijke ‘naaktheid’ 
blootlegt.55 Het beroep op de menselijke onmacht wees hij af:  wie weigert te gelo-
ven haat Christus en verwerpt het Evangelie. In april 1838 publiceerde hij de preek 
Waarschuwing tegen geveinsdheid in de Godsdienst.56 Scholte hekelde personen die vol 
waren van hun eigen ‘ondervindingen’. Hij noemde ze ‘onvernieuwd van harte’, de 
hypocrieten naar artikel 29 van de Geloofsbelijdenis. De inhoud van de formulieren 
geloofden ze niet, hun heil zochten ze niet bij Christus, God stelden ze verantwoor-
delijk voor hun ongeloof. In De Reformatie oefende Scholte opnieuw kritiek op de 
‘levenlooze regtzinnigheid’. Onderstaande passage is duidelijk op de Amsterdamse 
situatie geïnspireerd:57

Hoe dikwijls toch wordt het in deze tijden niet openbaar, vooral in gemeenten, 
waar de opzieners getrouw zijn in hunne bediening, en naauwkeurig acht geven 
op den wandel der ledematen, dat velen onder ons weinig genegen zijn om er naar 
te staan, dat hun wandel overeenkomt met de leer, die zij belijden. Hoe menig-
malen wordt onze naaktheid niet gezien, wanneer wij zoeken naar de vruchten 
des geloofs, naar liefde, ootmoed, nederigheid, zelfverloochening, zachtmoe-
digheid, naar een lust en ijver om te arbeiden tot malkanders opbouwing en 
teregtbrenging? (…) Zien wij niet gedurig, hoe weinig men nog gezuiverd is van 
den zuurdesem van farizeschen hoogmoed en zelfverheffing, die zich in vroe-
gere jaren zoo gemakkelijk verspreid heeft, toen, door het gemis van de zuivere 
verkondiging des Woords, en de geheele wegneming van Christelijke instellin-
gen, de geloovigen onderling op gezelschappen zamenschoolden, en sommigen 
daar zich zelven boven hunne medegeloovigen verhieven, en met hen handelden, 
niet om hen op te bouwen, maar om zich zelven te doen bewonderen, en hunne 
uitspraken in geestelijke zaken te doen gelden? Deze en dergelijke ongeregtig-
heden, die wel door de opzieners tegengegaan en bestraft, maar door vele leden 
nog zoo dikwijls aan de hand gehouden worden, zijn de oorzaken en redenen, 
waarom de Heere toelaat, dat wij als gemeente miskend en vervolgd worden. 

53  Zie ‘Aanmerkingen op het stuk: Iets over het geloof’ in: De Ref 1e S (1838)  326-336. a.a. 326. Op p. 330 typeerde 
Scholte het artikel van Wormser als: ‘eene overhelling tot eene flaauwe en redenerende voorstelling van het 
geloof.’ Opvallend is de publieke mededeling aan het slot van Scholtes artikel: ‘De schrijver van dat stukje 
heeft deze voordragt gelezen en heeft betuigd in opregtheid daarmede volkomen vereenigd te zijn.’ (p. 336).

54 Dat deze interpretatie in geding was blijkt op p. 332.
55 Vgl. voor dit laatste a.a. 333-336.
56  Waarschuwing tegen geveinsdheid in de Godsdienst. Predikatie over Lucas XII:1 door H.P. Scholte, bedienaar des 

Goddelijken Woords (Amsterdam, Höveker 1838)  24-28, 36-37 (voorwoord d.d. 18.4.1838).
57 De Ref 1e S (1838) 48-50. Het stuk ademt de stijl van Wormser.
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Scholte continueerde in 1838 de heruitgave van werken van oude schrijvers om 
te blijven aantonen dat in conventikelkringen het verleden ten onrechte werd ge-
idealiseerd.58 In Scholtes narede bij Koelmans Beschouwingen van den toestand der 
Nederlandsche Kerk hekelde hij het verzet tegen een doorgaande reformatie.59 Wie 
aandrong op geloof dat vrucht oplevert werd uitgemaakt voor een remonstrant en 
labadistische volmaaktheidsdrijver. 

Scholte bezorgde in 1838 de uitgave van Het zaligmakend geloof van Theodorus van 
der Groe.60 Eerder had hij zich negatief over deze theoloog geuit, omdat de keur-
meesters op het conventikel zich op Van der Groe beriepen bij het beoordelen van 
elkaars genadestaat. Maar nu Scholte zelf kennis van deze auteur had genomen, zag 
hij hoe ze Van der Groe voor hun karretje spanden. Scholte verklaarde geheel achter 
deze schrijver te  staan.61 Van der Groe zelf had al gewaarschuwd voor kerkmensen 
die zichzelf en anderen bedriegen:62

Mijn ware gevoelen is, dat er in dezen onzen geesteloozen tijd mogelijk duizenden 
gevonden worden in het Christendom, die zich zelve valschelijk en zonder grond 
inbeelden, dat zij zwak geloovigen, sukkelende, twijfelmoedige Christenen zijn, 
daar zij nogtans niets van het ware zielzaligende geloof in hun hart hebben.  

Ook Van der Groe had de praktijk van ‘keurmeesters en keurmeesteressen’ op het 
conventikel bekritiseerd.63 Alle afgescheidenen zouden het contact met zulke ‘Pau-
sen en Pausinnen’ moeten verbreken, en beseffen dat God in zijn genade geen voor-
waarden vooraf stelt. Brummelkamp gaf in De Reformatie een positieve recensie van 

58  J. Koelman, Beschouwingen van den toestand der Nederlandsche kerk: voor het eerst uitgegeven door Jacobus 
Koelman (Höveker Amsterdam 1836, voorrede d.d. 2.7.1836) III-IV; J. Koelman, Beschouwingen van den 
toestand der Nederlandsche Kerk vervat in eenige zamenspraken (Höveker Amsterdam 1838, voorrede d.d.   
febr. 1838) III (bevat narede van Scholte: 145-159); J. van Lodenstein, Beschouwinge van Zion: of Aandachten 
en opmerkingen over de tegenwoordige toestand van het gereformeerde christenvolk, drie delen (Höveker 
Amsterdam Höveker 1839, naschrift Scholte ongedat.) 68-74.

59 Narede 145-152.
60  Theodorus van der Groe (1705-1784) was een geliefd predikant uit de Nadere Reformatie, die bekendheid 

genoot met zijn Toetssteen der ware en valsche genade. Scholte gaf diens Het zaligmakend geloof uit (voorrede 
d.d. 18.7.1838), waarvan hij een handschrift onder ogen had gekregen. Uitgebreider hierover in par. 6.3. Van 
der Groe vond het essentieel dat het geloofsvertrouwen rust in Gods beloften in Christus (3). Het wezen van 
het geloof is het aannemen van Christus (4). Een ware gelovige bezit altijd enige zekerheid van de zaligheid, 
ook de ‘allerzwakste geloovige’, al wordt die zekerheid bestreden door zonden, bederf, duisternis, verlating 
(6, 9). De twijfelende gelovige hoeft niet te wanhopen, al zeggen duizend gedachten in hem: ‘ik ga verloren’ 
en maar één gedachte ‘ik ben behouden’ (11). De verzekering van de vergeving der zonde behoort tot het 
wezen van het geloof en niet tot het welwezen (16), waarbij Van der Groe zich beriep op uitlatingen van 
Trigland uit 1613. Een geloof zonder zekerheid is eerder remonstrants dan gereformeerd (30). Opgetogen 
over deze vondst schreef Scholte op 16 febr. 1838 aan Van Hall: ‘Met genoegen heb ik in de brieven van 
v.d. Groe eenige opmerkingen gelezen wegens het staren op den staat en niet op Christus’ (Smits V, 436). 
De nauwe relatie met de eerste Amsterdamse twist blijkt uit de brief van Gezelle Meerburg aan Scholte, 
9.8.1838 (Smits V, 195; vgl. voetnoten 21 en 22).

61 Het zaligmakend geloof IV-V.
62 a.w. 8.
63 a.w. V-VII.
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Scholtes uitgave. Iedereen kon nu nagaan dat geruchten over Scholtes onrechtzin-
nigheid ongefundeerd waren, stelde hij.64 

In 1839 volgde een laatste heruitgave door Scholte: het theologische hoofdwerk 
van J. van Lodenstein, Beschouwinge van Zion: of Aandachten en opmerkingen over de 
tegenwoordige toestand van het gereformeerde christenvolk, oorspronkelijk verschenen 
in 1674-1677. Met deze heruitgave wilde Scholte aantonen hoezeer Van Lodenstein 
in zijn reformatiewerk werd gedwarsboomd en beschuldigd van het invoeren van 
een nieuwe leer.65 Wormser schaarde zich achter Scholtes pleidooi.66

Er was werk aan de winkel. Scholte schatte in januari 1838 zijn kansen nog tame-
lijk positief in: ‘Het is niet onmogelijk dat de zoodanigen zich eindelijk afscheiden, 
wanneer zij de gemeente niet kunnen medeslepen.’67

12.5 Het conflict met H.H. Middel

Na de excommunicatie van Maria Steyling verbood de kerkenraad ouderling Mid-
del in Steylings huis voor te gaan. Tevergeefs, Middel kon ‘van dat echte volk’ niet 
wegblijven. Hij werd stilgezet bij Jesaja’s woord: ‘En vreest niet, want Ik ben met u.’68 
De kerkenraad schorste hem in zijn ambtsdienst en riep de gemeente op weg te blij-
ven van de bijeenkomsten bij Steyling.69 Zo’n dertig leden – een tiende deel van de 
gemeente – accepteerden dit besluit echter niet. Zij vroegen Middel door te gaan met 
zijn spreken en catechisatie te geven aan hun kinderen.70 De oefenaar voelde zich 
gesterkt door predikant De Cock, die de kerkelijke censuur tegen Middel afkeurde.71 
Eveneens kon hij rekenen op steun van N.J. van Velzen-Geselschap, de moeder van 
predikant Van Velzen.72 Demonstratief had zij de ouderling die zou preeklezen weg-
gestuurd om Middel in haar huis te laten voorgaan. 

De kerkenraad beschuldigde Middel hierop van scheurmakerij en sprak mevrouw 
Van Velzen aan op de ‘noodlottigen invloed’ van haar optreden. De patstelling was 
compleet toen zij besloot voortaan alleen Middel in haar thuis toe te laten.73 De 
kerkenraad liet in april 1838 een verklaring in de kerkdiensten voorlezen met een 

64 De Ref 1e S (1838) 283.
65 Nawoord Scholte in: Beschouwinge van Zion 69.
66  Zoals blijkt uit: ‘Over de afkeer van reformatie naar Gods Woord’ in: De Ref 1e S (1840) 89-112, 137-150, vooral 93.
67 Scholte aan Van Hall, 22.1.1838 (Smits V, 428).
68 Jesaja 41:10. Vgl. Van den Brink, Het zichzelven verdrukkend Sion 16-17; Not 121, 20.4.1838.
69 CB 102: Bekendmaking aan de gemeente van schorsing Middel, 20.4.1838.
70 Middel, Gods menigvuldige reddingen 86; Not 139, 20.7.1838 art. 6.
71  Middel ontving brieven van De Cock, ‘die mij sterk aanried om de onwettige schorsing en censuur niet 

te erkennen’ (Middel, Gods menigvuldige reddingen 86). Van Velzen stelde later dat Middel niet door had 
moeten gaan met oefenen, maar zich op een kerkelijke vergadering had moeten beroepen (CB 300: KR aan 
Middel, ongedat. [maart 1842]).

72  Not 122, 25.4.1838. Neeltje Johanna Geselschap was gedoopt op 20 sept. 1776 in de Westerkerk te Amsterdam. 
Zij huwde met Simon van Velzen. Haar man stierf op 22 febr. 1833. Zie verder par. 13.2.

73  Not 123, 27.4.1838. Scholte schreef aan Van Hall: ‘Ik ben zeer verlangend hoe v.V. zich betrekkelijk zijn 
moeder gedragen zal’ (Scholte aan Van Hall, 5.5.1838; Smits V, 465-466).
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analyse van de ontstane onenigheid.74 Volgens de raad probeerden sommige leden 
de geestelijke leiding naar zich toe te trekken. Zij beriepen zich op goddelijke open-
baringen, ingevingen, gezichten en dromen. Dit optreden  kon de kerkenraad niet 
dulden. De groep Middel vatte deze analyse echter op als het lasteren van het bevin-
delijke werk van de Heilige Geest.75 Alle pogingen hen op andere gedachten te bren-
gen mislukten. De oefenaar ging door met zijn werk.76 De kerkenraad handhaafde 
de censuurmaatregel tegen Middel.77 Het was tot een excommunicatie gekomen 
als Middel zich niet op de provinciale vergadering Noord-Holland had beroepen.78 
Op 8 juni – kort na deze provinciale vergadering – verscheen hij in gezelschap van 
predikant Van Velzen in de Amsterdamse kerkenraad. Van Velzen gaf ongezou-
ten zijn mening over de Amsterdamse crisis: de afsnijding van Aalders en Steyling 
was overhaast en partijdig geweest, de censuur over Middel onterecht, de intrek-
king van de bijeenkomsten ten huize van zijn moeder ‘eene hoogst ongepaste be-
lediging’. Toen niemand van de aanwezige ambtsdragers op de genomen besluiten 
terug wenste te komen, verklaarde Van Velzen  de kerkenraad voor ‘menschen die 
hunne eigene eer zoeken’. De gemeente zou hij achter deze kerkenraad wegroepen.

Van Velzen had nog een ander ijzer in het vuur: de gevolgde tuchtprocedure. De 
Amsterdamse kerkenraad had Steyling en Aalders gecensureerd zonder raadple-
ging van de classis, wat volgens de Utrechtse Kerkorde wel had gemoeten.79 Spoedig 
bemoeiden zich meer predikanten met het conflict in Amsterdam. In een buitenge-
wone zitting van de kerkenraad op 20 juni 1838 las Van Velzen een verklaring voor 
die mede was ondertekend door De Cock, Van Raalte en Brummelkamp.80 Al deze 

74  CB 108: De KR aan de gemeente inz. Middel, wed. Van Velzen en wed. Steyling, 27.4.1838. Scholte: 
‘Het verheugt mij dat de Amsterdamsche kerkeraad zoo goed staat. De stukken, die de zaak Middel 
betreffen, bevallen mij zeer’ (Scholte aan Van Hall, 12.5.1838; Smits V, 467). Van den Brink, die met Middel 
sympathiseerde, oordeelde echter dat deze verklaring ‘waarlijk meer gelijkheid heeft, van in eene 
Vergadering geschreven te zijn, waarvan de goddeloze Saul koning was, dan in eene Gereformeerden 
kerkeraad’ (Het zichzelven verdrukkend Sion 17).

75  Van den Brink, a.w. 24, 27, 30, 32, 51. Volgens hem dacht de kerkenraad meer aan de eer van Scholte dan aan 
Gods eer (12, 23, 25, 54).

76 Not 124, 4.5.1838; Not 126, 11.5.1838.
77 Vgl. CB 109: Bekendmaking aan de gemeente van censuur Middel, 4.5.1838. 
78  Not 128, 18.5.1838; Not 129, 25.5.1838. CB 116: Bekendmaking afsnijding Middel, 25.5.1838. Ook het Register 

van gecensureerden vermeldt dat Middel op 25 mei 1838 werd afgesneden van de gemeente. CB 114: 
Bekendmaking aan Aalders, Steyling en Middel, 25.5.1838. Omdat Middel niet verscheen kwam de twist op 
deze PVNH niet ter sprake. De toevoeging bij de notulen van 25 mei 1838 spreekt wel over excommunicatie 
van  de twee vrouwen, maar alleen over de censuur van Middel. Hetzelfde onderscheid in: Wormser aan 
Scholte, 30.6.1838 (Smits III, 89) en Not 8.6.1838, 20.6.1838 en 24.8.1838. In 1841 werd tegen het voorstel tot 
de afsnijding van Wormser ingebracht dat ook Middel nooit was afgesneden.

79  Not 132, 15.6.1838. Art. 90 UKO bepaalde dat wie geen tekenen van boetvaardigheid toonde zal afgesneden 
worden ‘doch zal niemand afgesneden worden, dan met voorgaand advies der Classis.’ De PVNH had op 2 
juni 1838 (art. 3) uitvoerig de UKO besproken en wijzigingen aangebracht, die een inperking inhielden van 
de invloed van de meerdere vergaderingen. Deze procedure was in strijd met art. 100 UKO, die het recht van 
wijzigingen aanbrengen aan de synode voorbehield.

80  Opsteller van de brief was Brummelkamp. Hij had de brief geschreven nadat Van Velzen met de kerkenraad, 
Middel en de beide vrouwen had gesproken (PVNH 10.8.1838, art. 5). Wormser vond deze brief ‘zeer lief 
en zoet gesteld.’ Van Velzen had de brief meegenomen toen hij van de provinciale vergadering Overijssel 
kwam (Wormser aan Scholte, 30.6.1838; Smits III, 88-89).
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predikanten vroegen de Amsterdamse kerkenraad om de excommunicatie van 
Steyling en Aalders terug te draaien, de censuur tegen Middel op te heffen, en de 
zaak in handen van de provinciale vergadering te geven. Scholte,  die Amsterdam 
tot dan toe had geadviseerd, werd op deze manier erbuiten gehouden.  

Geconfronteerd met dit gewichtige voorstel wenste een meerderheid van de ker-
kenraad aan het verzoek van de predikanten gehoor te geven. Men zou voortaan de 
Utrechtse kerkorde  volgen in kwesties van censuur. Maar Wormser was hier perti-
nent op tegen.81 Tijdens de voortgezette vergadering op 22 juni 1838 dreigde hij zijn 
ambt neer te leggen. De kerkenraad bond nu in.82 Zo strandde Van Velzens tweede 
poging om de koers in de Amsterdamse gemeente te verleggen.

Intussen volgde Scholte de ontwikkelingen in Amsterdam met argusogen: ‘V. Raalte, 
Brummelkamp en de Cock schijnen tegenwoordig zeer aan de leiband van v. Velzen te 
loopen.’83 Hij voelde zich begaan met Wormser, die door de hele affaire ‘zeer afgetobt’ 
moest zijn. ‘De spanning wordt sterker, wellicht barst alles uit één; ik ben stille en hoop 
den Heere te verbeiden en te volgen.’ Onder leiding van Scholte kwam de kerkenraad 
enkele weken later – op 12 juli 1838 – opnieuw bij elkaar. Eén punt uit het voorstel van de 
vier predikanten werd  overgenomen: men liet de provinciale vergadering onderzoek 
doen naar de rechtmatigheid van de uitgeoefende censuurmaatregelen.84 

12.6  Behandeling van het conflict op de provinciale 
vergadering augustus 1838

Van 10 tot 13 augustus 1838 kwam de provinciale vergadering Noord-Holland in 
het kerkgebouw aan de Bloemgracht bij elkaar.85 Middel had door werkzaamhe-
den moeten afzeggen, Aalders en Steyling waren aanwezig.86 Maar liefst vijf predi-
kanten namen als adviseurs zitting: Scholte, Van Velzen, De Cock, Brummelkamp 
en Van Raalte. Het laat zien hoe zwaar de Amsterdamse crisis woog. Alle partijen 
werden gehoord. Middel liet schriftelijk weten dat hij de excommunicatie van de 
vrouwen Steyling en Aalders verwierp. Vervolgens kregen de beide vrouwen gele-
genheid zich uit te spreken. Weduwe Steyling zou ‘verscheidene onwaarheden en 

81 Wormser aan Scholte, 30.6.1838 (Smits III, 89-90).
82 Not 134, 22.6.1838 en vooral: Wormser aan Scholte, 30.6.1838 (Smits III, 89-90).
83  Scholte aan Van Hall, 27.6.1838, 7.7.1838 (Smits V, 478, 479). Scholte ontving zijn informatie over Amsterdam 

van Wormser (Wormser aan Scholte, 30.6.1838; Smits III, 89-90). Over de verslechterde verhouding tussen 
Scholte en Van Velzen: Van Velzen aan Scholte, 18.5.1838 (Smits III, 133-134). Van Velzen bespeurde bij 
Scholte ‘verkeerdheden in de regering der kerk’ en heerschappijvoering over de gemeente. Hij poneerde 
dat Scholte ‘door ijverzucht vooral op den Leeraar de Cock’ gedreven werd.

84  Not 137, 12.7.1838;  CB 121: Aan Brummelkamp, De Cock, Gezelle Meerburg, Van Raalte, Scholte, Van Velzen, 
13.7.1838.

85  PVNH 10.8.1838 (Smits III, 347-352); CB 124: Rapport commissie PVNH, 1.9.1838, ondertekend door 
predikant De Cock en ouderling G. Baaij te Hoorn (zie Smits V, 117-121).

86 CB 122: KR A’dam aan H.H. Middel, W. de Haas en P. Niezen, 24.7.1838.
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lasteringen’ hebben gesproken, waarover Brummelkamp haar vermaande.87 Het 
werd een lange zit, die de volgende ochtend om zeven uur werd hervat. Ook Scholtes 
artikel in De Reformatie over de ‘klagers en hun staat’ werd voorgelezen. De beschul-
digingen van Middel en de vrouwen Steyling en Aalders tegen dit artikel werden 
afgewezen. Nu moest de vergadering tot een uitspraak komen. Volgens Van Velzen 
was ‘het beginsel’ van de vrouwen goed, de kerkenraad had de censuur op bijzaken 
gegrond en de kerkelijke tucht misbruikt. De Cock sloot zich bij Van Velzen aan. 
Van Raalte reageerde terughoudender: de intentie van de vrouwen kon hij niet be-
oordelen, wel vond hij dat de beslissing om tuchtmaatregelen te nemen niet tijdens 
een onstuimig verlopen kerkenraadsvergadering genomen had moeten worden. 
De classis had bij de excommunicatie moeten worden geraadpleegd. Verder proefde 
Van Raalte bij de kerkenraad een bevooroordeelde houding tegenover Aalders en 
Steyling. Alleen Brummelkamp vond dat Steyling en Aalders terecht waren gecen-
sureerd, maar de excommunicatie ging ook hem te ver.88 De provinciale vergade-
ring nam daarop een compromisverklaring aan: de kerkenraad had in de tuchtuit-
oefening meer geduld moeten hebben, Scholte had met zijn uitdrukking ‘een beetje 
vleesch’ aanleiding gegeven tot kritiek, de beide vrouwen hadden zich schuldig ge-
maakt aan het lasteren van veel broeders. Scholte en de Amsterdamse kerkenraad 
stemden met deze verklaring in, Steyling en Aalders weigerden dit. 

12.7 Blijvende verdeeldheid met de groep Middel 

De provinciale vergadering benoemde vervolgens een commissie met twee predi-
kanten (Van Velzen en De Cock) en twee ouderlingen om de vrouwen en hun sympa-
thisanten te bezoeken. Als Steyling en Aalders weigerden om schuld te bekennen, 
zou de excommunicatie worden bekrachtigd. Ook ging de commissie naar me-
vrouw Van Velzen met de oproep zich aan de kerkenraad te onderwerpen. Zodoen-
de kwam predikant Van Velzen bij zijn eigen moeder op ambtelijk bezoek. 

Op 18 augustus 1838 bracht De Cock verslag uit over ‘den ellendigen toestand de-
zer Gemeente’. Alleen weduwe Van Velzen accepteerde de verklaring van de pro-
vinciale vergadering. De vrouwen Aalders en Steyling toonden zich onverzoenlijk, 
evenals Middel.89 De oefenaar had de brieven van Van Velzen naast zich neergelegd 
en weigerde met De Cock in gesprek te gaan.90 Begin november trachtte Van Vel-
zen nogmaals beweging in de zaak te krijgen.91 Middel eiste dat de censuurbrief van 

87  Smits tekent hierbij aan dat de notulen zijn opgesteld door Wormser, die een verklaard tegenstander was 
van de beide vrouwen en Middel (Smits III, 348, voetnoot 2). Het valt echter op dat Wormser eerlijk de kritiek 
weergeeft die de vier predikanten op het beleid van de Amsterdamse kerkenraad hadden. Bovendien 
verwees Wormser naar getuigen en naar Brummelkamp.

88  Hoorn en Zaandam stonden achter het besluit van de kerkenraad de vrouwen af te snijden van de gemeente, 
Urk steunde echter Van Velzen.

89 Not 144, 24.8.1838; vgl. CB 124: Rapport commissie PVNH, 1.9.1838.
90  Not 145, 31.8.1838;  CB 124: Rapport commissie PVNH, 1.9.1838. Middel zou volgens het rapport meer ‘zijn 

gemoed’ dan ‘de vermaning des Heeren’ volgen.
91 Not 155, 4.11.1838 (vgl.: Not 150, 5.10.1838).
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tafel ging. Toen Van Velzen een nieuwe brief klaar had, verbrak Middel plotseling 
het contact.92 Een maand later adviseerde Brummelkamp de kerkenraad om voor-
zichtig te zijn met censuurmaatregelen, want Middels standpunt vloeide voort ‘uit 
gemoedelijke beginselen’.93 

12.8 De kring rond Middel

Middel zonderde zich met zijn aanhang af en presenteerde zich naar de overheid 
toe als de ‘Hersteld-Gereformeerden’. Onderdak vonden ze in een pand aan de Ou-
dezijds Achterburgwal.94 Middel ging hier voor in bijeenkomsten van – naar eigen 
zeggen – 250 medestanders, wat beduidend meer zou zijn dan de 100 personen 
waarover de gouverneur van Noord-Holland rapporteerde. Daarnaast maakten 
nog eens zeventig leden, die in de Afgescheiden Gemeente bleven, hun ongenoegen 
over het conflict met Middel kenbaar.95 

Middel verantwoordde zich in het pamflet Aan de armen van geest. Dit geschrift kan 
gezien worden als een repliek op de artikelen van Wormser en Scholte in De Refor-
matie.96 Op vier thema’s ging hij nader in: de onmacht van de mens, het bevindelijk 
kennen van de menselijke verdorvenheid, de naderende oordeelsdag en de rijkdom 
van het bevindelijke geloofsleven. De leer van de onmacht zag Middel geïllustreerd 
in het verhaal van de verlamde man in Bethesda. Evenals die man zucht de gelovi-
ge tot God, want geen mens kan zichzelf in het badwater werpen. De gelovigen zijn 
‘gekrookte rieten’, die ‘volkomen plat’ op de grond liggen. Daarom wordt in Psalm 
119 wel zesenzeventig keer gesmeekt om ‘ontdekking, losmaking, bekrachtiging, 
levendigmaking’.97 Het tweede waar Middel op hamerde was bevindelijke kennis 
van de eigen verdorvenheid. Elk mens staat ‘in het gezigt der eeuwigheid’ met een 
openstaande schuld. Geestelijke armen kunnen van nature niets anders doen dan 
‘God tergen, zich zelven bederven en doodzondigen’. Van nature weigert een mens 
als ‘een gansch melaatsche en gansch walgelijke en doemschuldige en doemwaar-
dige’ tot Christus te komen.98 Het derde thema dat Middel aansneed was de nade-
rende oordeelsdag.99 In beeldrijke taal schetste hij hoe satan probeert de mensen 
wijs te maken dat de oordeelsdag ver weg is. Sommigen menen op de ‘dorpel der 
Heerlijkheid’ te staan, maar zullen kermen in de hel. In levendige dialogen schilder-

92 Not 156, 16.11.1838.
93 Not 162, 16.12.1838.
94  A.J.C. Rüter, Rapporten gouverneurs in de Provinciën 1840-1842. Eerste deel. Periodieke Rapporten 1840-

1842 (Utrecht 1941) 356. Het rapport van de gouverneur was getekend 16.5.1842; Middel, Gods menigvuldige 
reddingen 86. Het register van gecensureerden noemt 11 aanhangers van Middel, onder wie enkele personen 
die tot de eerste leden van de gemeente behoorden en in het ambt hadden gediend.

95 Van den Brink, Het zichzelven verdrukkend Sion 83.
96  Aan de armen van geest te .... die den Heere Jezus in waarheid liefhebben, of ongeveinsd wenschen liet te hebben, tot 

Prijs en Heerlijkheid Zijner vrije genade, als Profeet, Priester en Koning. Openb. 19:6b. (Amsterdam z.j.) 2. Deze 
brief telt 12 bladzijden en is getekend december 1839 met: ‘H.H. M.....  te Amsterdam.’

97  Over Bethesda: De armen van geest 2-3, over gekrookte rieten idem 4, over doemwaardige onmacht, idem 6.
98 De armen van geest 2; over het tergen van God: 6; over de eigen walgelijkheid: 3, 7, 11.
99 De armen van Geest 6-10.
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de Middel hoe lichaam en ziel elkaar de schuld geven van het vervloekte bestaan in 
de hel.100 Tenslotte schreef hij over de rijkdom van het bevindelijke geloofsleven.101 
Als God zijn volk heeft vrijgemaakt van eigen nietigheid en walgelijkheid, draagt 
Hij het op de vleugels van zijn eeuwige liefde. Hij vult alle schatkamers van de ziel 
met zichzelf. In eeuwige zaligheid zal de gelovige God verheerlijken en zich in het 
Lam ‘verliezen’. Als afscheidsgroet aan de lezer koos Middel met opzet voor Romei-
nen 8:1-2 – Scholtes tekst over ‘het beetje vlees’. Om nog één keer te waarschuwen 
voor het ‘beredeneerde geloof’, dat op eigen kracht zalig denkt te kunnen worden.102 
‘Och! als de Heere (...) de bij einden in S......, en zijne aanhangers kenbaar [mag] ma-
ken; o! mogt het zijn tot waarachtige bekeering.’103 

12.9 Pogingen tot hereniging

Van Velzen, sinds juni 1839 als predikant aan Amsterdam verbonden, spande zich 
uitermate in om tot hereniging met de groep Middel te komen. Evenals zijn moeder 
voelde Van Velzen sympathie voor de oefenaar.104 Op 3 april 1840 stelde hij de ker-
kenraad voor om de censuur tegen Middel en de excommunicatie van Maria Stey-
ling en Maria Aalders op te heffen. Maar de meerderheid van de raad was hierop 
tegen. De broeders vonden dat de provinciale vergadering duidelijk had gesproken. 
Vooruitgang werd een jaar later geboekt – in aanwezigheid van Middel – op de clas-
sisvergadering van 1 april 1841.105 De classis nam een verklaring van Van Velzen 
aan, waarin alsnog werd uitgesproken dat de censuurmaatregelen tegen Steyling, 
Aalders en Middel onjuist waren geweest. 

Van Velzen stelde voor de excommunicatie van de vrouwen terug te draaien en 
de bekendmaking aan de gemeente van 27 april 1838 als ‘lasterlijk en leugenachtig’ 
in te trekken. Op 6 april 1841 leek de hereniging rond, maar Middel liet plotseling 
weten dat hij geen teken van goddelijke goedkeuring voor deze terugkeer had ge-
kregen.106 Ook was niet duidelijk hoe zijn positie als oefenaar zou zijn. Van Velzen 
stond bekend als tegenstander van de lekenpredikers. De zaak kwam opnieuw aan 
de orde tijdens de provinciale vergadering van 21 december 1841. Middel kreeg toe-

100  Overigens is niet alleen bij Middel maar ook bij Van Hall een beeldrijke schildering van de hel te vinden. Hij 
gaf in De Reformatie een vertaling van een Frans stuk onder de titel: ‘Ellende en jammerstaat der onbekeerde 
zondaren na dit leven.’ Van Hall meende dat deze bijdrage Scholte zou bevallen (Smits V, 417). Het bevatte 
een schets hoe de eeuwigheid van straf de wreedheid van de pijnen ‘ten hoogsten top doet stijgen en 
volmaakt’ (29, 68), het branden van het lichaam in de hel (29, 68) en de angstaanjagende verschijning van 
de duivel (29). Ook  À Brakel schetste in zijn populaire dogmatiek in schrille kleuren het oordeel voor de 
goddelozen (vgl. T. Brienen, ‘Eschatologie’ in: T. Brienen, K. Exalto, C. Graafland, Theologische aspecten van 
de Nadere Reformatie 296v.).

101 De armen van Geest 11-12.
102 Idem, 3. Over het ‘beredeneerde geloof’ en de ‘beschouwende kennis’ op p. 5.
103 ‘Bij einden’ = bijbedoelingen; ‘S’ = Scholte. Citaat op p. 11.
104  Vgl. Middel, Gods menigvuldige reddingen 87 (waar hij schrijft dat hij met Van Velzen ‘innige vereeniging 

mocht ondervinden’).
105 Zie notulen classis A’dam, 1.4.1841, art. 3 en verslag van Van Velzen in Not. 6.4.1841.
106 Not. 10.4.1841, art.3.
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stemming om  een woord ‘tot stichting, vermaning en vertroosting’ tot de gemeen-
te te spreken.107 Beide partijen beloofden alles wat gepasseerd was te vergeven en 
vergeten. Maar weer strandde de verzoeningspoging, toen Middel werd bepaald bij 
de tekst ‘enkel verderving is binnen in haar, en list en bedrog wijkt niet van hare 
straat.’108 Toen daarna ook nog eens Arend van den Brink in zijn brochure Het zich-
zelven verdrukkend Sion in Nederland de kerkenraad de schuld gaf voor het mislukken 
van deze herenigingspoging, was voor Van Velzen de maat vol.109 Hij schreef een 
brief aan Middel en eiste rectificatie.110 Voor het eerst bekritiseerde hij onomwon-
den de ingevingen waarop Middel zich baseerde: zo gaf de oefenaar God de schuld 
van het mislukken van de hereniging. 

12.10 Terugkeer van de groep Middel tot de gemeente

Op de provinciale vergadering van 12 en 13 mei 1842 werd eindelijk de hereniging 
beklonken.111  Van Velzen was door ziekte afwezig. Middel kreeg toestemming een 
stichtelijk woord te spreken,112 een concessie die bij menigeen niet overtuigend 
overkwam. Van Raalte oordeelde:113

Middel is door Prov. Verg. niet als of onder den naam van evangelist aan-
gesteld, maar als catechiseermeester en onderwijzer. Welligt zou men hem 
de naam van leeraar (niet van Herder en Leeraar) maar alleen Leeraar ge-
geven hebben, maar men is beducht dat die naam tot verkeerde gedachten 
zou aanleiding geven alsof hij heimelijk een gewone predikant was.

Ook Brummelkamp vond het optreden van Van Velzen in dezen niet geloofwaardig:114

107 Not. 21.12.1841, zie ook CB 344: Bekendmaking inzake Middel, 21.12.1841.
108 Not 28.12.1841, art.4; Not 25.1.1842; Not 1.2.1842. De tekst komt uit Psalm 55: 12.
109  Not 22.3.1842, art. 9. Volledige titel: Arend van den Brink, Het zichzelven verdrukkend Sion in Nederland onder 

het oordeel Gods beschouwd in eene klagte tegen het onregtvaardig uitoefenen der kerkelijke tucht, en deszelfs 
verwoestende gevolgen in de Chr. Afgesch. gemeente te Amsterdam (Amsterdam 1842). Het boekje bestond uit 
drie delen: het eerste (pp. 7-75) was gedateerd juli 1839; het tweede (pp. 75-86) was gedateerd 20.12.1839, het 
derde (pp. 87-91) was gedateerd aug. 1841.

110 CB 300: KR aan Middel (ongedat.).
111  PVNH 12.5.1842, art. 5, 10-14; CB 303: Bericht uit de handelingen PVNH, 12/13.5.1842. De notulen van 

17.5.1842 geven een uitvoerig verslag door ouderling P. Niezen.
112  Not 17.5.1842. Op Pinksterzondag 15 mei trad ‘s morgens oefenaar J.W. Vijgeboom op en ‘s avonds Middel. 

Brummelkamp keurde de aanstelling van Middel om in het openbaar te spreken consequent af, als in strijd 
met belijdenis en kerkorde (Not 5.7.1842, art. 7). Een en ander ontging Scholte niet: ‘Middel te Amsterdam 
heeft zich verzoend met de Kerk, zoo als men het noemt, is door Pier Schaap op eene provinciale 
kerkvergadering in Noord Holland geëxamineerd en is toegelaten als wettig oefenaar en heeft reeds 
eenige keeren in die qualiteit op de Bloemgragt op de preekstoel zijne waren uitgekraamd’ (Scholte aan C. 
van der Meulen, 13.07.1842; geciteerd door Wesseling, Zeel. I, 230).

113  Van Velzen aan Van Raalte, Amsterdam 13.6.1842. Van Velzen baseerde het onderscheid tussen herder en 
leraar op Efeziërs 4:11. Het zou de ‘leraars’ niet toegestaan zijn om de sacramenten te bedienen, wel om te 
leren, te preken en te catechiseren.

114 Brummelkamp aan Van Raalte, 14.10.1842.
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Van Van Velzen heb ik een brief gehad ter verdediging van de aanstelling eens 
oefenaars (Middel) op grond van het alles afdoend argument: dat wij wisten dat 
het van overlange al zoo geweest is. Ik gedenke daarbij aan Zijn (…) brief aan de 
gemeenten!! Welke ons leert dat gewoonte geen bewijs is. Als leeraar onder 
de afgescheidenen vertoont van V. zich als een vijfde wiel aan een wagen.

Middels ambities reikten verder. Op 17 mei 1842 stelde hij de kerkenraad voor blok. 
Hij had voor drie jaar een locatie voor samenkomsten vastgelegd, een pakhuis aan 
de Oudezijds Achterburgwal bij de Zeedijk.115 De kerkenraad weigerde hierin mee te 
gaan. Om Middel tegemoet te komen kreeg hij toestemming om in een extra derde 
dienst op zondag voor te gaan.116 Al snel bleek deze dienst slecht bezocht.117 Som-
mige ouderlingen vonden de toespraken van Middel te plastisch en te speculatief. 
Zo schetste de oefenaar in levendige kleuren hoe de duivelen verademing vonden 
in het ‘pijnigen der verworpelingen’, legde hij het afdalen door de kamerling van 
Morenland uit de trap van de koets allegorisch uit (het afstappen van ‘de laatste 
krukken of valsche steunsels van vertrouwen’) en vergeleek hij het verbouwen van 
vlas op vijftien punten met de bekeringsweg van een gelovige, waarbij hij iedere 
stap ‘heilsnoodzakelijk’ noemde – terwijl agrariërs in de gemeente al snel wisten te 
vertellen dat vlas nogal anders bewerkt werd dan Middel voorstelde.118

Middels positie als oefenaar riep discussie op: mocht hij wel of niet op de kansel 
staan?119 De kerkenraad vond dat hij plaats moest nemen in het ‘bankje voor de pre-
dikstoel’. Maar Middel beriep zich op het profetenambt. Uiteindelijk verleende de 
provinciale vergadering goedkeuring om de preekstoel te beklimmen.120 Maar zijn 
verzoek om te mogen voorgaan bij afwezigheid van Van Velzen, wees de kerkenraad 
af.121 Aan dit geharrewar kwam een eind toen Middel in oktober 1843 een beroep van 
Gorinchem kreeg. Van Velzen adviseerde hem een opleiding bij T.F. de Haan in Gro-
ningen te volgen,122 maar Middel koos voor een verkorte route. Hij liet zich meteen 

115  Vermoedelijk hetzelfde pand waarin Middel voor de hereniging zijn bijeenkomsten hield. Hij had dit pand 
gehuurd voor 275 gulden per jaar (Not 21.6.1842, art. 7; Not 28.6.1842, art. 5).

116  Not 21.6.1842; vgl. Jaarverslag Van Velzen aan het slot van Notulenboek 4 (sept. 1844). De kerkdiensten 
werden gehouden om 8.30u, 14.00u en 17.30u.

117 Not 5.7.1842; Not 13.12.1842.
118  Not 25.10.1842, art.3 (over het leedvermaak van de duivelen en over de kamerling);  Not 16.5.1843 (over het vlas).
119 Zie Not 27.12.1842; 3.1.1843.
120  PVNH 4.5.1843, art. 13. De discussie spitste zich toe op de vraag of Middel een speciaal ambt bekleedde (naar 

het 4e ambt uit de DKO of het ambt van profeet uit de KO van Wezel) of dat Middel gelijk stond aan de andere 
ouderlingen maar dan met spreekrecht. De PVNH oordeelde dat Middel ‘voorgaande in de godsdienstoefening 
zulks niet geacht worde te doen als Leeraar maar als lid der Gemeente.’ Overigens is het de vraag of het convent 
Wezel 1568 werkelijk bestaan heeft. Geen enkele bron uit die tijd wijst daar op. In navolging van Owe Boersma 
overweegt Van Lieburg de optie dat het om een voorbereidende vergadering van Emden 1571 ging, waarbij de 
aanduiding ‘Wezel 1568’ werd gebruikt om tegenstanders op het verkeerde been te zetten. Het vierde ambt van 
‘profeet’ haalde het niet in Emden. Maar de afgescheidenen vonden de ‘profeten’ terug in art. 14 van het convent 
van Wezel (‘leraars en profeten’). Het bood oefenaars ruimte om een stichtelijk woord te spreken. Zie F.A. van 
Lieburg, De reformatorische profetie in de Nederlandse traditie (Apeldoorn 2001).

121 Not 22.8.1843; 10.10.1843; 28.11.1843; 5.12.1843; 19.3.1844; 9.4.1844.
122  PVNH 2.11.1843, art.15; Gods menigvuldige reddingen 87v. Een voorstel bij de PVNH, ingediend door vijf  leden van 

de Amsterdamse gemeente, om in de hoofdstad een ‘propheetenschool’ op te richten, werd verworpen (art. 16).
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door de  provinciale vergadering Zuid-Holland examineren. Dit liep op een teleur-
stelling uit.123 Examinator Van Raalte constateerde bij Middel ‘traagheid in bevatting, 
onjuistheid in oordeel en verwarring in de taal’. Middel zelf dacht daar anders over: er 
waren hem 1700 vragen gesteld, waarvan hij slechts 17 niet had kunnen beantwoor-
den, waaronder vragen waarop ook de examinatoren geen antwoord wisten.124 Als-
nog vertrok Middel op 17 september 1844 met vrouw en kinderen naar Groningen. In 
Amsterdam werd direct de derde dienst op zondag afgeschaft. Na ruim een half jaar 
werd Middel door drie gecombineerde provinciale vergaderingen (Groningen, Fries-
land, Drenthe) opnieuw geëxamineerd, dit keer naar tevredenheid.125 

Hoe ging het verder met Maria Steyling en Maria Aalders? In hetzelfde jaar dat de 
kerkenraad de censuur tegen hen introk, ontstonden nieuwe problemen. Steyling 
bezocht de bijeenkomsten van J.H. Albrecht, voorganger van het orthodox-piëtisti-
sche Deutsche Christentumgesellschaft.126 Een half jaar later bedankte ze voor het 
lidmaatschap.127 Ze vond dat er geen verschil meer was tussen afgescheiden en her-
vormd. Ook Maria Aalders-Steen bleef weg uit de kerkdiensten. In 1843 besloot de 
kerkenraad haar niet langer tot de gemeente te rekenen.128

12.11 Terugblik

De aanleiding van de eerste Amsterdamse twist (1837-1842) lag in het ongenoegen 
over Scholtes preek over het ‘beetje vleesch’. De kritiek stond in een breder kader. Door 
bijdragen in De Reformatie kozen Scholte, Van Hall en Wormser positie tegen het con-
ventikelklimaat. Deze artikelen werden in conventikelkringen zeer kritisch ontvan-
gen. De eerste Amsterdamse twist bracht aan het licht dat onder de predikanten van 
de Afscheiding de conventikelspiritualiteit verschillend getaxeerd werd. Van Velzen 
voelde van huis uit verwantschap, terwijl Brummelkamp de kritiek van Scholte deel-
de. Unaniem waren de predikanten van mening dat de Amsterdamse kerkenraad 
niet zonder instemming van de classis had mogen censureren. Anderzijds laat de 
vergeefse inspanning van de provinciale commissie zien dat de Amsterdamse ker-
kenraad een punt had. Eenmaal predikant geworden van de Amsterdamse gemeente 

123 Not 12.3.1844.
124 Gods menigvuldige reddingen 88 en 90.
125  Not 3.6.1845. Als examinatoren traden op: De Haan, Budding, Brummelkamp en Van Raalte (vgl.  Smits 

I, 343-344). Brummelkamp had er gemengde gevoelens bij: ‘Ik heb Middel nog steeds lief gehad, maar ik 
huiver op het denkbeeld om hem te examineren als leeraar. O ik huiver zoo! Ik gevoel echter dat ik daarom, 
hoe gaarne ik het daarom ook juist zoude willen, niet zal mogen wegblijven….Wat Middel klaagt vat ik niet, 
tenzij dan dat hij meent scheuring tusschen hem en dergelijken en V. Velzen met zijn overigen aanhang 
en niets ter wereld is metterdaad wenschelijker dan dat dat beeld van leem en hout maar dadelijk worde 
verbroken.’ (Brummelkamp aan Van Raalte, 17.4.1844).

126  Not. 13.12.42. Dit gegeven ondersteunt niet de veronderstelling van Smits dat beide vrouwen zich 
bij de kruisgezinden hebben aangesloten (C. Smits, ‘De Afscheiding bewaard’ 219 voetnoot 37): in de 
lidmatenregisters van de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis komen de namen van Steyling en 
Aalders niet voor. Over het Deutsche Christentumgesellschaft: P.N. Holtrop, Tussen pietisme en Réveil. Het 
‘Deutsche Christentumgesellschaft’ in Nederland 1784-1833 (Amsterdam 1975).

127 Not 27.6.1843. De notulen melden dat ze ‘zeer verstoord ’ was richting de hele kerkenraad.
128 Vgl. de aantekening van Van Velzen in het register van gecensureerden.
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deed Van Velzen zijn uiterste best om tot vereniging met de groep Middel te komen. 
Pas in een laat stadium kwam de predikant kritisch tegenover het ongefundeerde bij-
belgebruik van Middel te staan. Het conflict rond Middel maakte tenslotte duidelijk 
dat Wormser een zeer prominente rol binnen de Amsterdamse kerkenraad vervulde. 
Hij weerstond in zijn eentje de druk van vier predikanten. Als Van Velzen de aanhang 
van Scholte in Amsterdam wilde breken, zou hij Wormser buitenspel moeten zetten. 
Dat gebeurde in de tweede Amsterdamse twist.
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13. De tweede Amsterdamse twist 
(1839-1843)

13.1 Inleiding

‘Menigeen doet het beeven, ziende eene geheele scheuring allerwege tegemoet’ –  
schreef Van Raalte naar aanleiding van de crisis bij de Amsterdamse afgescheide-
nen en haar impact op het kerkverband.1 Dat was geen woord te veel gezegd. Raakte 
de eerste Amsterdamse twist het ultra-bevindelijke deel van de gemeente, in de 
tweede Amsterdamse twist kwam het tot een conflict met de aanhang van Scholte. 
Kantelpunt was het jaar 1839: de komst van Van Velzen naar Amsterdam. Er leek 
zich een perspectief te openen op hereniging met de groep Middel. Van Velzen voel-
de zich, evenals zijn moeder, geestelijk verbonden met deze oefenaar. De predikant 
had de tuchtmaatregelen tegen de vrouwen Steyling en Aalders altijd veroordeeld. 
Vanwege deze positie van Van Velzen stond een ander deel van de gemeente juist 
niet bij zijn komst te juichen. Liever zag men daar Scholte of Brummelkamp komen. 
Onder hen waren de ouderlingen Wormser en Budde, alsmede de diakenen Höve-
ker en Lijsen – ambtsdragers die tot dan toe in aanzien stonden bij de gemeente.2 
Omdat Van Velzen een grote rol speelde in de tweede Amsterdamse Twist, volgt nu 
eerst een nadere introductie van deze predikant.   

13.2 Simon van Velzen (1809-1896)

Simon van Velzen werd op 25 december 1809 geboren uit het huwelijk van Simon 
van Velzen en Neeltje Johanna Geselschap, als enige zoon naast een aantal doch-

1  Van Raalte aan Scholte, 10.2.1840 (Smits III, 179). In diverse publicaties kwam de tweede Amsterdamse twist 
fragmentarisch ter sprake. Veel invloed kreeg C. van Proosdij, Ter Gedachtenis, 1835 – 1910. C. Smits toont 
aan dat negatieve kwalificaties van Van Proosdij kritiekloos door anderen werden overgenomen, zoals 
in de studies van H. Bouwman, Crisis der jeugd 34-44, J.C. Rullmann, De Afscheiding 267-271 en J.C. van der 
Does, De Afscheiding 138. Andere weergaven van de tweede Amsterdamse twist zijn te vinden bij: Wormser 
jr., Simon van Velzen 40-54; Wormser jr., Hendrik Peter Scholte 149-176;  L. Oostendorp, H.P. Scholte 117-126; J. 
Stellingwerff, Amsterdamse emigranten, 33-34; M. te Velde, Brummelkamp 120-125; C. Smits, ‘Eerherstel voor 
Ds Simon van Velzen (1809-1896)’, vijf artikelen in: Woord en Wetenschap. Mededelingen van de Stichting voor 
Gereformeerde Wetenschappelijke Arbeid, 7 (1975), nr. 2, 3, 4 en: 8 (1976), nr. 1, 2; ‘De Afscheiding bewaard (de 
strijd vanDs S. van Velzen te Amsterdam)’ in:  Deddens/Kamphuis (red.), Afscheiding-Wederkeer. Opstellen 
over de Afscheiding van 1834 (Haarlem 1984) 195-222. Zie verder: Smits I, 140-142, 147-157; Smits III, 82-88; Smits 
IV, 255-256, 263-276; Smits V, 122v. Smits heeft prachtig werk geleverd met het ontsluiten en annoteren van 
het bronnenmateriaal in het Scholte-archief te Pella (Smits III, V en VI).     

2 Van Velzen, Schorsing 2.
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ters.3 Zijn vader was kostschoolhouder in Amsterdam, waar Frans de voertaal was. 
Simon van Velzen kreeg een gedegen opleiding aan het Athenaeum Illustre, waaraan 
onder meer de gerenommeerde letterkundige D.J. van Lennep verbonden was.4 In 
het najaar van 1829 ging hij theologie studeren in Leiden. Daar zocht hij toenade-
ring tot de ‘club van Scholte’, een kring rond Hein Scholte waar afkeer van de ver-
lichte tijdgeest de vrienden samenbond. De studie was amper begonnen of Van Vel-
zen vertrok als één van de Leidse Jagers naar het opstandige België. Ook Anthony 
Brummelkamp en Hein Scholte namen de wapens op. Op 23 september 1831 keer-
den de Leidse Jagers naar hun studentenstad terug, waar ze met veel ceremonieel 
vertoon werden verwelkomd. Het voor de studie verloren gegane jaar had op Van 
Velzen grote impact: de risico’s van de tocht en de losse zeden bepaalden hem bij 
‘zijn eeuwige belangen’. Hij las werk van de Duitse piëtist Krummacher.5 Een jaar 

3  Uit het huwelijk van Simon van Velzen sr. en Neeltje Johanna Geselschap werden drie kinderen geboren:  
Maria, geb. 12 juli 1807 en gedoopt in de Noorderkerk 29 juli 1807, Geertruide Maria, geb. 29 aug. 1808 en 
gedoopt in de Oudezijds Kapel op 11 sept. 1808 en Simon, geb. 25 dec. 1809 en gedoopt in de Noorderkerk op 
26 dec. 1809. Simon van Velzen sr. stierf op 22 febr. 1833. Neeltje Johanna van Velzen-Geselschap was een 
niet onbemiddelde vrouw, zij werd in 1840 enige erfgenaam en liet bij haar overlijden in 1866 een erfenis 
na met een batig saldo van  f 32.352,85 (acte 2 maart 1866 van boedelscheiding en testamentaire verdeling  
nalatenschap van Neeltje Johanna Geselschap, weduwe van Simon van Velzen sr. in: HCO te Zwolle). Over 
S. van Velzen: J.A. Wormser jr., Simon van Velzen (Nijverdal 1916); Jaap van Gelderen, Simon van Velzen. 
Amsterdam 1809-Kampen 1896 (Kampen 1999); Wesseling, Friesl. II, 22-33; BLNP; genealogische gegevens bij 
D.Th. Kuiper, De Afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht, par. 2.1.

4  Van 1632-1921 was het Athenaeum Illustre gevestigd in de middeleeuwse Agnietenkapel aan de Oudezijds 
Voorburgwal 231 (huidige nummering).

5  Genoemd door L. Wagenaar, Het Réveil en de Afscheiding. De gebroeders Krummacher waren afkomstig uit  
het Duitse Tecklenburg. Zij golden als toonaangevende piëtistische theologen. Friedrich Adolf (1767-1845) 
was de oudste, Gottfried Daniel (1774-1837) de jongste van de broers. De laatste was predikant in Elberfeld 
voordat Kohlbrügge daar kwam. Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868), zoon van Friedrich Adolf 
Krummachter,  bezocht in augustus 1834 Da Costa in Amsterdam.

Simon van Velzen
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later wist hij zich door Christus als redder aangenomen. Vurig zou hij de gerefor-
meerde belijdenis in de Hervormde Kerk verdedigen, zo nam hij zich voor. In mei 
1834 deed hij examen bij het Provinciaal Kerkbestuur Zuid-Holland. Er ontspon zich 
een discussie over Van Velzens ‘steile begrippen’, want de jonge theoloog had de cal-
vinistische predestinatieleer verdedigd en dat viel niet in de smaak bij de verlichte 
theologen. De hoop werd uitgesproken dat Van Velzen zijn verouderde denkbeelden 
spoedig zou loslaten. 

Eenmaal beroepbaar kreeg Van Velzen een uitnodiging van het noordelijke Dro-
geham. Daar maakte zijn preek indruk. Die avond ging ook een verlichte kandidaat 
voor. Van Velzen weigerde hem de hand te geven – een incident dat in Leiden al 
bekend was voordat Van Velzen terugkeerde. De Leidse predikant Lucas Egeling 
berispte de jonge theoloog om dit provocerende optreden. Maar studievriend Schol-
te was ermee in zijn nopjes.6 Van Velzen nam het beroep naar Drogeham aan. Hij 
trouwde op 16 april 1834 met de 17-jarige Johanna Maria Wilhelmina de Moen, waar-
door hij een zwager werd van Anthony Brummelkamp en Albertus Christiaan van 
Raalte, die met twee andere zusjes De Moen trouwden. Op 9 november 1834 werd 
Van Velzen bevestigd als predikant, niet door Scholte – Van Velzens eerste voorkeur 
– maar door collega L. Westerloo van Augustinusga. Het was een plechtig gebeu-
ren: Van Velzen lag geknield in de kerk en vier collega’s legden hem de handen op. 
De oudste sprak tijdens de inzegening: ‘Simon Jonaszoon, hebt gij mij lief?’, waarop 
de woorden volgden: ‘Zoo zegt de Heere: weid mijn schapen.’7 In de middagdienst 
deed Van Velzen intrede met de tekst 1 Korintiërs 9 vers 16: ‘Wee mij, indien ik het 
evangelie niet verkondig.’ Dit alles vond plaats zeer kort na het geruchtmakende 
bezoek van Scholte aan De Cock in Ulrum en de Afscheiding die daar was ontstaan.8 
De kersverse predikant stelde voor om geen gezangen meer op te geven, maar de 
kerkenraad die de afloop van De Cocks optreden kende, ging hier niet mee akkoord. 
Vervolgens pleitte Van Velzen op een bijeenkomst van ringpredikanten, gehouden 
in herberg de Roskam te Kollum, voor een duidelijke binding aan de belijdenisge-
schriften. Maar steun kreeg hij nauwelijks. De gevoelens in Friesland waren geheel 
anders: 120 Friese predikanten zouden een adres ondertekenen waarin ze het te-
gendeel vroegen: geen nadere binding aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. 
Toen Van Velzen op de juni-classis te Dokkum de animo peilde om bij de synode te 
pleiten ten faveure van de belijdenis, liet één van zijn collega’s zijn ongenoegen blij-
ken: liever zou hij z’n hals laten doorsnijden dan een handtekening onder de Dordt-
se Leerregels zetten. Slechts twee predikanten – Simon Hogerzeil van Augsbuurt/
Kollumerzwaag en Geert Landweer van Birdaard – stonden positief tegenover Van 
Velzens initiatief. Maar ook zij deden uiteindelijk niet mee. Dus richtte Van Velzen 
zich in z’n eentje tot de synode. In de zomer van 1835 bezon hij zich op zijn kerkelijke 

6  ‘Zijn gedrag tegen een leugenprediker nog voor zijne beroeping toont ons wat er voor de kerke Gods van 
hem te wachten is; hij staat krachtig voor de waarheid en de Heere heeft hem daarbij eene vrijmoedigheid 
geschonken die de vijanden (…) wel eens lastig zal zijn’ (citaat bij Jaap van Gelderen, Van Velzen 20).

7  Een expliciete verwijzing naar Johannes 21:15-17. Details vermeld door Van Velzen in: Ontboezeming 7.
8 De kerkenraad van Ulrum publiceerde de Akte van Afscheiding en Wederkeer op 13 oktober 1834.
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positie. Hij bezocht Da Costa in Amsterdam, die hem adviseerde te ‘wachten’. 
De synode wees Van Velzens adres als ‘geheel onvoegzaam’ van de hand. Het clas-

sicaal bestuur kreeg opdracht de nieuwe predikant van Drogeham aan te pakken als 
hij zich niet stipt aan de kerkelijke reglementen hield. Daaronder viel ook de bepaling 
van het verplichte gezang uit de Evangelische Gezangenbundel van 1806. Over die 
liedbundel bestond in Drogeham verdeeldheid. De kerkenraad voelde er niets voor de 
zaak op de spits drijven. Toen een gemeentevergadering in juni 1835 duidelijk maakte 
dat men liever niet uit die bundel zong, achtte Van Velzen de tijd rijp om geen enkel 
gezang meer op te geven. Dit negeren van de kerkelijke reglementen kwam hem duur 
te staan. Tegen de zin van de kerkenraad in schorste de classis hem op 15 oktober 1835 
voor een periode van zes weken. Omdat Van Velzen direct in beroep ging mocht hij 
blijven preken. Hij gaf dit keer wel een gezang op, maar velen verlieten de kerk om na 
afloop van het lied terug te keren. Op 17 november 1835 maakte Van Velzen bekend 
dat hij definitief geen gezangen meer zou opgeven. Zodoende liep de schorsing met 
inschakeling van het provinciaal kerkbestuur op 13 januari 1836 uit op een afzetting 
uit het ambt van predikant. De proceskosten (257 gulden) kwamen voor rekening van 
Van Velzen. De predikant stelde een bondige verklaring van afscheiding op, maar 
niemand van de kerkenraad volgde hem, alleen een handjevol gemeenteleden.9 Hij 
verhuisde naar Huizum bij Leeuwarden, om van daaruit te werken aan de opbouw 
van het afgescheiden kerkverband in Friesland. 

Nadat Van Velzens vrouw Johanna Maria Wilhelmina de Moen in 1837 kwam te 
overlijden – ze was amper 20 – trad de predikant op 2 juni 1838 in het huwelijk met de 
26-jarige Johanna Alyda Lucia van Voss, dochter van een raadslid uit Hattem.10 Ook 
dit huwelijk was van korte duur: Van Voss overleed ruim een jaar later. Toen de twee-
de Amsterdamse twist uitbrak, was Van Velzen al voor de tweede keer weduwnaar 
geworden. De predikant trad in september 1841 voor de derde keer in het huwelijk: 
met de 25-jarige Zwaantje Stratingh, dochter van een scheepskapitein uit Delfzijl.11

13.3 De aanloop naar de tweede Amsterdamse twist

In 1837 leek de verhouding tussen Scholte en Van Velzen nog prima. Zo schreef 
Scholte in een presentexemplaar dat hij zijn collega toestuurde: ‘aan mijnen ge-
liefden vriend en broeder in Christo, S. van Velsen, bedienaar des goddelijken 

9  Van Velzen voegde de volgende passage aan de kerkenraadsnotulen toe: ‘Ouderlingen en diakenen 
hebben (…) de gunst van het antichristelijk Bestuur willen behouden (…) Vreeslijke bezoekingen van den 
Allerhoogsten staan daarom deze ongetrouwen te wachten (…) Amen.’ (aangehaald door Van Gelderen, 
Van Velzen 28).

10  Uit dit huwelijk is de later bekende Simon van Velzen jr. geboren: uitgever, steenfabrikant, lid van de Eerste 
en Tweede Kamer. Van Velzens zwager C.G. de Moen huwde in oktober 1836 met Agatha Sophia van Voss 
(een zus van Johanna Alyda Lucia). De familie Van Voss behoorde tot de notabelen van Hardenberg, later 
Hattem (Wesseling, Ov. II, 255).

11  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, waarvan zes de volwassen leeftijd bereikten: Jacobus van 
Velzen (1842), Johanna Neeltje (1844), Margaretha (1846), Johannes (1848), Geertruida Maria (1850), Jurrien 
Hendrik (1852). Zwaantje Stratingh overleed in 1872.
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Woords, ter gedachtenis H.P. Scholte VDM’.12 Spoedig zou hun onderlinge verhou-
ding echter bekoelen. 

In de voorgeschiedenis van de tweede Amsterdamse twist spelen diverse facto-
ren een rol: 1. een verschillende visie op de kerkorde; 2. onenigheid over de wijze 
waarop Van Velzen het beroep naar Amsterdam aannam; 3. ongenoegen over Van 
Velzens prediking; 4. Van Velzens kritiek op Scholtes wijze van examineren. 

13.3.1  discussie over de kerkorde13  
De  eerste synode van de afgescheidenen besloot in 1836 om vooralsnog de Dordtse 
Kerkorde (DKO) te volgen. Scholte, Van Hall en Wormser hadden echter stevige kri-
tiek op deze kerkorde. Ze was gestempeld door overheidsinmenging; ook zou ze op 
hiërarchische leest zijn geschoeid, waardoor de zelfstandigheid van de plaatselijke 
gemeente werd bedreigd;14 verder bond deze kerkorde de gewetens aan bepalingen 
die niet in de Bijbel te vinden waren.15 Volgens Scholte, Van Hall en Wormser kon 
een kerkorde alleen ingevoerd worden als daar een algemeen draagvlak voor was.16 
Een kerkorde was eerder nuttig en goed, dan noodzakelijk. De kerken moesten zich 
alleen binden aan de bijbelse voorschriften.17 Scholte beriep zich op Voetius, die 
ten tijde van de Dordtse synode waarschuwde om de gewetens niet aan menselijke 
bepalingen te binden.18 Het verval in de Hervormde Kerk hing volgens Scholte di-
rect samen met verkeerde bepalingen in de DKO. Indertijd had Koelman al diverse 
artikelen uit deze kerkorde bekritiseerd.19 Advocaat Van Hall was van mening dat 
een kerkorde alleen ‘beginselen’ vaststelde, de toepassing kon in de loop der tijd 

12  Het ging om Scholte, Kort onderwijs in de leere der waarheid en de praktijk der godzaligheid, benevens de historie 
der Heilige Schrift, ten dienste van de jonge kinderen der Gemeente Jesu Christi (Golverdinge ’s-Gravenhage 1837).

13  Voor een overzicht van de verschillende standpunten onder de afgescheiden predikanten: C. Veenhof, 
Kerkgemeenschap en kerkorde. Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de Afgescheiden Kerken tussen 1836 en 1840 
over de Kerkgemeenschap en Kerkorde (Amsterdam 1974) 12-24 en M. te Velde, Brummelkamp 90v.

14  Zie voor de bezwaren van Wormser en Scholte: KR A’dam aan Brummelkamp, 16.2.1838 (CB 91); Scholte, 
‘Kerkeördening’ in: De Ref 1e S (1838) 249-263, m.n. 252, 263, 258-259; ‘Aanmerking’ in: De Ref 1e S (1838) 
359-361; Scholte aan De Cock, 7.12.1838 (Smits III, 113); ‘Iets over de noodzakelijkheid, dat de lidmaten 
der gemeente waakzaam zijn tegen kerkelijke heerschappijvoering’ in: De Ref 1e S (1840) 28-31; recensie 
Wormser van Opwekking tot aanneming van de Dordsche Kerkeordening in: De Ref 1e S (1840) 36-49; De Ref 1e 
S (1840) 94-99; Scholte aan Van der Meulen, 3.12.1840; Scholte aan koning, 5.1.1841 (Smits III, 216; Bos IV, 
438); Scholte aan Van der Meulen, 27.5.1841; adres KR Utrecht aan koning, 22.6.1841 (Bos IV, 441); memorie 
Scholte aan koning, 22.6.1841(Bos IV, 441-442); Scholte, Aanmerkingen 41-43, 51-53, 56-58, 76-78, 99, 104-107.

15  Scholte, Aanmerkingen betreffende een geschrift, getiteld: Verslag van de Synode der Afgescheidene Gereformeerde 
Gemeente in Nederland, gehouden van den 17den November tot den 3den December 1840, te Amsterdam, uitgegeven 
ter inlichting der onderscheidene Christelijk Afgescheidene Gemeenten in Nederland (Amsterdam 1841). Met een 
uitvoerig opstel van Wormser (p. 1-40), diens bezwaren tegen de DKO op p. 3-10.

16 De Ref 1e S (aug 1838) 121v.
17  Scholte, ‘Kerkeördening’ in: De Ref 1e S (1838) 259; Scholte, ‘Heeft een kerkeraad alleen de magt, om de boozen 

uit het midden der gemeente weg te doen?’ in: De Ref 1e S (aug 1838) 117. Scholte verwijst op p. 118 naar de 
kerkordes van Wezel 1568, Emden 1571, Dordrecht 1574, Dordrecht 1578, Middelburg 1581 en ‘s-Gravenhage 
1586. De bestaande verschillen tussen deze kerkordes relativeerden de ‘heilige’ status van de DKO.

18  Voor Voetius’ visie op de kerkelijke vergaderingen: W. van ’t Spijker, ‘De Kerk’ in: T. Brienen, K. Exalto, C. 
Graafland, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie  m.n. 231-238.

19  Zie De Ref 1e S (1837) 416. Uitgerekend in een bespreking van Van Velzens heruitgave van J. Koelman,  Het 
ambt en de pligten der Ouderlingen en Diakenen.



302

variëren.20 Hij bepleitte onafhankelijke afgescheiden gemeenten en verwierp elke 
hiërarchische kerkstructuur ‘welke eene synode in de plaats van den Paus stelt.’21 
Wormser stelde, met een beroep op de puriteinse theoloog John Owen, dat kerkelij-
ke vergaderingen schadelijk waren voor het geestelijk leven van de gemeenten. Het 
geloof werd afhankelijk gemaakt van menselijk gezag. Vooral tekenden Scholte, 
Wormser en Van Hall bezwaar aan tegen de bepaling dat de classis werd ingescha-
keld bij de uitoefening van de kerkelijke censuur.22 Volgens Scholte vond je dit niet 
in het Nieuwe Testament terug: de verantwoordelijkheid van de tuchtuitoefening 
ligt bij de oudsten van de gemeente.23 De inschakeling van de classis had in de loop 
der tijd de uitoefening van de tucht ondermijnd. Het werkt vertragend en komen 
vrijzinnige gemeenten in de meerderheid, dan kunnen rechtzinnige gemeenten 
niets meer beginnen. Daarbij kwam de onwenselijkheid van overheidsinmenging 
in tuchtzaken, die de geschiedenis had laten zien.24 De opstellers van de DKO had-
den hun geesteskind nooit beschouwd als de ultieme kerkorde voor alle tijden. 
Wormser bepleitte een doorgaande ontwikkeling van ‘de historisch-gereformeerde 
beginselen’, met verdiscontering van de eigen tijd.25 De door Wormser opgestelde 
Huishoudelijke Bepalingen – vastgesteld in juli 1837 – waren daarvan een proeve. De 
positie van plaatselijke kerk ten opzichte van het kerkverband werd als volgt vast-
gelegd (artikel 2):  

Ofschoon de Kerkeraad ten volle bereid is, om met de Opzieners van andere 
gemeenten, in gewone Classicale, Provinciale en Synodale vergaderingen, over de 
belangen der Kerk in het algemeen te spreken en te handelen, erkent dezelve ech-
ter buiten zich, geen persoon of vergadering, om eenige magt in de Gemeente uit te 
oefenen; en zal dezelve zoo veel mogelijk, alle zaken, de Gemeente betreffende, zelf 
behandelen, en alleen in zeer gewigtige gevallen, zich met de Kerkeraden van na-
burige gemeenten kunnen vereenigen, om over zoodanige gevallen te raadplegen.

Scholte, Van Hall en Wormser benadrukten de zelfstandigheid van de plaatselijke 
gemeente. Ze zochten voor hun standpunt steun in de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis (art. 7, art. 32): gewoonten en kerkelijke vergaderingen zijn ondergeschikt aan 
Gods Woord. Een systeem van landelijke en provinciale synoden leek Wormser 
overbodig.26 De Bijbel laat duidelijk zien hoe men God behoort te dienen.27 Scholte 

20 Van Hall aan Scholte, 24.8.1836 (Smits V, 294).
21 Van Hall aan Scholte, 7.9.1837 (Smits V, 356).
22  Scholte, ‘Heeft een kerkeraad alleen de magt, om de boozen uit het midden der gemeente weg te doen?’ De 

Ref 1e S (aug 1838), 123-131.
23 Vgl. hoofdstuk 12, voetnoot 32. 
24 Zie nawoord Scholte in: Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion 72.
25 Scholte, Aanmerkingen 11-15, 22.
26 Wormser, ‘Over het verroepen van Leeraars’ in: De Ref 2e S (1842) 167-168.
27 ‘Kerkeördening’ in: De Ref 1e S (1838) 259.
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noemde fixatie op de kerkorde een teken van geestelijke armoede.28 Graag spiegel-
de de groep Scholte zich aan de eenvoud van de vroegchristelijke gemeenten.

Scholte concipieerde – in strijd met de afspraak op de eerste synode – een eigen 
provinciale kerkorde, daarin bijgestaan door zijn vriend, de jurist Van Hall.29 Aan-
leiding: de koning vroeg in het Koninklijk Besluit van 5 juli 1836 om het overleggen 
van reglementen en statuten om langs die weg in aanmerking te komen voor gods-
dienstvrijheid. De nieuwe provinciale kerkorde voorzag daarin. Deze provinciale 
kerkorde kon prima de DKO vervangen, vond de groep Scholte. De predikant stuur-
de in aanloop naar de synode van Utrecht (sept. 1837) de ontwerp-kerkorde aan alle 
gemeenten toe. Scholte verkeek zich echter op de weerstand tegen zijn solistische 
optreden.30 De Cock, Van Velzen en Brummelkamp vonden het ontwerpen van de 
kerkorde de taak van een landelijke synode.31 Van Velzen sprak van een compleet 
gebrek aan respect voor de gereformeerde traditie: hoe kon Scholte in één keer het 
beproefde werk van de vaderen aan de kant schuiven en het zelf beter menen te we-
ten? Scholte beweerde wel een  afkeer van kerkelijke hiërarchie te hebben, maar hij 
trad  zelf hiërarchisch op, door in z’n eentje een kerkorde te vervaardigen.32

Onder invloed van Scholte en Wormser vroeg de provinciale vergadering 
Noord-Holland aan de Utrechtse synode om geen bindende kerkorde uit te vaardi-
gen, maar plaatselijke kerken gelegenheid tot toetsing te bieden.33 Dit voorbehoud 
ergerde Van Velzen dermate dat hij een aanpassing van de lastbrief van Noord-Hol-
land eiste.34 Daarop riep Scholte op 9 september 1837 nogmaals de provinciale ver-
gadering bij elkaar. Men besloot niet aan het verzoek van Van Velzen te voldoen: 
Noord-Holland zou alleen meewerken aan een ontwerpkerkorde.35 

Direct bij de aanvang van synode maakte Scholte het voorbehoud van zijn provin-
cies bekend. Hij stond daarin echter alleen. De synode vervaardigde vervolgens een 
aangepaste kerkorde. Zonder enig voorbereidend werk werden alle artikelen van 
de DKO in veertien zittingen behandeld. Daarbij konden de afgevaardigden kiezen 

28  De Ref 1e S (1840) 36-49. Over de eenstemmigheid tussen Wormser en Scholte: ‘Het is Ueerw. bekend, hoe 
zeer ik over het geheel ook daarin [de kerkorde, jhs] uwe gevoelens deel’ (Wormser aan Scholte, 14.12.1840; 
Smits III, 103).

29  Zoals blijkt uit het In Memoriam over Van Hall, door Scholte in De Ref 1e S (1838) 191-196 geplaatst. Veenhof 
behandelt de visie van Scholte op de kerkorde geheel geïsoleerd van Van Hall. Vooral de door Smits 
gepubliceerde briefwisseling tussen Scholte en Van Hall verschaft hierin nieuw licht.    

30  Veenhof, Kerkgemeenschap en kerkorde 18v. Scholtes ontwerp van de provinciale kerkorde werd door Van 
Velzen in Friesland afgewezen. Ook Van Raalte in Overijssel nam het concept niet in behandeling.

31  Scholte aan Van Hall, 1.6.1837 (Smits V, 354), Van Hall aan Scholte, 31.7.1837 (Smits V, 370). Tussen Van Hall 
en Van Velzen ontspon zich een discussie over de kerkorde. Van Velzen verdedigde ‘het regt van hooge 
en lagere kerkvergaderingen.’ Zie Van Hall aan Scholte, 21.8.1837 (Smits V, 371) en Van Hall aan Scholte, 
21.9.1837 (Smits V, 380). Van Hall beschouwde de kerkorde als een ondergeschikte zaak, waarover de 
Utrechtse synode geen bindend besluit moest nemen, een kerkorde had geen goddelijk gezag (Van Hall aan 
Scholte, 7.9.1837; Smits V, 376).

32 Van Velzen aan Budding, 26.7.1837; vgl. Veenhof, Kerkgemeenschap en kerkorde 20.
33 PVNH 5.8.1837, art. 7 en 16 (Smits III, 335, 337).
34 PVNH 9.9.1837, art. 6 (Smits III, 339).
35 PVNH 9.9.1837, art. 8, 13, 15 (Smits III, 339-341).
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uit: handhaven, wijzigen of schrappen.36 Ook Scholte deed in de stemrondes mee. 
Een serie voorbereidende artikelen, te beschouwen als Scholtes kroonjuweel, werd 
als preambule aan de nieuw kerkorde toegevoegd: alleen belijdende leden en hun 
kinderen golden als leden van de gemeente, kerkelijke vergaderingen hebben geen 
‘heerschappijvoerende’ macht,37 ouderlingen en diakenen dienen in het ambt voor 
heel hun leven.38 Eind september 1837 was de Utrechtse kerkorde (UKO) gereed.39 
Met het eindresultaat hoefde Scholte niet ontevreden te zijn.40 Van Velzen schreef 
echter een voorrede die olie op het vuur gooide. Hij liet op voorhand weten dat ge-
meenten die deze kerkorde niet accepteerden, zich Gods toorn op de hals haalden. 
Scholte zag er een poging in dat ‘sommige toongevers [lees: Van Velzen] de onkun-
dige menigte tot hunne oogmerken zoeken te gebruiken.’41 Hij ontkende dat de 
UKO rechtsgeldig was in de kerken van de Afscheiding.42 Scholte vond dat met een 
provinciale regeling kon worden volstaan.43 In de UKO zou het gezag van de kerken-
raad over de gemeente te veel op losse schroeven komen te staan, omdat de meer-
dere vergaderingen boven de kerkenraad stonden.44 Het valt te betwijfelen of deze 
taxatie van Scholte en de zijnen juist is.45 Gevolg was wel dat de UKO niet aanvaard 
werd in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en zuidelijk 
Gelderland. Naar Scholtes mening was een kerkorde alleen bedoeld om zaken tus-
sen opzieners te regelen.46  

36  Er werden 45 artikelen van de DKO veranderd, 8 weggelaten en 33 ongewijzigd overgenomen (zie Veenhof, 
Kerkgemeenschap en kerkorde 22v).

37  Vgl. Scholte aan Van Hall, 3.10.1837 (Smits V, 385-386); Scholte aan Van Hall, 28.10.1837 (Smits V, 393). Vgl. 
Scholtes instemming in: ‘Heeft een kerkeraad alleen de magt, om de boozen uit het midden der gemeente 
weg te doen?’ in: De Ref 1e S (aug 1838) 120. Het ging om  art. 42 UKO versus art. 27 DKO.

38  Mogelijk dat Scholte inspiratie opdeed in Koelmans reformatieprogramma De pointen van nodige reformatie. 
Volgens Koelman  was het ambt van ouderling en diaken niet op te vatten als een ‘erebaantje’. Hij bepleitte 
een levenslange dienst met mogelijkheid van bezoldiging door de gemeente. Dan zouden ook arme leden, 
die beschikten over geestelijke gaven, benoemd kunnen worden (W. van ’t Spijker, ‘Koelman’ 159).

39  Over de UKO: Bouwman, De crisis der jeugd 23-30;  Te Velde, Brummelkamp 96-98, 103-106; Veenhof, 
Kerkgemeenschap en kerkorde 22-28. Voor tekst UKO zie: Handelingen en Verslagen Synoden (1984), bijlage B.

40  ‘Ons geheele eerste Hoofdstuk is met eenige verandering en vermeerdering aangenomen. Het fundament is 
goed, en het was ook vooral dit, waartegen de Cock ijverde’ (Scholte aan Van Hall, 28.10.1837; Smits V, 394); vgl. 
Scholtes opmerkingen aan de koning (Bos IV, 230-231). Art. 12 van de UKO had volgens De Reformatie ‘uitnemend’ 
geformuleerd dat een classis niet anders was dan de kerkenraad over enkele gezamenlijke gemeenten en dat 
een synode niet anders was dan een kerkenraad van het hele land. Er was geen toename van macht, zie ‘Over 
classicale, provinciale en synodale vergaderingen, en derzelver magt,’ in: De Ref 1e S (1838) 139.

41 Veenhof, Kerkgemeenschap en kerkorde 47. 
42 Vgl. De Ref 1e S (1838) 359-361.
43  Zie HandSyn 1837, art. 47; Scholte aan De Cock, 7.12.1838 (Smits III, 114). Typerend is de wijze waarop Scholte 

als secretaris van de Utrechte synode het Utrechts reglement op 18 dec. 1837 de koning aanbood, namelijk 
‘geensints als de aangenomene ordening aller gemeenten in ons vaderland,’ want: ‘wij kennen geene 
eenheid door synodale dwang’ (Bos IV, 230).

44 a.a. 359v.
45  Veenhof stelt terecht dat Scholtes kritiek op het hiërarchische karakter van de UKO nogal overtrokken was: 

noch de DKO noch de UKO pretendeerde een analogie te bieden tussen het gezag van de kerkenraad over de 
gemeente en het gezag van een meerdere vergadering over een mindere vergadering (p. 28v).

46  Scholte verwees hiervoor naar art. 32 NGB. In de gemeente gold alleen een beroep op Gods Woord (361).
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De Amsterdamse kerkenraad volgde de visie van Scholte.47 Het stak de raad dat de 
synode de lastbrief van de provinciale synode Noord-Holland zonder pardon aan 
de kant had geschoven.48 Bovendien had Wormser – in samenwerking met Schol-
te – gewerkt aan de totstandkoming van een Huishoudelijke Reglement, waarmee de 
gemeenten plaatselijk erkenning van de koning konden krijgen.  

De kwestie kwam op scherp te staan toen Van Velzen in een voorwoord bij de acta 
van de Utrechtse synode stelde: wie de UKO niet aanvaardt staat op één lijn met Ko-
rach, Dathan en Abiram in hun opstand tegen het gezag van Mozes.49 Dit standpunt 
verkondigde Van Velzen luid en duidelijk in Amsterdam, toen hij op 2 maart 1838 
aanwezig was op de kerkenraad. Toen hij niemand van zijn visie wist te overtui-
gen weigerde hij nog enig ambtswerk te verrichten.50 Op de kerkenraad liet hij een 
scherpe brief achter:51 

Maar ik vorder, en niet ik, maar de Heere, dat gij aan de regering der Kerk, dat 
is de Synode, zult onderworpen wezen. Wilt gij dit niet, dan kunt gij geene 
leden der Gereformeerde Kerk, veel minder Ouderlingen zijn; want de leden 
behooren zich aan de kerkelijke tucht en dus ook aan de regering der Kerk te 
onderwerpen (...) En zijn deze uitverkorenen [nl. de synodeleden, jhs] tot de 
regering verder gegaan als gij gemeend hadt, dat is een nieuw bewijs dat Gods 
wegen hooger zijn dan uwe wegen, en Zijne gedachten dan uwe gedachten. 
Gij zult voorzeker begeeren, dat de Gemeente aan den Kerkeraad onderwor-
pen is, maar dan moet ook de Kerkeraad aan de Synode onderworpen zijn.

Scholte, Van Hall en Wormser zagen in deze woorden hun angst voor hiërarchie 
uiteraard geheel bevestigd. De Amsterdamse kerkenraad legde de brief van Van 
Velzens naast zich neer en verweet de predikant dat hij de raad ‘oogenblikkelijk 
buiten de kerk’ had gezet, zonder bewijs te leveren dat Amsterdam in strijd met 
Schrift en belijdenis had gehandeld. Dit onbuigzame optreden van Van Velzen 
was in deze tijd geen incident. Dezelfde aanpak koos hij tegenover de kerken-
raad van Birdaard: toen men daar een  besluit van de provinciale vergadering 
Friesland (1 januari 1839) om het optreden van oefenaars aan banden te leggen 
niet onmiddellijk wilde uitvoeren, verklaarde Van Velzen niet langer voor deze 
‘bokken’ te willen preken. Een complete verstoring van de onderlinge verhou-
dingen was het gevolg.52 En toen Van Velzen de wettigheid van een provinciale 
vergadering Friesland, Groningen en Drenthe (20 maart 1844) betwistte – omdat 
de classis Leeuwarden ontbrak – verliet hij resoluut de bijeenkomst om de vol-

47  Vgl.: KR A’dam aan Brummelkamp, 30.1.1838 (CB 85) en idem, 16.2.1838 (CB 91); Scholte aan Van Hall, 
30.3.1838 (Smits V, 448).

48  Voor de bezwaren: Van Velzen aan KR A’dam, 19.2.1838 (= bijlage I in: Scholte, Aanmerkingen 83); CB 91: KR 
aan Brummelkamp, 16.2.1838.

49 HandSyn 1837, VII.
50 Van Velzen aan KR A’dam, 19.2.1838; Scholte, Aanmerkingen 85; KR aan Van Velzen, 2.3.1838 (CB 94).
51  Van Velzen aan KR A’dam, 19.2.1838; vgl. bijlage I in: Scholte, Aanmerkingen  83-84; Veenhof, Kerkgemeenschap 

en kerkorde 29-30. Veenhof kwalificeert het optreden van Van Velzen als hiërarchisch en tiranniek (32).
52 Wesseling, Friesl. I, 166-168.
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gende dag schriftelijk te eisen dat men stopte met vergaderen. De afgevaardig-
den besloten evenwel met overweldigende meerderheid om door te gaan.53

Van Velzen was niet de enige criticus van de Amsterdamse kerkenraad. Ook  
Brummelkamp liet Amsterdam weten dat de kerkenraad gebonden was aan de 
UKO. Daarop ging de Amsterdamse kerkenraad in de periode maart tot mei 1838 
over tot toetsing van deze kerkorde.  De raad wijzigde of schrapte elk artikel waar-
in men enig risico op machtsmisbruik bespeurde. De provinciale vergadering 
Noord-Holland nam in haar vergadering van 2 juni 1838 vervolgens de door Amster-
dam gereviseerde kerkorde over.54 Maar deze aanpak was tegen de zin van Brum-
melkamp: zo bleef er niets van de landelijke kerkorde over, liet hij weten. De UKO 
was zelf al op basis van compromissen vastgesteld.55

Intussen volgden Scholte en Van Hall met argusogen het optreden van Van Vel-
zen in Amsterdam. Opgelucht constateerde Scholte dat Wormser de druk van Van 
Velzen had weerstaan.56 Van Hall bespeurde bij Van Velzen ‘dwaling en doordrij-
vende hoogmoed.’57

Scholte werkte verder aan een huishoudelijk reglement om bij de koning erken-
ning te verkrijgen: het ‘Utrechts Reglement’.58 Alleenheerschappij van Gods Woord 
en bescherming van de gemeente tegen hiërarchie waren daarin de speerpunten. 
Gemeenteleden mochten kerkenraadsvergaderingen bijwonen. Het kerkverband 
bleef buiten beeld. Dit was Wormser te minimalistisch. Hij riep Scholte op tot meer 
‘ vastheid’ in het kerkelijke samenleven.59

13.3.2 onenigheid over de wijze waarop Van Velzen het beroep naar Amsterdam aannam  
De gemeente had al langere tijd geprobeerd een eigen predikant te krijgen. Scholte 
had als stichter en ondersteuner van de gemeente de voorkeur, maar die had tot drie 

53 Wesseling, Friesl. II, 242.
54 PVNH 2.6.1838, art. 2, 3 (Smits III, 344-345).
55 CB 103: KR A’dam aan Brummelkamp, 20.4.1838; vgl.: CB 96: idem, 16.3.1838.
56  ‘Te Amsterdam heb ik het zeer goed bevonden; de kerkeraad aldaar wordt bekrachtigd in het geloof en 

gaat regt door’ (Scholte aan Van Hall, 5.5.1838; Smits V, 465); vgl.: Scholte aan Van Hall, 19.6.1838, 23.6.1838 
(Smits V, 474, 476).

57  Van Hall aan Scholte, 17.2.1838 (Smits V, 437) en Scholte aan Van Hall, 14.2.1838, 19.2.1838 (Smits V, 434, 438).
58  Zie De Ref 1e S (1840) 28-29; De Ref 2e S (1841) V-VIII; Scholte aan Gefken, 5.1.1843; Scholte, Aanmerkingen 54-

55, 59, 103-107; C. Smits geeft een opsomming van verschillen met de DKO (III, 233-244).
59  Wormser aan Scholte, 14.12.1840 (Smits III, 103). Opmerkelijk is dat Wormser in de jaren 1850 – de tijd dat 

de kwestie Meyboom speelde – veel positiever over de DKO oordeelde. Dordt was uit de kerk opgekomen in 
tegenstelling tot het Algemeen Reglement van 1816, en wat de classis Amsterdam bij haar protest in 1816 
had voorspeld – aantasting van de leer – was binnen veertig jaar werkelijkheid geworden. ‘Wij weten hoe 
bekommerd de meest Godsdienstigen zijn, dat men, tredende buiten de inrigtingen, die de wijsheid der 
Vaderen heeft vastgesteld, van schrede tot schrede zal voortgaan in het veranderen der meest gewigtige 
leerstukken, en door eene ongeregelde zucht tot het nieuwe de Godsdienst in de hartader zal aantasten’ (vgl. 
Wormser, Het Klassikaal Bestuur van Amsterdam in 1854, gevreesd en voorspeld door de Klassis van Amsterdam 
in 1816 (Van Peursem Amsterdam 1854) 16 [iG]. Het protest van de classis Amsterdam uit 1816 nam Wormser 
integraal over op pp. 5-17. Saillant detail: R.J. van der Meulen was preses van de classis Amsterdam in 1816 
én bestuurder van de classis Amsterdam in 1854 in de zaak Meyboom.
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keer toe bedankt.60 Ook Van Raalte en Brummelkamp namen een beroep van de 
Amsterdamse gemeente niet aan. Ze meenden hun provincies niet zonder predi-
kant te kunnen achterlaten. Toen Van Velzen op 28 november 1838 voor de tweede 
keer door Amsterdam werd beroepen, vond ook hij het onverantwoord om Fries-
land herderloos achter te laten. Hij bedacht daarop een eigen constructie: hij nam 
het beroep aan en bleef tegelijk predikant van Friesland. In een brief van 26 januari 
1839 deelde hij dit aan de Amsterdamse kerkenraad mee. Zodra er meer predikan-
ten beschikbaar kwamen zou hij kiezen tussen Friesland of Amsterdam.61 

Deze wijze van aannemen riep in Amsterdam verdeeldheid op. Sommigen toon-
den begrip voor de afweging van Van Velzen.62 Maar anderen, met Wormser voor-
op, wilden hier niets van weten. De discussie spitste zich toe op de vraag of Van 
Velzen kon weten dat Amsterdam het beroep plaatselijk had bedoeld. De tekst van 
de Amsterdamse beroepsbrief gaf hierover geen uitsluitsel.63 De kerkenraad deel-
de Van Velzen daarom alsnog mee hoe het beroep bedoeld was.64 Van Velzen bleef 
echter bij de manier waarop hij het beroep had aangenomen. De meerderheid van 
de Amsterdamse kerkenraad wilde hierin berusten.65 Dat gold niet van de ouder-
lingen Budde en Wormser, en de diakenen Höveker en Lijsen. Zij meenden dat Van 
Velzen een dubbele agenda voerde.66 Want bij het eerste beroep in maart 1837 had 
hij gezegd Friesland niet te kunnen verlaten, hij wist dus heel goed hoe het beroep 
bedoeld was. En nog in december 1838 sprak de predikant over ‘het gevoel van de 
smart, welke mij eene scheiding van de gemeenten in deze provincie zoude veroor-
zaken’.67 Voor hulpdiensten had Amsterdam hem niet nodig, daarvoor was Schol-
te beschikbaar. Verder hekelde Wormser het feit dat Van Velzen zich niets aantrok 
van de nadere explicatie van de Amsterdamse kerkenraad. De predikant had alsnog 
voor het beroep moeten bedanken als hij zijn Friese werkgebied niet kon verlaten, 

60  Na zijn afscheiding in Genderen verhuisde Scholte naar Gorkum. Vandaaruit bearbeidde hij de zuidelijke 
provincies (Scholte aan Budding, 24.8.1835; vgl. L. Oostendorp, Scholte 119). Het eerste beroep van 
Amsterdam vond plaats op 16 nov. 1835 (beroepsbrief Scholte House Pella). Scholte bedankte voor het 
beroep omdat hij zich niet aan één plaats wilde binden (vgl. Gunning, Budding 471). Het tweede beroep 
kreeg Scholte op 12 jan. 1837 (lijst van texten), het derde beroep volgde op 5 okt. 1838. Scholte woonde sinds 
februari van dat jaar in Utrecht. Het laatst uitgebrachte beroep liet geen overtuigende meerderheid zien 
(op 3 okt. kreeg Scholte 27 van de 108 stemmen, op 28 nov. in de eerste ronde 27 van de 68 stemmen en Van 
Velzen 32; in de tweede ronde Scholte 33 en Van Velzen 35 stemmen). 

61 Provinciale Vergadering Friesland 1.1.1839, art. 12.
62 Wormser in: De Ref 1e S (1840) 138.
63 Not 159, 30.11.1838; CB 135: Beroepsbrief aan Van Velzen, 30.11.1838.
64  Not 171, 1.2.1839; CB 141: Brief aan Van Velzen, 1.2.1839. C. Smits stelt ten onrechte dat de Amsterdamse 

kerkenraad Van Velzen onheus bejegend heeft, door aan Scholte toe te staan wat men Van Velzen ontzegde 
(Smits I, 148; III, 83; Afscheiding-Wederkeer 207). De kerkenraad vroeg namelijk ook van Scholte het beroep  
plaatselijk aan te nemen (zie Beroepsbrief aan Scholte, 5.10.1838; Smits III, 83). 

65 Not 172, 8.2.1839.
66  Over de bezwaren van Wormser tegen de manier waarop Van Velzen het beroep aannam: De Ref 1e S (1840) 

133-140, 181-203 (vooral 182-183). 
67 De Ref 1e S (1840) 138-139; zie verder Not 161. De brief van Van Velzen was getekend 7.12.1838.
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zoals in een soortgelijke afweging Brummelkamp ook had gedaan.68 
Van Velzen had echter redenen om het beroep ditmaal aan te nemen. Die maakte 

hij duidelijk aan de provinciale vergadering Friesland: een predikant in Amsterdam 
was noodzakelijk ‘vooral wegens de invloed welke van daar op andere Gemeenten 
uitgeoefend werd’. Scholte en zijn scribenten hadden in De Reformatie dingen ge-
schreven die ‘voor de waarheid nadeelig en tot ergernis of ook ontrusting der Ge-
meenten strekte’.69 Nu Van Velzen de mogelijkheid kreeg de invloed van Scholte op 
een centrale plaats terug te dringen, greep hij die kans aan. Terecht voelde Wormser 
dit aan.70 Deze machtskwestie verklaart het eindeloze geharrewar in de discussies 
rond het beroep.71 

Van Velzen vond dat de kerkenraad, met steun van de gemeente, het verzet van 
Wormser, Budde, Höveker en Lijsen moest breken.72 De Amsterdamse kerkenraad 
zag echter in deze gespierde taal geen heil.73 Op 5 april 1839 stemde Van Velzen in 
met een door Wormser opgestelde compromisverklaring: de predikant zou Fries-
land slechts zo lang dienen als voor de gemeenten daar nodig was.74 De Amster-
damse kerkenraad bedankte Scholte voor de  bewezen diensten,75 die daarna een 
soort afscheidspreek hield waarin hij de gemeente subtiel voor Van Velzen waar-

68  CB 85: KR A’dam aan Brummelkamp, 16.3.1838; CB 101: Bekendmaking bericht Brummelkamp, 20.4.1838. 
Wormser hierover in De Ref 1e S (1840) 133. Amsterdam maakte Brummelkamp duidelijk dat men geen 
combinatie met Gelderland wilde, maar het beroep plaatselijk bedoelde. In een omgekeerde situatie had 
Scholte bedankt voor het beroep van Utrecht, toen die gemeente geen combinatie wilde aangaan met 
’s-Graveland, waar Scholte op had aangedrongen (Smits IV). Om die reden is Scholte nooit als predikant 
van Utrecht bevestigd, hoewel hij daar woonde en werkte. Brummelkamp deelde de taxatie van Wormser 
dat Van Velzen zich door de manier waarop hij het beroep op eigen voorwaarden aannam, zich had 
ingedrongen in de Amsterdamse gemeente (Brummelkamp aan Wormser, 14.2.1839; Smits III, 94).

69 Provinciale Vergadering Friesland, 1.1.1839, resp. art. 12 en 7.
70  ‘Dat zijne [nl. Van Velzen] handelwijze alzoo was om den invloed alhier van UwelEerw. en van de 

kerkeraadsleden die doorgaans met U eenstemmig gevoelen, tegen te gaan. Dit had ik reeds van den 
beginne af vermoed’ (Wormser aan Scholte, 20.3.1839; Smits III, 92).

71  Een complicerende factor in de discussie was het standpunt van Wormser over het ‘verroepen’: het beroepen 
van een predikant die elders met vrucht werkzaam is. Wormser meende op grond van Handelingen en Titus 
dat dit ‘verroepen’ onschriftuurlijk was (Not 173, 15.2.1839). Hij sprak van een zonde tegen het tiende gebod: 
men begeerde een predikant van een andere gemeente. Zie ‘Bedenkingen tegen het verroepen van leeraars’ 
in: De Ref 1e S (1839) 9-26, d.d. 5.6.1839, met een instemmend naschrift van Scholte; verder: ‘Opmerkingen 
over het zenden van Leeraren,’ in: De Ref 1e S (1839) 132-149 eveneens van Wormser, d.d. 10.8.1839. Uit een 
recensie van een publicatie van Couprie blijkt dat Wormser niet in alle gevallen tegen het beroepen van 
een predikant was. Wormser beriep zich voor zijn visie op oude kerkordes in: De Ref 1e S (1840) 222-232. 
Zowel Van Velzen als Brummelkamp legden een verband tussen Wormers kritiek op het ‘verroepen’ en de 
kritiek op het beroep van Van Velzen naar Amsterdam (vgl. De Schorsing 3; Brummelkamp aan Wormser, 
14.2.1839; Smits III, 94). Wormser ontkende dit verband expliciet op de vergadering van maart 1840. Het 
springende punt was voor hem: Van Velzen had het karakter van het beroep niet naar eigen goeddunken 
mogen veranderen (PVNH Scholte, 21/22.2.1840, art. 16; Smits III, 358).

72  Op 22 maart 1839 ontving Amsterdam een brief met deze strekking (Wormser 191), die volgens Scholtes 
aantekeningen ‘14 zijden’ telde (aantekeningen PVNH maart 1840).

73  Van Velzen schreef: ‘Omdat dit besluit een besluit der gemeente is, mag zich geen schepsel daartegen 
verzetten. Wij mogen dezulken niet in de gemeente lijden’ (Wormser 195).

74 Not 188, 26.4.1839 (art. 12).
75 Not 187, 19.4.1839; Not 188, 26.4.1839 en CB 155: Brief aan Scholte, 26.4.1839 (Smits III, 253-257).
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schuwde.76 Op 16 juni 1839 bevestigde De Cock – niet Scholte – de eerste predikant 
van de Afgescheiden Gemeente in Amsterdam.77

13.3.3 kritiek op Van Velzens prediking
Al snel kon een klein deel van de gemeente zich niet vinden in Van Velzens predi-
king.78 Weer was Wormser de drijvende kracht achter de kritiek. Inzicht in de onvre-
de geeft een gezamenlijke brief van Wormser en Höveker aan hun vriend De Moen.79 
Van Velzen zou in zijn preken benadrukken ‘hoe de mensch niet zalig kan worden’, 
te veel ontbrak de oproep om op Gods beloften te vertrouwen en de aansporing tot 
een christelijke levenswandel. De predikant  zou de gereformeerde waarheden han-
teren ‘als slagboomen, die het ingaan beletten’. In een preek over Johannes 14:6 (Jezus’ 
woord: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’) legde hij veel nadruk op de mense-
lijke onmacht: een mens kon en mocht niets doen, alle ‘mensenwerk’ viel onder Gods 
oordeel.80 Wormser vergeleek Van Velzens prediking met een gevangene die steeds te 
horen krijgt: ‘indien gij geen pardon krijgt, blijft gij altoos gevangen’.81 De predikant 
zou te veel aansluiten bij de lijdelijke houding in de gemeente. Zo werd ‘alle geestelijk 
leven uitgedoofd, onder den naam van groote regtzinnigheid.’82 

Op de achtergrond speelden theologische verschillen een rol. Van Velzen had van 
huis uit affiniteit met de conventikelspiritualiteit, zijn moeder koos onomwonden 
voor oefenaar Middel in de eerste Amsterdamse twist. Typerend is in dit opzicht de 
vraag, door Van Velzen op de provinciale vergadering Noord-Holland gesteld, of hij 
soms als Brummelkamp – bekend om zijn ruime heilsaanbod – moest preken.83 Dat 
was inderdaad wat de groep Wormser verlangde.

13.3.4 procedurele kritiek op door Scholte geëxamineerde kandidaten   
Een laatste aspect als opmaat naar het conflict was de wijze waarop Scholte enkele 
predikanten had geëxamineerd. Deze kwestie hing samen met de kerkorde. Wat 
voor Van Velzen als bindend kerkrecht gold, kon dat voor Scholte en zijn medestan-

76  Zoals blijkt uit een schrijven van drie Amsterdamse ouderlingen aan Scholte in aug. 1839 (Smits V, 127); vgl.: 
Van Velzen aan Scholte, 17.8.1839 (Smits III, 145).

77  Al vanaf 17 mei 1839 trad Van Velzen op als vaste preses van de kerkenraad. Men besloot op die datum dat 
Van Velzen officieel zijn verbintenis met de afgescheiden gemeente van Drogeham beëindigde, conform 
het advies van Scholte (Not 191, 17.5.1839; vgl. CB 155: Brief aan Scholte, 26.4.1839).

78  Zie hierover: De Ref 1e S (1840) 241-244; PVNH Scholte, 21/22.2.1840, art. 12, 13, 14, 16, 24, 25, 27 (Smits III, 353-
365). Drie preken werden als voorbeeld aangehaald (art. 13, 14); Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840.

79 Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840.
80 PVNH Scholte, 21.2.1840, art. 13.
81 PVNH Scholte, 21/22.2.1840, art. 25 (Smits III, 361).
82  PVNH Scholte, 21/22.2.1840, art. 24. In dezelfde lijn bepleitte Wormser in zijn studie De Kinderdoop een 

ruime, wervende verkondiging op basis van Gods ruime doopbeloften (p. 39). Wormser keerde zich tegen 
de ‘bekrompen richting’ onder de lijdelijke bevindelijken, waar het evangelie werd bedekt in plaats van 
ontsluierd. Hij vond hun praktijk in strijd met Gods Woord en de gereformeerde confessie. 

83 PVNH Scholte 21/22.2.1840, art. 12 (Smits III, 356).
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ders niet zijn, omdat zij de UKO niet hadden aanvaard.84 In Amsterdam waren de 
kerkenraadsvergaderingen vrij toegankelijk en gingen ook ouderlingen in trouw-
diensten voor.85 Men hanteerde hier het Huishoudelijke Reglement van Wormser, op 
basis waarvan de gemeente door de koning was erkend. Dit alles speelde een rol 
toen twee door Scholte opgeleide mannen op 22 en 23 november 1839 op de ker-
kenraadsvergadering van Utrecht werden geëxamineerd, in aanwezigheid van af-
gevaardigden van de classes ’s-Gravenhage, Dordrecht, Langerak en Zaltbommel. 
Scholte had drie predikanten als examinator uitgenodigd, maar Van Raalte had het 
te druk, Brummelkamp was bezig met verhuizen en Gezelle Meerburg had niet ge-
reageerd.86 Op de eerstvolgende zondag had Scholte de kandidaten H.G. Klijn en C. 
van der Meulen als predikant bevestigd. 

Van Velzen achtte deze gang van zaken in strijd met de UKO: er hadden drie predi-
kanten aanwezig moeten zijn.87 Onuitgesproken bleef de vraag waarom Van Velzen 
– de meest nabije predikant – was gepasseerd als examinator. Van Velzen zette de 
zaak op scherp. In een brief aan de kerkenraad van Utrecht liet de raad van Amster-
dam weten dat hij de toegelaten predikanten niet zou erkennen.88 Een minderheid 
van de Amsterdamse kerkenraad – het bekende viertal – vond echter dat Amster-
dam zich niet moest bemoeien met zaken in Utrecht.89 Zij wensten zich niet aan de 
UKO te binden. 

13.4 Scholtes persoonlijke aanval op Van Velzen  

Als door een wesp gestoken sloeg Scholte terug. Hij reisde op 20 december 1839 
naar Amsterdam, vermoedelijk niet wetend dat Van Velzen uitstedig was.90 Op 
de kerkenraad las hij een brief van de Utrechtse raad voor die een verdediging be-
helsde van de door Scholte  afgenomen examens.91 De Amsterdamse predikant 
werd verweten met een dubbele maat te meten, want Van Velzen had destijds de 

84  PVNH 13.8.1838, art. 5: ‘Na vele gesprekken stelt Ds Van Velzen voor, dat ieder vrij zal zijn in het stuk der 
Kerkeordening, hetgeen door de vergadering wordt ingestemd (...), waaruit voortvloeit het voorstel om 
eene Synode bijeen te roepen, ten einde op eene wettige wijze de Kerkeordening van Utrecht te ontbinden’ 
(Smits III, 352).

85 Van Velzen aan Scholte, 15.4.1839 (Smits III, 137-140).
86  Vgl. Wesseling, Zeel. I, 101, 106;  Smits III, 288; De Ref 1e S (1840) 125, 130. Scholte had op 11 november op 

de terugreis van Zeeland een zware verkoudheid opgelopen: het doorgaan van het examen was niet 
vanzelfsprekend geweest (vgl. Wesseling, Zeel. I, 100). 

87  In art. 17 UKO (over de vereisten om als examinandus te worden onderzocht) stond geen bepaling over het 
aantal examinatoren. De aanwezigheid van tenminste drie predikanten was opgenomen in een aan de 
Acta van de Utrechtse synode toegevoegde slotverklaring, die was ondertekend door Brummelkamp, Van 
Raalte, De Moen en K.M. Wildeboer. Zie HandSyn 1837, 153-154.

88  Not 225, 6.12.1839 en CB 166: KR A’dam aan KR Utrecht, 6.12.1839. Vgl. Smits V, 130-131 en Smits IV, 263.
89  Budde, Wormser, Lijsen, Höveker aan Van Raalte, Brummelkamp en Scholte, 9.12.1839 (Smits V, 131-133); De 

Ref 1e S (1840) 125, 130, 244-261.
90  Not 227, 20.12.1839.  Van Velzen beschuldigde Scholte ervan op de hoogte te zijn geweest van zijn  

afwezigheid (De schorsing 10). Scholte ontkende dit. Als reconstructie lijkt dit aannemelijk: bij vertrek 
uit Utrecht wist Scholte niet dat Van Velzen uitstedig was, hij hoorde dit bij Budde voor aanvang van de 
kerkenraadsvergadering (PVNH Wormser, 21/22.2.1840, art. 3; Smits III, 354; De Ref 1e S (1840) 299).

91 KR Utrecht aan KR A’dam, 18.9.1839 (Smits V, 135-141).
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examens van R.W. Duin92 en T.F. de Haan93 ook in zijn eentje afgenomen. Verder 
maakte Scholte bekend waarom hij Van Velzen als examinator had gepasseerd: 
deze zou zich op de provinciale vergadering Utrecht onmogelijk hebben gemaakt 
door ‘dubbelzinnigheid en dwarsdrijven’.94 Utrecht zou Van Velzen niet langer tot 
een kerkelijke vergadering toelaten, ‘zoolang wij geene bekering opmerken’. Het 
hele optreden van Van Velzen typeerde Scholte als onvruchtbaar: van de kansel 
verkondigde hij ‘een geraamte van leerstellige waarheden’; het ontbrak hem aan de 
levende Christus, de levendmakende Geest en een levend en werkzaam geloof. Toen 
de preses van de kerkenraad Scholte om bewijs voor deze beschuldigingen vroeg, re-
fereerde de predikant aan een preek die hij had gehoord.95 Het is duidelijk: Scholte 
had de teerling geworpen. 

Scholte stond bij voorbaat niet sterk met dit onbesuisde optreden. Dit generale 
oordeel over Van Velzens prediking kon hij nooit waarmaken. Misschien is wel het 
beste bewijs daarvoor  de positieve reacties van réveilvrienden op Van Velzens voor-
gaan.96 Ook Wormser nam in De Reformatie expliciet afstand van Scholtes extreme 
bewoordingen.97 Toen Van Velzen als docent naar Kampen vertrok werd hij geroemd 
als iemand ‘die in den Hoofdstad het middel is geweest van zulk eenen uitgebreiden 

92  Reemt Weards Duin (1797-1843) was hervormd predikant te Jarßum en Widdels 1827, Veenhuizen 1828-
1831 (beide plaatsen in Oost-Friesland); emeritaat verleend wegens een zenuwziekte. In 1833 weigerde 
het provinciaal kerkbestuur het beroep naar Drogeham te approberen. In december 1838 ontving hij een 
beroep van de classis Sneek (van de kerken van de Afscheiding), spoedig gevolgd door alle gemeenten 
van Friesland. Op 22 januari 1839 werd Duin door Van Velzen tot predikant bevestigd. Over Duin: BLNP; 
Smits V, 182-191;  Wesseling, Friesl. II, 200-222; F.L. Bos, Kruisdragers 48-72; Hans-Georg Ulrichs, ‘Wildes 
Zelotengeschrei’ in: 175 jaar Afscheiding van 1834 (Barneveld 2012) 165-178 (Duins Duitse periode).

93  Tamme Foppes de Haan (1791-1868) studeerde te Leiden en Groningen; predikant te Valkenswaard 1819, 
Hurwenen 1821-1824 (emeritaat na zenuwinzinking), Molkwerum 1827, Exmorra 1829, Ee (1835-1839, 
afgezet). Hij maakte op Goede Vrijdag 1839 aan de Hervormde Gemeente bekend dat hij geen gezangen 
meer zou opgeven, waarna hij zich bij de afgescheidenen voegde. De Haan beheerste Arabisch en Syrisch. 
Hij doceerde later dogmatiek aan de Theologische School te Kampen. Over De Haan: BLNP; BWPGN.

94  Bedoeld is de provinciale vergadering van 22 en 23 aug. 1839 te Utrecht. Van Velzen was daar aanwezig in 
verband met een kwestie in Bunschoten. Op deze vergadering drong Van Velzen er bij Scholte op aan dat bij 
een examen alle predikanten aanwezig dienden te zijn. Daarna volgde een heftig debat over het opnieuw 
aannemen van de DKO (Smits I, 148-149; V, 131 voetnoot 37, p. 135 voetn. 47, p. 137 voetn. 53, p. 493 voetn. 25).

95  Later zei Scholte dat hij de preek over Joh. 14:6 op 1 december 1839 had beluisterd. Van Velzen preekte 
uitvoerig  over de onmacht van de mens, maar het evangelie in de tekst zou niet zijn toegepast (PVNH 
Scholte, 21/22.2.1840, art. 13; Smits III, 356-357; KR Utrecht aan K.S. Kout c.s., 14.1.1840 (Smits V, 150-152).

96  Van Hall schreef: ‘Van Velzen heeft hier tot groote zegen voor de gemeente gepredikt’ (Van Hall aan 
Scholte, 31.8.1836; Smits V, 300-301). De Clercq noteerde in zijn dagboek bij 29.8.36: B. [etsy] James had 
zondagochtend met veel stichting Van Velsen gehoord, die regt eenvoudig en krachtig moet gepredikt 
hebben (…). ’s Avonds hadden E.A. Boissevain, James en Bruyn zijne concierge de preek gehoord en waren 
zeer te vreden.’ En réveilman Koenen meende ‘dat Ds S. van Velzen met zegen werkzaam is’ (Koenen aan 
Scholte, 4.9.1840; Smits III, 284).

97  Wormser c.s. veroordeelden het optreden van Scholte: ‘De aanval van den Utrechtschen kerkeraad was 
hard, en, naar ons oordeel, de beschuldiging te hoog opgenomen.’ Scholte had ontijdig de waarheid 
gesproken, zijn optreden was geen vrucht van de Geest geweest. Zie De Ref 1e S (1840) 305, 313, 315-316 (citaat 
p. 313); vgl.: Wormser aan Scholte, 14.12.1840 (Smits III, 102-103).
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zegen’.98 Ook valt te wijzen op de grote toeloop van kerkgangers in Friesland.99 Scholte 
moest dan ook spoedig inbinden.100

13.5 Onderzoek van de beschuldigingen 

Terug in Amsterdam nam Van Velzen de beschuldigingen van Scholte hoog op. De 
kerkenraad belegde op 27 december 1839 een gemeentevergadering, waarop alle 
mannelijke belijdende leden verwacht werden.101 De verwijten van dubbelzinnig-
heid en heerszucht liet van Velzen aan een meerdere vergadering ter beoordeling 
over, maar de kritiek op Van Velzens prediking moest direct worden onderzocht, te 
beginnen bij de ambtsdragers. Van de dertien kerkenraadsleden lieten alleen Budde, 
Wormser, Höveker en Lijsen zich gematigd kritisch uit. Höveker vond dat Van Vel-
zen ruimer kon zijn in de verkondiging van de ‘algenoegzaamheid en de bereidvaar-
digheid des Heilands redding van zondaren’, vooral met het oog op de ‘strekking van 
onze gemeente’, die hij zag in de ‘verderflijke neiging tot het noodlot’. Maar van een 
onrechtzinnige prediking was geen sprake. Slechts zeven gemeenteleden sloten zich 
bij de gematigde kritiek aan, velen toonden luidkeels hun ongenoegen over Scholtes 
kwalificaties.102

Op voorstel van Van Velzen stuurde de Amsterdamse gemeente een vermaan-
brief naar de Utrechtse kerkenraad met als strekking: niemand in Amsterdam 
had enig bewijs voor de beschuldigingen van Scholte kunnen leveren, dus had de 
Utrechtse kerkenraad zich schuldig gemaakt aan laster.103 Budde, Wormser, Höve-
ker en Lijsen weigerden onvoorwaardelijk met deze brief in te stemmen: ze hadden 
wel degelijk kritische opmerkingen gemaakt over de prediking, ook vonden ze dat 
deze niet geïsoleerd kon worden van diens gedrag en optreden en tenslotte vonden 
ze dat eerst hoor en wederhoor had moeten plaatsvinden.104

98 Zie De Stem 14 dec. 1854.
99  Over de positieve ontvangst van Van Velzens prediking daar: J. Wesseling, Friesl. I, 19, 53, 61, 88v; Friesl. 

II, 32, 38-43, 190; Friesl. III, 190, 227, 274, 278; J. Meijering (ouderling te Leeuwarden) aan Scholte, 18.1.1840 
(Smits III, 286-287); W.D. Hellema (ouderling te Leeuwarden) aan Scholte, 21.2.1840 (Smits III, 283); Doeke 
Hellema, hervormd gebleven, luisterde met veel genoegen naar Van Velzen en hoorde niet één klacht over 
hem (Wesseling, Friesl. II, 190); ook onderwijzer Reint Taekes Beerda liet zich positief over Van Velzen uit 
(Friesl. III, 286vv).

100  ‘Gister heeft v. Velzen hier gepreekt en gedoopt. Ik heb gehoord dat hij zeer goed gepredikt heeft, volgens 
het verhaal van Overkamp is het juist tegenovergesteld geweest van hetgeen ik gehoord heb te Amsterdam’ 
(Scholte aan Van der Meulen, 6.4.1841).

101  Not 228, 28.[=27].12.1839 (Notulenboek 2, geschreven door Höveker); Not. 27.12.1839 (Notulenboek 3); 
Wormser c.s. in: De Ref 1e S (1840) 302-305, 312-317; CB 171: KR A’dam aan J. Balcke/Zeelt, 31.1.1840.

102 Van Velzen, De Schorsing 13.
103  Not 228, 27.12.1839, art. 10 en de aanvulling in notulenboek 3, 27.12.1839. Voor de tekst van de brief: CB 169: 

KR A’dam aan KR Utrecht, 28.12.1839 (Smits V, 143-144).
104  Voor deze bezwaren zie respectievelijk De Ref 1e S (1840) 301; De Ref 1e S (1840) 304, 317 en Wormser/Höveker 

aan De Moen, 14.2.1840.
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13.6 De breuk een feit

Van Velzen verliet Amsterdam vanwege acute problemen met collega Duin in Fries-
land. Hij liet het aan de Amsterdamse kerkenraad over om het interne verzet te 
breken.105 Ook op de provinciale vergadering van Friesland in Leeuwarden las Van 
Velzen de brief van de Utrechtse kerkenraad voor, aangezien Van Velzen predikant 
van Friesland was gebleven. Ook hier vroeg de predikant alle afgevaardigden om 
hun mening. Dit keer was het Duin die met  Scholtes brief instemde en Van Velzen 
als onbekeerd beschouwde.106 Hierop vroeg Van Velzen de ouderlingen hoofd voor 
hoofd wat ze van Duins beschuldigingen vonden. Duin kreeg geen enkele bijval. De 
provinciale vergadering verklaarde daarop dat Van Velzen ‘niet alleen de letter der 
waarheid, maar ook geestelijk naar de bevinding der heiligen verklaart en predikt.’ 
Duin kreeg de wind van voren en verliet boos de vergadering. Ook de provinciale 
vergadering Friesland vroeg nu van de Utrechtse kerkenraad om de beschuldigin-
gen tegen Van Velzen in te trekken. Intussen kwam het met Duin toch nog goed. Op 
8 januari 1840 beleed hij zijn ‘driftige opwellingen’. Al spoedig ontstonden echter 
nieuwe problemen, toen Duin op eigen houtje een ouderling uit het ambt zette, zon-
der overleg met de betrokken kerkenraad. Duin maakt in deze tijd een overspannen 
indruk. Hoewel geschorst als predikant bleef hij rondpreken in Friese gemeenten.107 

Terug naar Amsterdam. Daar kwam de kerkenraad op nieuwjaarsdag met spoed 
bijeen.108 Preses Couprie eiste van de vier kerkenraadsleden dat zij Scholtes kwali-
ficaties als laster verwierpen. Toen ze dat weigerden werden ze met onmiddellijke 
ingang geschorst in hun bediening.109 Een ketting van reacties en tegenreacties 
kwam op gang. Eerst een brief van de Utrechtse kerkenraad met een nadere verkla-
ring van de kritiek op Van Velzen. De Amsterdamse kerkenraad had de beschul-
digingen niet goed begrepen.110 De klachten over Van Velzens prediking waren 
publiek bekend en verdienden nader onderzoek door een kerkelijke vergadering. 
Alleen een dergelijke vergadering was bevoegd om Scholtes uitspraken eventueel 
als laster te veroordelen. Vervolgens vroeg de Amsterdamse kerkenraad aan de 
raad van Utrecht waarom Scholte zijn kritiek niet vooraf met Van Velzen had be-
sproken. En waarom ging Utrecht eenzijdig af op Scholtes voorstelling van zaken? 

105  Aanvankelijk was de band tussen Van Velzen en Duin uitstekend. Duin mocht meebeslissen of Van Velzen 
naar Amsterdam zou verhuizen of in Leeuwarden blijven (Duin adviseerde het eerste). De verhouding 
tussen beide mannen raakte verstoord, toen Duin op eigen houtje in Friesland ouderling J. Haitsma van 
Harlingen afzette en voorging in een afgesplitst deel van de gemeente te Sneek. Door het optreden van 
Duin dreigde de gemeente van Leeuwarden te scheuren (Wesseling, Friesl. II, 208 en Friesl. III, 70).

106 Vgl. Wesseling, Friesl. II, 209-211.
107 Vgl. Wesseling, Friesl.  II, 215-218.
108 Zie De Ref 1e S (1840) 309-310; Not 5.1.1840, art. 5; Not. 3.1.1840;  De Ref 1e S (1840) 309-311.
109  Not 3.1.1840, art. 13, 14, 16, 17; De Ref 1e S (1840) 327; Wormser aan Scholte, 10.8.1840 (Smits III, 101); 

Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840; CB 164a: Bekendmaking aan de gemeente inzake schorsing 
Wormser c.s., 3.1.1840 (Smits V, 146). Vgl. voor de schorsingsgronden CB 170: KR A’dam aan A. Griffin te 
Haarlem, 7.1.1840; Van Velzen aan mevr. J.J. Zeelt, 17.1.1840 (Smits III, 146-147); CB 171: KR A’dam aan 
Balcke/Zeelt te Baambrugge, 31.1.1840.

110 Zie Not 10.1.1840, art. 17. Voor de tekst van de brief: Smits V, 156-158.
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De Amsterdamse kerkenraad hield voet bij stuk: wie geen levende Christus verkon-
digt, is volgens Paulus vervloekt. Scholtes beschuldigingen nader onderzoeken was 
even onzinnig als de stelling onderzoeken dat À Brakel geen levende Christus had 
verkondigd.111 

Scholte, die zich tot dan toe op de vlakte had gehouden, begon nu stekelige brie-
ven te schrijven aan de Amsterdamse kerkenraad: de gemeente was ‘beneveld en 
bedwelmd’ door Van Velzens prediking.112 Wie achter deze predikant stond be-
schouwde hij als ‘geheel verloren’. Dit liet een aantal Amsterdamse gemeenteleden 
zich niet zeggen: Klaas Siemons Kout, koopman in aardappelen, verdedigde de pre-
diking van Van Velzen met vijftien mede-ondertekenaars.113 Hij beschouwde Schol-
te als een onbekeerde die in de macht van de duivel was. En Wormser hield hij voor 
een ‘inklimmende dief en moordenaar’.114 Ouderling Couprie betichtte Scholte van 
machtsmisbruik: ‘Gij hebt hier wettiglijk in Amsterdam geen Leeraar willen zijn, 
maar nu zoekt gij het onwettig te worden.’115

Scholte zag zijn taxatie van Van Velzen echter bevestigd in een briefwisseling met 
Duin. Maar omdat Duin eveneens overhoop lag met Van Velzen, kon dit moeilijk 
tot een objectieve beoordeling leiden. Eerder stijfden beide mannen elkaar in hun 
ingenomen standpunt. Zo liet Duin aan Scholte weten dat Van Velzen een pausdom 
had ingevoerd, erger dan Rome; en dat Van Velzen van buiten wel rechtzinnig leek, 
maar van binnen ‘leugenachtig’ en ‘twistgierig’ was.116 Ook Wormser gebruikte 
Duins dubieuze kwalificaties ter bevestiging van zijn eigen taxatie.117 

111  Not 17.1.1840, art. 8; Not 24.1.1840, art. 8; CB 172: KR A’dam aan de ouderlingen en diakenen te Utrecht, 
31.1.1840 (Smits V, 158-164). De Utrechtse kerkenraad  beantwoordde deze brief op 11.2.1840 (Brievenboek 
Utrecht), zie Smits V, 164, voetnoot 112; vgl. KR Utrecht aan K.S. Kout c.s., 14.1.1840 (Smits V, 150-152): ‘Ook 
Ds Scholte heeft vroeger mondeling en schriftelijk Ds van Velzen opmerkzaam gemaakt op gebrek aan 
genoegzame geestelijke kennis, gelijk dat bij een onderzoek der zaken met de stukken zal aangetoond 
worden.’

112  Not 17.1.1840, art. 2; KR A’dam aan Griffin te Haarlem, 7.1.1840 (CB 170); KR A’dam aan ouderlingen en 
diakenen Utrecht, 31.1.1840 (CB 172; Smits V, 158-164); KR A’dam aan alle herders en leeraars, 31.1.1840 (CB 
174); Van Velzen, De Schorsing 23; Not 21.2.1840, art. 7; Not. 28.2.1840, art. 3.

113  Van Velzen verkondigde volgens Kout voluit de ‘voor- en onderwerpelijke waarheid’ en ‘niet alleen de 
onmagt, maar ook de onwil zoo als de mens beschreven wordt in Gods Woord voor en na de wedergeboorte’ 
(Smits V, 147-148).

114 Brief van 9 gemeente leden (waaronder K.S. Kout) aan KR Utrecht, 21.2.1840 (Smits III, 261-264).
115 Couprie aan Scholte, 26.2.1840 (Smits III, 290-292, citaat p. 291).
116  Duin aan Scholte, 30.1.1840 (Smits V, 183-185); vgl. Duin aan Scholte, 7.2.1840 (Smits V, 186-189). Tussen 

Duin en Scholte bleef enig contact bestaan, vooral omdat de provincies uit het werkgebied van Scholte de 
schorsing van Duin verwierpen (Scholte, Aanmerkingen 25, 76). Het archief Wormser bevat enkele brieven 
van Duin aan Wormser en mevr. Zeelt. Eind 1841 kwam er een eind aan het contact met Scholte, nadat Duin 
ook tegen Scholte uitviel (Not 28.12.1841, art. 7).

117  De Ref 1e S (1840) 315. De kritiek van Duin – dat Van Velzen onbekeerd zou zijn – herhaalde hij op de door 
Brummelkamp samengeroepen vergadering op 21 februari 1840 in Amsterdam. Na het conflict in Friesland 
verhuisde Duin naar Leiden, waar Brummelkamp met hem in aanvaring kwam. Brummelkamp schreef 
Scholte dat er met Duin – die sterk op z’n gevoel afging – moeilijk te praten viel. Toch probeerde Van Velzen 
op de provinciale vergadering van 1 januari 1841 om hem terug te winnen. Alles zou worden vergeven en 
vergeten als Duin de DKO zou aanvaarden. Maar dit voorstel wees Duin af. Begin 1843 stortte hij ten gevolge 
van zijn zwakke zenuwgestel volledig in. Spoedig daarna – op 4 februari 1843 – overleed hij te Lingen op 
45-jarige leeftijd (Wesseling, Friesl. II, 219-221).
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De geschorste ambtsdragers waren het geruzie zat en lieten zich niet meer in het 
kerkgebouw aan de Bloemgracht zien.118 Ze verwierpen de schorsing en pretendeer-
den enige tijd de wettige kerkenraad van de Christelijk Afgescheidene Gemeente 
te zijn. Als zodanig presenteerden ze zich aan de zusterkerken.119 Op hun beurt 
schorsten zij de predikant en de overige ouderlingen en diakenen.  Diensten hiel-
den ze in het pand van Budde. Scholte ging er geregeld voor en bediende ook het 
avondmaal.120 Op 31 januari sloten 18 gemeenteleden zich bij hen aan.121  Onder 
hen de vermogende J.J. Zeelt, eigenaresse van het kerkgebouw aan de Bloemgracht. 
Geen wonder: Wormser was haar financiële adviseur. Terwijl de kerkenraad onder 
leiding van Van Velzen juist bezig was het kerkgebouw op naam van de gemeente te 
krijgen,122 wisten Wormser en Scholte dit met succes te verhinderen.123 

De geschorste kerkenraadsleden beschikten met het tijdschrift De Reformatie 
over een belangrijk communicatiemiddel. Daarin maakten zij het conflict tot in de-
tail wereldkundig.124 Volgens Wormser kon dit niet anders, omdat ‘de gansche stad, 
ja de kinderen op de scholen er van spreken.’125 Als Wormser had gedacht met dit 
publiciteitsoffensief steun te verwerven, kwam hij bedrogen uit. Zelfs vrienden en 
geestverwanten lieten zich zeer kritisch uit over alle vuilspuiterij.126 En natuurlijk 
lokte het geschrevene een tegenreactie van de Amsterdamse kerkenraad uit.127 De 
kritiek op Van Velzens prediking zou bewijzen dat de geschorste ambtsdragers ‘niet 
hartelijk met de leere der zaligheid vereenigd waren’.128 

118  Hierover: Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840; KR A’dam aan KR Utrecht, 31.1.1840 (Smits V, 163); 
‘Bekendmaking’ (van Wormser c.s., d.d. 24.1.1840)  in: De Ref 1e S (1840) 114-119.

119  Zie Wormser c.s. aan KR A’dam, 24.1.1840 (Smits V, 153-156);  Not 31.1.1840, art.10; Van Velzen, De schorsing 
21-23; Wormser aan de Leeraars CAGK en kerkenraden Noord-Holland, 12.2.1840 (Smits V, 167-168); 
Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840; De Ref 1e S (dec. 1840) 323-324.

120  KR Utrecht aan KR A’dam, 18.9.1839 (Smits V, 135-141); Wormser/Höveker aan Scholte, 31.1.1840 (Smits V, 
165-166); Couprie aan Scholte, 26.2.1840 (Smits III, 291-292).

121 Not 31.1.1840, art. 9.
122  CB 171, 31.1.1840: KR A’dam aan mevr. Zeelt; vgl. CB 231: KR A’dam aan Van Heusden, 23.2.1841. Scholte 

had Zeelt beschermd tegen haar administrateur Van Heusden, die voor vrijwillige klusjes een bedrag 
had gevraagd van duizend gulden (Not 80, 18.8.1837; vgl. CB 231, 2.2.1841). Waarschijnlijk gaat het hier om 
veehouder Hendrik Antonie van Heusden, die een boerderij bewoonde die toebehoorde aan mevr. Zeelt 
(Smits IV, 368). Wormser vervulde een bemiddelende rol tussen Zeelt en de gemeente en trad als haar 
belangenbehartiger op (Not 194, 7.6.1839, art. 12; Not 25.5.1841, art. 4).

123  Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840; Wormser aan de Leeraars CAGK en kerkenraden in Noord-
Holland, 12.2.1840 (Smits V, 167-168); Van Velzen aan mevr. Zeelt, 17.1.1840 (Smits III, 146-147); Not 24.1.1840 
art. 4; CB 171: KR A’dam aan Zeelt, 31.1.1840.

124  ‘Bekendmaking’ d.d. 24.1.1840 in: De Ref 1e S (1840) 114-119; ook Wormser c.s. aan KR A’dam,  24.1.1840 
(Smits V, 153-156); CB 174: KR A’dam aan alle herders en leeraars, 31.1.1840; Scholte aan Duin,  22.1.1840 
(Smits III, 312).

125 Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840.
126  Resp. C.G. de Moen (Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840) en KR Urk aan Scholte en Wormser c.s., 

18.2.1840 (Smits III, 258-261). 
127   De schorsing van vier kerkeraadsleden der Christelijk Afgescheidene Gemeente te Amsterdam of Berigt van de ware 

toedragt nopens hetgene als bekendmaking in het tijdschrift genaamd De Reformatie, voor de maand februarij 
1840, voorkomt (‘s-Gravenhage 1840; voorwoord d.d. 10.2.1840) 2, 24.

128 Zie De schorsing 3-10, 13-16, 18-21.
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13.7 De Amsterdamse twist op de kerkelijke agenda

Hoe nu verder? Scholte trok het initiatief naar zich toe en riep een vergadering van 
gelijkgezinden samen. De wettigheid van deze bijeenkomst werd uiteraard direct 
door Van Velzen betwist.129 In deze situatie greep Brummelkamp in. Hij nodigde 
beide partijen uit voor een vergadering op 6 maart 1840.130 Scholte  hield evenwel 
vast aan zijn ‘provinciale vergadering’ op 21 en 22 februari 1840.131 De opkomst viel 
tegen: niemand van de Amsterdamse kerkenraad was aanwezig, en van de predi-
kanten alleen Duin en de door Scholte opgeleide voorgangers H.G. Klijn, C. van der 
Meulen en K. Wildeboer. Als vreemde eend in de bijt verscheen nog T.F. de Haan, 
een hervormd predikant die zich in 1839 van de Hervormde Kerk had afgescheiden 
en door Van Velzen was toegelaten tot predikant in Friesland. Ook enkele ouder-
lingen van Hoorn en Zaandam waren aanwezig, gemeenten waar Scholte geregeld 
predikantswerk verrichtte.132 Een objectief onderzoek – Scholte was nota bene voor-
zitter – zat er niet in. Wormser stak van wal: Van Velzen had zich ingedrongen in 
de gemeente, hij had de kerkenraad ‘door sluwheid en sophisterijen’ afgemat en 
bedrogen.133 Vervolgens gaf Scholte een nadere explicatie van zijn preekkritiek: in 
Van Velzens verkondiging kwam niet naar voren hoe Christus in de gelovigen leeft 
en werkt, wat leidde tot een verschraling van het geestelijke leven. Het viertal ge-
schorste ambtsdragers stemde hiermee in.134 De vergadering concludeerde: de kri-
tiek op Van Velzens prediking was geen laster, de schorsing van de vier ambtsdra-
gers was onwettig. Alleen De Haan liet een kritischer geluid horen: de geschorste 
broeders hadden zich op een meerdere vergadering moeten beroepen, in plaats van 
een tegenkerkenraad te vormen.135

Twee weken later kwam in het kerkgebouw aan de Bloemgracht de door Brum-
melkamp georganiseerde vergadering bij elkaar.136 Opsteker was alvast dat hij alle 
partijen aan tafel had weten te krijgen: Scholte, Van Velzen, de Amsterdamse kerken-
raad, Budde en Wormser (de diakenen Höveker en Lijsen waren verhinderd).137 Ook 

129  KR A’dam aan Scholte, 5.2.1840 (Smits V, 166-167); CB 173 en 174: KR A’dam aan de gemeenten in NH en 
aan alle herders en leraars, 31.1.1840;  Not. 7.2.1840, art. 2;  CB 177: KR A’dam aan Zaandam, Hoorn en Urk, 
7.2.1840;  Not 5.2.1840, art. 2; Wormser aan leraars CAGK en kerkenraden in NH, 12.2.1840 (Smits V, 167-168); 
Not 19.2.1840,  art. 4; Van Velzen aan E. Takken, 15.2.1840 (Smits III, 148-150).

130  Brummelkamp aan de leraars der Chr. Afgesch. gemeenten en de kerkenraden in NH, 14.2.1840 (Smits 
V, 168-170). Van Velzen reageerde instemmend (Not. 14.2.1840, art.8; Not.19.2.1840, art. 1, 2, 3; CB 180: KR 
A’dam aan Urk, Zaandam, Hoorn, 21.2.1840).

131 Voor de notulen van deze provinciale vergadering: Smits III, 353-365.
132 Uit Hoorn: G. Baaij en G. Ellerbroek, uit Zaandam: P. Wakker en J. van Lijnen.
133 PVNH Scholte, 21/22.2.1840, art. 6.
134 PVNH Scholte, 21/22.2.1840, art. 13, 16, 24, 27, 28.
135 PVNH Scholte, 21/22.2.1840, art. 16, 19, 20, 21, 32, 33, 37.
136  In juli 1840 verscheen van deze vergadering Verslag van de Vergadering van opzieners der gemeente Jesu Christi, 

gehouden den 6 en 7 maart 1840 te Amsterdam (‘sGravenhage 1840); ook opgenomen in: HandSyn Christelijk 
Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) (Houten/Utrecht 1984) 177-196.

137  ‘Daarbij scheen het reeds uit de redenen van verscheidenen personen, dat de hoofdoorzaak van verschil in 
de leer en kennis der zaligheid lag’ (CB 174, 31.1.1840: KR A’dam aan alle herders en leraars; vgl. CB 179: KR 
A’dam aan De Cock, 20.2.1840).
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andere predikanten waren gekomen: De Cock, Van Raalte, De Haan, Duin, Klijn en 
Van der Meulen. Daarnaast nog negentien ouderlingen uit zes provincies. Het laat het 
gewicht van het conflict zien voor de kerken van de Afscheiding. Afgesproken werd 
dat de toelating tot de vergadering geen erkenning als afgevaardigde impliceerde. Zo 
kon Brummelkamp de impasse vermijden die direct dreigde te ontstaan. De Amster-
damse kerkenraad weigerde namelijk de door Scholte geëxamineerde predikanten 
Klijn en Van der Meulen in hun ambt te erkennen.138 De leden van de Amsterdam-
se gemeente kregen de gelegenheid alle zittingen bij te wonen, waarvan veelvuldig 
gebruik werd gemaakt.139 Van Velzen en Scholte gaven beiden hun visie op de zaak. 
Daarna werden alle relevante stukken voorgelezen. Brummelkamp destilleerde 
hieruit vijf thema’s: 1. hoe Van Velzen het beroep naar Amsterdam had aangenomen 
(uitspraak: dit is niet ter zake, want de protesterende kerkenraadsleden hadden zich 
hierin geschikt),140 2. de kritiek op Van Velzens prediking (uitspraak: Scholte heeft 
zich aan laster schuldig gemaakt, omdat hij zijn beschuldigingen niet kon bewijzen), 
3. de schorsing van Wormser, Budde, Höveker en Lijsen (uitspraak: de Amsterdamse 
kerkenraad heeft overhaast gehandeld, want de vier ambtsdragers hebben niet alle 
beschuldigingen van Scholte onderschreven), 4. het houden van eigen bijeenkom-
sten door de groep Wormser (uitspraak: die zijn onwettig, want de geschorste ker-
kenraadsleden hebben beloofd zich naar de kerkenraad te schikken, Scholte had in 
die bijeenkomsten niet mogen preken en het avondmaal bedienen) en 5. het conflict 
publiek uitvechten (uitspraak: beide partijen staan schuldig).141 Scholte weigerde na 
deze uitspraken de vervolgzitting bij te wonen. 

Om het conflict niet groter te maken besloot de vergadering – op voorstel van 
Brummelkamp – geen ‘besluiten ter veroordeeling’ te nemen.142 Als gevolg hiervan 
vond er geen tuchtoefening over Scholte plaats en bleef de censuur over de vier ge-
schorste ambtsdragers gehandhaafd. Met als gevolg dat geen van de partijen tevre-
den was. Op brieven van scriba De Cock werd niet gereageerd.143 Eind april drong 
Brummelkamp nogmaals bij alle betrokkenen aan op schuldbelijdenis.144 De zaak 
zat muurvast. De Amsterdamse kerkenraad weigerde de schorsing van de ambts-
dragers terug te draaien, omdat Scholte doorging met het beschuldigen van Van 

138 Verslag 3-4.
139 Verslag 1.
140  Verslag 5. Scholte noemt in zijn aantekeningen dat Van Raalte protesteerde tegen de wijze waarop Van 

Velzen het beroep had aangenomen.
141  Zie voor de behandeling van deze punten: Verslag 4-9. Smits stelt dat de uitspraken van deze vergadering naar 

gereformeerd kerkrecht geen kerkelijke uitspraken kunnen zijn. Vervolgens speelt deze vergadering geen rol 
meer in zijn beoordeling van het Amsterdamse conflict (Smits, ‘De Afscheiding bewaard’ 213).

142 Verslag  9-10.
143  CB 185, 3.4.1840: De Cock aan Wormser c.s.; De Cock aan mevr. Zeelt, 10.3.1840 (Smits I, 121-122); De Cock aan 

KR Utrecht, 19.3.1840 (Smits III, 122-125);  Not 10.4.1840, art. 2; CB 224: PVNH aan Synode Amsterdam 1840.
144  Verslag 10-11; Brummelkamp aan Scholte, 29.4.1840 (Smits III, 153-154); CB 190: KR A’dam aan 

Brummelkamp, 11.5.1840.
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Velzen.145 De geschorste kerkenraadsleden lieten Scholte gewoon voorgaan. Brum-
melkamp beschouwde nu Scholte als ‘de oorzaak van alle deze ellende’.146 Maar de 
geschorste kerkenraadsleden vonden dat Brummelkamp zich door zijn zwager Van 
Velzen had laten inpalmen.147 Brummelkamp poogde eind juli 1840 nogmaals de 
patstelling te doorbreken.148 Hij stelde voor dat de zeven leiders van het eerste uur 
het conflict opnieuw zouden bespreken. Maar Van Velzen en De Cock hielden vast 
aan de eis van schuldbelijdenis door Scholte. Toen alles op niets uitliep en ook Schol-
te de zaak op z’n beloop liet,149 zocht Wormser nog één keer de publiciteit met een se-
rie ongekend felle artikelen in De Reformatie.150 Hij vergeleek Van Velzen met Judas 
en typeerde zijn prediking als ‘zeer gebrekkig’.151 Op deze artikelen kreeg Wormser 
scherpe kritiek. De Moen schreef: ‘Alle weldenkenden, gescheidenen en niet-ge-
scheidenen die ik gesproken heb, hebben het gul uit gezegd met afkeer gelezen.’ En 
Van der Meulen – opgeleid door Scholte – geloofde ‘dat het verdorven vleesch er eene 
grote plaats in gekregen heeft.’152 

Intussen had Scholtes reputatie forse schade opgelopen. Toen het verslag van Brum-
melkamps vergadering verscheen, groeide ook in zijn woonplaats Utrecht de oppositie.153 

13.8 De verdere kerkelijke behandeling van Wormser c.s.

Regelmatig stuurde de kerkenraad een commissie naar de geschorste ambtsdra-
gers. Ook werd voorgesteld de zaak nogmaals door een provinciale vergadering te 

145  CB 190: KR A’dam aan Brummelkamp, 11.5.1840; vgl. Not 4.8.1840, art. 7; CB 183: KR A’dam aan KR Urk, 
maart 1840; idem: 11.5.1840 (CB 195).

146 Verslag 12.
147  Wormser aan Scholte, 10.8.1840 (Smits III, 99); Brummelkamp aan Scholte, 10.8.1840 (Smits III, 154); De Ref 

1e S (1840) 320-323.
148  Brummelkamp en Scholte aan Van der Meulen, 29.7.1840; Brummelkamp aan Scholte, 10.8.1840 (Smits III, 

154); Brummelkamp aan Scholte, 14.8.1840 (Smits III, 156); Brummelkamp aan Scholte, 7.9.1840 (Smits III, 
158-159); Scholte, Aanmerkingen 44-46.

149  Aan réveilvriend Koenen schreef Scholte: ‘De minderheid der Amsterdamsche Kerkeraad heeft mij eene 
plaats verzocht voor haar verslag hetwelk lang werdt achtergehouden, doch ten gevolge van het boekje van 
Ds Brummelkamp noodzakelijk gekeurd ware. Ik laat mij echter nadat ik in de kerkelijke gemeenschap 
getuigenis heb gegeven tegen het kwaad en mijne medewerking aan geveinsdheid en bedrog onttrokken 
heb, niet veel over die zaken uit’ (Scholte aan Koenen, 7.9.1840). Zie ook: Scholte, Aanmerkingen VI; Scholte 
aan Van der Meulen, 7.1.1841 en 8.9.1841. Als reden noemde Scholte ‘de veelvuldige bezigheden in de dingen 
van Gods koningrijk’ (De Ref 1e S (1840) 48).

150  HandSyn 1840, 47, 50-52. De artikelen verschenen maandelijks van september – december 1840 (De 
Ref 1e S (1840) 121vv, 181vv, 241vv, 299vv) en waren ondertekend door Budde, Wormser en Lijsen. Zij 
pretendeerden de wettige kerkenraad van de Christelijk Afgescheidene Gemeente in Amsterdam te zijn. 
Höveker ontbreekt omdat hij was teruggekeerd naar de Hervormde Gemeente. Het grootste deel van de 
artikelen had Wormser in januari 1840 persklaar, maar nog niet gepubliceerd ‘omdat ons gemoed daarvan 
afkeerig is’ (a.a. 312; vgl. Scholte, Aanmerkingen 30). In De Reformatie van juli 1840 viel Wormser al hevig uit 
tegen Van Velzen, die hij kwalificeerde als een wolf in schaapskleren, van buiten heilig maar van binnen 
eerzuchtig, meedogenloos, twistgierig en vervolgingszuchtig. Bij zulke leraars kon men geen geestelijk 
voedsel vinden (De Ref 1e S (1840) 44-46, 49).

151 Zie De Ref 1e S (1840) 201, 301, 302, 315, 320.
152  Vgl. De Moen aan Scholte, 5.1.1841 (Smits III, 310); Van der Meulen aan Scholte, 18.12.1840 (Smits III, 190).
153  ‘Te Utrecht is het stil uitwendig doch er woelt hier wel een vuur dat in gemeenschap staat met Amsterdam’ 

(Scholte aan Van der Meulen, 15.6.1840). Meer hierover: Smits IV, 263-276.
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laten beoordelen.154 Maar volgens Wormser voegde dit niets toe aan het onderzoek 
van Brummelkamps vergadering. De Amsterdamse kerkenraad bracht de zaak op 
de provinciale vergadering Noord-Holland van mei 1840. Voor het eerst werd nu 
geoordeeld dat de schorsing van de ambtsdragers in overeenstemming met Gods 
Woord was geweest.155 De provinciale vergadering Noord-Holland vroeg de gene-
rale synode met deze schorsing in te stemmen.156 Met als aanvullend argument: 
Wormsers artikelen in De Reformatie bewezen dat Scholtes kritiek op Van Velzen 
uit de koker van de geschorste broeders kwam.157 De Amsterdamse kerkenraad zag 
door het besluit van de provinciale vergadering de weg vrij om in oktober 1840 twee 
nieuwe ouderlingen en diakenen de plaatsen te laten innemen van de geschorste 
broeders.158 De vraag was hoelang de geschorste ambtsdragers nog lid van de Afge-
scheiden Gemeente konden blijven.159

Via de provinciale vergadering Noord-Holland kwam het Amsterdamse conflict 
terecht op de agenda van de landelijke synode, die in Amsterdam bijeen kwam van 
17 november tot 2 december 1840.  Omdat van te voren vaststond dat deze vergade-
ring zou terugkeren naar de DKO, weigerde Scholte iedere medewerking. De scholti-
aanse provincies Utrecht, Zuid-Holland en beneden-Gelderland lieten verstek gaan, 
evenals de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Scholte en Wormser bestreden 
hierom de wettigheid van deze synode.160 Ook ter synode steunden niet alle afge-
vaardigden de terugkeer naar de DKO: Van Raalte en De Moen waren tegen,161 Van 
der Meulen – door Scholte opgeleid – kondigde aan te blijven werken in gemeenten 
die niet de DKO volgden.162 

Met het oog op de behandeling van de tweede Amsterdamse twist werden 
nogmaals alle partijen uitgenodigd. Wormser en de zijnen kwamen echter niet 
opdagen.163 De synode nam het revisieverzoek van de provinciale vergadering 

154 Not 26.5.1840, art. 6.
155 PVNH 29.5.1840, art. 8, 9, 10; De Ref 1e S (1840) 43; De Ref 1e S (1840) 324-325.
156  PVNH 5.11.1840. Uit Amsterdam waren aanwezig: Van Velzen met 6 ouderlingen. Van elders 5 ouderlingen 

en 1 diaken (Bunschoten, Hilversum, Urk, Westbroek en Achttienhoven). Hoorn en Zaandam  – vanouds 
pro-Scholte – waren afwezig.

157 PVNH 5.11.1840, art. 3. Zie voor de brief: CB 224: PVNH aan Synode Amsterdam 1840, ongedat.
158  De Ref 1e S (1840) 325. De veronderstelling van Te Velde, dat de vacatures van de geschorste ambtsdragers 

‘voor zover bekend’ niet werden vervuld, blijkt hiermee onjuist (‘J.A. Wormser en zijn vrije gemeente’ 267).
159 Not 27.10.1840, art. 7.
160  Scholte, Aanmerkingen VI, 17-18. Scholte bestreed de wettigheid van de synode (slechts een deel van de 

afgescheiden kerken was vertegenwoordigd), het karakter van de synode (een domineesgezelschap), 
de besluiten van de synode (L.G.C. Ledeboer kreeg direct stemrecht en Pier Schaap werd geëxamineerd 
zonder getuigschriften). Zie Aanmerkingen 47, 50, 51.

161  De Moen schreef na afloop van de synode Berigt aan de gemeente onzes Heeren Jesu Christi in Nederland (1841), 
waarin hij kritiek uitte op sommige principes van de DKO, die hij onbijbels vond. De Moen verwees naar 
Van Lodenstein, die een terugkeer naar de apostolische eenvoud bepleitte. De gemeente is een geestelijk 
koninkrijk, daar passen geen menselijke wetten bij (vgl. Wesseling, Ov. II, 257).

162 Van der Meulen aan Scholte, 3.12.1840 (Smits III, 188-189).
163  HandSyn 1840, 47. Het viel De Moen tegen dat zij niet op de uitnodiging ingingen om nader rekenschap te 

geven: ‘daardoor wierden de broeders die met de zaak niet zeer bekend waren verhinderd een regtmatig 
oordeel te vellen’ (De Moen aan Scholte, 7.12.1840; Smits III, 306-308).
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Noord-Holland in behandeling en sanctioneerde met terugwerkende kracht de 
schorsing van de ambtsdragers Wormser, Budde, Höveker en Lijsen.164 Verder nam 
de synode een verklaring van Brummelkamp over, waarin ‘de geest en de strek-
king’ van de artikelen in De Reformatie werd veroordeeld.

Omdat Scholte weigerde schuld te erkennen, besloot de synode hem te schorsen 
in het ambt van predikant.165 Maar eerst werd nog een ultieme verzoeningspoging 
ondernomen. Onder leiding van een synodalecommissie stemden de beide Amster-
damse partijen met een verklaring in om alles wat gepasseerd was te ‘vergeven en 
vergeten’.166 De schorsing van de vier ambtsdragers zou worden opgeheven. Worm-
ser wilde ook Scholte bij deze verzoeningspoging betrekken.167 En zo gebeurde het 
dat Van der Meulen bij zijn leermeester Scholte aandrong op het beëindigen van de 
‘hevige twist.’168 Op 4 december had De Cock de concepttekst klaar die in de Am-
sterdamse gemeente zou worden voorgelezen.169 Maar dit  ging Van Velzen te snel: 
je kon niet doen alsof de artikelen in De Reformatie niet geschreven waren, Worm-
ser had ze nooit herroepen. Intussen ontmoette Wormser op zondag 6 december 
Scholte in ’s-Graveland. Hij vroeg de predikant om tegenover Van Velzen niet ‘op 
het uiterste recht’ te staan.170 Ook besprak hij het terugnemen van een al gedruk-
te aflevering van De Reformatie, indien de verzoeningspoging zou slagen: Wormser 
zou dertig gulden aan Scholte betalen voor het drukken van een nieuw nummer.171 
Scholte weigerde echter de uitgestoken hand aan te nemen. Maar ook Van Velzen 
werkte tegen. Hij las op zondagmorgen 6 december 1840 een ingekorte versie van de 
verzoeningsverklaring voor: uitgerekend de passage die op hemzelf betrekking had 
liet hij weg.172 Zo strandde de verzoeningspoging en verscheen Wormsers scherpe 
slotartikel ongewijzigd in De Reformatie. Toen de kerkenraad alsnog de schorsing 

164  HandSyn 1840, 44-46. Alleen P. Zonne veroordeelde de schorsing. Brummelkamp onthield zich van 
stemming; vgl. Scholte, Aanmerkingen 25-27, 31-32.

165 Vgl. HandSyn 1840, 48-50, 63-64; Scholte, Aanmerkingen 65-74; Smits I, 154-156.
166  Verslag Wormser in het Scholte-archief in Pella (copie in bezit van J.P. Verhave); HandSyn 1840, 61-62;  

Scholte, Aanmerkingen 32-35; Van der Meulen aan Scholte, 3.12.1840 (Smits III, 188-189). De commissie 
bestond uit De Cock (voorzitter), Brummelkamp, Ledeboer en P.M. Dijksterhuis.

167  Wormser aan Scholte, 14.12.1840 (Smits III, 102v). Wormser vroeg Scholte om een schuldbelijdenis: ‘Want 
ik geloof dat dit verkeerde begin den voortgang op deze weg zal verlammen en onvoorspoedig maken, 
omdat het de vrijmoedigheid tot den Heere in het vragen om zijnen zegen in dezen weg, beneemt.’

168 Van der Meulen aan Scholte, 3.12.1840 (Smits III, 189).
169  Wormser aan Scholte, 25.12.1840. Wormser schreef dat hij Obbes op de beurs had gesproken. Obbes kan 

als informant gediend hebben voor wat zich aan de andere kant afspeelde. Voor de letterlijke teksten van 
de diverse concepten: Scholte, Aanmerkingen 32-33; Wormser jr., Karakter en genade. Het leven van Simon van 
Velzen 51-54; handschrift Wormser (Scholte House Pella).

170 Wormser aan Scholte, 14.12.1840 (Smits III, 102).
171 Wormser aan Scholte, 25.12.1840 (Smits III, 104-107).
172  Not 8.12.1840, art. 6 en vooral: Wormser aan Scholte, 25.12.1840 (Smits III, 106), waarin Wormser zich 

verdedigde tegen Scholtes mening dat hij ‘thans enigszins twijfelachtig overkwam.’ Wormser geeft hier 
een chronologische reconstructie van de gebeurtenissen rondom de verzoeningspoging; vgl. Scholte, 
Aanmerkingen 34, 36. Voor de tekst die Van Velzen voorlas: Wormser jr., Van Velzen 53-54 en HandSyn 1840, 
62; CB 223, 4.12.1840: bekendmaking verzoening aan de gemeente. Zowel het copieboek als de Handelingen 
der synode 1840 volgen de door Van Velzen aangebrachte wijzigingen.
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ongedaan wilde maken was het te laat. Ouderling Budde liet weten: ‘De toestand 
(...) waarin de afgescheidenen van liever lede geraakt zijn, en de droevige gebeur-
tenissen, die zich allerwege voordoen, hebben mijn ijver zoodanig geschokt, dat ik 
belijden moet, dat mij (...) de moed en kracht, en duidelijkheid ontbreken, om mijne 
bediening langer voort te zetten.’173 En diaken Lijsen kon niet meer zeggen ‘waar de 
kerk is’.174 Wormsers aanhang weigerde met Van Velzen het avondmaal te vieren.175 

Voor Scholte werd de schorsing in het ambt van predikant nu definitief. De Cock 
reisde, vergezeld van ouderling Haan van Hilversum en predikant Ledeboer te 
Benthuizen – net een week afgescheiden – naar Scholtes woning in Utrecht om de 
tuchtmaatregel mee te delen. De beide leiders van het eerste uur, die ooit in hun 
Album Amicorum schreven dat ze voor altijd aan elkaar verbonden waren, stonden 
nu tegenover elkaar. Op 8 en 9 december 1840 vergaderde de commissie met Schol-
te en enkele leden van de Utrechtse kerkenraad. Een schuldbelijdenis van Scholte 
bleef uit.176 De predikant kondigde bij voorbaat aan zich niets van de censuurmaat-
regel aan te trekken, zijn bediening had hij niet van mensen ontvangen en konden 
mensen hem ook niet ontnemen. Hij zou blijven voorgaan in gemeenten die deze 
schorsing verwierpen.177 Ledeboer schijnt het onvergetelijke gebed uitgesproken te 
hebben: ‘Almagtige God! Bekeer ons! Amen.’178

Hoe verder te handelen met de groep Wormser? De Amsterdamse kerkenraad 
stelde de kwestie aan de orde op de provinciale vergadering van 3 juni 1841.179 Aan 
Wormser en Budde werd gevraagd hoe zij tegenover de Afgescheiden Gemeente 
stonden.180 Beiden bleven lid van de gemeente, maar zouden pas terugkeren als 
Van Velzen naar Friesland vertrok. Daarop schorste de commissie de twee over-
gebleven ambtsdragers voor de tweede keer in hun ambt. De provinciale vergade-
ring Noord-Holland oordeelde op 4 november 1841 dat een afsnijdingsprocedure 
nu onvermijdelijk was.181 Maar toen Van Velzen hiertoe wilde overgaan keerde de 
Amsterdamse kerkenraad zich tegen dit plan, want ook Middel die zich lange tijd 
aan de gemeente had onttrokken, was destijds niet geëxcommuniceerd.182 Een jaar 

173 Not 8.12.1840, art. 5.
174  Not 15.12.1840, art. 8. Lijsen keerde naar de Hervormde Gemeente terug op 25 febr. 1841 (NHK inv. nr. 182, 

brief 9).
175 Wormser aan Scholte, 25.12.1840 (Smits III, 106).
176 Uitvoerig over dit bezoek: Smits  I, 154-156.
177  Scholte aan Van der Meulen, 13.12.40 (Wesseling, Zeel. I, 115v). Scholte deed navraag welke gemeenten in 

Zeeland met het synodale schorsingsbesluit instemden. Hij kreeg een terughoudend antwoord: Zeeland 
wilde eerst kennis nemen van de notulen van de synode en zich niet bemoeien met persoonlijke geschillen 
tussen Scholte en Van Velzen. Scholte zou ook zichzelf moeten onderzoeken of bij hem een wortel van 
bitterheid was opgeschoten (Wesseling, Zeel. I, 117). Uiteindelijk weigerde Zeeland de schorsing van Scholte 
te erkennen (idem, 124). Pas nadat in 1847 Scholte, Klijn en Van der Meulen emigreerden naar Amerika, 
keerde Zeeland terug tot het kerkverband.

178 Scholte, Aanmerkingen 72.
179 Not 1.6.1841, art. 3; Not 8.6.1841, art. 1; CB 243: KR A’dam aan Wormser, 1.6.1841; PVNH 3.6.1841, art. 3.
180 Not 15.6.1841, art. 3.
181 PVNH 4.11.1841, art. 4, 5.
182 Not 7.12.1841, art. 10.
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later, op 27 oktober 1842, werd als de stand van zaken genoteerd: 29 leden hadden 
de zijde van Scholte en Wormser gekozen, 30 leden waren teruggekeerd naar de 
Hervormde Gemeente. Na vier maanden werd op zondag 26 februari 1843 aan de 
gemeente bekendgemaakt dat de groep Wormser – bestaande uit 59 personen – niet 
langer bij de gemeente hoorde.183 De kerkenraad was blij met de nieuwe eensgezind-
heid,  groter dan ooit tevoren.184

13.9 Pogingen tot hereniging met Scholte

Er vonden later nog verschillende pogingen plaats om de breuk met Scholte te lijmen.
Eén van de eerste pogingen kwam van Van Velzen, die steeds meer Wormser als 

het kwade genius achter Scholtes ontspoorde optreden in Amsterdam was gaan 
zien. Hij zocht eind december 1840 Scholte in Utrecht op, om hem op de laster van 
Wormsers artikelenreeks in De Reformatie te wijzen. Het bleek vergeefse moeite.185

De provinciale vergadering Noord-Brabant stelde in februari 1841 voor om het ge-
hele onderzoek, in aanwezigheid van alle betrokkenen, over te doen.186 De provin-
cies waar Scholte werkzaam was gingen akkoord, maar de Amsterdamse kerken-
raad weigerde: Noord-Brabant had zelf maar aanwezig moeten zijn op de synode 
van 1840. Het houden van een extra synode vond Amsterdam een onverantwoorde 
investering in geld en mankracht.

Een volgend initiatief kwam opnieuw van Van Velzen. In oktober 1841 stuurde hij 
Scholte een brief waarin hij zijn collega opriep zich te verenigen met de afgeschei-
denen op basis van de DKO. Deze oproep resulteerde in een bezoek van Scholte aan 
Van Velzen. Scholte weigerde op het voorstel in te gaan. Van Velzen rapporteerde op 
de kerkenraad dat Scholte ‘nog geheel in dezelfde gestalte’ verkeerde als ‘waardoor 
hij zooveel ellende in deze Gemeente berokkend heeft’.187 Scholte echter legde de 
schuld bij Van Velzen.188

In het voorjaar van 1842 volgde een laatste verzoeningspoging, op initiatief van 
de scholtiaanse provincies Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en beneden-Gelderland. 
Zij vroegen nader onderzoek hoe Van Velzen naar Amsterdam was gekomen. Geen 
van de andere provincies voelde ervoor om deze kwestie op te rakelen. En voor de 
Amsterdamse kerkenraad was het sowieso onbespreekbaar.189 

183 CB 343, 26.2.1843.
184  De schorsing 27;  KR A’dam aan Urk, 22.9.1840 (CB 213): ‘Wat voorts den toestand der gemeente aangaat, 

genieten wij thans nog al vrede met elkanderen’;  KR A’dam aan Scholte, 23.8.1842 (CB 317).
185 Mededeling van Scholte op kerkenraad Utrecht, d.d. 29.12.1840 (Smits IV, 275).
186  Not 9.3.1841; Not 23.3.1841; Voorstel van provinciale vergadering Noord-Brabant, 24.2.1841 en de reactie 

hierop CB 236: KR A’dam aan provinciaal correspondent Noord-Brabant; Scholte, Aanmerkingen 53, 74.
187  Not 19.10.1841, art. 2. Scholtes versie van dit bezoek is terug te vinden in notulen KR Utrecht, 19.10.1841 

(Smits IV, 277). Scholte las in de vergadering de briefwisseling met Van Velzen voor.
188  Toen De Moen zijn verlangen naar herstel van de breuk met Scholte deelde, reageerde Scholte: ‘Ik zou zoo 

met u wenschen, was het mij niet al te duidelijk dat er zonder tusschenkomende bekering van v. Velzen 
voor mij aan geene te zamenwerking te denken valt’ (Scholte aan De Moen, 15.4.1842).

189  Not 15.3.1842, art. 6; CB 291: KR A’dam aan Brummelkamp, 15.3.1842; CB 297: KR A’dam aan Brummelkamp, 
8.4.1842.
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Gedesillusioneerd in de richting waarin de Afscheiding zich had ontwikkeld, 
schreef Scholte in 1842: ‘Mijne medeafgescheidenen zorgen dat ik zoo van tijd tot 
tijd wat minder in hunne kerkgemeenschap te doen heb, en welligt volgt spoedig 
het eind van het begin.’190 Hij liet zijn vriend Van der Meulen weten geen heil meer 
te zien in de hoofdstroom van de Afscheiding:191 

In de reeds bestaande massa der gescheidenen [is] zooveel gebeurd, waar-
door ik meer en meer bedroefd en teleurgesteld word, zoodat ik er niet toe kan 
komen om gewoonte, oudheid of successie van tijden en personen tot regel 
in de gemeente aan te nemen (…) In Groningerland is het allerellendigst on-
der de gescheidenen gesteld. In de kerk komt de bijbel niet te pas, daar heeft 
men de kerkorde: onze ouderen hebben den geest gehad en dus wat zij deden 
daar valt niet tegen te praten. In zulks een kerk wil ik geen leeraar zijn. 

De Amsterdamse kerkenraad bekritiseerde in augustus 1842 het optreden van 
Scholte, die voorzitter was geweest van de classis Leerdam.192 De kwestie liep uit op 
een ordinaire scheldpartij van de kant van Scholte. De kerkenraad confronteerde 
hem met zijn ‘vreesselijke blindheid’, en het feit dat ‘Gods volk schier overal van u 
een afkeer heeft’. 

Scholte liet zich nog even zien op de mislukte synode van 1843, waar 20 van de 43 
afgevaardigden al op de eerste dag huiswaarts keerden en de overige synodeleden 
enkele dagen later volgden. De Gelderse en Overijsselse gemeenten kwamen hierna 
apart te staan.193 In september 1843 formuleerde Scholte opnieuw zijn teleurstelling 
in de Afscheiding: ‘Is nu de massa der Scheiding of de strekking der Scheiding niet 
naar Gods wil, dan is het beter dat alles maar in de war loopt en kan zich dan iets 
nieuws ontwikkelen. Mij is het wel zoo als de Heere het bestiert.’194 

Vooral in Zeeland, waar Scholtes leerling Van der Meulen werkzaam was, bleef 
Scholte ambtswerk verrichten. Hij leidde verschillende studenten tot predikant op, 
die hij zelf examineerde.195 Dit laatste tot ongenoegen van Brummelkamp, die vond 

190  Scholte aan De Moen, 15.4.1842. De teleurstelling van Scholte blijkt mede uit het feit dat van januari tot juni 
1841 geen afleveringen van De Reformatie verscheen. De tweede serie van De Reformatie liep van juli 1841 tot 
juni 1845; de derde serie verscheen van juli 1845 tot december 1846.

191 Scholte aan Van der Meulen, 13 juni 1842 (Wesseling, Zeel. I, 124).
192 Not 2.8.1842, art. 11;  CB 317: KR A’dam aan Scholte, 23.8.1842.
193 Wesseling, Friesl. II, 236; Veenhof, Kerkgemeenschap en kerkorde  70.
194 Scholte aan Van der Meulen, 20.9.1843 (vgl. Wesseling, Zeel. I, 126).
195  Wesseling, Zeel. II, 23, 64, 123v. Ook ging Scholte op 13 juni 1841 in Bolsward voor. De classis maakte hier 

bezwaar tegen (Wesseling, Friesl. III, 217).
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dat Scholte zo een ‘ongeordende troep’ van de kerken der Afscheiding maakte.196 
Toch bleef Brummelkamp hopen op hereniging met Scholte: ‘Het verlangen naar 
een algemeene vergadering begint zich in de Graafschap, Zutphen en andere plaat-
sen ook duidelijk te openbaren. Men wil Scholte hersteld hebben.’197 En in 1844 ver-
langde hij Scholte te betrekken bij zijn theologische opleiding in Arnhem. Waarom 
een buitenstaander aantrekken als Scholte een uitstekende kracht kon zijn? Verzet 
viel alleen te verwachten van Van Velzen en de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe.198 Maar het bleef bij een droom, want Scholte bereidde zijn vertrek naar 
Amerika voor.199

13.10 Wat als…

Had een definitieve breuk in de Amsterdamse gemeente voorkomen kunnen wor-
den? Mogelijk als in maart 1840 het voorstel van Budde was opgevolgd om gescheiden 
bijeenkomsten te houden, te stoppen met polemiseren en elkaar naar buiten toe te 
steunen.200  Wellicht als de jonge Van Velzen over zijn latere wijsheid had beschikt:201

‘Steeds toch moeten wij bedenken, dat wellicht anderen eene beschouwing 
der zaken hebben, die van de onze zeer verschillen kan, maar waarvoor zij 
voldoende redenen denken te bezitten; en dat zij ook wellicht in onze ge-
dragingen veel bespeuren, dat zij met Gods Woord denken te strijden.’

In 1889 sprak de bijna 80-jarige Van Velzen in Kampen een rectorale rede uit onder 
de titel De vereniging van waarheidsliefde en verdraagzaamheid. Hij hield zijn luiste-
raars voor: ‘Trotschheid en hooggevoelendheid zijn de gewone bronnen van twist 
196  ‘In Zeeland zijn heden 8 leeraars door Scholte geordend; ik was bij het examen verzocht door Scholte 

maar heb geweigerd te komen. Een dier menschen, Gardenier had den laatsten tijd zijner studie bij mij 
doorgebragt, den eersten bij Scholte. Ook Betten zou door Scholte te Noordeloos worden geexamineerd of 
gelijk ik hoor dat Scholte doet ter examinatie voorgesteld, daar hij zelve slechts vertooning zoude maken 
door dengenen te examineren dien hij genoegzaam kent en beproefd (…), maar de gemeente kan met zulke 
handelingen niet anders worden dan eene ongeordende troep welke volstrekt geene bewijzen heeft van het 
al of niet bekwame van haren leeraren eenig en alleen afhankelijk van de overtuiging desgenen die hem 
onderwezen heeft.’ (Brummelkamp aan Van Raalte, 11.8.1842).

197 Brummelkamp aan Van Raalte, 14.9.1842.
198  ‘Is het niet dwaas, vraag ik mij zelven, wanneer wij Scholte met zijn gaven als een verworpen zilver laten 

liggen omdat wij gezien hebben, dat dat zilver nog niet volkomen van zijn schuim is gezuiverd, terwijl 
wij over ons eigen schuim tot aan de ooren toe diepe ellende gevoelen? Is het niet meer dan dwaas een 
vreemdeling ter hulpe te nemen en hem die in de Scheiding staat en leeft en als door God in den beginne 
haar gegeven werd te laten staan alsof wij hem niet zagen? Of zullen wij nu kleingeestig genoeg zijn om te 
zeggen: omdat S. op dit of dat punt zoo is en ik zoo, daarom wil ik hem niet? Zal niet zijn tegenwoordigheid 
op gewigtige punten scheuring geven tusschen hem en ons? (…) Men kan vragen of het vertrouwen der 
school daardoor niet verminderen zal, doch het antwoord is bij Zeeland en N. Brab. En Scholtes partij in 
Utrecht, Holland juist in tegendeel bij Gelderland niet en bij Overijssel vrees ik er ook niet voor. Wanneer 
men u en mij er in vereeniging met Scholte ziet arbeiden. V.V. [Van Velzen, jhs] en de zijnen, Gron., Vriesl, 
Drenthe hebben wij nu zoo min als dan, maar zullen wij dan zoowel krijgen als wanneer Scholte bij ons is, 
indien de ware die wij leveren maar goed mag zijn.’ (Brummelkamp aan Van Raalte, 10.9.1844).

199 Zie Excurs 1 (‘De verdere ontwikkelingsgang van Scholte’).
200 Wormser aan Scholte, 10.8.1840 (Smits III, 99-100).
201 Van Velzen, Ontboezeming bij het gedenken aan 50-jarige evangeliebediening (Kampen 1884).
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en tweedracht; maar niets is zoo geschikt om de verdraagzaamheid te bevorderen 
als de ootmoed.’ Deze rede ontlokte W.H. Gispen het volgende commentaar: ‘Voor 
wie het voorrecht hebben gehad Van Velzen te kennen van hunne kindsheid af, en 
een vergelijking kunnen maken tussen het voorheen en thans, zullen gewis getrof-
fen worden door geest en toon van deze Rede.’202 Het zegt veel dat juist Gispen – in 
1833 in Amsterdam geboren en sinds 1881 daar predikant  – deze opmerking maakt. 
Hij kende als geen ander de verhalen van vroeger. Het is daarom niet mogelijk om 
met C. Smits de jonge Van Velzen op grond van zijn latere optreden als ‘vredestich-
ter’ te typeren.203

13.11 Analyse van de tweede Amsterdamse twist

De tweede Amsterdamse twist kan op verschillende manieren worden geduid: een bot-
sing van karakters, een botsing in spiritualiteit en een verschillend ideaal ten aanzien 
van de Afscheiding. Het zijn verklaringen die elkaar niet uitsluiten maar aanvullen.

13.11.1 conflicterende karakters 
Hierbij wordt de oorzaak van het conflict gezocht in conflicterende karakters. De 
Moen constateerde verbittering tussen Scholte en Van Velzen; Obbes zag ‘persoone-
le oneenigheid’ als bron van het conflict; Koenen vond dat het conflict werd beheerst 
door een ‘personaliteit’ van Scholte tegen Van Velzen; Wormser stelde: ‘Dit onder-
scheid in deze twee karakters is welligt de voorname aanleiding van de hevige bot-
sing en den ongelukkigen strijd.’204 Wormser zag bij Van Velzen ‘bedektheid’ en bij 
Scholte ‘eene soort van overdrijving in opregtheid’; de door Scholte opgeleide Van 
der Meulen typeerde Van Velzen als ‘gedekt’ en Scholte als ‘ontvlambaar’.205 Van 
Hall hekelde de ‘schoolmeesterachtige’ stijl van Van Velzen,206 maar ook Scholtes 
‘natuurlijke arrogantie’.207 Scholtes optreden is inderdaad geregeld onbesuisd en 
eigengereid te noemen, Wormser confronteerde hem daarmee.208 En Van Velzen 
toonde zich onverzettelijk. Zijn stijl van debatteren komt meer dan eens dwingend 

202 De Bazuin (1889, nr. 51), aangehaald door C. Veenhof, Kerkgemeenschap en kerkorde 74-75.
203  Smits, ‘De Afscheiding bewaard’ in: Afscheiding-Wederkeer 216-217. Dezelfde methode gebruikt Smits op p. 

214 als hij Wormser verdenkt van het afwijken van de gereformeerde leer op grond van zijn later verschenen 
De kinderdoop (1853).

204  Zie Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840; Not 28.2.1843, art. 5; Scholte aan Koenen, 7.9.1840; De Ref 1e 
S (1840) 300.

205 Resp.: De Ref 1e S (1840) 300 en Van der Meulen aan Brummelkamp, 22.2.1841 (Smits V, 209).
206 Van Hall aan Scholte, 16.7.1838 (Smits V, 479).
207 Van Hall aan Budding (Gunning, Budding 518).
208  ‘V.Velzen vrij te spreken van indringen en van gebrekkig prediken, is eene onmogelijke zaak; maar ook 

uit het ergste oogpunt, ja als vijand beschouwd, had hij regt om van geloovigen eene andere behandeling 
te ontvangen, dan hij van den Utrechtschen kerkeraad ondervond’ (Wormser aan Scholte, 14.12.40; Smits 
III, 103) en: ‘gelijk Uew. bekend is, dat gij eenigszins hard en voorbarig gewoon zijt te handelen, dat ik 
beschouw als ook weinig bemoediging voor de toekomst op te leveren’ (Wormser aan Scholte, 25.12.1840; 
Smits III, 104).



326

over.209 Hij lijkt de zaken naar zijn hand te willen zetten.210 Het conflict werd – 
mede door de vertroebelende rol van Duin – op de persoon gespeeld. Vertrouwen 
verdween, persoonlijke ontmoetingen werden uit de weg gegaan. Ook Wormsers 
optreden droeg bij aan de verscherping van het conflict. Hij was een sterke persoon-
lijkheid, handelde uit vaste overtuiging en beschikte over een uitstekende pen.211 
Die kwaliteiten resulteerden in een destructieve artikelenreeks in De Reformatie. 
Toch moet er meer zijn geweest dan alleen conflicterende karakters. Opvallend is 
dat Scholte tegenover Koenen zelfs ontkende dat er tussen hem en Van Velzen spra-
ke was van ‘personaliteit’. Ook Van Velzen meende dat ‘personeele onenigheid’ niet 
de diepste reden van de breuk was.212

13.11.2 conflicterende overtuigingen 
In de Amsterdamse twisten speelden ook conflicterende overtuigingen een rol. 
Van Velzen oriënteerde zich op de erfenis van de Nadere Reformatie, hij voelde zich 
geestelijk verbonden met het ‘geestelijk klagend volk’, het ‘ellendige Sion’, hij had 
moeite met de artikelenreeksen in De Reformatie waarin de conventikelspiritua-
liteit onder vuur werd genomen. In zijn prediking kreeg de onmacht van de mens 
structureel  een plek. Er is op dit punt enige verwantschap met de Drentse richting 
(‘de Jofferspartij’) onder de afgescheidenen. Dit behoudende deel verlangde in het 
spoor te gaan van het piëtisme uit de 17e en 18e eeuw. De volgorde in de prediking 
moest zijn: eerst de wet, dan het evangelie.213 Eerst moet de mens van zijn verdoe-
melijkheid overtuigd worden en het hart van de zondaar verbrijzeld. Meerdere sig-
nalen laten zien dat Van Velzen tenminste sympathiseerde met de Drentse richting. 
Zelf hintte de predikant daarop door op de provinciale vergadering Noord-Holland 
de vraag te stellen of hij soms moest preken als Brummelkamp. In dezelfde sfeer ligt 
de opmerking van Höveker dat Van Velzen ruimer kon zijn in de verkondiging van 
de ‘genoegzaamheid’ van Jezus’ offer. Opvallend is eveneens het onderscheid dat Da 
Costa maakte tussen de verschillende ‘afdeelingen’ van de afgescheidenen ‘t.w. de 

209  Klachten hierover bij: Wormser, Van Hall en De Moen. Wormser sprak over het ‘heerschappijvoerende’ 
en ‘sophistische’ karakter van Van Velzen; Van Hall over ‘het stuitende, of liever wantrouwende en het 
pausselijke in de contenance [houding] van Van Velzen’ (Van Hall aan Scholte,  18.10.1837; Smits V, 390-
391); voor De Moen zie Aanmerkingen verslag synode 1840, 40-43.

210  ‘Uit mijne bekendheid met de handelingen van v.V. ben ik overtuigd geworden dat hij alles aangrijpt om 
zijn zin te krijgen en daartoe elke partij erkent die hem te dienste staat. Met de Cock is dit anders; die blijft 
zich zelven overal gelijk, hoewel hij uit onkunde niet opmerkt dat verkeerde menschen hem tot hun doel 
gebruiken’ (Scholte aan Koenen, 7.9.1840).

211  Opmerkelijk is de grote verwantschap in overtuigingen tussen de broers Johan Adam Wormser en Hendrik 
Wormser (1810-1887) uit Nijverdal. Hendrik speelde bij de Afgescheiden Gemeente in Hellendoorn een 
prominente rol. Beiden waren tegen het beroepen van een predikant door een andere gemeente (het 
‘verroepen’); beiden sympathiseerden met het Réveil; beiden waren voorstander van uitoefening van 
de kerkelijke tucht zónder inschakeling van de classis; beiden bezorgden een heruitgave van de Dordtse 
Leerregels; beiden waren allergisch voor hiërarchische invloeden in de kerkorde; beiden sympathiseerden 
met de Gelderse richting onder de afgescheidenen. Voor de standpunten van Hendrik Wormser: Wesseling, 
Ov. II, 15, 30-34, 41-66, 211.

212 Resp. Scholte aan Koenen, 7.9.1840 en Not 28.2.1843, art. 5.
213 C. Veenhof, Prediking en Uitverkiezing 13, 24vv, 33-44.
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mildere van Brummelkamp, en de strengere van Van Velzen en Joffers’214 en – ten-
slotte – was daar de geestelijke affiniteit van de ultra-bevindelijke Antonius van de 
Linde met de prediking van Van Velzen.215 Aan Van der Linde liet Van Velzen weten 
dat hij ten aanzien van de heilsaanbieding serieus rekening hield met een ernstige 
‘krankheid’ onder de afgescheidenen.  

Scholte, Wormser, Höveker en Van Hall grepen in sterke mate terug op de vroege 
Nadere Reformatie en de Engelse puriteinen. Ook lieten zij zich inspireren door ei-
gentijdse bronnen binnen het nationale en internationale Réveil. Inzichtgevend is 
wat Scholte in 1841 in De Reformatie schreef: de Afscheiding was samengevoegd uit 
‘zeer ongelijksoortige bestanddeelen’, die nooit een eenheid waren geweest en dat 
ook niet konden worden. Zijn blad kreeg uit eigen kring de meeste kritiek. Scholte, 
Van Hall en Wormser werden geregeld beschuldigd van arminianisme en labadis-
me.216 Ze zouden een ‘beredeneerd geloof’ aanhangen, zonder bevindelijke kennis 
van Gods heiligheid en de menselijke verdorvenheid. Deze tegenstelling in spiritu-
aliteit komt zonneklaar aan het licht in een brief die de Amsterdamse kerkenraad 
aan de raad van Urk schreef:217 

Geen jota of tittel van de oude paden en wegen langs welke de Heere zijne uit-
verkorene Gemeente leidt en ook door onze godzalige voorvaderen geleerd is, 
wenschen wij te laten vallen en alle die zoogenaamde nieuwe reformaties die 
buiten het inwendige genadeleven en regte armoede des Geestes omgaan, al dat 
spreken en schrijven van dat sterke geloof, daar de liefde en ootmoed en zelf-
verloochening van ontbreekt dat bevalt ons niet (...) Wij zien meer en meer eene 
scheiding te gemoet, maar wij wenschen ons te houden met het arme en ellendige 
Sion en het geestelijk klagend volk en trouw aan de oude Gereformeerde kerkin-
rigtingen, waar de Heere vroeger zijne goedkeuring op gegeven heeft. Wij zien ook 
wel in dat Ds Scholte en zijne volgelingen eenen anderen weg willen bewandelen 
ofschoon zij er nog niet rond genoeg voor uitkomen, om hun te kunnen uitwerpen.

Aan de kerkenraad van Utrecht liet men weten: ‘Daarom meenden wij reeds van 
den beginne, dat allen die niet de waarachtige Christus waren ingelijft en den wa-
ren levendigmakenden Geest hadden, het onder deze prediking niet zouden uit-
houden, maar daartegen opstaan.’218 En in correspondentie met Middel: ‘Eindelijk 
werden de geveinsden openbaar.’219 Al veel eerder – op de synode van Utrecht 1837 
– had oefenaar Petrus van Veen uit Muiden de conclusie getrokken ‘dat ik voor mijn 
214  Da Costa aan Nic. Beets, 21.9.1852. Vgl. een soortgelijke kwalificatie bij Hendrik Stiegheuver (de 5e tekst): ‘dat 

in de Christelijke Gereformeerde Gemeente (afd. Keizersgracht en Bloemgracht) de strengconfessionele 
richting van Ds van Velzen overheerschend was, en in de Christel. Ger. Gem. (afd. Weteringkerk) drong, 
door de prediking van haren Leeraar [J.G. Smitt, jhs], de richting van Ds Brummelkamp, meer mild en 
evangelisch, op den voorgrond.’

215 Zoals blijkt uit Excurs 2.
216  Zie narede van Scholte (d.d. febr. 1838) in: Koelman, Beschouwingen 148; voorrede Scholte in: Ralph Erskine, 

Magt en list des Satans III-IV; De Ref (juli 1840) 48; Scholte, Aanmerkingen 75-76.
217 CB 183: KR A’dam aan KR Urk, maart 1840.
218  KR A’dam aan KR Utrecht, 31.1.1840 (Smits V, 160-161). Opvallende zinspeling op Scholtes preekkritiek!
219 CB 300: Van Velzen aan Middel, rond 22.3.1842
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persoon geloofde dat Ds. Scholte niet bekeerd was.’220 Van Veen moest niets hebben 
van Scholtes oproep: ‘God op zijn Woord geloven, Jezus aannemen op Zijn beloften 
en maar niet ongelovig zijn’ – allemaal remonstrants, vond hij. Anderzijds deinsde 
de groep Scholte er niet voor terug om Van Velzen ‘onbekeerd’ te noemen. Vanuit 
deze conflicterende spiritualiteit moesten de wegen wel uiteen gaan. In Wormsers 
woorden: ‘De inwendige vereeniging bestond niet; nu verstoorde en verbrak men 
ook de uitwendige vereeniging.’221 Daarmee is de tweede Amsterdamse twist een 
schoolvoorbeeld van een waardenconflict, waarbij de overtuiging van de andere 
partij  als principieel onjuist wordt gezien.222

13.11.3 conflicterende idealen en verwachtingen 
Ook de idealen ten aanzien van de Afscheiding lagen uiteen. Voor Van Velzen stond 
vast dat de Afscheiding een restauratie moest zijn van de aloude Gereformeerde 
Kerk. Voor hem waren de ‘oude Gereformeerde kerkinrigtingen’ normatief. De ker-
ken van de Afscheiding moesten zich voortbewegen over de ‘veilige paden en we-
gen der vaderen’.223 Heel anders lagen de verwachtingen en idealen bij Scholte en 
zijn medestanders. Dit werd versterkt door het feit dat zowel Scholte als Wormser 
hun roots niet in de Hervormde Kerk hadden liggen. Zij wensten de kerken van de 
Afscheiding niet te modelleren naar vroeger tijden.224 Het liefst keerden zij terug 
naar de eenvoud van de vroegchristelijke gemeenten. Wormser en Scholte verlang-
den in een nieuwe kerkelijke en politieke context de gegroeide praktijk opnieuw 
vanuit Gods Woord te doordenken.225

13.12 Scholte: een ongereformeerde labadist en independentist?

Op nog één punt wil ik afzonderlijk ingaan. De groep Scholte is meer dan eens be-
schuldigd van labadisme en independentisme. Ze zou op een labadistische wijze 
een kerk van louter wedergeborenen hebben willen nastreven. Mijns inziens is dit 
een onjuiste visie. Zowel bij Scholte als Wormser was het genadeverbond funda-
menteel aanwezig in hun denken en schrijven. Scholte distantieerde zich expliciet 
van het labadisme:226 

220  Petrus van Veen, Dertien avondgesprekken (7e en 8e avondgesprek). De confrontatie met Scholte staat 
beschreven in het 9e avondgesprek.

221 Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840.
222  Vgl. Scholtes voorwoord in: J. Koelman, Beschouwingen III-IV; Scholte, Aanmerkingen 107-111; De Ref 2e 

S (1841). Over waardenconflicten in de kerk: C. Roest, ‘Omgaan met conflicten: conflicten aangaan of 
vermijden’ en L. Korevaar, ‘Conflicten in de kerk’ in: A.H. Blok, T.J. van der Ploeg, A.D. Senf (red.), Welles, 
nietes. Omgang met conflicten  (Zoetermeer 2000) 33vv en 102vv.

223  Van Velzen aan Scholte, 24.7.1839 (Smits III, 142-144); vgl. de voorrede van Van Velzen in: J.C. Couprie, 
Gedachten over het beroepen der leeraars (‘sGravenhage 1840) X-XI.

224  J.A. Wormser, ‘Over het verroepen van Leeraars’ in: De Ref 2e S (1842) 167.
225  Scholte, Bijdragen heiligen doops 2. Voor Wormser zie ‘Over de afkeer van reformatie naar Gods Woord’ (d.d. 

8.2.1840), in: De Ref 2e S (1840) 89-112, 137-150.
226 Formulieren XXV.
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Daar wij geene hartekenners zijn, en geene Labadistische Kerk begeeren op te 
rigten, kunnen en mogen wij niemand uit onze gemeenschap weren, die hetzelfde 
geloof met ons belijdt, en die belijdenis niet met zijnen wandel tegenspreekt.

Volgens C. Veenhof zou Scholte wars zijn van kerkelijke instituering en kerkelijk 
belijden.227 Mijns inziens interpreteert Veenhof de jonge Scholte – door hem be-
schouwd als de meest geniale afgescheiden voorman met het grootste talent om ra-
vage aan te richten – veel te sterk vanuit zijn latere ontwikkeling in Pella. Wat Veen-
hof beweert ten aanzien van Scholtes belijden is onjuist te noemen. Op meerdere 
plaatsen en bij vele gelegenheden sprak Scholte zijn hartelijke instemming met de 
gereformeerde leer uit. Een aantal voorbeelden om dat aan te tonen:

• Scholte bezorgde in 1836 een heruitgave van de Formulieren van enigheid met 
als reden: ‘dewijl zij het geloof uitdrukken, hetwelk de H. Geest ons door mid-
del van het onderzoeken van Gods Woord geschonken heeft’;

• Scholte laakte in de Herderlijke Brief het vage spreken van de Amsterdamse 
hervormde predikanten over de binding aan de Formulieren van Eenheid; 

• Scholte typeerde in De Reformatie de Dordtse Leerregels als ‘eene beknopte en 
duidelijke uitdrukking van den inhoud van Gods Woord zelf’ (1838, p. 136v);

• Scholte betoogde dat de psalmen onmisbaar waren voor de overdracht van 
de ‘oude beproefde Gereformeerde Godsdienst’ aan de volgende generatie 
(Scholte, Iets over de Psalmen 3). 

• Scholte nam het in een recensie van Capadose’s publicatie Aan mijne Geloofs-
genooten in de Nederlandsche Hervormde Gemeente (‘s-Gravenhage 1843) op 
voor de ondertekening van de gereformeerde belijdenisgeschriften: die zou-
den nooit een belemmering kunnen zijn voor een ‘opregt dienaar van Chris-
tus in de Gereformeerde Kerk’, aldus de predikant. 

Daarom moet de stelling van Veenhof – dat Scholte een vrije vergadering van gelo-
vigen voorstond, niet gebonden aan een confessie – van de hand worden gewezen 
als staande in een traditie van taai misverstaan.228

Verder betoogt Veenhof dat Scholte nooit heeft willen weten van enige band met 
anderen.229 Ook op dit punt oordeelt hij te ongenuanceerd. Scholte was geen zuivere 
independentist.230 In 1838 schreef hij in De Reformatie: ‘Wij hebben niet ten doel gehad 
om de zeer nuttige instelling en onderhouding van classicale, provinciale en synodale 
vergaderingen tegen te werken.’231 En bij de doorstart van De Reformatie in 1841 me-
moreerde Scholte dat veel gemeenten in 1839 op basis van het Utrechts reglement er-
kenning hadden aangevraagd, wat zicht bood op een ‘kerkelijke vereeniging van alle 

227  Veenhof, Kerkgemeenschap en kerkorde 13, 69; Scholte, Complete Uitgave van de Officiële Stukken betreffende 
den uitgang uit het Nederlansch Hervormd Kerkgenootschap (Kampen 18842) 213v, 223-226.

228 Veenhof, Kerkgemeenschap en kerkorde 13.
229 a.w. 69v.
230  Vgl. De Ref 2e S (1841) VII en Scholte, Aanmerkingen 107; Scholte verklaarde in 1837 vrij te willen zijn van alle 

‘menschelijke systemata, zonder Independent te worden’ (Scholte, Bijdragen Heiligen Doops 8).
231 ‘Over classicale, provinciale en synodale vergaderingen, en derzelver magt,’ in: De Ref 1e S (1838) 144.
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Afgescheidene Gemeenten als één ligchaam in de maatschappij’.232 Scholte verlang-
de naar ‘nadere vereniging’ met alle gemeenten die het Utrechts reglement hadden 
aangenomen.233 In de kerk moet alles in goede orde toegaan.234 Aan De Moen liet hij 
weten: ‘In het kerkelijke kan ik niet zonder beginsel of willekeurig handelen, was dit 
mogelijk dan zou voor mij het hervormde kerkgenootschap nog ruim genoeg zijn.’235 
Scholte benoemde concreet de meerwaarde van een kerkverbandelijk samenleven: 
het nemen van besluiten over gemeenschappelijke zaken, elkaar bijstaan met broe-
derlijke raad, zaken van voorlichting en terechtwijzing, het beoordelen van klachten 
tegen opzieners of een kerkenraad, het bijstaan van kerkenraden in moeilijke situa-
ties, het helpen van kleine kerkenraden in tuchtprocedures.236 

Hoe kan de positie van Scholte en zijn vrienden Wormser en Van Hall het beste be-
grepen worden? Hun belangstelling voor de puriteinen valt op. Terwijl in Nederland 
het separatisme van De Labadie geen voet aan de grond kreeg, was dat anders met 
het separatisme en het gematigde independentisme in Engeland. Onder de puritei-
nen waren uiteenlopende kerkrechtelijke posities te vinden. Er waren tal van onaf-
hankelijke gemeenten ontstaan. De gematigde independenten namen daarbij een 
gerespecteerde positie in. Binnen de Nadere Reformatie kregen de puriteinse op-
vattingen weinig doorwerking. Wel sprak Voetius enigszins relativerend over het 
gezag van synoden: de macht van gezamenlijke gemeenten die hun afgevaardigden 
naar de synode stuurden achtte hij groter dan de macht van de synode, de band met 
elkaar in het kerkverband vond op vrijwillige basis plaats, het zwaartepunt lag bij 
de plaatselijke kerk en een classis was niet gerechtigd tucht uit te oefenen. Dit soort 
inzichten ventileerde Voetius.237 En ze bereikten Scholte, die zich op Voetius beriep 
in zijn verzet om de gewetens aan menselijke bepalingen te binden (zie par. 13.3.1). 
Al kregen de puriteinse ecclesiologische denkbeelden in ons land aanvankelijk 
geen voet aan de grond, de doorwerking bij Scholte en zijn medestanders kan wor-
den gezien als een verlate beïnvloeding van gangbare en gerespecteerde puriteinse 
ecclesiologische overtuigingen.

232 De Ref 2e S (1841) V.
233  Scholte aan Smeedes te Assen, 12.1.1841. Smeedes was een voorstander van het Utrechts reglement en een 

tegenstander van de DKO (zie De Ref 1e S (aug. 1840) 85-93); vgl.: Scholte aan Van der Meulen, 27.5.1841.
234 De Ref 2e S (1841) VII.
235 Scholte aan De Moen, 7.7.1841.
236 De Ref 1e S (aug 1838) 129.
237  Vgl. W.J. op ‘t Hof, ‘De internationale invloed van het Puritanisme’ in: W. van ‘t Spijker, R. Bisschop, W.J. op 

’t Hof, Het Puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed (’s-Gravenhage 2001) 330v, 373.
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13.13 Terugblik 

Aanvankelijk vond Scholte in Van Velzen een bondgenoot: beiden waren tegen het 
optreden van oefenaars in de kerken van de Afscheiding, beiden moesten niets 
hebben van De Cocks voorstel om de overheid een synode te laten samenroepen die 
uitspraak zou doen over de juistheid van de Afscheiding. Ook ten aanzien van de 
kerkorde zaten Van Velzen en Scholte aanvankelijk op één lijn: beide mannen had-
den, in tegenstelling tot De Cock, geen moeite om de DKO te wijzigen. Bovendien 
nam Van Velzen het ter synode van Utrecht 1837 op voor Scholtes preambule, en 
wees hij De Cocks kritiek hierop af. Na afloop van de synode van 1837 ontstond ech-
ter onenigheid over de kerkorde. Scholte ging tot een persoonlijke aanval op Van 
Velzen over. Hij kwalificeerde de prediking van Van Velzen als een geraamte van 
leerstellige waarheden, zonder levendmakende Christus. Hij kon deze beschuldi-
gingen niet waar maken. In een analyse werden de dieperliggende wortels van de 
tweede Amsterdamse twist blootgelegd. Naast conflicterende karakters speelden 
conflicterende overtuigingen en conflicterende idealen en verwachtingen ten aan-
zien van de Afscheiding een rol. De breuk tussen Scholte en Van Velzen leidde tot 
een dieptepunt in de prille geschiedenis van de kerken der Afscheiding. 
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14. De Vereniging 
van Wormser

14.1 Een nieuw begin 

Wormser kwam met zijn aanhang buiten de gemeente te staan.1 Het was het sluit-
stuk van een lange geschiedenis vol fricties: ‘Wij meenden, dat ons thans die rust 
ongezocht, en zonder dat wij uit den strijd geloopen waren, geschonken werd.’2 Te-
gelijk zag Wormser het risico waarin zijn kring verkeerde: ‘Bitterheid kleeft al de 
vrienden aan, in onzen wettigen strijd, op eene onwettige wijze begonnen.’ Met dat 
laatste doelde hij op de wijze waarop Scholte de situatie in Amsterdam had doen es-
caleren en Van Velzen had behandeld. Volgens Wormser leidde alle geruzie de ziel 
af van God, ‘terwijl zij uitdroogt en vermagert op zaken, die geen voedsel kunnen 
verschaffen.’3 Evenals Scholte was Wormser van mening ‘dat van de tegenwoordi-
ge afgescheidene massa’ niets goeds kon worden verwacht. Maar in een nieuwe af-
scheiding zag hij nog minder heil.4 

In de eerste maanden van 1840 presenteerde de aanhang van Wormser zich als 
de ware Afgescheiden Gemeente tegenover die van de Bloemgracht, inclusief een 
heuse ‘tegenkerkenraad’ met F.W. Egeling – een kantoorbediende en vriend van 
Höveker – als ‘Secretaris van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde gemeen-
te’.5 Deze pretentie werd spoedig losgelaten. Voortaan noemde men zich ‘de Ver-
eeniging der gelovigen’.6 De bijeenkomsten waren niet ‘uitgedacht’, aldus Worm-
ser, maar ontstaan ‘door eene eenvoudige opvolging van Gods Woord.’7 Wormsers 
oriëntatie op een aantal Engelse congregationalistische theologen (Owen, Scott, Ja-

1  ‘Voor mijzelven en mijn gezin wensch ik te staan naar persoonlijke stichting, en het zal mij aangenaam 
zijn indien ik wat meer uit het gewoel kan komen (...) Het zal te Amsterdam er wel op uitloopen, dat onze 
getrouwe vrienden, weder eene bijzondere vergaderplaats opzoeken, en ik denk hen niet te verlaten’ 
(Wormser aan Scholte, 14.12.1840; Smits III, 103).

2 Wormser/Höveker aan De Moen, 14.2.1840.
3 Wormser aan Scholte, 14.12.1840 (Smits III, 103).
4 Wormser aan Scholte, 25.12.1840 (Smits III, 104).
5  Not 20.3.1840, art. 4; Not 10.4.1840, art. 6; Not 19.5.1840, art. 3. Frederik Willem Egeling werd in 1836 op 

27-jarige leeftijd lid van de Afgescheiden Gemeente. Eind 1837 had hij al eens een Statenbijbel cadeau 
gekregen als dank voor zijn schrijfarbeid voor de kerkenraad. Ook Scholtes vergadering van 21 en 22 
februari 1840 notuleerde hij. Hij was kantoorbediende en bevriend met Höveker.

6  Wormser/Höveker aan Scholte, 31.1.1840 (Smits V, 165-166). Over de kring van Wormser: M. te Velde, ‘J.A. 
Wormser en zijn vrije gemeente te Amsterdam (1840-1851)’ in: Bezield verband en de doctoraalscriptie van 
H. Pol, Johan Adam Wormser. In zijn strijd voor kerkherstel (Kampen 1978), met zorgvuldige verwerking van 
bronnenmateriaal (exemplaar in HDC).

7 Wormser aan Groen, 30.8.1844 (Brieven I, 36).
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mes) maakte dit tot een voor de hand liggende keuze. Verder sloot deze opzet nauw 
aan bij de stichtelijke zondagavonden ten huize van Da Costa. En deze structuur 
paste bij Wormsers ideaal van Afscheiding als terugkeer naar de eenvoud van de 
vroegchristelijke huisgemeenten.

De Vereniging bleef bescheiden van omvang. In januari 1840 voegden zich acht-
tien afgescheidenen bij de kring van Wormser. De notulen van 27 oktober 1842 ver-
melden dat 29 leden de zijde van Scholte en Wormser kozen (niet meegerekend de 
leden die reeds naar de Hervormde Gemeente waren teruggekeerd). Dit bewijst dat 
de bevindelijke spiritualiteit onder de Amsterdamse afgescheidenen veel domi-
nanter aanwezig was dan de réveilspiritualiteit: de groep Middel telde een aanhang 
van rond de 200 personen, terwijl de omvang van de Vereniging van Wormser op 
haar hoogtepunt circa 70 leden bedroeg (waarvan 40 volwassenen). De meesten be-
hoorden tot de ambachtsstand.8 

14.2 De samenkomsten

De geestverwanten hielden hun zondagse diensten in het pand van Budde.9 Worm-
ser verzorgde de bijbeloverdenking. De sacramenten werden alleen bediend als een 
predikant kon overkomen. In tegenstelling tot zijn broer in Hellendoorn bediende 
Wormser niet zelf het avondmaal.10 Als onderwijzer in hart en nieren maakte hij 
veel werk van catechese. De vrijdagavonden bij Da Costa liet hij schieten om aan 
mannen en vrouwen les te geven in het huis van juffr. Abrahamszoon.11 De cateche-
se zag hij als middel tot vernieuwing van het persoonlijk leven, het begin van elke 
reformatie van de kerk.12 Zware kerkverbandelijke structuren vond hij niet nodig. 
Dit komt treffend naar voren in een brief, waarin Scholte bijzonderheden meedeelt 
over de bijeenkomsten van Wormsers Vereniging:13

Zelfs de Amsterdamsche Gescheidenen [Scholte doelt op de groep Wormser, 
jhs] missen nog niets, wat het eigenlijke wezen der Christelijke Kerk vordert. 
Zij houden de onderlinge bijeenkomsten, waarin de onderzoeking van Gods 

8  Wormser aan Groen, 12.1.1843 (Brieven I, 4). Tot de groep van Wormser behoorden: Budde, Juffr. Abrahamsz, 
J.W. Luuring, Hoogkamer, Lothes, J. Berkhout, J.I. Diekenga, A.E. Dudok Bousquet, Jansen, Schriek, 
Doornhouwer, A.N. Wormser, Huiding, Gunther, Rika van der Ven (zus van Wormsers vrouw). Zie de 
correspondentie tussen Budde en Wormser in: Stellingwerff (m.n. pp. 89v, 100, 253v). Ook de gefortuneerde 
mevrouw J.J. Zeelt onderhield contact met de Vereniging van Wormser, die haar persoonlijke adviseur was. 
In het archief Höveker/Wormser (HW) bevinden zich enkele brieven van J.J. Zeelt (1848 en z.j.).

9 Wormser aan Groen, 30.6.1845(Brieven II, 282 vv).
10  Zie De Moen aan Wormser, 31.5.1850 (HW-archief). De Moen, predikant in Den Ham, had te maken met de 

kerkelijke behandeling van het optreden van Hendrik Wormser in het naburige Hellendoorn. De Moen wilde 
weten wat Wormser vond van het optreden van zijn broer, die als ouderling het avondmaal bediende. Wormser 
betuigde zijn instemming met de kritiek van De Moen (20.6.1850). Ook tegenover G. Willink in Amsterdam 
hield Wormser aan dit standpunt vast: Willink bediende – beïnvloed door het darbisme – wekelijks zelf het 
avondmaal en hij nodigde Wormsers Vereniging uit om mee te doen (brief van 4.10.1850; HW-archief). 

11 Wormser aan Groen, 25.12.1844 (Brieven I, 51vv).
12  Te Velde spreekt hierbij van ‘een nogal optimistische visie’ (‘Wormser en zijn vrije gemeente’ 269). Wormsers 

ideaal stond in het kader van het streven van de groep Scholte naar reformatie van de levenspraktijk.
13 Scholte aan Groen,  23.3.1843 (RGP 114, p. 497).
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Woord hen sticht en opbouwt, zij ontvangen in hunne gemeenschap de predi-
king des Evangeliums, zij hebben genot van Doop en Avondmaal, zonder dat 
zij genoodzaakt zijn tegenover verloochening van Christus en Zijne zoendood 
aan sacramentele woorden zich vast te klemmen, er wordt wezenlijke Chris-
telijke tucht onder hen geoefend. Alleen ontbreekt hen datgene, waardoor zij 
voor het oog der wereld eene kerk zouden heeten: een afgezonderd gebouw, 
een naam, een genootschappelijke organisatie. Zij worden niet gedrukt en 
geknepen door een kerkbestuur, dat den weg baant en opent voor alles, wat 
kerkelijk aanwezen en Christelijke waarheid verwoest. Zij worden niet ver-
lamd, maar integendeel trage handen en slappe knieën worden opgerigt.

Al was het project van de Afscheiding voor Scholte op een desillusie uitgelopen, het 
is opvallend hoe aantrekkelijk Scholte hier tegenover Groen de Vereniging als ba-
sismodel van christelijke gemeenschap aanprijst: het beantwoordde aan alle ken-
merken van de gereformeerde confessie over de kerk. Zeker moet Groen hier de im-
pliciete kritiek op de Hervormde Kerk geproefd hebben. 

De Vereniging trok de grens met de Hervormde Gemeente niet scherp. Daar was 
een eenvoudige reden voor. Van de groep Wormser keerde een deel meteen al naar 
de Hervormde Gemeente terug: F.W. Egeling maakte die keuze op 26 november 
1840, Höveker volgde op 10 december 1840.14 De boekhandelaar  gaf bij de hervorm-
de kerkenraad aan dat hij al ‘geruimen tijd’ een ‘levendig berouw’ voelde over zijn 
breuk met de Hervormde Kerk. De connecties die Höveker binnen de Réveilkring 
had, maakten deze terugkeer des te eenvoudiger. Reeds spoedig gaf de boekhande-
laar een opvallend geschrift van de hervormde predikant Detmar uit, waarvan de 
titel liet uitkomen dat alle oprechte gelovigen ‘afgescheidenen’ waren, die elkaar 
moesten erkennen en liefhebben.15 Höveker zou later aan de wieg staan van de Ver-
eeniging tot Verbreiding der Waarheid, die op 11 november 1847 in Amsterdam werd 
opgericht; ook ageerde hij tegen woordvoerders van de moderne richting als P.H. 
Hugenholtz jr. en Allard Pierson; en in 1886 koos hij – op dat moment ouderling en 
lid van het classicaal bestuur – tegen de Doleantiebeweging van Abraham Kuyper.16 
Diaken Lijsen keerde eveneens spoedig naar de Hervormde Gemeente terug. Toen 
ook nog eens Budde emigreerde naar Amerika bleef van het bekende viertal ambts-
dragers alleen Wormser over. Sommige leden van Wormsers Vereniging bezoch-
14  Not 29.12.1840, art. 3. Vgl. archief Hervormde Gemeente inv. nr. 182: brieven teruggekeerden nr. 7 (Egeling) 

en Höveker aan KR NHK A’dam, 10.12.1840; ingek. stukken 1839-1841, inv. nr. 79, stuk 560; brieven 
teruggekeerden nr. 8). Höveker schreef: ‘Het is sedert eenen geruimen tijd, dat wij over deze onze stap 
[nl. van afscheiding, jhs] een levendig berouw gevoelden en eene ernstige begeerte koesterden om weder 
van dezelve te worden ontslagen. Eenige onaangenaamheden welke tusschen de Amsterdamsche en 
Utrechtsche kerkeraden ontstonden, baanden daartoe den weg.’

15  De ware Afgescheidene, of Eenvoudige aanwijzing, dat alle godvruchtigen, waar zij op aarde wonen, die Christus 
door een waarachtig geloof omhelsd hebben, inderdaad Afgescheidenen zijn, en als zoodanigen elkander moeten 
erkennen en beminnen (1841). Over Detmar: het slot van par. 6.3. Eveneens verscheen bij Höveker in dat 
jaar: Een eenvoudig, doch ernstig en getrouw Woord, aan mijne Gereformeerde Geloofsgenooten in ons Vaderland: 
geschreven na lezing van het Adres en den Uitnoodigingsbrief tot vereeniging daarmede, van B. Moorrees. Het 
illustreert Hövekers inzet voor kerkherstel binnen de Hervormde Kerk (zie BWPGN).

16  Over Hövekers bijdrage aan kerkherstel in de Hervormde Kerk: J.C. Rullmann, De strijd voor kerkherstel in de 
Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw (Kampen 1928) reg.
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ten met regelmaat diensten van orthodoxe hervormde predikanten als Kortenhoef 
Smith, Van Staveren en – later – Hasebroek.

Pol en Te Velde documenteren helder hoe de Vereniging van Wormser verschil-
lende fasen doorliep: van een vrije afgescheiden gemeente tot een semi-kerkelijke 
hervormde noodgemeente.17 Deze ontwikkeling correspondeert met Wormsers ei-
gen ontwikkelingsgang: aanvankelijk oriënteerde hij zich in sterke mate op Schol-
te, maar toen deze zich halverwege de jaren 1840 voorbereidde op emigratie naar de 
VS raakte hij onder de bekoring van Groens denken.

14.3 Oriëntatie op Scholte (1840-1845)

Wormser bleef tot 1845 overtuigd van de noodzaak tot afscheiding van de Hervormde 
Kerk. Scholte was in deze tijd de belangrijkste predikant die de Vereniging bediende: 
hij preekte hier met enige regelmaat en bediende de sacramenten.18 Ook andere af-
gescheiden predikanten deden dat wel eens,19 Brummelkamp waarschijnlijk nog in 
1850.20 Een ander bewijs van Wormsers verbondenheid met Scholte is het feit dat de 
predikant op cruciale momenten de zorg voor zijn kinderen aan het echtpaar Worm-
ser toevertrouwde. Toen Scholtes echtgenote Sara Maria Scholte-Brandt op 23 januari 
1844 kwam te overlijden, verbleven Scholtes kinderen bij de familie Wormser.21 

In 1845 kwam Wormser kritischer tegenover Scholte te staan. Hij ging zich irrite-
ren aan Scholtes kritiek in De Reformatie op detailpunten van de geloofsbelijdenis.22 
In datzelfde jaar ontstaat bij hem de wending naar de Hervormde Kerk.23 Worm-

17  M. te Velde onderscheidt drie fasen in Wormsers ontwikkeling: de periode 1840-1843: een vrije 
afgescheiden gemeente; 1843-1848: een vrije gemeente gemodelleerd naar het ideaalbeeld van de 
eenvoudige eerste christelijke kerk; 1848-1851: een semi-hervormde noodgemeente (a.w. 274). Vanwege 
Scholtes aanhoudende invloed op Wormser is de kwalificatie ‘vrije afgescheiden gemeente’ mijns inziens 
langer van toepassing dan begin 1843, waar Te Velde de grens kiest. In februari 1843 viel enkel de formele 
beslissing van de Amsterdamse kerkenraad om de ‘afgekeerden’ niet meer tot de gemeente te rekenen.

18  Scholte aan Wormser, 24.2.1843 (HW-archief): ‘Zoo de Heere wil zal ik maandagmiddag naar Postwijk 
gaan en dingsdag morgen te Amsterdam komen om ’s avonds het kind van Luuring in den naam des 
Heeren het teken en zegel van Zijn genadeverbond toe te dienen. Wat is het toch zalig dat de Heere bij het 
bevel om te doopen alleen gevoegd heeft wie gelooft, en niet wie lid van een kerkgenootschap is.’ De dienst 
ging kennelijk niet door, want acht maanden later moest de doop van het kind van Luuring nog steeds 
plaatsvinden (Scholte aan Wormser, 26.10.1843). Weer kondigde Scholte aan naar Amsterdam te komen om 
beide sacramenten bedienen.

19  Te weten: R.W. Duin (brieven van hem in het HW-archief), Pieter Zonne, C.G. de Moen en Brummelkamp.
20  ‘Mijn zwager Brummelkamp heeft mij de vorige week geschreven dat hij bij U doop en avondmaal zou gaan 

bedienen’ (De Moen aan Wormser, 31.5.1850; in HW-archief).
21  S. Keables-Scholte aan ?, 29.12.1873 (in HW-archief), opgenomen in J. Stellingwerff, Amsterdamse emigranten 

351v. Voor genealogische gegevens over het geslacht Scholte: Smits I, 48-57.
22  Scholte had bijvoorbeeld bezwaar tegen het feit dat de gereformeerde belijdenis sprak over de zonde van 

onze beide voorouders in het paradijs, terwijl Paulus alleen sprak over Adam als het verbondshoofd. En 
de uitdrukking ‘die terugkomt om te oordelen de levenden en de doden’ wilde Scholte niet opvatten als 
temporeel gelijktijdig. Ook wees hij de opdracht van de overheid, geformuleerd in NGB art. 36, van de hand 
om alle afgoderij en valse godsdienst uit te roeien. Zie ‘Formulieren van Eenigheid in de Christelijke Kerk’ 
in: De Ref 2e S (1845) 324-336, m.n. 334.

23  Een teken van Wormsers betrokkenheid op de Hervormde Kerk was al de recensie van Groens Adres aan 
de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de Formulieren, de Academische Opleiding der 
Predikanten, het Onderwijs en het kerkbestuur (Leiden 1842) in: De Ref 2e S (1842) 43-51.
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ser raakte onder de indruk van Groens inspanningen voor kerkherstel binnen de 
Hervormde Kerk. Groen was bezig een heel programma voor kerkvernieuwing op te 
zetten. Hij reisde onder meer in juli 1842 naar predikant Remko Engels in Niewolda 
om een orthodoxe catechiseermeester, die in conflict met Groninger theologen was 
geraakt, steun te betuigen. In december van dat jaar zocht hij contact met Wormser 
om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen.24 De Réveilman zocht naar 
verbreding van het initiatief van de zeven Haagse Heren, door in de laatste maanden 
van 1842 zich te richten tot een laag uit de bevolking die hem als aristocraat van huis 
uit vreemd was. De gedachtenwisseling met Groen bracht Wormser in 1844 tot het 
inzicht dat orthodoxen in de Hervormde Kerk niet langer tot afscheiding verplicht 
konden worden.25 Eerder al dat jaar had Capadose de vinger gelegd bij Wormsers 
ambivalentie, door enerzijds te poneren dat de Afscheiding in een fuik was gelopen 
en anderzijds Capadose op te roepen de Hervormde Kerk te verlaten.26

14.4 Oriëntatie op Groen van Prinsterer en de hervormde wending eind 1845

Zag Wormser in de eerste jaren van 1840 geen mogelijkheden voor herstel van de 
Hervormde Kerk,27 dat veranderde in het jaar 1845. O.G. Heldring gaf de stoot tot 
de bijeenkomsten van de Christelijke Vrienden in Amsterdam. Wormser werd door 
Groen vanuit Den Haag op deze bijeenkomsten geattendeerd. In de eerste meet-
ing – op 26 augustus 1845 ten huize van J.L. Gregory Pierson onder voorzitterschap 
van Groen – kwamen vijftig voortrekkers op het gebied van kerk en maatschappij 
samen. Ook Wormser was van de partij. De gevoelige kwestie van het kerkelijke 
vraagstuk bleef onbesproken.28 Groen was tot het standpunt gekomen: alle gere-
formeerden in Nederland maken deel uit van de ‘historische kerk’, die zowel uit 
afgescheidenen als niet-afgescheidenen bestaat. Daarmee relativeerde hij de gren-
zen van het kerkgenootschap van de Hervormde Kerk en creëerde hij ruimte om de 
afgescheidenen erbij te betrekken. Zij maakten deel uit van de historisch gegroei-
de Gereformeerde Kerk, met de confessie als fundament.29 In combinatie met de 
meetings verscheen vanaf 1846 het maandblad De Vereeniging: Christelijke Stemmen, 
bedoeld om de krachten te ‘verenigen’ en op te komen voor de orthodox-protes-

24 Jasper Vree, ‘‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 83.
25 Wormser aan Groen, 30.8.1844 (Brieven I, 36).
26  Capadose aan Wormser, 26.6.1844 (HW-archief). Capadose verklaarde zich niet te kunnen afscheiden 

van de Hervormde Kerk, want daar was nog altijd de belijdenis van de waarheid en daar waren nog altijd 
kinderen van God te vinden. De uitdrukking dat de Afscheiding in een ‘fuik’ was gelopen is voor het eerst te 
vinden in Wormsers brief aan Groen, 7.3.1843 (Brieven II, 279). Pol oppert de suggestie dat deze uitdrukking 
wellicht het eerst door Groen gebruikt is en daarna door Wormser werd overgenomen. Om twee redenen 
was de Afscheiding volgens Wormser in een fuik gelopen: door het aanvragen van erkenning (alsof het 
bestaan van de kerk afhankelijk was van overheidserkenning) en door het scheuren van de gereformeerde 
gezindte (beter was het geweest om noodgemeenten te vormen binnen de Hervormde kerk). 

27  L. de Graaff aan Wormser, 22.7.1845 (HW-archief). Reformatie van de Hervormde Kerk was volgens Wormser 
ondenkbaar, een afscheiding bleef nodig (zie H. Pol, Johan Adam Wormser. In zijn strijd voor kerkherstel 31, voetnoot 1).

28 Vgl. Groen aan Da Costa, 1.9.1845 (Brieven I, 238vv).
29 Vgl. Groen aan Da Costa, 2.9.1845 (Brieven I, 248); Groen aan Wormser, 14.9.1845 (Brieven I, 75).
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tantse belangen.30 Uitgedaagd door Groens visie riep Wormser gereformeerden op 
niet langer de verschillen voorop te zetten, maar de krachten te bundelen.31 Graag 
zag hij overal in het land gereformeerde verenigingen ontstaan die op de terreinen 
van liefdadigheid, zending en bijbelverspreiding de handen ineensloegen. Een al 
te strikte toepassing van de confessie leek hem onwenselijk, het zou een deel van 
de beoogde achterban afstoten.32 Ook vroeg volgens Wormser de inhoud van de ge-
reformeerde belijdenis om een nieuwe toepassing en vormgeving in het heden.33 
Maar toen hij zag hoe Scholte in De Reformatie verviel tot ‘nietige vitterijen’ op de-
tails van de belijdenis, besloot hij alsnog de gehele confessie te omarmen. Hij advi-
seerde gereformeerden niet bij de formuleringen in de belijdenis te beginnen, maar 
vanuit de inhoud overeenstemming te vinden.34 Wormser werd voortaan een groot 
voorstander van samenwerking binnen de gereformeerde gezindte. Ook hervorm-
den waren van harte welkom op de Vereniging. Even overwoog hij op zoek te gaan 
naar een eigen kerkgebouw om het evangelie aan iedereen te verkondigen.35 Maar 
dan zou hij  de regering om erkenning moeten vragen en daar was Wormser princi-
pieel op tegen: de overheid had niets over de kerk te zeggen.36

14.5 Bruggenbouwer binnen de gereformeerde gezindheid (1848 e.v. jaren)

Tussen ‘de man van het volk’ Wormser en de aristocraat Groen ontstond een speci-
ale  vriendschap. Groen trok hem aan als vaste medewerker van zijn blad De Neder-
lander. In die functie groeide Wormser uit tot de belangrijkste vertolker van Groens 
gedachtengoed voor een breed publiek.37 De band met Groen werd des te sterker 
toen Budde en andere leden van Wormsers Vereniging in 1847 naar Amerika emi-
greerden. Van harte betuigde Wormser zijn instemming met Groens publicatie Het 
regt der Hervormde Gezindheid.38 De réveilman betoogde dat de leer die in de belijde-
nisgeschriften van de Hervormde Kerk was vastgelegd, vanuit historisch perspec-

30 Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 93.
31 Wormser aan Groen, 20.6.1845 (Brieven I, 58vv); idem, 30.6.1845 (Brieven II, 282vv).
32 Wormser aan Groen, 2.10.1845 (Brieven I, 76).
33  ‘En zou men dan ook kunnen aannemen dat, wat het werkelijk LEVEN van den VORM der Confessie betreft, 

de Historie der Kerk gesloten is; zoodat wij ons inderdaad in een nieuw tijdperk bevinden, waarin wel de 
waarheid maar niet de vorm der Confessie gewaardeerd wordt?’ (Wormser aan Groen. 8.11.1845 (Brieven I, 81).

34  Wormser aan Groen, 27.12.1845 (Brieven I, 84v). ‘Formulieren zijn stevig, mild en in nadruk Christelijk 
genoeg om de aanmerkingen van welke zijde ook te kunnen afwachten.’

35 Zie Te Velde, ‘J.A. Wormser en zijn vrije gemeente’ 268.
36  Wormser aan Groen, 23.3.1844 (Brieven I, 12). Vgl.: ‘Ik kan mij geen bevel van den Heer herinneren, dat, ook 

slechts van verre, aanleiding zou geven om aan de Regering te vragen of de Kerk van Christus er zijn mag, of 
om de Overheid te verzoeken dat de geloovigen hunne onderlinge bijeenkomsten mogen waarnemen (…) 
Zoo de Christenen openbaar maken en te kennen geven, dat zij er zijn, en zoo zij openbaar vergaderen, staat 
het aan de Regering, op haar eigen risico, hen te vervolgen of hen te beschermen. De Kerk is een geestelijk 
ligchaam, met geestelijke hoedanigheden; en zij vormt geene associatie’ (Wormser aan Groen, 30.8.1844; 
Brieven  I, 34v).

37 Groen aan Wormser, 14.7.1850 (Brieven I, 127).
38  In boekvorm uitgekomen in 1848, eerder als artikelenreeks verschenen in de Vereeniging Christelijke 

Stemmen II.
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tief nog altijd rechtsgeldig was, zelfs als een meerderheid van een kerkenraad of 
synode daar niet mee uit de voeten kon. Gereformeerden hadden er recht op dat in 
hun kerk deze leer werd gehandhaafd.39 Wormser raakte gecharmeerd van deze be-
schouwingen: voortaan was voor hem afscheiding alleen een optie als de waarheid 
in de Hervormde Gemeente niet werd gehoord, het kon alleen een tijdelijke nood-
maatregel zijn.40 De kerken van de Afscheiding waren in een ‘fuik’ gelopen door 
de Hervormde Kerk af te schrijven. Omdat de gereformeerde leer in de Hervormde 
Kerk niet was afgeschaft, kon het blijven in die kerk niet langer als zondig worden 
gekwalificeerd.

14.6 Criticus van de onkerkelijke richting

Groens visie inspireerde Wormser eveneens om te protesteren tegen de ‘onkerkelij-
ke richting’, die zich onder de réveilvrienden manifesteerde.41 Het was voor Groen 
en Wormser een doorn in het oog dat het ‘kerkelijke vraagstuk’ op de meetings van 
de réveilvrienden buiten de agenda werd gehouden en dat er van wildgroei sprake 
was ten aanzien van kerkplanting en liefdadigheidswerk. Zo bekritiseerde Worm-
ser het optreden van Jan de Liefde, die op eigen houtje een gemeente had gesticht 
en veel aanhang verwierf.42 Wormser vroeg aandacht voor een confessionele ver-
ankering van het zendings- en barmhartigheidswerk. Zielen voor de Heer winnen 
zonder zielen tot de kerk terug te brengen, was de Heer scheiden van de kerk, stelde 
hij. Tegenover de ‘onkerkelijke rigting’ bepleitte Wormser hernieuwde aandacht 
voor de zichtbare kerk, die in Nederland haar eigen geschiedenis en belijden kende. 
Met overgave zette Wormser zich in voor een nieuwe uitgave van de belijdenisge-
schriften voor alle gereformeerden, aangezien Scholtes editie in hervormde kring 
als verdacht gold. Deze uitgave strandde echter door onvoldoende steun van her-
vormde zijde.43

39 Vgl. Groen, Het regt der Hervormde Gezindheid VI.
40 Wormser aan Groen, 16.2.1848 (Brieven I, 99v).
41  Wormser, ‘Over de onkerkelijke rigting, die zich bij vele geloovigen openbaart’ in: De Vereeniging: 

Christelijke Stemmen IV, 1850, 609vv. Over het belang van de belijdenis voor kerkelijke eenheid: p. 351. Over 
het niet scheiden van evangelisatiewerk en kerk: p. 445.

42  Tegenover de voormalig doopsgezinde predikant Jan de Liefde wees Wormser op het veronachtzamen van 
het genadeverbond: ‘De onkerkelijke rigting wast op denzelfden wortel, die aan de bekrompen rigting 
het aanzijn geeft. Ik voor mij zie echter geen heil dan in het genadeverbond, dat de gansche KERK omvat’ 
(Wormser aan Groen, 31.5.1850 (Brieven I, 121v).

43  Wormser aan Groen, 22.1.1850 (Brieven I, 112). Van afgescheiden zijde steunden Brummelkamp en 
Gezelle Meerburg het initiatief van Wormser, al had Gezelle Meerburg zijn bedenkingen vanwege de 
‘slapheid’ van niet-afgescheidenen (Brummelkamp aan Wormser, 12.2.1850; 18.2.1850; 28.2.1850; HW-
archief). Van hervormde zijde benaderde Wormser de predikanten Nic. Beets en J.J. van Toorenenbergen; 
laatstgenoemde weigerde zijn medewerking te geven. 
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14.7 Wormsers inzet voor het seminarie (1850-1851)

Het gedachtengoed van Groen inspireerde Wormser in de jaren 1850-1851 om een se-
minarie te realiseren, waar beide vleugels van de gereformeerde gezindheid – her-
vormd en afgescheiden – met elkaar konden samenwerken.44 Toen Brummelkamp 
dankzij een financiële injectie van mevrouw Zeelt uit Baambrugge de mogelijkheid 
kreeg zijn theologische school te verplaatsen van Arnhem naar Amsterdam, greep 
Wormser deze kans aan om een seminarie voor heel de gereformeerde gezindte 
te verwezenlijken. Het gereformeerde potentieel in de kerken van de Afscheiding 
kon zodoende worden aangewend voor herstel van de Hervormde Kerk.45 Bij het 
seminarie zou een kerkzaal betrokken worden voor Wormsers bijeenkomsten. 
Wormser stelde een vooraankondiging, door Brummelkamp gefiatteerd, die op 5 
december 1850 in De Nederlander werd gepubliceerd. Daarin werd bekendgemaakt 
dat in Amsterdam een theologische school van start zou gaan die ten doel had ‘om 
de Afscheiding terug te brengen tot haar oorspronkelijk standpunt, als scheiding, 
niet van de Hervormde Kerk, maar van de organisatie van 1816.’ De Afscheiding 
zou een ‘meer nationaal karakter’ krijgen en van haar ‘sectarisch voorkomen’ wor-
den ontdaan.46 Dit plan van Wormser strandde echter door de opstelling van Van 
Velzen. De kerkenraad liet in een ingezonden bericht in het Handelsblad van 9 de-
cember 1850 weten dat men niet kon meewerken aan een initiatief, waarin de keu-
ze voor afscheiding niet verplicht werd gesteld.47 Wormser hield vooralsnog vast 
aan het seminarieplan. Het tij leek gunstig, de kerken der Afscheiding slaagden er 
niet in een eigen gemeenschappelijke opleiding te realiseren. En Brummelkamp 
was met Wormser in zee gegaan. Het curatorium van het seminarie zou bestaan uit 
afgescheidenen en hervormden. De opleiding zou de vrijzinnige neologie bestrij-
den, en een kweekvijver worden voor zendelingen naar China, Amerika, de Kaap 
en Oost-Indië. Da Costa stelde met Wormser een beginselprogramma vast dat een 
goede samenwerking moest borgen. Da Costa en Schwartz kregen een deel van de 

44  Over de vorming van het ‘Christelijk Gereformeerd Seminarie’: G.M. den Hartogh, Het Christelijk 
Gereformeerd Seminarie te Amsterdam. Een poging tot openbaring der hervormde of gereformeerde gezindheid 
(1850-1852) (Delft z.j. [1939]); M.E. Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865, 474v; M. 
te Velde, Brummelkamp 226-245.

45  Belangrijke artikelenreeksen over het ideaal van samenwerking tussen hervormden en afgescheidenen 
publiceerde Wormser in januari en april 1851 in De Nederlander (Groen voerde vanaf juli 1850 vijf jaar lang 
de redactie van dit Utrechtse dagblad). Wormser noemde de afgescheidenen een groot en belangrijk deel 
van de ‘hervormde gezindheid’ (Wormser aan Groen, 22.7.1850; Brieven I, 131).

46  Brummelkamp noemde het woord ‘sektarisch’ kwetsend voor de afgescheidenen (Brummelkamp aan 
Wormser, 10.12.1850; HW-archief). Overigens deelde Wormser aan Groen mee: ‘Brummelkamp heeft het 
concept van de in de Nederlander opgenomen nieuwstijding vooraf gelezen en goedgekeurd, ook het woord 
sektarisch. Hij had het concept 14 dagen in zijn huis’ (Wormser aan Groen, 11.12.1850; RGP 90, 106). Ook De 
Moen schreef aan Wormser dat de meeste afgescheidenen het niet met de berichtgeving in De Nederlander 
eens konden zijn: ‘Gij denkt ook volgens uw schrijven te gunstig over de Hervormde kerk. Zouden onze 
Afgescheiden gemeenten in eene secte veranderd zijn door de erkenning? Ik geloof dat gij daarin wat ver 
gaat.’ Obstakels voor toenadering tot de hervormden zag De Moen liggen in de zuivere bediening van de 
sacramenten en de kerkelijke tucht (De Moen aan Wormser, 19.12.1850; HW-archief).

47  Het is opvallend dat Brummelkamp bij zijn bezoeken aan Wormser nooit zijn collega en zwager Van Velzen 
heeft bezocht om hem te informeren over de plannen.
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colleges toegewezen. Opheffing van de Afscheiding zou wenselijk zijn als de zuivere 
evangelieverkondiging in de Hervormde Kerk was hersteld.48 Het concept stuitte 
dit keer echter vooral op kritiek van de Haagse réveilvrienden. Zij vreesden dat het 
seminarie de Afscheiding zou bevorderen. Door pressie van de Haagse réveilman 
baron A. Mackay van Ophemert (1806-1878) zag Wormser zich genoodzaakt zijn am-
bities bij te stellen: de opleiding zou alleen gericht zijn op afgescheiden dominees, 
hoewel Da Costa graag evangeliepredikers voor de Hervormde Kerk had willen op-
leiden. Tevens zou het seminarie los komen te staan van de diensten van Worm-
sers Vereniging. Brummelkamp en De Moen stemden met dit afgeslankte plan in. 
Alles leek in kannen en kruiken. Een aangepaste beginselverklaring werd gepubli-
ceerd in De Nederlander van 17 september 1851. Maar weer wierp Van Velzen zich in 
de strijd. Een theologische opleiding vond hij een kerkelijke zaak, geen particulie-
re. De kerken van de Afscheiding waren niet bij dit initiatief betrokken geweest.49 
Ook voerde hij als bezwaar aan dat geen enkele kerkenraad (noch van afgescheiden 
zijde, noch van hervormde zijde) verantwoordelijkheid droeg voor de diensten in 
het seminarie, die daarmee onwettig waren. Tenslotte kritiseerde hij het feit dat 
het statuut met geen woord repte over een volledige binding aan de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. Daar hoorde volgens Van Velzen ook bij: de leer van de ver-
kiezing, de leer van de ‘bijzondere voldoening’ en de leer van de ‘onwederstaanbare 
werking’ van de Heilige Geest. Van Velzen zinspeelde hiermee op reserves die in de 
réveilkring bestonden ten aanzien van onderdelen van de gereformeerde confes-
sie. De predikant kwalificeerde het meewerken van afgescheidenen aan dit project 
als ‘scheurmaking’. Het was één van tweeën: de Afscheiding was gehoorzaamheid 
aan artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis of ze was een zondige daad. 
Daarmee dwong hij Brummelkamp om te kiezen. Terwijl de verhuizing naar Am-
sterdam rond was, besloot de Arnhemse predikant uitgerekend tijdens het laatste 
overlegmoment met de docenten plotseling de stekker uit het seminarieplan te 
trekken. In een emotioneel betoog verklaarde Brummelkamp dat in de Hervormde 
Kerk niet één trouw lid te vinden was en dat het blijven in die kerk als zondig moest 
worden gekwalificeerd. Een en ander tot ontsteltenis van Wormser en Da Costa, die 
hun droom van een gemeenschappelijk seminarie uiteen zagen spatten.

48  Wormser: ‘Zou de ruiling van de Afscheiding tegen eene goede Hervormde Kerk, – het een niet zonder het 
ander – dan zoo kwaad zijn?... Het beginsel, waarop al onze handelingen rusten is dit: Gescheidenen en 
niet-gescheidenen beoogen het herstel van de Hervormde kerk; zoo lang zij in haar beklagelijken toestand 
verkeert, moet de Afscheiding gehandhaafd worden, en er gelegenheid worden verschaft tot afzonderlijk 
kerkelijk leven overal waar dwaalleeraars staan’ (Wormser aan De Moen, 13.6.1851; HW-archief).

49  Zie ‘De ontworpene oprigting van een Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam, of de Kerk 
onder voogdij’, verschenen in De Stem van 1 oktober 1851. Curator De Moen vond de reactie van Van Velzen 
beneden peil: deze zou nog meer zijn krediet in Amsterdam kwijtraken, schreef hij aan J.A. Smeedes te 
Assen, d.d. 15.10.1851 (verz. Smeedes, DA Assen); vgl. Te Velde, Brummelkamp  241, voetnoot 41.
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14.8 Wormsers bijdrage aan kerkherstel binnen de Hervormde Kerk

Geconfronteerd met deze feiten oriënteerde Wormser zich vanaf dat moment ge-
heel op de Hervormde Kerk.50 Wormser hanteerde als visie dat hij zich alleen had 
afgescheiden van het kerkbestuur, niet van de ware gelovigen in de Hervormde 
Kerk.51 Deze benadering bood hem ruimte om zich vol overgave in te zetten voor 
kerkherstel binnen de Hervormde Kerk, waar de orthodoxie in de jaren 1840 zich 
steeds strijdbaarder toonde. In 1842 deden maar liefst 137 predikanten mee aan een 
adresbeweging, wat neerkwam op bijna 10% van het predikantencorps. Daarnaast 
ondertekenden duizenden gemeenteleden een petitie.52 Veel indruk maakte het 
befaamde adres van de Zeven Haagse heren, opgesteld door Groen van Prinsterer, 
dat door Wormser positief in Scholtes tijdschrift De Reformatie werd gerecenseerd.53 
Wormser stemde in met de oproep van de Haagse Réveilkring om gereformeerden 
in de Hervormde Kerk te steunen. Ook Scholte schaarde zich achter dit pleidooi:54

Hoewel van ganscher harte afgescheiden van het Nederlandsch Hervormd 
Kerkbestuur en het genootschap, aan dat bestuur onderworpen, hebben wij 
nog geen oogenblik opgehouden van ganscher harte verbonden te zijn en te 
blijven aan die Kerk, welke, in de 16de eeuw het juk des Pausdoms verbroken 
hebbende, door Gods genade in Nederland is gezuiverd en gereformeerd (…) 
Daarom blijven wij ook van ganscher harte de hand van broederschap toereiken 
aan allen, die, hoewel in uiterlijke gemeenschap met bovengenoemd bestuur 
en genootschap levende, echter getoond hebben te weten, dat dit genootschap 
niet eenzelvig is met de Nederlandsche Gereformeerde Kerk. Met alle door 
God ons geschonkene vermogens wenschen wij hunne medestanders te zijn 
in de verdediging van de verguisde en vertredene waarheid der Reformatie.

50  Wormser schreef dat hij nu voorgoed buiten de Afscheiding stond (Wormser aan Groen, 3.11.1851; Brieven 
I, 251). Tot dan toe onderscheidde Wormser de afgescheidenen in twee richtingen: een bekrompen 
richting, die meer tegen de Hervormde Kerk dan tegen haar ‘verkeerdheden’ streed en afscheiding als 
‘conditio sine qua non’ zag én een onbekrompen richting die de Afscheiding als provisioneel beschouwde 
(Wormser aan Groen, 4.4.1851; Brieven I, 202). De wens lijkt bij Wormser de vader van de gedachte, want 
ook Brummelkamp en De Moen beschouwden de Afscheiding niet enkel als een breuk met het hervormde 
kerkbestuur. De Moen vond de visie dat de afgescheidenen leden van de Hervormde Kerk bleven niet 
conform de werkelijkheid (De Moen aan Wormser, 24.12.1850; HW-archief). Brummelkamp noemde het 
spreken van Wormser over de scheiding meer historisch-theoretisch dan bijbels (Brummelkamp aan 
Wormser, 12.2.1850; HW-archief).

51  Wormser aan Scholte, 25.12.1840 (Smits III, 106). Deze visie is een constante in het denken van Wormser: 
de afgescheidenen hadden zich tijdelijk afgezonderd om aan te dringen op handhaving van hun rechten 
(Wormser aan Groen, 4.4.1851; Brieven I, 202).

52 Gegevens vermeld in De Ref 2e S (1842) 183.
53  Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de Formulieren, de Academische 

Opleiding der Predikanten, het Onderwijs en het kerkbestuur (Leiden 1842), besproken in: De Ref 2e S (1842) 43-
51. Aan de tegenstelling tussen kerk en kerkbestuur bleef Wormser vasthouden. ‘Het is bijkans onmogelijk 
twee lichamen aan te wijzen, zó geheel verschillend en elkaar zo vijandig, als de Nederlandsch Hervormde 
Kerk én het zogenaamde hoogste Kerkbestuur, waaraan men zich onderworpen heeft’ (Wormser, Het 
Klassikaal Bestuur van Amsterdam in 1854, gevreesd en voorspeld door de Klassis van Amsterdam in 1816. 
(Memorie van bezwaren in 1816 – uitspraak wegens dr. L.S.P. Meyboom in 1854) (Amsterdam 1854) 2 [iG].

54 De Ref 2e S (1842) 185.
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Net als Wormser hoopte Scholte dat de orthodoxen van beide kanten de handen 
ineen zouden slaan.55 Maar er was ook verschil tussen hen: Wormser verwachtte 
een opleving van de Hervormde Kerk, Scholte zag – evenals Capadose – alleen maar 
duisternis: de gereformeerde leer in de Hervormde Kerk was dermate verzwakt dat 
er niets goeds meer te verwachten viel.56 Dit kerkgenootschap stond geheel op in-
storten.57 De gedachte van een medische weg tot kerkherstel vond Scholte een illu-
sie: ‘Vrije ontwikkeling der leer van den Antichrist zou onmisbaar zijn tot genezing 
van het ligchaam des Heeren! Welk eene schroomelijke verwarring van denkbeel-
den, ten aanzien van den waren aard en de natuur der Christelijke kerkgemeen-
schap!’ Het argument dat in de Hervormde Kerk nog altijd de waarheid verkondigd 
mag worden, verwierp Scholte als onschriftuurlijk.58 

Wormser was inmiddels tot een andere taxatie van de Hervormde Kerk gekomen. 
Waar hij kansen zag liggen greep hij die aan. Illustratief is de vermelding van zijn 
optreden in Nigtevecht. Toen gemeenteleden daar niet uit de voeten konden met 
de prediking van hun jonge dominee, verzochten zij Wormser zondags een Bijbel-
lezing te houden. Wormser ging akkoord als dit moment niet samenviel met de 
kerkdienst. Eén van de toehoorders was de jonge predikant zelf, die aan het eind 
van de bijeenkomst de zegen uitsprak.59 Dat moet J.J. Gobius du Sart (1818-1894) zijn 
geweest, als predikant in de jaren 1848-1857 verbonden aan Nigtevecht. In 1851 zou 
hij de bijeenkomst van de Christelijke Vrienden bijwonen.60  

Na het debacle van het seminarie zag Wormser geen toekomst meer voor de Vereniging:61 

Ik denk onze Zondaagsche bijeenkomst te ontbinden, zoodra Ds. Hasebroek hier 
is. Zij heeft ongeveer twaalf jaren bestaan, thans zijn wij door het vooruitzigt dat 
Ds. Br. [Brummelkamp, jhs] hier komen zou, ons lokaaltje kwijt; ook ontbreekt 
mij moed en kracht om langer voor te gaan en weêr van nieuws te beginnen. 

In november 1851 werd Wormsers Vereniging ontbonden. Sommigen gingen ker-
ken bij de hervormde predikanten Hasebroek, Kortenhoef Smith en Van Staveren, 

55 Idem, 234.
56  De Ref 2e S (1843) 178, in een  recensie van Capadoses, Aan mijne Geloofsgenooten (Den Haag 1843). In 

1866 verliet Capadose de Hervormde kerk. Zijn enige zoon trad sinds 1863 als evangelist op binnen de 
Apostolische Gemeenten in Nederland (zie Dick Kuiper, ‘Kerngroepvorming’ 20).

57  ‘De Synode zal eindelijk onder de puinhoopen van haar gebouw begraven worden. Daarom is het nogmaals 
onze raad aan allen, die de waarheid liefhebben, om zich van die Synode af te scheiden. Waarom zouden zij 
zich mede onder het nederstortende puin laten begraven?’ (De Ref 2e S (1842) 185).

58 De Ref 2e S (1843) 179 (in een recensie van Capadose, Aan mijne Geloofsgenooten).
59  Beschreven in een brief van C.W. Wustenhoff-Wormser, 4.4.1915 (HW-archief). Een zinspeling hierop in: 

Wormser aan Janke Wormser-van der Ven, 18.7.1849 (Wormsers vrouw verbleef tijdens de cholera-epidemie 
in Nigtevecht): ‘Ik verlang anders zeer naar ulieden, en ook naar het volk des Heeren; – ik ben begeerig naar 
Zondag avond, om dan, hoe eenvoudiger hoe liever, schrift te verklaren, schoon de zwakte van mijn borst 
het mij anders zoo gemakkelijk niet maakt. Maar, wat zal ik zeggen: zwak of sterk, wij zijn verpligt onze 
gaven tot eer van den Heere, en tot malkanderens nut aantewenden.’

60  Zie de bijdrage van Dick Kuiper, ‘Kerngroepvorming’ 39. Joan Jakob Gobius du Sart was gehuwd met een 
dochter van de doopsgezinde réveilpredikant Jan ter Borg.

61 Wormser aan Groen., 3.11.1851 (Brieven I, 251).
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anderen bij Schwartz of De Liefde.62 Wormser zelf woonde met zijn vrouw de dien-
sten van réveilpredikant Hasebroek bij.63 Het duurde echter nog tien jaar voordat 
hij metterdaad naar de Hervormde Kerk terugkeerde. Ondertussen hadden twee 
van zijn dochters bij Hasebroek catechisatie gevolgd en in de Hervormde Gemeente 
geloofsbelijdenis gedaan.64 

Opvallend veel energie stak Wormser in de jaren 1852-1854 in kerkherstel binnen 
de Hervormde Kerk. Het fundament hiervoor legde hij in zijn artikelenreeks over 
de kinderdoop, met daarin de bekende leus: ‘Leer de natie haar doop verstaan en 
begrijpen en land en volk zijn gered.’65 Wormser plaatste de doop in het kader van 
de zekerheid van Gods verbond, tegenover alle getob bij afgescheidenen én de ‘be-
krompen’ richting in de Hervormde Kerk. In de doop zag hij een krachtige stimu-
lans om te streven naar eenheid en katholiciteit, want ondanks de verdeeldheid in 
kerkelijk Nederland was haar eenheid in de doop bewaard gebleven, tot uiting ko-
mend in de wederzijdse dooperkenning. Krachtig verdedigde Wormser het gerefor-
meerd belijden toen eind 1853 de anticonfessionele predikant L.S.P. Meyboom door 
de Hervormde Gemeente werd beroepen. 66 Wormser poneerde: een kerk die Chris-
tus als God en zaligmaker kwijt raakt, is ten dode opgeschreven.67 Voor moedeloos-
heid zag hij echter geen reden.68 Juist de opkomst van een onbijbelse leer dwong de 

62 Wormser aan Groen, 27.12.1851 (Brieven I, 263v).
63   Wormser was erg blij met het beroep op Hasebroek, zie Höveker aan Groen, 22.7.1851. Höveker liet weten 

dat bijna alle diakenen op Hasebroek hadden gestemd.
64 Wormser aan Groen, 27.6.1852. De openbare geloofsbelijdenis werd gedaan bij J.W. van Staveren.
65  De artikelen over de kinderdoop verschenen oorspronkelijk in De Vereeniging: Christelijke Stemmen VI (1852) 

en VII (1853); in 1853 gebundeld en als boek uitgegeven onder de titel De Kinderdoop beschouwd met betrekking 
tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven (div. herdrukken, tot in de 20e eeuw).

66  Wormser, Dr. L. S. P. Meyboom en de regten der Nederduitsche Hervormde Kerk: antwoord aan de Nieuwe Drentsche 
Courant (Utrecht 1853) en vooral Wormser, Protest tegen de handelingen van den Algemeenen Kerkeraad der 
Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam; het Klassikaal Bestuur van Amsterdam; het Provinciaal 
Kerkbestuur van Noord-Holland; de Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk; en Dr. 
L. S. P. Meyboom, beroepen predikant te Amsterdam (Amsterdam 1854) [iG]. Groen noemt Wormser als auteur 
van het Amsterdamsche Eindprotest. Da Costa vond het stuk ‘waardig’ om aan de belijdenisgeschriften toe te 
voegen (zie Groens inleiding bij de heruitgave van Wormsers Kinderdoop 1864, IX). Opvallend is dat onder de 
honderden ondertekenaars van het Eindprotest op 3 oktober 1854 ook Wormser zich rekende tot de ‘Leden van 
de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam’, ongetwijfeld vanuit de visie: alleen afgescheiden 
van het kerkbestuur, niet van de Hervormde Kerk als zodanig. De ondertekenaars vroegen om handhaving 
van de grondslagen van de Bijbelse Openbaring, die de hoop en verwachting waren geweest van patriarchen, 
profeten en apostelen; het waren waarheden die deel uitmaakten van de belijdenis van de christenheid van 
alle tijden en plaatsen, waarheden die de ziel uitmaakten van de Reformatie van de 16e eeuw (p. 4).

67  In Eindprotest (p. 5) liet Wormser er geen misverstand over bestaan: Meyboom verwoestte het christelijk 
geloof door het goddelijk gezag van de Bijbel te betwisten, de godheid van Christus te bestrijden, de 
verzoenende kracht van Jezus bloed te miskennen, en het persoonlijke bestaan van de Heilige Geest te 
ontkennen. Overigens had Wormser niet de illusie dat de protesten Meybooms komst naar Amsterdam 
konden verhinderen, maar ze konden wel de gemeente wakker schudden en stimuleren tot een openlijk 
belijden van het geloof. Het classicaal bestuur Amsterdam stelde dat Meyboom weliswaar meningen 
verkondigde die afweken van de belijdenisgeschriften, maar dat daarmee niet was aangetoond dat diens 
meningen in strijd waren met Gods Woord.

68 Meyboom en de regten der Nederduitsche Hervormde Kerk 7.
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kerk om kleur te bekennen. Wormser zag meer heil in een ‘medisch traject’ dan in 
een juridische procesgang om tot vernieuwing van de kerk te komen.69 

Wanneer eenig ligchaam door eene gevaarlijke ziekte wordt aangetast, moe-
ten de krachten vooral der gezonde leden in werking komen, om de krankheid 
die ook hen met dood en verderf bedreigt, te overwinnen en uit het ligchaam 
te verwijderen; dan ontwikkelen zich vermogens en krachten, die sluimerden 
zoolang de krankheid niet aanwezig was (…) om bij vernieuwing het gansche 
ligchaam der Kerk, ook de leden die verstorven schenen, te doorstroomen.

Op dit punt lijkt hij dichter bij Da Costa’s medische weg van kerkherstel te staan,  in 
weerwil van zijn grote inspirator Groen, die als woordvoerder van de Haags heren 
de juridische weg van kerkherstel had bepleit. De route van medisch herstel dien-
de volgens Wormser samen te gaan met een krachtige verdediging van de gerefor-
meerde leer, anders zou het ziekteproces alleen maar verergeren. Passief afwachten 
was geen optie.70  Het kerkvolk diende gemobiliseerd te worden. Het streven naar 
een bijbelgetrouwe theologische opleiding, zoals door Da Costa bepleit in zijn adres 
tegen Meyboom, mocht niet opgegeven worden.71 In veel hervormde plattelandsge-
meenten stond een predikant van vrijzinnige snit.72 Het was de taak van gemeen-
teleden om bij het kerkbestuur aan te dringen op handhaving van de belijdenis.73 
Weliswaar ontketende de Groninger richting een revolutie in de kerk, maar bij het 
kerkvolk was wel degelijk een ‘toenemende opwekking’ gaande.74 Gereformeerden 
hadden het recht in hun kerk op te komen voor de hervormde leer.75 Met deze visie 
zag Wormser kans de richtingenstrijd in de Hervormde Kerk positief te duiden. Het 
onbelijnde supranaturalisme zou het onderspit delven, er kwamen nieuwe kansen 
om ‘een vol en krachtig Evangelie’ te laten horen.76 Al ging het hard tegen hard. In 
een krachtig Eindprotest verweet Wormser alle kerkelijke besturen – kerkenraad, 

69  a.w. 11. Wormser was blij met de publieke bestrijding van de Groninger theologie op de ring Harderwijk door 
predikant B.J.H. Taats te Elspeet (vgl. De Ref  2e S (1843) 97-107). De uitspraak van Pol (p. 33), dat Wormser 
zich liet leiden door een streng juridisch standpunt,  is mijns inziens onjuist.

70  Wormser  schreef op 22 nov. 1854 in De Nederlander (nr. 1356): ‘Het medische standpunt schijnt iets te zijn, 
en nogtans is het niets, omdat het bij den zorgelijken toestand van den kranke alle buitengewone middelen 
ontraadt en voor de besmetting eenen vrijen en ongehinderden loop verlangt’ in: ‘Eenige Amsterdamsche 
Adressanten’ in: De Nederlander nr. 1356, 22.11.1854.

71  Da Costa, Adres ter gelegenheid van het beroep van dr. L. S. P. Meyboom bij den Kerkeraad der Nederduitsche 
Hervormde Gemeente te Amsterdam ingeleverd (Höveker Amsterdam 1853) [iG]. Da Costa bepleitte hierin 
een eigen predikantenopleiding voor de Hervormde Kerk, als alternatief voor de academies die slechts 
predikanten naar de laatste theologische mode afleverden (p. 8).

72 a.w. 14.
73  Wormser, Het Klassikaal Bestuur van Amsterdam in 1854, gevreesd en voorspeld door de Klassis van Amsterdam in 

1816 (Van Peursem Amsterdam 1854) 2v [iG]. In Groens briefwisseling wordt deze publicatie aan Wormser 
toegeschreven (Groen, Schriftelijke nalatenschap. Briefwisseling. Deel 3, p. 165 voetnoot 2).

74  Meyboom en de regten der Nederduitsche Hervormde Kerk 15. Anders dan Te Velde die stelt: ‘Er zijn geen 
aanwijzingen, dat Wormser zijn terugkeer naar de Hervormde Kerk grondde op een verbeterde toestand in 
die kerk’ (‘Wormser en zijn vrije gemeente’, voetnoot 25, p. 447).

75 Eindprotest 9.
76 Meyboom en de regten der Nederduitsche Hervormde Kerk 14.
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classis, provinciaal kerkbestuur, landelijke synode – dat ze met ‘ongerijmdheden’ 
hadden geantwoord, waar om recht was gevraagd.77 De bezwaarden zouden Mey-
boom niet als predikant erkennen.78

De kwestie Meyboom motiveerde Wormser en Da Costa tot het verzoek om de 
predikantsopleiding los te maken van de drie landsacademies, waar geen gerefor-
meerde theologiebeoefening te vinden was. Wormser stelde hiertoe een schrijven 
op namens de ‘Vereeniging ter handhaving en verdediging van de leer en de regten 
der Nederduitsche Hervormde  Kerk’ te Amsterdam.79 Hij wilde de vrijzinnigheid 
bij de bron aanpakken. Bij vacatures aan de theologische faculteiten zou gelet moe-
ten worden op de rechtzinnigheid van toekomstige docenten. Maar ook dit initi-
atief strandde. Pijnlijk was vooral het feit dat de eigen réveiltheologen weigerden 
hun handtekening te zetten. Terwijl meer dan 4.000 Friese hervormde gemeentele-
den Wormsers adres tekenden, weigerde bijvoorbeeld predikant Beets dat te doen. 
Hij vond dat je geen kwade trouw bij de theologen aan de landsacademies mocht 
veronderstellen. Ook theologische zwaargewichten als Van Toorenenbergen en 
Chantepie de la Saussaye stonden afwijzend tegenover de ‘fanatiserende richting’ 
van Wormser. Maar deze repliceerde: predikanten die dwepen met een ongelovige 
wetenschap keren zich van het eenvoudige geloof af.80 Op 25 oktober 1854 leidden 
de interne spanningen onder de réveilvrienden tot de breuk onder de Christelijke 
Vrienden. Groen en Wormser zaten daarna niet stil. Het maandblad De Vereeniging 
bleef verschijnen. En in Amsterdam raakten diverse boekhandelaars betrokken bij 
de beweging van kerkherstel, zoals J.H. den Ouden, Van Peursem, Höveker en H. 
de Hoogh.81 De Amsterdamse Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid bleef haar 
activiteiten ontplooien vanuit het pand aan de Elandstraat (vandaag: 84), waar de 
laatste bijeenkomst van de Christelijke Vrienden was  gehouden.

14.9 Terugkeer naar de Hervormde Gemeente

Pol wijst op een zekere moedeloosheid bij Wormser vanaf 1854. In toenemende mate 
speelden heftige pijnen op door de podagra.82 Reeds in 1851 overwoog hij naar de 
Hervormde Gemeente terug te keren. Maar hij vond dat zo’n stap niet mocht worden 
uitgelegd als een capitulatie richting liberalen of als berouw over zijn afscheiding.83 
Ook had Wormser zelf betoogd dat een terugkeer naar de Hervormde Kerk alleen 

77 Eindprotest 5.
78 Eindprotest 11.
79  Vgl. Adres aan Z.M. den Koning betrekkelijk de verhouding van de Nederlandsche Hervormde Kerk tot de 

Theologische faculteiten aan ’s lands hoogescholen; ingediend door lidmaten van de Hervormde gemeente te 
Amsterdam [gedateerd 27.6.1854] (Amsterdam 18543). Het pleidooi werd eveneens aan de leden van de 
Staten-Generaal overhandigd (Wormser aan Groen, 27.7.1854; Brieven  II, 89v).

80 Wormser aan Groen, 14.5.1855 (Brieven II, 169v).
81 Zie Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 96-98.
82  Zo verbleef Wormser in het voorjaar van 1862 met zijn vrouw een maand lang bij Zeelt om te herstellen 

(correspondentie J. Wustenhof  in het HW-archief; Wustenhof was in dienst van Zeelt).
83 Wormser aan Groen, 27.12.1851 (Brieven I, 264).
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mogelijk was als in de Hervormde Kerk het kerkherstel had doorgezet. Daarmee 
maakte hij het zichzelf en zijn gezin niet gemakkelijk. Op 13 mei 1861 liet Wormser 
aan Groen weten dat hij zijn kinderen in de Hervormde Kerk had teruggebracht.84 
Daar kon je net zo goed om de gave van de Geest bidden als in de kerken van de Af-
scheiding, zo argumenteerde hij. In een brief van 18 april 1862 liet hij weten ook zelf 
terug te zullen keren. Hij vroeg daarbij de orthodoxe predikant Hasebroek om een 
‘eervolle’ procedure.85 Weer ging er de nodige tijd overheen. In augustus 1862 was 
Wormsers terugkeer naar de Hervormde Gemeente eindelijk een feit, slechts enke-
le maanden voor hij op 1 november 1862 op 55-jarige leeftijd stierf.

14.10 Terugblik

Wormser en de andere geschorste ambtsdragers presenteerden zich korte tijd als te-
genkerkenraad, maar lieten die pretentie spoedig los. Een groep van circa zeventig 
leden kwam, onder leiding van Wormser, bij Budde aan huis samen. Zij noemden 
zich de Vereniging. Wormser oriënteerde zich in de periode 1840-1845 overwegend 
op Scholte. Maar nog vóór deze predikant in 1846-1847 emigratieplannen naar de VS 
maakte, raakte Wormser gecharmeerd van Groens visie op de brede gereformeerde 
gezindte, waarbij afgescheidenen en hervormden samen zouden opkomen voor de 
rechten van gereformeerde leer in de Hervormde Kerk. Groen relativeerde het Her-
vormde Kerkgenootschap ten gunste van de historische gegroeide Gereformeerde 
Kerk in Nederland. Tot de laatste behoorden ook de afgescheidenen. In toenemende 
mate manifesteerde Wormser zich als vertolker van Groens gedachtengoed. In de 
jaren 1850-1851 wierp hij zich op als initiatiefnemer voor de oprichting van een ge-
reformeerd seminarie. Dit opleidingsinstituut had, als alternatief voor het vrijzin-
nige klimaat aan de academies, een brandpunt moeten worden van samenwerking 
binnen de gereformeerde gezindte en een kweekvijver voor predikanten, evangelis-
ten en zendelingen. Brummelkamp was voorstander van dit initiatief, Van Velzen 
een verklaard tegenstander. Na het mislukken van de seminarieplannen maakte 
Wormser zich een decennium lang sterk voor kerkerstel binnen de Hervormde 
Kerk. Kort voor zijn dood keerde hij naar de Hervormde Gemeente terug.

84  Wormser aan Groen, 12.12.1861 (Brieven II, 267). Ondanks verschil van mening noemde Wormser het 
gesprek met de hervormde predikant J.G. Schuuring belangrijk en had hij goede hoop op een gunstig effect.

85 Hasebroek aan Groen, 25.9.1862 (RGP 90, 926).
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Excurs 1 
De verdere ontwikkelingsgang van Scholte

Scholtes kerkvisie na 1840

In Scholtes kerkvisie verschoof de focus van het kerkverband van de Afscheiding naar 
de uitbreiding en verwachting van Gods koninkrijk wereldwijd.1 De predikant vond het 
onjuist dat de kerken van de Afscheiding zich presenteerden als de ‘eenige ware zigtba-
re Kerk van Christus’, met uitsluiting van gemeenten waar eveneens de fundamente-
le geloofswaarheden werden beleden, maar die een andere ‘wijze van doen’ hadden.2 
Scholte wees op het feit dat gereformeerden in het verleden nooit de band met buiten-
landse kerken hadden verbroken vanwege verschillen over de kerkorde.3 Hij bepleitte, 
daartoe geïnspireerd door een geschrift uit het Zwitserse Réveil,4 het principe: wel af-
gescheiden van de wereld, niet van de broeders.5 In 1842 liet hij met genoegen César 
Malan preken in Utrecht.6 Graag nodigde hij niet-afgescheiden broeders en zusters aan 
de avondmaalstafel uit. De tafel van Christus was voor alle leden van Gods huisgezin. In 
1843 benadrukte Scholte opnieuw de ‘wezentlijke gemeenschap’ tussen hen die uit God 
geboren zijn: ‘Daar waar dit goddelijk, geestelijk beginsel zich openbaart, erkennen wij 
1  De 2e Serie van de De Reformatie startte in juli 1841, na een half jaar onderbreking (zie inleiding 2e S  I (1841), 

het juli nummer). De inleiding (I-X) laat zien hoe Scholte zich theologisch positioneerde. De titel wijzigde hij 
van: De Reformatie. Tijdschrift voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland in: De Reformatie. Tijdschrift 
ter bevordering van Gods Koningrijk in Nederland.

2 De Ref 2e S I (1841) VII.
3  Scholte verwees naar de kerkordes van Wezel 1868, art. 22, ‘s-Gravenhage 1886, art. 78 en de DKO, art. 85. Hij 

noemde als voorbeeld hoe de calvinisten  de luthersen hadden erkend (De Ref 2e S (1841) VIII).
4  Het artikel van 26 pagina’s droeg de titel ‘Broederlijke raadgevingen aan de Afgescheidene christenen. 

Betrekkingen, welke de gemeenten van Christus moeten onderhouden, met al wat er uit God geboren is.’ 
Scholte ontleende het aan een geschrift van Emile Guers (1794-1882), Essai sur la nature et l’organisation des 
églises de Christ sur la Séparation des Enfants de Dieu (Genève/Parijs 1833) [iG], volgens Scholte voortgekomen 
‘uit den boezem van eene der aanzienlijkste Afgescheidene Gemeenten in Zwitserland’. Guers had 
gestudeerd aan de vrijzinnige academie te Genève; was in 1811 medeoprichter van de ‘Société des Amis’, 
met deelnemers als Henri-Louis Empaytaz (1790-1853), Jean Gonthier (1793-1823) en Henri Pyt uit Waadtland 
(1796-1835); hij weigerde in 1816 – na een publicatie van Empaytaz over de godheid van Jezus – een verklaring 
te ondertekenen waarin aan de Compagnie des pasteurs respect en blijvende verbondenheid werd betuigd; 
hij weigerde eveneens het beruchte reglement van 3 mei 1817 te ondertekenen dat een verbod inhield op 
prediking van essentiële punten uit de christelijke leer; in 1821 in Londen tot predikant geordineerd; stond 
in de periode 1837-1839 in contact met John Darby en zijn volgelingen; diende dertig jaar lang (1818-1848) 
de eerste afgescheiden gemeente l’Église du Bourg-de-Four/la Pélisserie; stichtte de Sociéte des Missions; 
publiceerde in Magazin Evangélique (zie Timothy Stunt, From Awakening to Secession. Radical Evangelicals in 
Switzerland and Britain 1815-1835 (Edinburgh 2000) reg.; Deddens, ‘Afscheiding en Genève’ 40v, 44v, 57.

5 De Ref 2e S (juli 1841) 7.
6  Deddens, ‘Afscheiding en Genève’ 48, met in voetnoot 39 een verwijzing naar Scholtes uitgave Quelques 

pièces relatives à la dernière visite de Mr Cr Malan, D.D. en Hollande (Amsterdam 1843).
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leden van Christus ligchaam, van Gods gemeente, wat ook overigens de naam moge zijn, 
dien de menschen hun geven.’7

Scholtes eschatologische verwachtingen

Kerkelijk in een isolement terechtgekomen groeide bij Scholte begin jaren 1840 een 
krachtige eschatologische verwachting: ‘Ik ben ten vollen overtuigd, dat de tijd zoo lang 
niet meer duren zal voor de toekomst des Heeren en de verheerlijking der Kerk.’8 Binnen 
het puritanisme leefde al veel langer een dergelijke verwachting. De commentaren op 
het boek Openbaring van Thomas Brightman (1562-1607) en James Durham (1622-1658) 
gingen uit van een toekomstige bekering van het Joodse volk. Ook bij William Perkins 
(1558-1602) en John Owen (1616-1683) leefde een gespannen uitzien naar de vervulling 
van Gods beloften voor het Joodse volk. Bij Scholte speelden echter ook nieuwe en ei-
gentijdse ontwikkelingen in Schotland een rol. Ulrich Gäbler wijst op een belangrijke 
verschuiving die daar eind jaren 1820 plaatsvond.9 Het aanvankelijke optimisme dat via 
zendingswerk en bijbelverspreiding vanzelf het duizendjarig rijk zou aanbreken werd 
losgelaten (pre-millennialisme). Grote invloed had daarbij de publicatie The Coming 
of Messiah in Glory and Majesty (1827) van de Jezuïet Manuel Lacunza (1731-1801). Het 
leidde tot een focus op de letterlijke vervulling van bijbelse profetieën in de nabije toe-
komst. Als begeleiding van de wederkomst van Christus zou een massale bekering van 
het Joodse volk plaatsvinden. Dat gaf aan de jodenmissie eschatologische urgentie. Op 
profetenconferenties werd de letterlijke vervulling van oudtestamentische profetieën 
gepromoot. De apostolische tijd gold als het ideaalbeeld, met daarbij aandacht voor de 
bijzondere gaven van de Geest. 

Tegen deze achtergrond moet het gedachtengoed van John Nelson Darby (1800-1882) 
geplaatst worden, met wie Scholte najaar 1841 in contact kwam. In een tijd van aanvech-
ting en vervolging zouden de gelovigen plotseling van de aarde worden weggerukt om 
Christus te ontmoeten. Over de onboetvaardige mensen zou een tijd van gericht aan-
breken. Daarna zou Christus naar Jeruzalem komen om als koning van het Joodse volk 
duizend jaar te regeren. Scholte voelde zich geïnspireerd door Darby, ontmoette hem 
en correspondeerde met hem. Hij vertaalde een van zijn geschriften in het Nederlands, 
en hoopte dat de inzichten van Darby zouden leiden tot een andere benadering van de 

7 De Ref  2e S (1843) III.
8  Scholte aan Van der Meulen, 20.9.1843. In het blad De Refomatie wilde Scholte verder kijken dan Nederland, 

een wereldwijde blik was nodig (vgl. Scholtes toelichting in De Ref 2e S (1843) inleiding p. II, IV).
9 Ulrich Gäbler, ‘Evangelikalismus und Réveil’ 37v.
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kerkelijke kwestie in Nederland.10 Naast Darby werd Scholte geïnspireerd door enkele 
Schotse theologen, vooral George Gillespie11 en door de ‘Engelse profetische studen-
ten’. Ook verdiepte hij zich in het gedachtengoed van de Duitse bijbelwetenschapper 
Bengel12 en de Zwitserse réveiltheologen F.L.H. Olivier13 en L. Gaussen.14 En dichter-
bij huis was daar Isaäc da Costa, die met zijn bijbellezingen over de oudtestamentische 
profetieën Scholte beïnvloedde. Deze droeg de visie uit dat in de eindtijd een duizend-
jarig rijk zou aanbreken met een centrale rol voor Israël. Het was volgens hem ondenk-
baar, gezien de bijbelse profetieën, dat er geen rol voor het Joodse volk in de eindtijd zou 
zijn weggelegd. Hij verwachtte herstel en terugkeer van het Joodse volk naar het land 
van hun voorouders.15 

Vanaf halverwege 1841 legde Scholte een opvallende interesse aan de dag voor pro-
fetieën over de toekomst van het Joodse volk. De predikant vond het een slechte zaak 
dat in de Nederlandse kerken zo weinig aandacht voor het Joodse volk was.16 Nederland 
liep achter bij Schotland, vond Scholte. Daar had men al een commissie naar Palestina 
gestuurd en daar was onderzoek gedaan naar mogelijkheden van evangelieverkondi-
ging onder grote Joodse gemeenschappen in Europa. Dit alles vanuit de overtuiging: ‘De 
Joden waren, zij zijn en zij zullen daarom, tot dat de volheid der heidenen is ingegaan, 

10  Over de contacten tussen Darby en Scholte zie de voorrede (d.d. 20 jan. 1842) van het door Scholte vertaalde 
werkje van Darby: De tegenwoordige verwachting van de Kerk van Christus of de voorstellingen, welke daarvan 
handelen. Scholte was het op hoofdlijnen met Darby eens, maar leverde op onderdelen kritiek. De bewering 
van Oostendorp dat Scholte zich ontwikkelde tot een volbloed chiliast (138v) wordt door Wormser jr. ontkend, 
(J.A. Wormser jr., Scholte 182). Scholtes afstand tot het chiliasme klinkt door als hij schrijft:  ‘Alle vleselijke 
verwachtingen, die vroeger of later door de zogenaamde Chiliasten gekoesterd zijn, ten gevolge van een 
eenzijdige, gedeeltelijke beschouwing van het profetische woord, worden hier ten enenmale afgesneden’ 
(voorrede vertaling Darby, p. 6 bij de 2e dr.). Oostendorps stelling dat al in 1838 darbistische invloeden bij 
Scholte te vinden zijn, mist mijns inziens iedere fundering (Oostendorp, Scholte 33).

11  George Gillespie (1613-1648) was een begaafd Schots theoloog en een bekwaam debater. Hij zette zijn 
stempel op het eerste hoofdstuk van de Westminster Confession of Faith.

12  Voor de verwijzing naar de school van Bengel en de Engelse profetische studenten: De Ref 2e S (1842) 162. 
Johann Albrecht Bengel (1687-1752) was een gerenommeerd nieuwtestamenticus van piëtistische huize.

13  François Louis Hercule Olivier (1795-1888), hulpprediker te Panthaz, Vaud (1818-1823); scheidde zich af 
in 1823, liet zich overdopen in 1824; predikant van een afgescheiden gemeente te Parijs 1824, Lausanne 
1832, Genève 1845, Clarens 1862-1888; hij voerde polemiek met J.N. Darby in 1843 (zie Timothy Stunt, From 
Awakening to Secession reg.). Scholte besprak Oliviers publicatie Proeve over het Koningrijk Gods in: De Ref 2e S 
(1843) 227-291, 325-335. Twent van Roosenburg, die op zijn landgoed Raaphorst de ‘club van Scholte’ ontving, 
bezocht Olivier jaarlijks (zie 8.2, voetnoot 23).

14  Louis Gaussen (1790-1863), een invloedrijk medewerker van Société Evangelique, vooral bekend om een 
studie uit 1841 over de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Scholte besprak Gaussens geschrift Den Joden 
eindelijk het Evangelie verkondigd en zij weldra hersteld (vertaling 1843, Amsterdam) in: De Ref 2e S (1844) 117vv.

15 Zie Bart Wallet, ‘Het Réveil als ‘joodsche Hervorming’’ 204.
16  Zie De Ref 2e S (1842) 168. Scholte baseerde een openstaande vervulling van profetieën met betrekking tot 

het Joodse volk op Paulus’ onthulling van het geheimenis in Romeinen 11:25v: ‘eene uitspraak der Heilige 
Schrift, welker kracht niet kan worden ontzenuwd, en waardoor alle geloovigen behoorden gedrongen te 
worden, om zich ernstig met de Joden bezig te houden’ (p. 168). Ten onrechte had de christelijke kerk dit 
geheimenis eeuwenlang over het hoofd gezien, meende Scholte. Hij interpreteerde Rom. 11: 25v als volgt: 
nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zal geheel Israël als volk aangenomen worden (p. 169). De 
reden waarom de kerk het Joodse volk uit het oog had verloren, lag volgens Scholte in de glorie en macht die 
de kerk in aardse zaken had gezocht. Gevolg: christenvolken begonnen de Joden overal te verdrukken (p. 
170). Overigens wees Scholte optimistische verwachtingen over een massale bekering van het Joodse volk 
vóór Christus’ wederkomst van de hand (p. 172).
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de bijzondere werktuigen in Gods hand wezen, Gods waarheid en getrouwheid aan de 
kinderen der menschen te verkondigen.’17 

Uit Scholtes bijdragen in De Reformatie wordt duidelijk hoe hij zich de toekomst van 
het Joodse volk voorstelde. God had het land Palestina aan de Joodse vaderen gege-
ven tot een ‘eeuwige erfenis’.18 Velen keken met spanning uit naar de terugkeer van het 
Joodse volk naar dit land, al was er verschil van mening of die terugkeer voor of na hun 
bekering zou plaatsvinden. Scholte informeerde in De Reformatie geregeld over eigen-
tijdse politieke ontwikkelingen in de regio Palestina.19 Hij verwachtte de ontbinding van 
het Turkse rijk, ‘als eenmaal de standaard van Mahomed ternedergeworpen is.’ Scholte 
bespeurde in de hele wereld beweging onder de ‘verstrooide doodsbeenderen Israëls’. 
Bij christenen zag hij nieuwe betrokkenheid op de kinderen van Abraham.20 Hij ver-
wachtte dat Christus bij zijn terugkomst vanuit Jeruzalem zou regeren over het Jood-
se volk.21 Dan zou een duizendjarig rijk aanbreken, waarin de zuchtende schepping zou 
worden bevrijd van de vergankelijkheid tot de vrijheid van Gods kinderen.22 Aan het eind 
van die periode zou satan worden losgelaten om een laatste aanval te ondernemen op 
het koninkrijk van de Messias. Scholte liet het niet bij woorden alleen, in Utrecht zette 
hij zich metterdaad in voor zijn Joodse medeburgers:23 

Daar begon men met het lezen van Gods Woord, met het daarop gegronde 
gebed voor Israël, en men deed dit zoo openlijk mogelijk. Aan het einde van elke 
maandelijksche bidstonde verzamelde men de liefdegaven. Daarvoor werden 
Bijbels gekocht en verspreid en ondersteuning aan arme Israëlieten gegeven.

De messiasbelijdende Joden verdienen steun van medechristenen, zo betoogde Schol-
te.24 De kerk dient de oudtestamentische profetieën over het Joodse volk niet te ver-
geestelijken, want Christus is niet op aarde gekomen om Mozes en de profeten te 
ontbinden. Bovendien is het lot van de kerk nauw verbonden met het Joodse volk. Het 
herstel van Israël zal heidenvolken helpen hun roeping en verkiezing vast te maken.

17  Vgl. de opvallende aandacht voor het Joodse volk in: De Ref 2e S (1841) 101-109, 148-157, 171-188, 189-199. 
Citaat op p. 183. Lovend sprak hij op dit punt over de inzet van de Schotse kerk in De Ref 2e S (1843), 24-42, 
85-103, 141-152, 181-192, 261-276. Ook in de eerste serie van De Reformatie had Scholte al regelmatig aandacht 
voor het Joodse volk gevraagd.

18 De Ref 2e S (1843) IV-V.
19 De Ref 2e S (1841) 184, 248-257.
20 De Ref 2e S (1843) 170v.
21 De Ref 2e S (1841) 280vv.
22 Verwijzing naar Romeinen 8. Zie ‘Het duizendjarig rijk’ in: De Ref 2e S (1843) 153-167, m.n. 163v.
23  Vgl. het artikel ‘werkzaamheid ter bekeering van Israel’ in: De Ref 3e S (1847) 296v. Scholte nam het de 

messiasbelijdende jood Abraham Capadose kwalijk dat hij niets meldde over activiteiten in Utrecht voor de 
Joodse medeburgers, waarover Scholte Capadose had geïnformeerd (vgl. p. 297: ‘te Utrecht en elders gingen 
de werkzaamheden hoofdzakelijk uit van afgescheidene geloovigen’).

24 De Ref 2e S (1842) 172-174.
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Invloed Nadere Reformatie?

Bij Scholtes verwachtingen ten aanzien van het Joodse volk is moeilijk vast te stellen in 
hoeverre denkbeelden van nadere reformatoren een rol speelden. Dat zou heel goed 
kunnen.25 Teellinck hield rekening met een bekering van de Joden aan het eind der tij-
den, al vond hij het een gruwel dat rooms-katholieken en Joden nog steeds in de Neder-
landse steden geduld werden. Koelman ging ervan uit dat de bekering van de Joden een 
nationale bekering zou zijn, waarbij de Joden terugkeerden naar Palestina en Jeruzalem 
herbouwd zou worden. Hij sprak over een ‘duizend jarig rijk’ dat in 1560 was begonnen. 
De bekering van de Joden was aanstaande, het Joodse volk zou in de kerk worden opge-
nomen. Ook Wilhelmus à Brakel verwachtte een algehele bekering van de joden en een 
terugkeer naar het land Kanaän. Hij beschouwde Gods trouw aan Abraham als de zeker-
heid dat God het Joodse volk niet had afgeschreven. Maar een lichamelijke terugkomst 
van Jezus Christus vóór zijn wederkomst, om op aarde duizend jaar zichtbaar te regeren, 
wees À Brakel van de hand. Bij Van Lodenstein is in Beschouwinge van Zion – een werk 
dat Scholte opnieuw had uitgegeven – enerzijds de gedachte te vinden van naderende 
oordelen en economische tegenspoed en ondergang van de kerk in Nederland, ander-
zijds koesterde Van Lodenstein de verwachting dat voor de kerk een grootse toekomst 
zou aanbreken, en deze verwachting verbond hij met de toekomstige bekering van het 
Joodse volk. Bij Th. van der Groe komt de visie voor dat eerst de antichrist – door hem op 
gebruikelijke wijze geïdentificeerd met de Rooms-Katholieke Kerk – ten val moet ko-
men. Daarna zal heel het Joodse volk tot Christus worden bekeerd. De Messias zal niet 
op een lichamelijke, maar op een geestelijke manier aan het Joodse volk verschijnen, 
gevolgd door een massale bekering van de heidenen. Voor de kerk zal dan een heerlijke 
tijd aanbreken. De gelovigen zullen met Christus duizend jaar op aarde heersen. De dui-
vel wordt opgesloten en kan de volken niet verleiden. Christus zal land en godsdienst 
wonderlijk herstellen en een machtige koning voor Joden en heidenen zijn. Dit alles zal 
tijdens de zesde en laatste periode van de geschiedenis gebeuren. Daarna zullen zware 
vervolgingen voor de kerk aanbreken. Gog en Magog zullen Israël omsingelen en de kerk 
benauwen. Vuur uit de hemel zal Gog en Magog verslinden.

Opnieuw wordt bij deze nadere reformatoren zichtbaar hoezeer hun denken over de 
toekomst van het Joodse volk door de puriteinen is beïnvloed. Bij de reformatoren zijn 
dergelijke toekomstverwachtingen niet te vinden, zij beschouwden de oudtestamenti-
sche profetieën voor Israël als vervuld in de christelijke kerk, bestaande uit messiasbe-
lijdende Joden en heidenchristenen.

25  Voor de visie van diverse nadere reformatoren zie T. Brienen, ‘Eschatologie’ in: T. Brienen, K. Exalto, C. 
Graafland, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie 289-295 (Koelman op p. 290, Brakel op p. 291v, Van 
der Groe op p. 293v); T. Brienen, ‘Theodorus van der Groe (1705-1784)’ in: De Nadere Reformatie. Beschrijving 
van haar voornaamste vertegenwoordigers 307-309;  J. van Genderen, ‘Herman Witsius (1636-1708)’ in: idem 
193-218; J. van Genderen,  ‘Wilhelmus a Brakel (1635-1711)’ in: idem 165-191; C. Graafland, ‘Jodocus van 
Lodenstein (1620-1676)’ in: idem, 85-125; W.J. op ’t Hof, ‘De invloed van het puritanisme in de Nederlanden’ 
337; Spijker, W. van ‘t, ‘Bronnen van de Nadere Reformatie’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie en het 
gereformeerd Piëtisme (’s-Gravenhage 1989) 22v (over Teellinck).
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Scholtes emigratie naar de VS

Nog één keer kwamen Scholte en Van Velzen tegenover elkaar te staan. Kwestie in ge-
ding was de emigratie naar Amerika. Scholte was daar een groot voorstander van. Met 
scherpe woorden hekelde hij het sociaal-economische beleid van de ministers uit Den 
Haag. Bij nader inzien valt op dat Van Hall en Scholte reeds in 1837 zinspeelden op de 
mogelijkheid van emigratie. Van Hall schreef in augustus 1837 aan Scholte:26

Ik hoop en geloof dat er een crisis, die tegelijk eene groote beproeving van ons 
geloof zal zijn op handen is. Eene landverhuizing zal wellicht spoedig noodzake-
lijk worden. Zou v.d. Groe gelijk hebben dat de Heere dit land verlaten heeft, en 
zouden de gemeenten van Christus in andere landschappen thans te zoeken zijn? 

De Afscheiding zou, in uiterste consequentie, een afscheiding van land en volk inhouden. 
Ook Scholte zinspeelde in De Reformatie al in een vroeg stadium op die mogelijkheid:27

Zal dit onze vaderlandsche schatkist bij de meer en meer klimmende behoef-
te stijven, dat er eenige duizenden ingevoerde boeten wegens het houden van 
godsdienstoefening in gestort worden? Dit zijn vragen, welke de geschiedenis 
van Nederland in het vervolg zal oplossen. Als het de wille Gods is, zal er voor de 
verdrukte gemeente nog wel een Pella zijn, als de oordeelen des Almagtigen rijp 
zijn geworden over ons vroeger den Heere kennend en verheerlijkend vaderland.

Scholte hernam begin 1845 het thema van de landverhuizing.28 Om zich heen zag hij 
de ‘burgerklasse’ wegvallen. Enkelingen verrijkten zichzelf ten koste van schrijnende 
armoede bij velen.29

Nu reeds worden de werkloonen der arbeidende klasse boven mate gedrukt. 
Dit vloeit niet voort, omdat de arbeid zoo veel minder loon waardig is; maar 
omdat er zulk een overwigt van armoede is, dat menigeen, om niet geheel te 
verhongeren, zijne dienst nog voor minder loon aanbiedt, waarvan, helaas! 
weder anderen gebruik maken, onder voorwendsel dat zij het voor veel minder 
gedaan kunnen krijgen. Dit is bovenal toepasselijk op hetgeen met fabrijks-
wezen en industrie in verband staat. Nu Gods Woord zegt, dat daar, waar 
het loon der werklieden wordt ingehouden, Gods zegen niet wonen kan.

Voor gereformeerden zag Scholte de situatie somber in – nieuw elan bij de Rooms-Katho-
lieke Kerk, interne broedertwisten bij de afgescheidenen, de bestrijding van de kinderdoop 
door Feisser – maar ook voor de samenleving als geheel zag hij geen enkel perspectief:30

26 Van Hall aan Scholte, 29.8.37 (Smits V, 373).
27 De Ref 1e S (1837) 457.
28 ‘Het jaar 1845’ in: De Ref 2e S (1845) 1-11.
29 a.a. 3-4.
30 a.a. 9.
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Er is overal in de wereld een heimelijk gevoel van aanstaande gewigtige gebeur-
tenissen. Bijna algemeen is men overtuigd, dat het, zoo als het is, niet blijven 
kan. Bij velen wordt er eene neiging en overhelling bespeurd tot hetgeen oud is, 
en daaruit vloeit eene terugwerking voort, die echter nooit tot een goed einde 
leiden kan. Men kan de geschiedenis niet op zijde zetten. Het is eene onmogelijke 
zaak om de menschheid tot een vroeger peil te doen dalen; elke poging daartoe 
zal nog monsterachtiger misgeboorten en gedrogten te voorschijn brengen. Dit 
is waar, zoo wel ten aanzien van het godsdienstige, als van het burgerlijke.

Scholtes politieke uitlatingen ontgingen de ministers in Den Haag niet. Hij kreeg op 18 
mei 1846 een openlijke berisping. De predikant zou kennis van zaken missen en het blad 
De Reformatie diende zich te beperken tot kerkelijke onderwerpen.31 Maar Scholte was 
er de man niet naar om zich te schikken. Hij zag in de aanwezigheid van bedelaarskolo-
nies in Nederland het bewijs dat emigratie noodzakelijk was. Waarom hier van de bede-
ling leven als elders brood verdiend kan worden?32 Nederland was bezig godsdienstig, 
maatschappelijk en staatkundig ten onder te gaan, zo poneerde de predikant.33

Scholte bleef publiceren over het thema ‘landverhuizing’, in De Reformatie en in bro-
chures.34 Daarbij moeten zijn uitlatingen voor overheidskringen in Den Haag als een 
graat in de keel zijn geweest.35 Scholte stelde ronduit dat het ieders plicht was Neder-
land te verlaten. Hij gebruikte politieke, economische en godsdienstige argumenten om 
die oproep kracht bij te zetten.36 In politiek opzicht was de koning alle macht kwijtge-
raakt, hij liep aan de leiband van ministers die hij aan de kant had moeten zetten. De 
regering wist niet wat er onder het volk leefde. De Tweede Kamer verdiende de naam 
‘volksvertegenwoordiging’ niet. Zelfs de liberalen bepleitten een scheiding van kerk en 
staat, zoals ook Scholte in 1844 had gedaan. Scholtes plan om op Java een christelijke 
kolonie te stichten was door de ministers geblokkeerd. In economisch opzicht heerste 
werkeloosheid, de schuldenlast liep op, oneerlijke praktijken namen toe: ophoping van 

31 Zie Nieuwjaarsgeschenk 57.
32 Zie het artikel ‘Amerika’ in: De Ref 3e S (1846) 276-291, m.n. 321 en 323. Vgl. De Ref 3e S (1847) 17.
33 ‘Wat moet er van Nederland worden?’ in: De Ref 3e S (1847) 105.
34  Scholte, De roeping der rijken in betrekking tot de armen: een woord over Colonisatie. Alsmede aanmerkingen 

betrekkelijk de landverhuizing naar Noord-Amerika en verslag der vergadering, den 26 augustus ll. gehouden 
(Hoogkamer Amsterdam 1846); Scholte, Wat moet er van Nederland worden? Een vrijmoedig woord tot 
opwekking van vorst en volk (Hoogkamer Amsterdam 1846); Scholte, Nieuwjaarsgeschenk aan Nederland, een 
ernstig woord aan vorst en volk (Hoogkamer Amsterdam 1847). Vanuit Pella verscheen van Scholtes hand 
Eene stem uit Pella (Hoogkamer Amsterdam 1848) en Tweede stem uit Pella (Hoogkamer Amsterdam 1848).

35  Scholte schreef in 1847 in De Reformatie: ‘Het regeringsstelsel, gunstig ter voeding en verrijking van 
sommigen, is geheel en al ingerigt om het verderf en den ondergang des vaderlands te verhaasten’ (97); 
‘Oost-Indiën, de zoogenaamde kurk, waarop Nederland drijft, die zijn eigenlijk tot nog toe bezittingen 
van de regering, niet van de natie’ (99), ‘De personen, die onder grootere of kleinere titels het bestuur in 
handen hebben, schijnen de toekomst te trotseren, en een stelsel van behoud aan te kleven, waardoor 
de verbittering meer en meer gevoed wordt’ (100), ‘Ons belastingstelsel drukt hoofdzakelijk op den 
burgerstand en op de armen, terwijl de handel op allerlei manieren gebonden is’ (100), ‘de toenemende 
armoede is niet te stuiten door wetten op papier, de regering moet handelen. Werk en brood, dit vragen de 
behoeftigen, geen bedeeling’ (103).

36  Politieke argumenten: Wat moet er van Nederland worden 21, 23-26, Nieuwjaarsgeschenk 7, 13v, 23, 47, 51, 62; 
economische argumenten: Nieuwjaarsgeschenk 5, 12, 19, 45, 51; godsdienstige argumenten: Wat moet er van 
Nederland worden 32, Nieuwjaarsgeschenk 12, 51, 64, 68.
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kapitaal bij een elite, groeiende onvrede bij de massa. Scholte voorzag een revolutie. Hij 
trachtte armen te helpen, maar velen had hij met lege handen moeten wegsturen: ‘Het 
kwelt mij echter altijd, wanneer ik huisraad en meubelen aanzie, zoo vele behoeftigen 
alleen met een bete broods en eene Christelijke toespraak te moeten wegzenden.’ In 
godsdienstig opzicht werden ongeoorloofd geachte godsdienstige bijeenkomsten nog 
altijd beboet, de afgescheidenen financierden hun eigen godsdienst, terwijl ze via de be-
lastingen ook nog eens meebetaalden aan de instandhouding van andere kerkgenoot-
schappen. De overheid frustreerde de oprichting van gereformeerde scholen. Gods oor-
delen zouden Nederland treffen, het licht van de kandelaar zou worden weggenomen.37 
En dus deed Scholte in Nieuwjaarsgeschenk (1847) de oproep: ‘ga uit van haar’ – dit keer 
niet als oproep om de Hervormde Kerk te verlaten, maar het vaderland.38 Zoals het volk 
Israël vroeger geroepen was uit Egypte te trekken, zo hadden gelovigen nu de opdracht 
Nederland te verlaten. 

Van Velzen zag met lede ogen deze pennenvruchten van Scholte aan. Hij besefte dat 
deze prikkelende uitspraken de zaak van de Afscheiding geen goed zouden doen. Daar-
om verzekerde hij de koning dat Scholtes oproep niet representatief was voor de afge-
scheidenen.39 Expliciet distantieerde hij zich van de provocerende uitlatingen over de 
ministers en de koning. Op twee punten gaf hij Scholte echter gelijk: de afgescheidenen 
betaalden via de belastingen mee aan andere kerkgenootschappen en ze werden te-
gengewerkt bij het oprichten van eigen scholen. 

Het verschil tussen Scholte en Van Velzen ontging de minister van Eredienst niet. Bij 
Van Velzen zag hij ‘gehechtheid aan orde, regel en wet’ en een toon van ‘gepaste onder-
geschiktheid en afkerigheid van alles wat tot onlusten en beroering kan leiden’.40 De 
minister toonde bovendien begrip voor zijn klachten over gebrek aan vrijheid van on-
derwijs. De roep om nieuwe wetgeving klonk overal.

Scholte bleef dromen van Amerika, waar de vrijheidsrechten sedert 1787 in de grond-
wet verankerd waren. Pella bood wat hij vergeefs in Nederland zocht. In 1846 schreef 
Scholte: wie emigreren houden op Nederlanders te zijn, ‘om burgers te worden en te 
blijven in een land, waar men ruim denkt over grondwettige vrijheden en regten.’41 Ook 
de politieke constellatie van Amerika sprak de predikant aan: een gewone burgerman 
kan daar president worden, en na vier dienstjaren terugkeren in zijn vroegere functie.42 
En dan waren er nog al die andere voordelen: vrijheid van onderwijs, vrijheid om kolo-
nies te stichten, vrijheid van handel, geen drukkende belastingen,43 scheiding van kerk 
en staat, niet meebetalen aan traktementen van vrijzinnige predikanten.44

Op 2 juli 1846 schreef Scholte de koning dat hij een voorbereidende reis naar Amerika 

37 Nieuwjaarsgeschenk 39v, 48v, 51.
38 Nieuwjaarsgeschenk 40.
39 Adres Van Velzen aan koning, 29.1.47 (Bos IV, 481-484).
40 Rapport minister Hervormde Eredienst aan koning, 17.2.47 (Bos IV, 484-486).
41 De Ref 3e S (1846) 323.
42 De Ref 3e S (1847) 17.
43 De Ref 3e S (1847) 108.
44 Nieuwjaarsgeschenk 48v.
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ging maken, ‘ten einde in loco alles te onderzoeken, om de waarheid van de schrifte-
lijke bescheiden met eigen ogen te zien.’45 Hij richtte in augustus 1846 de ‘Christelijke 
Vereeniging tot bevordering der landverhuizing’ op en formeerde een bestuur dat de 
landverhuizing in goede banen moest leiden, zowel wat de reis betreft als het aanko-
pen van land.46 Predikant Van Goor uit Friesland reisde via Amsterdam naar Scholte om 
met hem te spreken over de landverhuizing.47 Er vonden briefwisselingen plaats met 
emigranten over het verloop van de reis en de wijze van  aankomst.48 Iemand uit Broek 
op Langedijk meldde de Amsterdamse kerkenraad het overlijden van Klaas Paarlberg 
op het schip ‘de Doggersbank’, na 17 dagen op zee gevaren te hebben, vrouw en zeven 
kinderen achterlatend. Van Velzen had hem nog zo gewaarschuwd niet te emigreren.49 
Onder de Nederlandse emigranten naar Amerika bevonden zich relatief veel afgeschei-
denen.50 Ruim 700 van hen gingen met Scholte mee. Daarmee kwam een eind aan zijn 
invloed op de Afscheiding in Nederland. 

Van Velzen verzette zich openlijk tegen de trek naar de nieuwe wereld. Hij had geen 
goed woord over voor het vertrek van zijn zwager Van Raalte (‘Hier was het hem tegen 
geloopen en waren zijne pogingen mislukt’).51 Ook van de motieven van Scholte had hij 
geen hoge dunk: ‘Eerzucht om in Noord-Amerika een man van invloed te worden en 
de noodzakelijkheid om hier zijne weelderigen staat te moeten verminderen, schijnen 
hem bewogen te hebben tot dien stap’.52 Wie toch wilde beginnen aan het avontuur 
naar Amerika adviseerde hij om samen te reizen, ‘ten einde niet in verkeerde handen 
te vervallen.’

Onder de Amsterdamse afgescheidenen nam de emigratie geen hoge vlucht. Toen 
Van Velzen in juni 1847 bij de koning op audiëntie ging, was Zijne Majesteit uiteraard be-
nieuwd hoeveel Amsterdamse afgescheidenen het land hadden verlaten. Het waren er 

45 Nieuwjaarsgeschenk 59-61.
46  Van het bestuur was Scholte president; uit Amsterdam trad J.F. le Cocq toe. De overige leden waren: A.J. 

Betten en J. Rietveld te Noordeloos, A. Wigneij te Dordrecht, G.H. Overkamp te Leerdam. Als secretaris trad 
I. Overkamp uit Utrecht op (zie De Ref 3e S (1847) 339).

47  Not 29.9.1846, art 4; Not 27.10.1846; Not 9.3.1847, art 4. Klaas Jans van Goor (1816-1882) was predikant te 
Ferwerd 1844, Tjalleberd 1845, Smilde (januari) 1847, Sneek 1850.

48  Not 30.11.1847, art. 5; Not 8.2.1848, art 1: ‘Afschrift gezonden door ouderling J.A. Slot van Broek op Langedijk, 
van een brief van C. Lakeman, die naar Pella in Noord-Amerika is vertrokken, behelzende eenig narigt van 
zijn wedervaren.’

49  Not 9.3.1847, art. 4: ‘De praeses leest voor eene brief van K. Paarlberg te Spanbroek, welke aan zijn Eerw. raad 
en inlichting vraagt om op de beste wijze naar Amerika te reizen. De Praeses heeft hem terug geschreven 
en volstrekt afgeraden om naar Noord-Amerika te gaan.’

50  Vgl. Hans Krabbendam, ‘Emigration as protest? Opinions about the relation between church and state as a 
factor in the Dutch emigration movement’ in: Hans Krabbendam & Larry J. Wagenaar, The Dutch-American 
Experience. Essays in Honor of Robert P. Swierenga (Amsterdam 2000) 61-71; P.R.D. Stokvis, De Nederlandse 
trek naar Amerika 1846-1847 (Leiden 1977); Stokvis, ‘Afscheiding en emigratie’ in: A. de Groot en P.L. Schram 
(ed.), Aspecten van de Afscheiding (Franeker 1984) 57-64. De briefwisseling tussen Wormser en Budde is 
gepubliceerd door J. Stellingwerff: Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-
1873 (Amsterdam 1975); aan te vullen met een door J.P. Verhave in Amerika verworven brievencollectie: 
Verhave, ‘Onbekende brieven van Amsterdamse emigranten’ in: De Hoeksteen 13e jrg. nr.1 (febr. 1984) 16v.

51  De opmerkingen over Van Raalte en Scholte zijn te vinden in Van Velzens verslag, opgenomen aan het eind 
van het vijfde notulenboek (juni 1848).

52 Not 9.3.1847, art 4.
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weinigen, deelde Van Velzen mee. Ze waren gegaan vanwege ‘tijdelijke voordeelen’ en 
het gebrek aan vrijheid van godsdienst en onderwijs in Nederland.53 In de jaren 1847 en 
1848 waagden acht gezinnen uit de Afgescheiden Gemeente van Amsterdam de tocht 
naar de nieuwe wereld.54 In de notulen tekent Van Velzen aan: ‘De meesten der leden, 
die daarheen zijn gegaan, koesterden de gevoelens van Scholte. Zij waren niet ver-
eenigd ten volle met de leer onzer formulieren van eenigheid, maar losbandig. Eenigen 
getrouwen aan de zuivere leer zijn ook gegaan.’ 

Ook in de volgende jaren emigreerden enige Amsterdamse gemeenteleden, niet al-
tijd naar Amerika, ook naar Australië of Zuid-Afrika.55 

In 1854 vroegen de geëmigreerde predikanten Van Raalte en Van der Meulen de Amster-
damse kerkenraad om steun aan behoeftige afgescheidenen die de oversteek naar Amerika 
verlangden te maken. De kerkenraad weigerde iedere medewerking.56 Voortaan bouwden 
gereformeerden aan beide zijden van de oceaan aan hun eigen toekomst.57

53 Not 15.6.1847, art 6.
54  De volgende gezinnen vertrokken naar Amerika: M.C. Box, J.L. Hengeveld, J. Kiesel, W. Lubberde, Mulder, 

H. Uitterwijk, S. Riebergen, Van der Veen (zie Not 6.4.1847, art 4; Not 20.4.1847, art 2; Not 1.6.1847, art. 1; Not 
28.3.1848, art 2; Not 11.4.1848, art.3; Not 1.8.1848, art 4; 27.3.1849, art 3). Ook D.A. Budde en anderen uit de 
kring van Wormser vertrokken naar Amerika.

55 Diaken H. Hofstra vertrok naar Australië (Not 16.5.1852, art 2), Blomkamp naar Afrika (Not 5.10.1858).
56 Not 4.7.1854, art. 3.
57  Over Scholtes periode in Amerika: L. Oostendorp, H.P. Scholte. Leader of the Secession of 1834 (Franeker 1964); 

Eugene P. Heideman, Hendrik P. Scholte. His Legacy in the Netherlands and in America (Grand Rapids 2015).
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Excurs 2 
De derde Amsterdamse twist (1857-1860)

Het conflict tussen Antonius van der Linde en predikant A.G. de Waal

Eind jaren 1850 brak in Amsterdam opnieuw onenigheid uit: dit keer ging het om een 
conflict in gang gezet door de onstuimige en briljante Antonius van der Linde (1833-
1897), een jongeman die noodgedwongen een theologie-studie aan de Leidse academie 
had moeten afbreken.1 Met terugwerkende kracht werpt dit conflict verhelderend licht 
op de positie van Van Velzen in de tweede Amsterdamse twist. Het laat zien dat Van 
Velzen zich distantieerde van de Gelderse richting onder de afgescheidenen, waarmee 
de groep Wormser zich verwant voelde. Wat was het geval? Antonius van der Linde ver-
richte als 23-jarige jongeman vanaf medio 1857 hulpdiensten voor de Amsterdamse af-
gescheidenen ter verlichting van de werkdruk van predikant A.G. de Waal, Van Velzens 
opvolger in Amsterdam.2 Van der Linde kreeg de mogelijkheid een stichtelijk woord te 
spreken in het voormalige kerkgebouw aan de Bloemgracht. Amper waren deze hulp-
diensten begonnen of hij schreef aan de Amsterdamse kerkenraad een brief met stevige 
kritiek op de prediking van De Waal.3 De predikant zou niets weten van de bevindelijk 
gekende bekeringsweg, het ontbrak hem aan besef van de geestelijke doodstaat van 

1  Over Antonius van der Linde: BLNP; BWPGN; Van der Linde groeide op in een rationalistisch doopsgezind 
gezin in Haarlem. Hij was bestemd om onderwijzer te worden, maar zijn honger naar kennis reikte verder. 
In februari 1855 begon hij in Leiden aan de studie theologie, die hij moest afbreken wegens een morele 
misstap. Antonius vertrok in 1856 naar Alkmaar, waar hij zich aansloot bij de afgescheidenen. In 1857 
vestigde hij zich in Amsterdam. In zijn huwelijksleven was Van der Linde ongelukkig: twee keer werd een 
huwelijk ontbonden. Hij was een moeilijk persoon in de omgang met mensen. Zie verder over hem: J. Bosch, 
‘Van een dominee en zijn criticus’ in: Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding (Goes 1952) 170-174 en 
vooral de voortreffelijke bijdrage van F.L. Bos ‘De meteoor Antonius van der Linde in contact met Réveil 
en Afscheiding (1856-1861)’ in: Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 4 (1990) 
48-81. Publicaties waar in dit excurs naar verwezen wordt, zijn: Van der Linde, De strijdende Gereformeerde 
Kerk, een strijdschrift vooral tegen de Christelijke Afgescheidene Kerk gericht (Amsterdam 1859), bewerking 
van de brochure Wie is rechtzinnig? Eene vraag aan de eerwaarde kerkeraden der (chr. afg.) gereformeerde kerk 
in Nederland  gedaan, met het oog op den kerkelijken strijd te Amsterdam (Amsterdam 1858); Van der Linde, 
Protest van den kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, ter weêrlegging van de beschuldigingen, 
tegen die gemeente uitgesproken in de “Bazuin”, door den heer S. Van Velzen (Amsterdam 1860);  S. van Velzen 
in: De Bazuin: gereformeerde stemmen uit de Christelijke Afgescheidene Kerk in Nederland: kerk-, nieuws- en 
advertentieblad (1859, nr. 29, 50); (1860, nr. 35, 36, 37, 41).

2  Apolonius Gerardus de Waal (1813-1889), geboren te Delft; aanvankelijk onderwijzer, door Brummelkamp 
en Van Raalte opgeleid en op 32-jarige leeftijd beroepbaar gesteld. Na de gemeenten Winterswijk, Axel, 
Terneuzen, Zaamslag en Kockengen werd hij in 1855 predikant te Amsterdam. De Waal was lid van de 
synode te Amsterdam 1851, Zwolle 1854, Leiden 1857 en Amsterdam 1866; curator van de Theologische 
School 1866-1868.

3  Deze brief van Van der Linde is opgenomen in: Wie is rechtzinnig?, herdrukt in: De strijdende Geref. Kerk 4.
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een niet-wedergeboren mens. Volgens Van der Linde doorloopt de ware bekering een 
aantal fasen: eerst ontmoet de gelovige God als een vertoornd rechter; daarna open-
baart Christus zich als borg aan de ziel, om haar ‘bloedvriend en bruidegom’ te worden; 
tenslotte leidt Christus de gelovige ziel naar de Vader, die voor de gelovige een ‘lieven 
Vader’ wordt. Dan is de ‘omhelzing’ met de drie-enige Verbondsgod een feit.4

Van der Linde noemde zijn kritiek op De Waal symptomatisch voor de prediking in de 
kerken der Afscheiding: een ‘spiegel, welke den toestand van vele andere Gemeenten 
weêrkaatst.’5 Met name de Gelderse richting moest het bij hem ontgelden: het algeme-
ne aanbod van genade bij deze predikanten typeerde hij als remonstrants. Wie denkt 
dat een mens in staat is het heil van God aan te nemen, miskent zijn dodelijke onmacht.6 
Het was Van der Linde een doorn in het oog dat de synode van 1857 geen paal en perk 
aan de Gelderse richting had gesteld.7 Niets minder dan de erfenis van Dordt stond op 
het spel, de absolute soevereiniteit van Gods verkiezende genade.

Van der Linde vond steun voor zijn visie bij enkele ambtsdragers van het eerste uur: 
ouderling W. de Haas en oud-ouderling8 P. Niezen, beiden hadden in de eerste Am-
sterdamse Twist de zijde van Middel gekozen.9 Maar liefst 400 gemeenteleden echter 
ondertekenden een adhesiebetuiging ter ondersteuning van De Waal. De zaak werd in 
handen gelegd van de provinciale vergadering. Deze verbood Van der Linde nog langer 
te spreken in de samenkomsten aan de Bloemgracht. De beide oud-ambtsdragers na-
men hier geen genoegen mee. Ze spraken van ‘eenen zamenrotting, die zich verheft te-
gen de palen, welke onze vaderen hebben gesteld.’10

Bij nader inzien is Antonius van der Linde een tamelijk extreem voorbeeld van ul-
tra-bevindelijk denken. Dat blijkt uit het debat dat hij op de classis in maart 1858 met 
predikant J. Nentjes van Urk voerde. Terwijl deze predikant het merendeel van de af-
gescheidenen typeerde als bekommerden die niet verder kwamen dan de uitroep van 
de melaatse: ‘Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen’, ging Van der Linde veel verder: deze 

4  De strijdende Geref. Kerk 44-45. Van der Linde noemde de Amsterdamse ouderling De Haas een goed 
voorbeeld van deze bekeringsweg. Nog gedetailleerder beschreef Van der Linde de bevindelijke 
bekeringsweg, op p. 53: het doorleven van de ‘verschrikkingen der hel’. Ouderling De Haas vond reeds in 
1839 – in een discussie met Couprie – dat de Amsterdamse Afgescheiden Gemeente te gemakkelijk leden 
aannam met onvoldoende  bevindelijke kennis van hun ellende en verlossing (Not 202, 19.7.1839).

5 De strijdende Geref. Kerk 1.
6 a.w. 12, 32, 33, 39, 77-97.
7  a.w. IX, X, 1. De synode van 1857 sprak uit dat er in de kerken der Afscheiding twee richtingen bestonden, 

zonder dat er sprake was van een wezenlijk verschil in leer. Wel zou de richting van Brummelkamp 
een ‘schadelijke uitwerking’ kunnen hebben op sommige studenten. Voorgestelde maatregelen: meer 
onderwijs over het verbond der werken; meer onderwijs over het onderscheid tussen het zaligmakend 
geloof, historisch geloof, tijdgeloof en wondergeloof; meer onderwijs over de inwendige roeping en 
bekering tot zaligheid; meer nadruk op de werkelijkheid dat onder de gedoopte kinderen ook onbekeerden 
en verworpenen waren (HandSyn 1857, art. 96, 109; overigens meldt art. 36 van HandSyn 1860 dat de 
maatregelen niet het gewenste resultaat hadden). Uitgebreid hierover: M. te Velde, Brummelkamp 262-283.

8  De positie van ‘oud-ouderling’ of ‘rustend ouderling’ hield in: een wegens leeftijd afgetreden ouderling 
behield het recht om kerkenraadsvergaderingen bij te wonen met adviserende stem.

9 Zie CB 122: KR A’dam aan Middel, De Haas en Niezen, 24.7.1838.
10 De strijdende Geref. Kerk 22; Not 16.2.58, art. 4.
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zuchtende gelovigen lagen onder Gods toorn.11 Een rigoureus standpunt dat affiniteit 
met het standpunt van Van der Groe verraadt. De Waal had volgens hem in twee jaar 
tijd meer afgebroken, dan Van Velzen in vijftien jaar had opgebouwd. Zonder de pro-
vinciale vergadering af te wachten, maakte hij de kwestie wereldkundig in de brochure 
Wie is rechtzinnig?12 Deze brochure stuurde hij aan alle kerkenraden toe. Sympathie won 
hij er bepaald niet mee, over menig predikant liet Van der Linde zich denigrerend uit.13 
Geconfronteerd met de afwijzende reacties concludeerde hij dat het hele kerkverband 
van de Afscheiding ontspoord was: ‘scholtianerij’ had de overhand gekregen.14 De op-
roep van Nentjes om niemand te kwetsen pareerde hij met de stelling ‘dat hij, wanneer 
hij oorlog voert, dit niet doet met een kurk op den degen, maar er bepaaldelijk op uit-
gaat om zijne tegenpartij te kwetsen.’15 De provinciale vergadering van 6 april 1859 gaf 
de Amsterdamse kerkenraad toestemming om Van der Linde te excommuniceren, wat 
plaats vond op 31 mei 1859. Van der Linde weigerde tegen dit besluit in appel te gaan, 
want dan zou hij de wettigheid van de synode moeten erkennen, terwijl hij die vergade-
ring hield voor een club ‘openlijk dwalende predikanten’.16

Van der Linde zocht toenadering tot de ledeboerianen om daar tot predikant te wor-
den toegelaten. Ledeboer had een goed gesprek met hem maar miste de ‘bijzondere 
voorkomingen’ om Van der Linde te kunnen bevestigen. Vervolgens werd Van der Lin-
de op 24 november 1858 door de classis in Benthuizen onderzocht. Men vroeg hem de 
vergadering te openen met gebed, zodat de broeders een indruk konden krijgen van zijn 
genadestaat.17 Het onderzoek viel positief uit. Van der Lindes brochure Wie is rechtzin-
nig? werd geprezen om de heldere verwerping van het algemene genadeaanbod. Toch 
kwam het niet tot aansluiting bij de ledeboerianen. Van der Linde kon niet aarden in 
hun gesloten cultuur.18 Dus begon hij een gemeente voor zichzelf. Begin 1859 berichtte 
hij het Amsterdamse stadsbestuur over de stichting van een gereformeerde gemeente, 
‘door welker Consistorie hij tot predikant is gekozen’. Men betrok een voormalige zilver-
smederij aan de Derde Weteringdwarsstraat als kerkgebouw, die de naam ‘Wetering-
kerk’ kreeg. De predikant raakte spoedig in opspraak toen hij – gehuwd met een welge-

11 Zie Not 13.4.58, art. 1-3. Van der Linde zelf hierover: De strijdende Geref. Kerk 70.
12  Herdrukt en verbeterd in: De strijdende Geref. Kerk (71-72, 203). Ouderling De Haas, oud-ouderling Niezen en 

twee diakenen stemden in met Van der Lindes geschrift. Vgl. Not PVNH/U 15-17.6.1858, art. 37.
13  W.H. van Leeuwen (predikant te Den Helder) sprak van een ‘vuilgeschrijf’; T. Westrik (predikant te 

Staphorst) noemde het optreden van Van der Linde ‘onkerkelijk en onbijbels’ (resp. Not 27.4.1858, art. 4 en 
4.5.1858, art. 3; PVNH/U, 15-17.6.1858, art. 29, 35, 36, 37, 39).

14 De strijdende Geref. Kerk 74.
15 Not PVNH/U 15-17.6.1858, art. 39.
16 De strijdende Geref. Kerk 109, 118.
17 a.w. 122-127.
18  In een brief van 22 maart 1859 nam Van der Linde afstand van Ledeboer en zijn ‘boerleden’. De verschillen 

tussen hen waren groter dan gedacht. Van der Linde was geen aanhanger van de Psalmberijming van 
Datheen en hekelde het leven bij ‘voorkomingen’ en ‘gestalten’, waardoor het bedrieglijke gevoel heerste 
over Gods Woord; ook knapte hij af op de nestgeur van de ledeboerianen: hun manier van bewegen, kleden, 
denken en bidden (Van der Linde, De strijdende Geref. Kerk 121, 122, 126).
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stelde dame, maar zwak van geest – een buitenechtelijke relatie begon.19 Hij pakte zijn 
biezen. De grote man van de kruisgezinden, C. van den Oever, kocht het kerkgebouw en 
stelde zijn zoon Adrianus daar aan als predikant.20 In juli 1861 verklaarde Van der Linde 
dat de Gereformeerde Kerk in Nederland opgehouden had te bestaan. Hij vertrok naar 
Göttingen, waar hij reeds in februari 1862 promoveerde op een studie over Spinoza.21 
Later nam Van der Linde afscheid van het calvinisme.

De positie van Van Velzen in dit conflict

Wat vond Van Velzen als voormalige predikant van de Amsterdamse gemeente van de 
kritiek op De Waal en de kerken van de Afscheiding? Hij voelde zich bij dit conflict be-
trokken, temeer omdat enkele ambtsdragers van het eerste uur de zijde van Van der 
Linde kozen. Ook had Van der Linde de preektrant van Van Velzen opvallend gecontras-
teerd met die van De Waal.22 In 1858 kwam het tot een correspondentie tussen beide 
mannen.23 Van Velzen weigerde inhoudelijk op de discussie in te gaan, maar koos voor 
een procedurele insteek. In een bijdrage in De Bazuin (18 februari 1859) keerde hij zich te-
gen Van der Lindes publicatie: Wie is rechtzinnig? Niemand had het recht zich los te ma-
ken van de gemeente op basis van persoonlijke gevoelens.24 Van der Linde had moeten 
bewijzen dat de kenmerken van de ware kerk niet meer bij de afgescheidenen te vinden 
waren. Intussen sloot Van Velzen niet uit dat het kerkverband van de afgescheidenen 
leed aan ‘een hevige krankheid.’ Een half jaar later riep hij Van der Linde nogmaals op 
zich te melden bij een meerdere vergadering.25 Van der Linde was teleurgesteld in deze 
reactie, temeer omdat hij zich zo verwant met Van Velzen voelde:26

19  Stiegheuver, voorlezer in de Weteringkerk sinds 1871, beschrijft dit in een document (bewaard in het archief 
van de Vrije Evangelische Gemeente). Van der Linde huwde op 20 december 1860 met Sandrina Cornelia 
Punt; dit huwelijk werd ontbonden op 12 maart 1869. Van der Lindes tweede huwelijk werd ontbonden in 
1883.

20  Herv. Eredienst, inv. nr. 1041, 1859, 1276, 1277. De gemeente van Adrianus van den Oever telde 67 
ondertekenaars. Ze vroegen erkenning als ‘Oud Gereformeerde gemeente’  (inv. nr. 1276).

21 Van der Linde, Spinoza. Seine Lehre und deren Nachwirkungen in Holland (Göttingen 1862).
22  ‘Menschen die de prediking van Ds. van Velzen en van Ds. de Waal even hartelijk omhelzen, bewijzen 

daarmede (...) geen toezicht op de leer te kunnen uitoefenen’ (Van der Linde aan KR A’dam, 29.12.1857).  In  
De strijdende Geref. Kerk haalde hij Van Velzen veelvuldig in positieve zin aan (83,145, 148, 172v, 195).

23  De strekking van deze correspondentie kan worden nagegaan op grond van Van Velzens artikelen in De 
Bazuin (1859, nr. 29); (1859, nr. 50); (1860, nr. 35, 36, 37) en (1860, nr. 41). Ook citeerde Van der Linde uitgebreid 
uit privé-correspondentie met Van Velzen in De strijdende Gereformeerde Kerk.

24  Dat Van Velzen de auteur is blijkt uit de opmerking dat hij niet wil zwijgen, ‘te meer daar wij eene bijzondere 
betrekking hebben op de gemeente te Amsterdam’; vgl. Van der Linde, De strijdende Geref. Kerk 110-115.

25 De Bazuin van 15.7.1859.
26  In het door Van der Linde uitgegeven blad De Reformatie van 18 juli 1859. Het blad hield al in het jaar van 

verschijnen op te bestaan.
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Moeilijk had ik mij bij onze eerste kennismaking kunnen voorstellen, dat wij 
eenmaal tégen elkaar in het strijdperk zouden moeten treden. Latere gedach-
tenwisselingen tussen ons over de toestand der kerk, over de “andere richting”, 
over de onbekwaamheid der predikanten, over de heersende geest in hen die zich 
rechtzinnig wanen, deden integendeel bij mij de hoop levendig worden, dat wij met 
en naast elkaar getuigenis voor de gereformeerde belijdenis zouden afleggen.

In augustus en september 1860 leverde Van Velzen in De Bazuin een uitvoerige recen-
sie van Van der Lindes tweede publicatie: De strijdende Gereformeerde Kerk. De Kamper 
docent voelde veel sympathie voor de ‘geloofsstellingen’ van Van der Linde, speciaal 
zijn nadruk op Gods vrijmacht en zijn bestrijding van het algemene heilsaanbod. Toch 
vond Van Velzen dit geen reden om met de kerken der Afscheiding te breken, al ware het 
te wensen ‘dat leeraars der kerk meer ondubbelzinnig, duidelijk, krachtig en bestemd 
eene gereformeerde taal lieten hooren.’ En wat Van der Lindes oordeel over De Waal 
betrof: een predikant die de gereformeerde belijdenis had onderschreven mocht niet 
zonder een gefundeerd kerkelijk onderzoek worden veroordeeld. Tenslotte meende 
Van Velzen dat het conflict in Amsterdam niet op zichzelf stond. Inmiddels waren er 
zeven afsplitsingen onder de afgescheidenen en iedere factie claimde met de confessie 
in de hand het eigen gelijk. Van Velzen vroeg zich hardop af: ‘Zullen de kerken uit de 
Afscheiding de tijd verduren?’27 

Samengevat: het conflict tussen Van der Linde en de Waal laat zien dat Van Velzen in het 
begin van de jaren 1860 gereserveerd stond tegenover het ruime aanbod van genade in de 
prediking, het kenmerk bij uitstek van de predikanten van de Gelderse richting onder de af-
gescheidenen.

27  Toen Van der Linde met een nieuwe brochure reageerde op Van Velzens kritiek in De Bazuin (Protest van 
den kerkeraad der geref. gemeente te Amsterdam, ter wederlegging van de beschuldigingen tegen die gemeente 
uitgesproken in de Bazuin) besloot Van Velzen de pen niet meer op te nemen. Zie De Bazuin (1860, nr. 41).
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15. Het kerkelijk leven (I): 
prediking – sacramentsbediening – kerkelijke 

huwelijksbevestiging – vastendagen – biddagen 

15.1 Inleiding

Dit hoofdstuk biedt een nadere kennismaking met het kerkelijk leven van de Am-
sterdamse afgescheidenen. Aan bod komen aspecten die voornamelijk gerelateerd 
zijn aan de kerkdiensten. Het volgende hoofdstuk zoomt in op het dagelijks leven.  

15.2 Prediking

Hoewel Scholte nooit een beroep naar Amsterdam heeft aangenomen, ging hij in de 
beginjaren vaak in de Afgescheiden Gemeente voor. Van hem zijn enkele gedrukte 
preken bewaard gebleven. In 1839 kreeg de gemeente in de persoon van Van Velzen 
voor het eerst een eigen predikant. Hij bleef vijftien jaar aan de gemeente verbon-
den, om daarna docent te worden aan de nieuwe Theologische School in Kampen. 
Ook van hem verschenen enkele preken in druk. 

Ter inleiding is het goed om iets te zeggen over de classificatiemethode die de af-
gescheiden predikanten van de Nadere Reformatie overnamen. Brienen laat zien 
hoe deze methodiek is ontstaan.1 Vanouds werd in de prediking de onderscheiding 
gemaakt tussen gelovig en niet-gelovig, tussen bekeerd en niet bekeerd (de ‘staat’). 
De classificatiemethode voegt hier nieuwe onderscheidingen naar beide kanten 
aan toe. De hoorders werden in categorieën ingedeeld (de ‘standen’). Onbekeerden 
werden onderscheiden in onverschilligen of schijnheiligen, bekeerden in bekom-
merden of verzekerden. Tegen de achtergrond van een volkskerkelijke ontwikke-
ling is  deze nadere differentiatie begrijpelijk. De nadere reformatoren zagen om 
zich heen veel meelopers en naamchristenen. Toch splitsten de nadere reforma-
toren aanvankelijk  de gemeente niet in categorieën op.2 Dat verandert bij Smyte-
gelt. Hij  onderscheidde de onbekeerden in vijf categorieën: weigeraars, spotters, 
onverschilligen, uitstellers en onwilligen. Aan de bekeerde kant onderscheidde hij 
de kleingelovigen/bekommerden en de bevestigden. Na Smytegelt ontstond een 
verdere schematisering en differentiatie. Het classificatiesysteem werd door F.A. 

1  T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode 
binnen de prediking van de Nadere Reformatie (Amsterdam 1974) 75vv (ssnr/kernstudies).

2  Brienen behandelt Teellinck, Udemans en vindt bij hen geen classificatiesysteem. Bij Voetius – de man van 
de scholastieke onderscheidingen – ziet hij een beginvorm, bij Van Lodenstein weer nauwelijks. À Brakel 
gebruikte zo’n vijf verschillende onderscheidingen van bekeerden en onbekeerden, maar deed dat op 
grond van pastoraal-psychologische overwegingen, zonder echte systematiek.
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Lampe en Van der Groe het meest vergaand uitgewerk. De laatste onderscheidde 
de onbekeerden in vele categorieën:  zelfbedriegers, wellustigen, verstandschris-
tenen, burgerlijke kerkleden, gerusten te Sion, werkheiligen, onboetvaardigen, 
aardsgezinden, bijna-gelovigen, zorgelozen. Daar stonden veel minder categorieën 
bekeerden tegenover: de ontdekten (ook: eerstbeginnenden of bekommerden), de 
toevluchtnemenden en de gevorderden (ook: verzekerden). 

Het gebruik en de toepassing van dergelijke onderscheidingen was bij de nade-
re reformatoren zeer verschillend. Bij Van der Groe is sprake van een dwingende 
preekmethodiek,  bij Comrie alleen een sobere indeling van enkele categorieën 
gemeenteleden.3

Het valt op dat de afgescheiden predikanten Scholte en Van Velzen zich bij een so-
bere hantering van het classificatiesysteem aansloten. De beste verklaring hiervoor 
lijkt te zijn: de kerken van de Afscheiding hadden zich ontdaan van volkskerkelijke 
trekken. Meelopers en ‘naamchristenen’ werden niet geacht met de Afscheiding 
mee te gaan. 

15.2.1 de prediking van Scholte
Als prediker gold Scholte als een fenomeen: Höveker besloot onder invloed van 
Scholtes prediking tot afscheiding over te gaan, Elise Schiotling bewonderde zijn 
preektalent, Couprie hoorde bij Scholte de verheerlijking van God en de vernedering 
van de zondaar in ‘al derzelver luister’ verkondigen.4 Scholte schreef over zijn ma-
nier van preken: ‘Wanneer ik predik doe ik moeite om plat te zijn en verstaanbaar’.5 
Hij had weinig op met aangeleerde academische welsprekendheid.6 De predikant 
beschikte onmiskenbaar over retorisch talent, zoals een preek over Lucas 12:32 laat 
zien.7 Hij speelt hier met de term ‘koninklijk besluit’, in de betekenis die deze term 
voor de afgescheidenen had bij het verkrijgen van godsdienstvrijheid. Hij verbond 
dit met een bijbelse invulling van deze term: het besluit van de hemelse Koning om 
zijn kinderen het koninkrijk te geven. Een ander voorbeeld van actualiserend taal-
gebruik geeft de preek Verbondsbevestiging:8 

3 T. Brienen, a.w. 76-84.
4 J.C. Couprie, Iets tot versterking voor het geloof van Gods kinderen (Amsterdam 1837) IV.
5 Scholte aan Van Hall, 13.11.1837 (Smits V, 400).
6   Scholte, Verbondsvernieuwing. Predikatie Neh. IX: 38 ter voorbereiding van de dank-, vast- en bededag 20 sept. 

1837 (voorrede d.d. 26.8.1837), voorberigt IV-V: ‘Ik zal mij niet verledigen om stijl of vorm te verdedigen: in 
de preekkunst of de welsprekendheid heb ik nooit collegie gehouden, en dit kwam daar van daan, dat ik laat 
aan de studie kwam, niet veel tijd aan bijzaken kon geven, en geene begeerte had om de wereld te behagen, 
maar alleen lust en ijver en roeping gevoelde, om een dienaar van Christus te worden en dienstbaar te zijn 
aan de bevordering van Zijn Koninkrijk. Dit is nog mijne eenige keuze, en daarom spreek en schrijf ik maar 
zoo eenvoudig weg, zonder naar de kunst te zien, die door menschen geleerd wordt.’

7  Scholte, Het Koninklijk Besluit. Predikatie over Luc 12: 32 (Amsterdam 1838). Lucas 12 vers 32: ‘Vreest niet, gij 
kleyn kuddeken: want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven.’

8 Scholte, Verbondsbevestiging 25.
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Uitgeleide gemeente! wij staan heden als een eenig man voor Gods aangezigt, om 
het verbond te bevestigen even als oud Israël. Even als zij, zijn wij uitgeleid uit 
den diensthuize (…). Te rekenen van het begin der afscheiding staan wij heden 
eerst in het derde jaar, in de elfde maand, op den twintigsten dag der maand. 

vier uitgegeven preken van Scholte
In de preek Opwekking ter afzondering van eenen dank-, vast- en bededag (1837) riep 
Scholte de afgescheidenen op tot doorgaande reformatie, speciaal met betrekking 
tot de huisgodsdienst.9 In de preek Verbondsvernieuwing (1837) stelde Scholte dat de 
afgescheidenen weliswaar op papier een zuivere belijdenis hadden, maar dat de 
praktijk daar niet mee correspondeerde.10 In de preek Verbondsbevestiging (1837) – 
samen met Verbondsvernieuwing een tweeluik – keerde Scholte zich tegen hypocrie-
ten die de kerken van de Afscheiding waren binnengedrongen. Het ontbrak hen aan 
oprecht geloof in Jezus Christus; ze waren geestelijk dood, net als velen onder het 
volk Israël. Dit kaf moest van het koren worden gescheiden.11 In de preek Waarschu-
wing tegen geveinsdheid (1838) oordeelde Scholte dat de situatie onder de afgeschei-
denen er nog steeds ‘ellendig’ uitzag.12

classificatie in Scholtes prediking
Scholte sloot zich in zijn preken aan bij een sobere classificatie uit de vroege Nadere 
Reformatie. Hij onderscheidde drie typen gemeenteleden: bekommerden, verze-
kerden en huichelaars/onbekeerden. 

In navolging van de predikers van de Nadere Reformatie werden eerst de onbe-
keerden aangesproken, vaak aangeduid als ‘huichelaars’ of ‘hypocrieten’. Met de 
mond belijden zij het geloof, hun praktijk spreekt dat tegen.13 Ze misleiden zich-
zelf, kennen God niet en hebben aan genade geen behoefte; zij maken van Gods 
genadeverbond een wettisch verbond en zijn geestelijk dood. Gods toorn zal over 
hen komen.14 In de preek Het koninklijk besluit waarschuwde Scholte dat velen met 
een ingebeelde hemel verloren zullen gaan. Ze vertrouwen voor hun zaligheid op 
de Dordtse vaders in plaats van op Christus.15 Ook in de preek Waarschuwing tegen 

9 Opwekking ter afzondering van eenen dank-, vast- en bededag (1837) 8.
10 Verbondsvernieuwing 30. Vgl. voor hierna pp. 12, 21, 27, 31.
11  Scholte, Verbondsbevestiging 10, 23. Het thema ‘verbondssluiting’ kwam bij de puriteinen vandaan en 

werd door de nadere reformatoren overgenomen. Het is te vinden bij Teellinck die heel het volk, naar het 
voorbeeld van Asa en Josia, opriep tot een ‘verbondssluiting’, waarbij iedereen beloofde de ‘gruwelen’ 
weg te doen (vgl. Exalto, ‘Willem Teellinck (1579-1629)’ 29v). Het thema komt eveneens voor in Koelmans  
reformatieprogramma Pointen van Nodige Reformatie in het kader van een publieke schuldbelijdenis en 
verbondsvernieuwing met God. Daarnaast komt bij Koelman ook een ‘privé’-verbondssluiting tussen de 
ziel en God voor, waarbij de gelovige via een ‘scheidingsbrief’ afstand van begane zonden doet (vgl. W. van 
’t Spijker, ‘Jakobus Koelman’ 151v).

12  Waarschuwing tegen geveinsdheid, een preek over Lucas 12 vers 1: ‘Voor eerst wacht u selven voor den 
suerdeessem der Phariseen, welcke is geveynstheyt.’ In de voorrede (III, d.d. 18.4.1838) kondigde Scholte 
het voornemen aan met enige regelmaat een preek te laten drukken. Het is er niet van gekomen.

13 Verbondsbevestiging 8-10, 14-16, 23, 28-30.
14 Verbondsbevestiging 29.
15 Het Koninklijk Besluit 15v, 22v, 27.
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geveinsdheid in de Godsdienst keerde Scholte zich tegen de huichelaars.16 Zij geloven 
niet wat de Gereformeerde Kerk belijdt als enige troost, ze nemen niet de toevlucht 
tot Jezus Christus.17 

De bekommerden waren de tweede groep hoorders die Scholte aansprak. Deze ge-
lovigen verkeren veelal in het ongewisse over hun zielenheil. Zij missen geloofsze-
kerheid en vragen zich af: ben ik wel een kind van God? Wat voel ik daarvan?18 Ze 
constateren bij zichzelf donkerheid en schuld. Scholte trachtte hen te bemoedigen: 
zij horen niet bij de huichelaars, want die kennen geen bange vragen.19 Zij mogen 
vanuit Gods genadeverbond weten dat de redding hun geschonken is uit genade, 
niet als beloning voor goede daden. Het gebrek aan geloofsblijdschap komt door 
hun verkeerde omgang met de Bijbel. Voor de bekommerden gelden dezelfde belof-
ten als voor Israël: God beloofde zijn volk Israël direct te zegenen, zodra het zich tot 
hem bekeerde.20 In het tweeluik Verbondsbevestiging (1837) en Verbondsvernieuwing  
(1837) benadrukte Scholte dat Gods genadeverbond niet afhankelijk is van menselij-
ke prestaties, maar gefundeerd in Gods betrouwbare beloften.21 In een andere preek 
bemoedigde hij de bekommerden: zij mogen God aanspreken als Vader, op grond 
van Christus’ offer.22 De predikant waarschuwde voor personen die veel spreken 
over ‘ondervindingen’, zonder te erkennen dat Christus alles heeft volbracht en ver-
diend. Veel van dergelijke ‘gestalten, hoedanigheden en ondervindingen’ komen in 
de Bijbel niet voor. Omdat Christus belooft: ‘gelooft en gij zult zalig worden’, is het 
ongeoorloofd te zeggen: ‘ik kan niet geloven’.23 Scholte wees op het karakter van de 
prediking als de bediening van de verzoening.24 

De verzekerden of ‘bevestigden in het geloof’ waren de laatste categorie tot wie 
Scholte zich in zijn prediking richtte. Zij hebben zekerheid van hun plek in Gods 
genadeverbond. De predikant spoorde hen aan om Gods geboden uit liefde en dank-
baarheid te gehoorzamen: de overwinning is zeker, de duivel is verslagen.25

15.2.2 de prediking van Van Velzen
In juni 1839 werd Van Velzen predikant van de Afgescheiden Gemeente in Amster-
dam. Driemaal per week ging hij voor: twee keer op zondag, één dienst op woens-
dag. Van Velzen was tegen het uitschrijven van preken en had daar ook geen tijd 
voor.26 Uit de Amsterdamse periode zijn vijf gedrukte preken beschikbaar, waar-

16 Waarschuwing tegen geveinsdheid 33-39. 
17 Scholte zinspeelt hier op HC Zondag 1 en art. 29 NGB.
18  Zie Scholtes voorwoord in de heruitgave van Ralph Erskine, Gad, het overwonnen, en nogtans overwinnend geslacht V.
19 Verbondsbevestiging 30.
20 Verbondsvernieuwing 23.
21 Verbondsbevestiging 30; Verbondsvernieuwing 37v.
22 Scholte, Het Koninklijk Besluit 6v, 11v, 24-30, 33-39.
23 Waarschuwing tegen geveinsdheid in de godsdienst 28.
24 Verbondsbevestiging 29.
25 Verbondsvernieuwing 39; Verbondsbevestiging 31v.
26 Zie Gedachtenis of tweetal preken I.
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onder twee gelegenheidspreken.27 Daarnaast werd een preek uit 1837 in één van de 
Amsterdamse diensten voorgelezen.28 

De preken van Van Velzen kenmerken zich door een heldere structuur in drie of meer 
punten. De gemeenteleden sprak hij aan als ‘toehoorders’, ‘mijne hoorders’ of ‘gelief-
den’.29 De predikant beschikte over stilistische gaven en verstond de kunst op beeldende 
wijze de aandacht van zijn hoorders te vangen. Een voorbeeld ter illustratie:30

De misdadiger, die, ter dood veroordeeld, naar de gerigtsplaats geleid, het straf-
werktuig aanblikt, dat zijnen levensdraad afsnijden zal, die, in het oogenblik als 
hij den dood verwacht, de vrijspraak verneemt is slechts het flaauwe beeld van den 
mensch die vergeving van zonden ontvangt (…) Hij ziet God bevredigd, zijne zon-
den verzoend, de wet ontwapend, de hel gesloten, de hemel geopend, en de Geest 
der genade roept hem inwendig toe: ‘Zoon, dochter, uwe zonden zijn u vergeven’.

Interessant is hoe Van Velzen zijn prediking in de Amsterdamse periode typeert. Hij 
had altijd ‘Gods volle raad’ willen verkondigen, die drie zaken omvatte: 1. de nood-
zaak van wedergeboorte en heiligmaking door de Geest; 2. de compleetheid van het 
werk van Christus en de diepte van de menselijke ellende en 3. aandacht voor Gods 
vrijmacht, rechtvaardigheid, heiligheid, genade en trouw. In zijn prediking stelde 
hij Jezus Christus centraal: de Zaligmaker die alles had verworven, alles schenkt, 
alles toe-eigent.31 Van Velzen drong aan op bekering en waarschuwde tegen een ge-
loof ‘waaraan de armoede des geestes ontbreekt’. Hij had de ‘neergebogenen’ ver-
troost,  en de ‘verlosten’ aangespoord tot een leefstijl passend bij het evangelie. Bij 
zijn aantreden in 1854 als docent in Kampen typeerde hij de kerntaak van de pre-
diker zo: zielen redden van de dood door de gekruisigde Christus te verkondigen.32 

27  Van Velzen, De zalige dooden. Predikatie bij gelegenheid van het afsterven van den Weleerwaardigen Heer H. 
de Cock, in leven predikant bij de Christelijk Afgescheiden (getrouw Gereformeerde) Gemeente te Groningen, enz. 
(J. van Golverdinge ’s-Gravenhage 1842); Van Velzen, Leerrede over Handelingen II vs. 1-4, in de Christelijk-
Afgescheiden Kerk uitgesproken op Zondag 19 Mei 1850 [= eerste Pinksterdag] (Amsterdam 1850). In de dienst 
was een ‘snelschrijver’ aanwezig, ‘ten einde de leerreden te schrijven’ (Not 21.5.1850, art. 1); Van Velzen, 
Eene Levensvraag. Leerrede gehouden den 24sten April 1853, bij gelegenheid van de aangekondigde invoering 
der bisschoppelijke hierarchie in Nederland (Amsterdam 1853); Van Velzen, Gedachtenis, of tweetal preken, 
waarvan de eene voor, de andere bij het afscheid nemen van de Gemeente te Amsterdam gehouden is, 26 November 
1854, benevens eene rede, uitgesproken bij het aanvaarden der betrekking als leeraar aan de Theologische School te 
Kampen, 6 December 1854 (Kampen 1855).

28  Not 85, 22.9.1837, art. 21. Van Velzen, De verdrukte gemeente, schuilende bij haren Heer: predikatie over Joël II:17b, 
bij gelegenheid van eene dank-, vast-, en bededag (Höveker Amsterdam 1837). Joël 2: 17b:  ‘Spaert U volck, o Heere! 
Ende en geeft Uwe erfenisse niet over tot eene smaetheydt, dat de Heydenen over hun souden heerschen; 
waerom souden se onder de volcken segghen: Waer is haerlieder Godt?’ De preek telt 27 pagina’s.

29  C. Trimp wees in een analyse van Van Velzens prediking er op dat hier een bepaalde gemeentevisie aan 
ten grondslag ligt. In de lijn van de Nadere Reformatie is de gemeente een zaak van de buitenkant, een 
uitwendig verbond. Waar het op aankomt is dat men behoort bij het inwendige verbond, de uitverkoren 
kinderen van God. Zie C. Trimp, ‘S. van Velzen als prediker en homileet’ in: D. Deddens, J. Kamphuis, 
Afscheiding-Wederkeer (Kampen 1984) 233-236.

30 Leerrede 1853, 17.
31  Over de volle raad: Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken (1854), 33. Over de opsomming hoe hij als 

predikant Gods Woord had verkondigd: pp. 42-43.
32 Van Velzen, Het groot gewigt van het werk van den evangeliedienaar 74.
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classificatie in Van Velzens prediking
Van Velzen gebruikte dezelfde classificatie van zijn publiek als Scholte. In elke 
preek richtte hij zich allereerst tot de onbekeerden: de niet wedergeboren gemeente-
leden. Zij beseffen niet hun schuld tegenover God en hebben Christus niet oprecht 
aanvaard. Bij hen is geen dankbaar gebedsleven te vinden en geen verloochening 
van de eigen wil. Ze denken op grond van hun godsdienstig gedrag en de lof van 
mensen in de hemel te komen.33 Het valt op dat Van Velzen deze categorie wel de-
gelijk opriep tot bekering, van lijdelijkheid op dit punt is bij hem geen sprake: ‘Nog 
leeft gij onder de bedeeling des Geestes, en wanneer gij dan nog met smeekingen 
tot Hem komt, Hij zou ook woning maken in uw harte’. Van Velzen verklaarde: nie-
mand mag zich verschuilen achter onmacht om zijn bekering uit te stellen.34 

Voor de bekommerden toonde hij veel begrip. In de biddagpreek (1837) wees hij op Gods 
vergevende barmhartigheid.35 Menselijke ontrouw maakt aan Gods trouw geen eind. 
Gods Zoon getuigt: ‘Het is volbracht.’ Ook wees Van Velzen op Christus’ voorbede: ‘Vader 
Ik wil dat waar Ik ben, ook die zijn, die Gij mij gegeven hebt.’ In de Pinksterpreek van 1850 
richtte Van Velzen zich uitgebreid tot de bekommerden die zo moeilijk kunnen juichen in 
God. Het is Gods verlangen dat zij geen harde gedachten over hem koesteren: ‘Eer gij het 
vermoedt, kan het ook van u heeten: zij werden allen vervuld van den Heiligen Geest!’36 

Op impliciete wijze sprak Van Velzen de categorie van de verzekerden aan: ‘Heb-
ben wij het leven des geloofs door genade verkregen, dit leven moet ook bevorderd 
worden. Maken wij daarom veel gebruik van Hem, die Zijne kracht in zwakheid vol-
brengt.’37 Veel verzekerden lijkt Van Velzen niet te kennen. In zijn afscheidspreek 
spreekt hij over ‘verscheidene’ leesbare brieven van Christus, door hem de ‘geken-
den des Heeren’ genoemd.38

de mens op dood spoor
In de preken van Van Velzen kreeg het menselijk bederf nadrukkelijk aandacht: de 
mensheid staat schuldig tegenover God, erkent dat niet en leeft hoogmoedig.39 Al-
leen de Geest brengt een mens tot zondebesef. Verootmoediging is levenslang no-
dig, met verwijzing naar David, Jacobus (een mens struikelt dikwijls in zijn spreken) 
en Paulus (‘ik ellendig mens’). Wie geen verdriet over eigen zonden kent, mist het 
oprechte geloof en wordt niet door Jezus zaliggesproken.40 Tegenover de rooms-ka-
tholieke visie – de mens is ‘ ziek’ –  sprak Van Velzen uit: de mens is net zo dood als 
beschreven staat in het visioen van de dorre beenderen (Ezechiël 37).41

33 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken 17.
34 Van Velzen, Eene levensvraag 27v; zo ook in: Van Velzen, De dag is nabij 20.
35 Van Velzen, Eene levensvraag 25v.
36 Van Velzen, Leerrede over Hand II, 19v.
37 Van Velzen, Eene levensvraag 28.
38 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken respectievelijk 34 en 48.
39 Van Velzen, De verdrukte gemeente 10-16.
40 Van Velzen, Zalig de dooden 15v.
41 Van Velzen, Eene levensvraag 11-14.



371Het kerkelijk leven (I)

verlossing door Christus
Van Velzen wees op de redding door Jezus Christus.42 De Zoon van God kroop als 
een worm in het stof, werd bespot en bespuwd, hing aan het vervloekte hout, was 
van God en mensen verlaten. Dat lijden onderging Hij om zijn volk te redden. In een 
retorische passage benadrukt Van Velzen de eenheid van de gelovigen met Chris-
tus: ze spreken één taal (de armoede van geest), dragen één soort kleding (de gerech-
tigheid van Christus), gebruiken één spijs en drank (het lichaam en bloed van Chris-
tus), zijn één van verlangen (Uw koninkrijk kome), één in hun wet (liefde tot God en 
de naaste), één is hun Leraar (de Heilige Geest die in de waarheid leidt), ze hebben 
één koning (Jezus Christus). Dit volk is heilig door het bloed van het Lam, Gods ogen 
zien zelfs geen vlek of rimpel meer. Per testament heeft God hun zijn gerechtigheid, 
vrede en eeuwig leven beschikt. Verwonderd riep Van Velzen in de Pinksterpreek 
van 1850 uit:43

Het is groot, onuitsprekelijk groot, dat Gods eigen Zoon zich gege-
ven heeft in den dood des kruises! Hij de geliefde des Vaders. Dat Hij, de 
Eeniggeboren, den hemel heeft willen verlaten en hier is gekomen in de 
gestalte van een dienstknecht, om gevallen zondaren te redden. 

het werk van de Heilige Geest
De Pinksterpreek van 1850 laat zien hoe Van Velzen het werk van de Heilige Geest 
in de gelovige zag.44 Sinds Pinksteren is de Heilige Geest voorgoed in mensen ko-
men wonen. Zijn werk moet niet versmald worden tot ‘slechts eenige ontroeringen 
of gevoelige godsdienstige aandoeningen’. De inwoning van de Geest is een groot 
voorrecht voor doemwaardige zondaars. Het eerste wat de Geest doet is een mens 
van schuld – ‘hare veelheid, zwaarheid, schandelijkheid en strafwaardigheid’ – 
overtuigen. Levenslang blijven gelovigen zwakke zondaren die vaak struikelen en 
de Geest bedroeven. De Geest werd in de gemeente weinig gevonden, want velen 
kennen zichzelf niet als ‘dode, doemwaardige zondaren’. Het tweede werk van de 
Geest is een mens tot geloof brengen in Jezus Christus, om in Hem alles te vinden. 
De Geest geeft de gelovigen een nieuw hart, bevrijdt hen van schuld en van de heer-
schappij van de zonde, zet hen aan tot goede werken en doet hen vrijmoedig tot God 
bidden. Zonder de Geest is een mens slechts vol van zichzelf. Omdat vlees en Geest 
tegenover elkaar staan, moet de gelovige waken en bidden. Soms verbergt de Geest 
zich en is de ziel van de gelovige dor. Maar geheel wijken doet de Geest nooit. Hij 
vergezelt de gelovige over de grens van dood en graf.

Gods verkiezing
De christelijke hoop rust op het stevige fundament van Gods eeuwige liefde, zijn onver-
anderlijke voornemen om mensen te redden. Het oprechte geloof kan nooit schipbreuk 

42 Van Velzen, De verdrukte gemeente 18-23.
43 Van Velzen, Leerrede over Handelingen II, 1-4, 50.
44 a.w. 10, 13-19, 21.
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leiden, daar zorgt de Heilige Geest voor.45 Door aanvechting en twijfel heen zal de zon 
van Gods gerechtigheid weer stralen. God zal het gekrookte riet niet verbreken.46

toepassingen op de praktijk van het geloof

•  christelijke levenswandel
Verbonden met Jezus draagt het geloof vrucht. Maar wat als daarvan weinig te zien 
is? Het hoort volgens Van Velzen bij de nederigheid van het geloof om geen waarde 
toe te kennen aan je eigen werken. Maar God vergeet ze niet.47 In de Pinksterpreek 
van 1850 riep de predikant op tot eensgezindheid als gave van de Geest: ‘Hebt dan 
afkeer van alles, wat verdeeldheid of scheuring bevordert’.48 

• lijden en sterven
Ook lijden en dood – destijds elke dag dichtbij – kreeg pastorale aandacht. God heeft 
zijn wijze bedoelingen met het lijden. Zowel lichamelijke kwalen als het verlies van 
dierbaren verdiepen zelfkennis en vormen een oefening in geduld.49 Toen Hen-
drik de Cock op 41-jarige leeftijd stierf, noemde Van Velzen het dwaas om God voor 
deze vroegtijdige dood te berispen, want Hij is ‘eindeloos hoog boven ons arme en 
kortzichtige stervelingen verheven’. Wat God beschikt moet een gelovige als wijs 
en goed erkennen.50 Van Velzen wees geregeld op de nietigheid van de mens.51 De 
dood pakt je alles af. Vandaag kan je laatste dag zijn. Wie de meeste aardse goederen 
heeft, is vaak het meest onrustig. Ieder overlijden confronteert een mens met eigen 
sterfelijkheid, de goddelijke straf uit het paradijs. De mens verkeert in een ‘verdoe-
melijke’ staat.52 Wie voor zichzelf en deze wereld heeft geleefd, moet rekenen op 
eeuwige vergelding:53

Onverwacht komt het einde voor de goddelozen. Nu nog lacht en danst en 
speelt de groote menigte, of de menschen denken slechts aan hunne tij-
delijke belangen… Zij dartelen als aan den rand van een afgrond.
Hoe verbaasd zullen zij dan ontwaken, als zij eensklaps aan al dat 
zichtbare, al dat begeerde en nagejaagde onttrokken worden, en nu 
geen droppel meer tot verkoeling van hunne tong ontvangen.

45 Van Velzen, Zalig de dooden 13v.
46 Van Velzen, Eene Levensvraag 16.
47 Van Velzen, Zalig de dooden 23-25.
48 Van Velzen, Leerrede over Handelingen II, 9v, 17, 20v.
49 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken 19.
50 Van Velzen, De zalige dooden 6v.
51 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken 8-10.
52 Van Velzen, Eene levensvraag 27; Gedachtenis of tweetal preken 7.
53 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken 16.
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De goddelozen ‘zinken in de afgrond, waarvoor zelfs de duivelen sidderen’.54 De hel 
is verschrikkelijk om de ‘folterendste straffen’, het ontbreken van alles wat plezier 
geeft, het gekweld worden door boze geesten en het nooit kunnen ontsnappen.55  Dit 
tamelijk gedetailleerd ingaan op de helse kwellingen kwam vaker voor in die tijd, 
het is ook te vinden in Scholtes blad De Reformatie.56 

In de preek De zalige dooden (1842) zette Van Velzen uiteen hoe gelovigen zich op 
het sterven hebben voor te bereiden. Elk moment kan het laatste zijn.57 Het memento 
mori staat onder druk omdat mensen in beslag worden genomen door zorgen, druk-
te en verdriet. Gods Geest moet de gelovige te hulp komen.58 Ook in andere preken 
riep Van Velzen op om voorbereid te zijn op het uur van de dood: ‘Dat niemand zich 
echter bedriege; wij gaan eene eeuwigheid te gemoet. Het geloof dat niet levend, 
niet eene vrucht des Geestes is, zal den mensch tot zaligheid niet baten.’59 Met wat 
godsdienstigheid en deugd komt een mens er niet.60 Toch hoeft een gelovige niet 
bang te zijn voor de dood, al vragen vele gemeenteleden zich af of ze wel klaar zijn 
om te sterven.61 Van Velzen trachtte hen te bemoedigen: de Rechter die straks oor-
deelt is de Borg bij wie de gelovige mag schuilen.62 Ook wees hij op het voorbeeld van 
Frouwe Venema, de weduwe van Hendrik de Cock. Zij had Van Velzen geschreven 
dat haar man mocht zien op Christus, ‘die nu ook zijnen dienstknecht van de smet 
der zonde heeft gereinigd.’63

Van Velzen, zelf meer dan eens weduwnaar geworden, troostte gemeenteleden in 
rouw. Een gelovige leeft met uitzicht op hereniging: ‘En wat diegenen betreft met wie 

54 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken 18.
55 a.a. 17v.
56  Vgl. de twee artikelen: ‘Ellende en jammerstaat der onbekeerde zondaren na dit leven’ (uit het Frans  

vertaald), opgenomen in: De Ref 1e S (1838) 21-31 en ‘Eene overdenking over de helsche straf’ opgenomen in: 
De Ref 1e S (1838) 65-72. Enkele fragmenten ter illustratie (p. 28v): ‘De eeuwigheid der pijnen zal derzelver 
wreedheid verdubbelen. Wanneer duizenden eeuwen zullen zijn voorbijgegaan, zullen zij van nieuws af 
aan beginnen (…) Indien het eene onverdragelijke smart is, zich te branden aan een enkel lid des ligchaams, 
wat zal het zijn tienduizendmaal meer te verduren in de hel, en dat voor altoos?...Zoo gij den duivel onder 
eenige verschrikkelijke gedaante voor u zaagt verschijnen, zou uw hart niet bezwijken? En hoe zult gij het 
verdragen, eeuwig te leven daar, waar duivelen en verdoemden uwe metgezellen zullen zijn, en waar gij 
met hen en door hen eeuwig zult gekweld worden?’ En uit het tweede artikel (p. 68): ‘Doch hoe vreeselijk zal 
het daar zijn, als alle, ja zelfs de teederste deelen onzes ligchaams door de hoogste kracht des vuurs zullen 
doortrokken worden: en het allerijselijkste van dit alles zal zijn, dat die pijniginge eeuwig voortduurt. O! 
vreeselijke en rampzalige eeuwigheid!’...Welk een denkbeeld! verbeeld u eens het zand aan den oever des 
oceaans, en stel dan dat er om de duizend jaren één zandkorreltje van wordt weggenomen, dan zou na 
verloop van millioenen eeuwen de tijd eens daar zijn, dat de laatste korrel hare beurt had om weggeraapt 
te worden. Maar, helaas! wie beeft niet als hij bedenkt, dat na zulke millioenen eeuwen de ellende der 
goddeloozen nog even dezelfde is en blijven zal, als op het oogenblik dat zij een aanvang nam. Het is dus de 
eeuwigheid, die de verdoemenis en de helsche pijnen ten hoogsten top doet stijgen en volmaakt.’

57 Van Velzen, De zalige dooden 6v.
58 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken 13.
59 Van Velzen, Eene levensvraag 27.
60 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken 12.
61 Van Velzen, De zalige dooden 13-18; vgl. Gedachtenis of tweetal preken 11v.
62 Van Velzen, Gedachtenis of tweetal preken 13.
63 Van Velzen, De zalige dooden 18-25.
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hij door den Geest verbonden was, eenmaal wordt hij met hen hereenigd om nimmer-
meer te scheiden’. Dan zal het geestelijk huwelijk met God aanbreken: ‘De Drieënige 
zal zich aan hen te genieten geven en met zijne zaligheden hen doorstromen.’64

• sociaal-maatschappelijke toepassingen
Van Velzens preken focussen sterk in op het persoonlijke zielenheil, er is weinig 
aandacht voor de sociaal-maatschappelijke dimensie van het evangelie. De predi-
kant keerde zich tegen ‘de grove zucht tot praal in kleederen en andere uitwendig-
heden’.65 Tegenover de hang naar weelde en verstrooiing pleitte hij voor eerherstel 
van deugden als eenvoud, eerlijkheid, trouw en huiselijkheid. Wees zuinig op je 
geld, ‘in zinnelijke, uitbundige vermaken wordt verteerd, wat tot voorziening in de 
levensbehoeften kon strekken.’ Geheel in overeenstemming met de heersende op-
vattingen van destijds veroordeelde Van Velzen het streven ‘tot zelfverheffing bo-
ven den rang, waarin de Voorzienigheid hen gezet heeft.’66 De predikant achtte het 
een kwalijke zaak dat het onderscheid tussen ‘behoeftigen en rijken, dienstbaren en 
heeren’ werd uitgewist. 

• de toekomst van Nederland 
Over de toekomst van het Nederlandse volk was Van Velzen pessimistisch.67 Neder-
land zonk al dieper weg in een ‘doodsstaat’. Misbruik van Gods naam, ontheiliging 
van Gods dag, ontucht, dronkenschap en ontrouw waren aan de orde van de dag. Gods 
oordelen over land en volk waren onafwendbaar, ja een ‘algehele vernietiging’ van het 
Nederlandse volksbestaan viel te vrezen. Cholera en de mislukte aardappeloogsten 
werden door Van Velzen geduid als plagen van God, de opleving van de Rooms-Ka-
tholieke Kerk beschouwde hij als een straf van hogerhand. Nederland dreigde in de 
duistere Middeleeuwen terug te vallen, met alle gevolgen van dien: ‘uitmergeling van 
de inwoners, zedeloosheid, onkunde, bijgeloof, vervolging’. Zeker is dat God zijn kerk 
bewaart, maar dat zou heel goed buiten Nederland kunnen zijn. 

64 a.a. 13-18; vgl. Gedachtenis of tweetal preken 19-20.
65 Van Velzen, Eene levensvraag 19, 21, 24.
66  Van Velzen, Eene levensvraag 5. Ook De Cock hekelde in Ernstige en hartelijke toespraak aan mijne landgenoten 

in deze zorgvolle en droevige dagen, vooral met betrekking hunner eeuwige belangen (Veendam 1834) het 
‘vermengen’ van kleding onder alle standen, het wedijveren van de ‘dienstmaagd’ met de ‘jufvrouw’ en de 
‘handwerksman’ met de ‘burger’. Hij beschouwde het als hoogmoed (p. 269).

67 Van Velzen, Eene levensvraag 22-25.
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• oproep tot afscheiding
Onder Van Velzens prediking zaten hoorders die met de Afscheiding sympathiseer-
den maar hervormd bleven.68 De predikant liet hun weten: ondanks alle gebreken 
had God alleen bij de afgescheidenen zijn kerk opnieuw geopenbaard. Van Velzen 
schroomde niet te spreken van een volledige afwezigheid van de kerk van Christus 
in de jaren vóór de Afscheiding.69 Alleen bij de afgescheidenen vond men de oude 
gereformeerde waarheden.70 In de Hervormde Kerk loochenden veel predikanten 
de godheid van Christus en van de Heilige Geest. Talrijke leerstukken hield men 
daar voor achterhaald, zoals de noodzaak van de voldoening aan Gods gerechtig-
heid, de onmacht van de mens en de goddelijke verkiezing. En mocht Gods vrije 
genade al ergens worden verkondigd, dan klonk van diezelfde kansel even later de 
tegenovergestelde boodschap. 

• ontvangst van Van Velzens prediking
Naar eigen zeggen was menigeen onder Van Velzens gehoor tot bekering geko-
men.71 Slechts incidenteel klonk kritiek op zijn prediking. Sommige leden vonden 
hem niet bevindelijk genoeg preken, zoals Geertrui Linnenkamp; zij luisterde lie-
ver in de Barndesteeg naar oefenaar Bekker, waar zij ‘veel dieper den zondaar hoort 
vernederen en den Heere verhoogen dan door Ds. van Velzen.’72 Vanuit een andere 
hoek klonk kritiek dat Van Velzen de onmacht van de mens juist te veel centraal 
stelde. Volgens koperslager Van der Veen en jufvrouw Suzanna Schuurman preek-
te hij te hard tegen het ‘bevestigde volk’.73 Door de bank genomen is Van Velzen in 
Amsterdam echter een geliefd predikant geweest.74 

15.3 Bediening van de doop

Menig ouderpaar had de doop van hun kind in de Hervormde Gemeente uitgesteld, 
omdat men niet kon beloven dat de gereformeerde leer daar werd verkondigd. Dit 
veroorzaakte in de begintijd van de Afgescheiden Gemeente een hausse aan doop-
bedieningen.75 Alleen een wettig geordend predikant was bevoegd de doop te be-
dienen. Zo doopte Van Velzen op woensdag 14 november 1838 in één dienst zeven 

68  Toen Van Velzen op 26 november 1854 afscheid nam deed hij dat ook ‘van allen die doorgaans de prediking 
bijwoonden’, zo vermelden de notulen.

69  ‘… waar slechts weinig jaren geleden de kerk van Christus vergeefs gezocht werd’ (Van Velzen, De verdrukte 
gemeente 24-25).

70 Van Velzen, Eene levensvraag 20v; vlg. Gedachtenis of tweetal preken 6.
71 Gedachtenis of tweetal preken 47.
72  Vgl. Not 24.1.1842, art. 6; Not 16.8.1853; CB 955: KR aan M.C. Overduin, 18.10.1854. Bekker hanteerde het voor 

de 18e en 19e eeuw kenmerkende bekeringsdiscours, zoals eveneens te vinden in de bekeringsgeschiedenis 
van Middel. De ‘vierschaarervaring’ is daarvan een belangrijk onderdeel (Bekker, Open Brief Bekker 25v).

73  Not 175, 31.1.1840; Not 19.3.1844, art. 4; Not 26.3.1844, art. 6; Not 28.1.1845, art. 5; Not 4.2.1845, art. 7. 
Koperslager van der Veen sloot zich aan bij Wormsers Vereniging. Over Schuurman: Not 21.7.1846, art. 5; 
Not 13.10.1846, art. 7.

74 Zie het notulenverslag van de afscheidsdienst.
75 CB 1: Obbes aan B&W, 28.10.1835.
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kinderen. Om voor een doopbediening in aanmerking te komen diende de vader of 
de beide ouders in de kerkenraadsvergadering te verschijnen, zo schreven de Huis-
houdelijke Bepalingen van Wormser voor.76 Voorafgaand aan de doop werd het klas-
sieke doopformulier gelezen.77 

Een paar opmerkelijke feiten: 
• de 78-jarige Ottens vroeg in 1841 om gedoopt te worden;78 
• in 1853 meldde zich iemand die als kind door de vrijzinnige Spijker was ge-

doopt. De kerkenraad deed navraag of deze doop had plaatsgevonden ‘in den 
naam des Drieënigen Gods’;79

• in januari 1844 vroeg J.C. Bukman de doop aan voor zijn zoon Ismaël, ‘zeg-
gende dat het hem van den Heere voorgekomen is om die naam aan zijn kind 
te geven.’ De kerkenraad drong er met succes op aan de naam van het kind te 
veranderen in Israël;

• de provinciale vergadering Noord-Holland gaf in oktober 1844 groen licht dat 
ook een opa of oma het kleinkind ten doop mocht houden, als een vader en 
moeder te weinig geloofskennis hadden;80 

• wat het dopen betreft van kinderen uit de buitengebieden Aalsmeer, Uit-
hoorn, Baambrugge en Haarlem: meestal kwam de predikant naar de be-
treffende plaats over voor de doopplechtigheid, waardoor de gemeente geen 
getuige kon zijn van de doopbediening. In het winterseizoen was het ondoen-
lijk met een baby naar Amsterdam te reizen;

• de doop was alleen voor leden van de eigen gemeente, kinderen van ‘bij-
woners’ bleven ongedoopt;81 

• bezocht een echtpaar geregeld de Hervormde Gemeente, dan kon de doop al-
leen na schuldbelijdenis bediend worden.82 

15.4 Viering van het heilig avondmaal

Tot aan de erkenning van de gemeente in februari 1839 gold het avondmaal vieren 
als een strafbare handeling. Geregeld vierde de gemeente daarom op geheime loca-
ties het avondmaal, bijvoorbeeld op 3 september 1836 ten huize van advocaat Van 
Hall, vlak voor zijn vertrek naar Den Haag. Ook de tijdstippen van de vieringen spre-
ken tot de verbeelding. Op maandag 13 maart 1837 bediende Van Raalte het avond-

76 CB 41, 14.6.1837.
77  Toen Van Velzen na een ernstige ziekte op zondag 29 mei 1842 weer voor het eerst in de kerk kwam, las 

oefenaar Vijgeboom het doopformulier voor en sprak hij aansluitend het formuliergebed uit.
78 Not 7.12.1841, art. 6.
79 Not 22.11.1853, art. 4.
80  Not 21.12.1852, art. 1; Not 8.2.1853. Vgl. de praktijk van het ‘doopledenstelsel’ in de kerken van de 

Afscheiding, waarbij aan doopouders die dooplid waren het recht werd toegekend om het ja-woord bij de 
doop uit te spreken, overigens in later tijd als een onjuiste praktijk afgewezen. Zie G.M. den Hartogh, De 
tucht over doopleden in de Gereformeerde kerken (Kampen 1952).

81 Not 95, 24.11.1837.
82 Not 66, 16.6.1837, art. 6.
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maal in een dienst die begon om negen uur ‘s avonds en eindigde om twee uur ’s 
nachts. Op zondag 4 februari 1838 bediende Scholte het avondmaal om half vijf in de 
ochtend.83 Na de erkenning vierde de gemeente halfjaarlijks het avondmaal.84 Pas 
in november 1843 besloot de kerkenraad over te gaan tot het minimum aantal van 
vier keer per jaar, zoals de Dordtse kerkorde voorschreef.85 

Vóór iedere viering werden de leden bezocht door een ouderling. Omdat dit expli-
ciet wordt vermeld bij leden uit de buitengebieden, zal dit ook hebben gegolden voor 
leden in de stad.86 Deze praktijk was destijds ook elders gebruikelijk.87 

Alleen wie belijdenis van het geloof had afgelegd kon het avondmaal meevie-
ren. Op elke vrijdag voorafgaande aan de viering vond een geloofsonderzoek van 
aspirant-leden plaats. Potentiële toetreders verschenen met twee getuigen voor de 
kerkenraad of overhandigden een schriftelijk getuigenis.88 In 1854 besloot de ker-
kenraad de lengte van de avondmaalspreek in te korten. Veel kerkgangers verlieten 
vóór de lezing van het avondmaalsformulier de kerk vanwege de benauwdheid in 
het krappe kerkgebouw.89 

Het avondmaal werd steeds op twee achtereenvolgende zondagen gevierd, wat 
waarschijnlijk te maken had met het ruimtegebrek in het kerkgebouw aan de 
Bloemgracht. Op kerkelijke feestdagen werd graag het avondmaal gevierd, vooral 
op eerste Paasdag en eerste Kerstdag. Bij iedere viering waren er drie tot vijf tafels, 
op eerste kerstdag 1842 zelfs zes. 

Het lijkt er op dat onder de Amsterdamse afgescheidenen weinig sprake is ge-
weest van ‘avondmaalsmijding’, zoals gangbaar werd in ultra-bevindelijke kring.90 
Deze waarneming wordt bevestigd door de Amsterdamse oefenaar Woutherus Bek-
ker: ‘Wij zien wel Nachtmaalgangers in overvloed, doch het ontloopt ons oog niet, 
dat zelfs in Christelijk Afgescheidene kerken van de honderd Avondmaalgangers mis-
schien één het recht heeft om het Avondmaal te gebruiken.’91 Het lijkt aannemelijk 

83  Not 20, ongedat. (over de avondmaalsviering bij Van Hall aan huis); Not 48 over de dienst van Van Raalte; 
Not 106, 2.2.1838 en bijgevoegd artikel (over de viering van Scholte).

84 Nov. 1840, juli 1841, jan./febr. 1842, aug. 1842, dec. 1842, apr. 1843, nov. 1843, febr. 1844.
85 Not 21.11.1843, art. 4.
86 Vgl. Not 204, 29.7.1839;  Not 29.5.1849, art. 6.
87 Door Wesseling vermeld bij de afgescheidenen in Oenkerk (Wesseling, Friesl. II, 275).
88 Not 24.4.1840, art. 6; CB 720, ongedat.
89  Niemand kon gedwongen worden om te blijven ‘zoolang wij niet een groter kerkgebouw bezitten’, aldus 

Van Velzen (Not 18.4.1854, art. 2; Not 25.4.1854).
90  Zo zeggen de notulen over zondag 30 januari 1842: ‘Viermaal was de tafel door de leden bezet’ en over de 

viering een week later – op 6 februari – opnieuw: ‘Viermaal was de tafel met gasten bezet’. Ook elders lijkt 
van avondmaalsmijding onder afgescheidenen niet of nauwelijks sprake. In Oude Pekela namen 70 leden 
deel, 8 waren verhinderd door lichaamsgebrek en ouderdom (let op de redenen). Zie Wesseling, Gron. III, 68; 
vgl. Gron. II, 195.

91 Bekker, Tien kinderpreektjens 59. Uitgebreider over Bekker: par. 18.4.5.
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dat de aansporingen door nadere reformatoren hierbij een rol hebben gespeeld.92 
Zij riepen bekommerde gelovigen in hun geschriften en preken voortdurend op de 
viering van het avondmaal niet achterwege te laten, maar de middelen ter geloofs-
versterking te blijven gebruiken. Een geliefde oude schrijver als À Brakel verwierp 
avondmaalsmijding op grond van het argument dat de kerk onzuiver zou zijn. Ook 
Smytegelt riep op om het avondmaal mee te vieren. Een intensieve kennisname 
met de nalatenschap van de Nadere Reformatie bracht de afgescheidenen met dit 
standpunt in aanraking. Sterker nog, door afscheid te nemen van de volkskerkelijke 
context, waar de nadere reformatoren mee te dealen hadden, wensten de afgeschei-
denen zich te presenteren als gezuiverde kerk, waar het avondmaal onbekommerd 
gevierd kon worden. Graafland oppert de suggestie dat het avondmaal in conventi-
kelkringen werd vergeestelijkt: het innerlijk ervaren van het heil zou een tastbare 
viering kunnen ontberen.93 Hij veronderstelt een subjectivering van het sacrament. 
Terecht brengt Van Lieburg hiertegen in dat dit moeilijk te bewijzen valt.94 Voorals-
nog wijst de combinatie bij Witsius – van een innige mystiek met de oproep tot daad-
werkelijk avondmaalsviering – niet in deze richting. Van Lieburg signaleert dat het 
onderzoek tot nu toe geen bevestiging geeft van avondmaalsmijding in de piëtisti-
sche bekeringsverhalen uit de 19e eeuw. Ten aanzien van de 18e eeuw constateert 
hij zelfs het tegendeel: een toenemende betrokkenheid bij de viering ging hand in 
hand met een gewetensvol zelfonderzoek. Daarom lijkt Van Lieburgs stelling, dat 
in de Afgescheiden Gemeenten relatief weinig gemeenteleden het avondmaal vier-
den, uit de lucht gegrepen. Het feit dat de avondmaalscollecte in Amsterdam het 
dubbele opbracht ten opzichte van de gewone collecte wijst veeleer op een royale 
deelname aan de viering (par. 17.5).

15.5 Kerkelijke huwelijksbevestiging

De invoering van het Burgerlijk Wetboek van 1809 maakte een eind aan het privile-
ge van de Gereformeerde Kerk om huwelijken te sluiten.95 Nadat de overheid de hu-
welijksvoltrekking naar zich toe trok, bleef voor de kerk alleen de inzegening over. 
Deze plechtigheid vond doorgaans plaats in een reguliere dienst. In de Hervorm-
de Kerk hielden klachten over het geringe aantal huwelijksinzegeningen in de 19e 

92  Oproepen om het avondmaal niet te verzuimen bij Voetius, W. à Brakel, Van Lodenstein, Witsius, 
Smytegelt. Zie resp. W. van ‘t Spijker , ‘Gisbertus Voetius (1589-1676)’ in: T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie. 
Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers 73;  BLNP; C. Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein 
(1620-1676)’ in: T. Brienen e.a.,  a.w. 85-125, J.C. Trimp, Van Lodenstein 136; J. van Genderen, ‘Herman Witsius 
(1636-1708)’ in: T. Brienen e.a., a.w. 193-218; T. Brienen, ‘Bernardus Smytegelt (1665-1739)’ in: T. Brienen e.a., 
a.w. 229v en algemeen: F.A. van Lieburg, Levens van vromen 121-123, 136.

93 Zie Van Lieburg (red.), De stille luyden 64.
94 a.w. 151.
95  De algemene informatie in deze paragraaf is ontleend aan David Bos, In dienst van het Koninkrijk 33; Herman 

Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 623. Ten tijde van de synode van Dordt sloten 
kerken ook huwelijken van personen die niet tot de kerk behoorden. Om die reden bepaalde de synode 
van Dordrecht 1618-1619 dat zulke huwelijken niet ‘met den publieken en solemneelen zegen in de kerk’ 
bevestigd mochten worden.
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eeuw aan. De praktijk om een trouwbijbel te overhandigen – in Frankrijk ontstaan – 
kreeg in Nederland vanaf de jaren 1840 navolging en werd vanaf 1859 gestimuleerd 
door het besluit van het Nederlands Bijbelgenootschap om trouwbijbels tegen een 
gereduceerd tarief beschikbaar te stellen.96

Ook bij de Amsterdamse afgescheidenen vond de  huwelijksinzegening gewoonlijk 
plaats in een reguliere kerkdienst op zondag of woensdagavond.97 De kerkenraad be-
sloot in 1844 dat personen die op een ander tijdstip wensten te trouwen, tien gulden 
dienden te doneren ten behoeve van de armen in de gemeente.98 Daarmee was de keu-
ze voor een afwijkend tijdstip een privilege voor de beter bemiddelde gemeenteleden.

Bij afwezigheid van een predikant vond de inzegening plaats door een ouder-
ling.99 Het was altijd oefenaar Couprie die in dat geval ‘den huwelijksplegtigheid’ 
voltrok.100 Ook in andere Afgescheiden Gemeenten kwam het voor dat een ouder-
ling de kerkelijke huwelijksbevestiging voor zijn rekening nam.101 

Een huwelijk kon alleen kerkelijk bevestigd worden als beide echtelieden lid van 
de Afgescheiden Gemeente waren.102 Het gebeurde daardoor wel dat een echtpaar 
in de Hervormde Gemeente het huwelijk liet inzegenen, om daarna samen lid van 
de Afgescheiden Gemeente te worden. 

15.6 Vastendagen en biddagen

In de tijd van de bevoorrechte Gereformeerde Kerk schreef de Staten-Generaal lan-
delijke ‘bededagen’ uit door middel van zogeheten ‘biddagbrieven’.103 Predikanten 
maakten bij die gelegenheid een speciale biddagpreek ter voorbereiding op een 
smeekgebed voor land en volk. Aanvankelijk werden na 1795 geen landelijke bid-
dagen meer gehouden, maar op voorstel van hoogleraar J.H. van der Palm werd op 2 
maart 1803 de vroegere praktijk weer opgepakt.104 

96  Aan het eind van de 19e eeuw genereerde dit – met 6.000 trouwbijbels per jaar – 10% van de inkomsten van 
het Nederlands Bijbelgenootschap (Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 623).

97  Not 1.5.1840, art. 3. Scholte bevestigde een huwelijk op woensdag 31 jan. 1838 om 16.00u in het kerkgebouw 
(Not 104, 26.1.1838; bijgevoegde artikelen, art.1); eveneens op woensdag 2 mei 1838 (Not 123, art. 14, 
27.4.1838). Op woensdag 14 november 1838 bevestigde Van Velzen een huwelijk (Not 156 art. 3, 16.11.1838). 
Op woensdag 8 mei 1839 bevestigde Van Velzen twee echtparen in het huwelijk.

98 Not 2.7.1844, art. 10.
99 Not 62, ongedat; CB 41 ‘Huishoudelijke Bepalingen’, d.d. 14.6.1837.
100 Vgl. Not 124, 4.5.1838; bijgevoegde artikelen bij 5.12.1838.
101 Wesseling, Gron. II, 179.
102  Not 86, 29.9.1837; Not 30.4.1844, art. 3; Not 18.1.1842; Not 6.8.1844, art. 1, waar blijkt dat de afgescheidenen 

in Hilversum dergelijke ‘gemengde huwelijken’ wel kerkelijk bevestigden. Ouderling De Haan aldaar was 
niet te spreken over Van Velzens weigering om te komen; Not 21.10.1845, art. 4.

103  Over de traditie van bid- en vastendagen: Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse 
religiegeschiedenis 239; Herman J. Selderhuis (red), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 563v; N.C. Kist, 
Neêrlands bededagen en biddagsbrieven, door eene geschiedenis der Christelijke biddagsviering ingeleid.

104  Zie A. de Groot, Leven en arbeid van J.H. van der Palm. Als redenen noemde Van der Palm: burgerlijke 
verdeeldheid en partijschap, verarming, verval van nationale zeden, onverschilligheid omtrent God en 
godsdienst. Doel van de nationale dank- en bededag moest zijn: een levendig besef ‘van het onschendbaar 
verband’ tussen nationale deugd en volksgeluk. Ook in 1804 en 1805 werden biddagen gehouden.
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In de kerken van de Afscheiding hield men biddagen in combinatie met vastenda-
gen. Vastendagen werden bepleit door de nadere reformatoren, niet zozeer door de 
reformatoren. Hier heeft de voor-reformatorische vroomheidsbeweging duidelijk 
haar stempel op de Nadere Reformatie gedrukt. Willem Teellinck was een groot 
voorstander van vasten met het oog op boetedoening.105 

De predikanten van de Afscheiding schreven geregeld een vasten- en biddag uit. Voor 
het eerst was dat het geval voorafgaand aan de synode van maart 1836 – een praktijk die 
ook bij volgende synodes werd gevolgd.106 Opmerkelijk is het feit dat de afgescheidenen 
de regering officieel vroegen om een biddag uit te schrijven, waar de overheid – zoals 
viel te verwachten – niet op in ging.107 Bij de vasten- en biddag voorafgaand aan de syno-
de van Utrecht (september 1837) werd de overheid er buiten gehouden.108 

Het in acht nemen van de vasten- en bededagen werd beschouwd als een plicht 
voor alle afgescheidenen. De ‘strengheid der onderhouding’ stond volgens Van 
Raalte gelijk aan een zondag, werken was verboden. Van Velzen, De Cock en Brum-
melkamp ondertekenden de oproep van Van Raalte. Scholte riep in de preek Ver-
bondsvernieuwing de  afgescheidenen op hun werk neer te leggen, ook indien dat tot 
derving van inkomsten zou leiden.109 Scholte bekritiseerde het feit dat het persoon-
lijke en publieke vasten in onbruik was geraakt, als zou het gaan om een oudtesta-
mentisch of rooms-katholiek gebruik. Jezus had zelf gevast, net als de apostelen, 
de eerste christelijke gemeenten en de gereformeerde vaderen.110 Scholte sprak van 
een verbondsvernieuwing naar oudtestamentisch model.111 Van Velzen vereen-
zelvigde de biddag met Joëls oproep: ‘Heiligt een vasten, roept een verbondsdag uit, 
verzamelt ’t volk.’ Ook niet-afgescheidenen werden opgeroepen om mee te doen.112 
De Amsterdamse kerkenraad voelde echter niets voor een absoluut werkverbod: 
alleen de  christelijke overheid komt het toe om het werk op bedrijven, ambachten 

105  Vgl. K. Exalto, ‘Willem Teellinck (1579-1629)’ in: T. Brienen (e.a.), De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar 
voornaamste vertegenwoordigers 33v. Ook Van Lodenstein praktiseerde het vasten.

106  Not 8.12.1840, art. 7; CB 225: KR A’dam aan KR Urk, 9.12.1840.CB 326: KR A’dam aan KRR van Urk, Zaandam, 
Broek op Langedijk, Amersfoort, Westbroek, Hilversum, Loosdrecht, Enkhuizen en Medemblik, 22.11.1842; 
CB 764, 13.4.1851.

107 Scholte, Verbondsvernieuwing 9.
108 Not 66, 16.6.1837, art. 6; Not 73, 21.7.1837, art. 9.
109 Scholte, Verbondsvernieuwing 8-11, 28-30.
110  Zie de voorrede bij Verbondsvernieuwing, d.d. 20.9.1837, p. 26, 29. Bij de godzalige vaderen verwees Scholte 

naar À Brakels Redelijke Godsdienst. Het in onbruik raken van vasten noemde Scholte ‘een treurig 
bewijs van onkunde in Gods Woord, van ongevoeligheid voor de bijbelsche praktijk der godzaligheid’ 
(Verbondsvernieuwing 29). Scholte wees eerder al in Laatste getuigenis tegen de liefdelooze handelingen van 
het zoogenaamd hervormd kerkbestuur, benevens eene opwekking aan de geloovigen, tot afzondering van eenen 
dank-, vast- en bededag (’s-Gravenhage 1835) op het belang van vasten tot bedwinging van ‘ons vleesch en 
vleeschelijke lusten’ (p. 39).

111  Scholte, Opwekking ter afzondering van eenen dank-, vast- en bededag welke dag is besloten door de onderscheidene 
provinciale synoden der gemeente Jesu Christi in Nederland, en is vastgesteld op den 20sten sept. 1837; zie verder 
het tweeluik Verbondsvernieuwing en Verbondsbevestiging. 

112 Scholte, Opwekking ter afzondering van eenen dank-, vast- en bededag 13-16.
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en kantoren stil te leggen. In tegenstelling tot elders113 schreef de Amsterdamse 
kerkenraad geen verplichte vastendag uit.114 Er werden alleen ‘biddagsbrieven’ ge-
drukt, vergezeld van biddagpreken om in de samenkomsten te worden voorgele-
zen.115 De predikanten waren over deze houding van Amsterdam niet te spreken. 
Van Velzen veroordeelde het niet meedoen aan een hele vastendag.116 Ook Brum-
melkamps oproep om 24 oktober 1838 te reserveren voor een vasten- en biddag kort-
te men in  Amsterdam in tot een biduur.117 Een uitzondering vormde de vasten- en 
biddag die in maart 1840 werd uitgeschreven vanwege de Amsterdamse twisten. 
Dit keer vond de kerkenraad het zeer gepast ‘om zoo veel mogelijk ons voor den Hee-
re in ootmoed af te zonderen.’118 

Biddagen werden tevens uitgeschreven bij het beroepen van een predikant, maar 
ook dan zag de Amsterdamse kerkenraad een dag van volledige afzondering niet zit-
ten. Toen de gemeente in januari 1837 een beroep op Scholte uitbracht en de predikant 
de gemeente vroeg om een vasten- en biddag, besloot de kerkenraad te volstaan met 
de oproep aan de leden om zich ‘met hun gezin aftezonderen in den gebeden.’119 

Er waren nog andere gebedssamenkomsten: elke eerste woensdagavond van de 
maand, vanaf september 1838 op zeven adressen gehouden,120 in januari 1839 terug-
gebracht tot drie. Op 24 mei 1838 werd een biddag gehouden vanwege de heersende 
veeziekte.121  Op 4 november 1840 werd naar aanleiding van een uitbraak van ‘vee-
pest’ opnieuw een vasten- en biddag gehouden.122 Een uitbraak van cholera vorm-
de in oktober 1853 de aanleiding om een bidstond uit te schrijven, waarbij meteen 
gedankt kon worden voor ‘de volbragten oogst’.123 Toen twee jaar later opnieuw de 
cholera uitbrak, besloot de kerkenraad iedere woensdagavond een biduur te hou-
den, zolang de epidemie duurde.124

113  Zo duurde de vastendag van woensdag 20 september 1837 in Friesland van 9.00-17.00 uur, waarbij twee 
biddagpreken werden voorgelezen (Wesseling, Friesl. I, 61). Ten onrechte denkt Wesseling hierbij aan  
biddagpreken van Van der Groe. Ook in Friesland werd een vastendag niet altijd in acht genomen. Op de 
vastendag van 28 oktober 1837 hield de vrouw van een ouderling haar winkel open, ook een kraam van een 
diaken was geopend, tot ongenoegen van Van Velzen (Wesseling, Friesl. II, 195).

114 CB 48: KR aan Van Raalte, 22.7.1837; CB 49; Not 79, 17.8.1837, art. 17.
115 Not 82, 1.9.1837, art. 14; Not 84, 15.9.1837, art. 20.
116 Not 89, 13.10.1837, art. 9.
117 Not 147, 14.9.1838, art. 4; CB 126, 28.9.1838.
118  CB 180: KR A’dam aan KRR Urk, Zaandam, Hoorn, 21.2.1840; CB 181, 25.2.1840; vgl. Not. 21.2.1840, art.12; 

Not. 28.2.1840, art. 4; CB 180, 21.2.1840.
119 Not 40, 25.1.1837.
120  Not 147, 14.9.1838, art. 4; CB 126, 28.9.1838; Not 171, 1.2.1839, art. 7. Te weten in de huizen van H. Bleijenburg, 

jufvr. Van Velzen, Daman, Budde, Straus, Hiddes en Obbes (Not 152, 19.10.1838, art. 9).
121 Not 126, 11.5.1838, art. 5; CB 113, 18.5.1838.
122 Vgl. CB 181.
123 CB 904: KR aan De Ridder, 27.10.1853.
124 Not 23.10.1855, art. 9.
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15.7 Terugblik 

Dit hoofdstuk ging over aspecten van het kerkelijke leven van de Amsterdamse 
afgescheidenen, voornamelijk gerelateerd aan de zondagse kerkdiensten. In hun 
preken maakten zowel Scholte als Van Velzen gebruik van een sober classificatie-
systeem ontleend aan de vroege Nadere Reformatie, niet de breed uitgesponnen 
variant van de late Nadere Reformatie. Wat de avondmaalsviering betreft lijkt er 
bij de Amsterdamse afgescheidenen, ondanks hun conventikelachtergrond, weinig 
sprake geweest te zijn van avondmaalsmijding. In aansluiting bij de praktijk in de 
Hervormde Kerk vond de kerkelijke inzegening van het huwelijk in een reguliere 
kerkdienst plaats. Bij afwezigheid van een predikant voltrok een ouderling de hu-
welijksbevestiging. De afgescheidenen sloten zich aan bij de traditie van doorde-
weekse vasten- en biddagen, zoals die tot het einde van de 18e eeuw in zwang was 
geweest. Biddagen werden uitgeschreven als een synode samenkwam, bij het be-
roepen van een predikant of als epidemieën huishielden onder mens of vee.
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16. Het kerkelijk leven (II): 
catechese – diaconieschool – 
ethiek – het geleefde geloof

16.1 Inleiding

In dit hoofdstuk ligt de focus op het gemeentelijke leven buiten de erediensten. 
Allereerst wordt beschreven hoe de catechese werd ingevuld. Daarna wordt inge-
zoomd op het onderwijs van de diaconieschool, lange tijd de enige school van de af-
gescheidenen in ons land. Vervolgens komt de ethiek aan bod, met aandacht voor: 
het gebed, Scholtes visie op de verhouding kerk en staat, de slavernij, vaccinatie en 
het lidmaatschap van verzekeringsmaatschappijen. Daarna  wordt nagegaan hoe 
de Amsterdamse kerkenraad de kerkelijke censuur toepaste. Tenslotte komt het ge-
leefde geloof in beeld: de liedcultuur, de dreiging van ziekte en dood, en de rituelen 
rond sterven en begraven.

16.2 Catechese

Van meet af aan maakten de Amsterdamse afgescheidenen veel werk van catechese. 
Doelgroep was primair de jeugd van de kerk, maar ook investeerde men in toetreders 
met weinig kennis (de ‘onwetenden’).1 De lessen duurden twee uur. De oude Deteleff 
nam aanvankelijk deze taak op zich. Hij had in de Hervormde Gemeente met gods-
dienstonderwijs de nodige ervaring opgedaan. Couprie assisteerde hem.2 Beiden ont-
vingen voor hun werkzaamheden een vergoeding van drie gulden per week.3 Voor 
Couprie was dat een noodzakelijke aanvulling op zijn levensonderhoud, want omwil-
le van dit onderwijs moest hij drie werkdagen laten schieten.4 Als lesstof diende het 
Kort Begrip, een beproefde samenvatting van de Heidelbergse Catechismus.5 In Am-
sterdam werd geen gebruikt gemaakt van de leerboekjes van Hellenbroek, Lampe of 

1 Not 53, 26.4.1837.
2 Not 55, ongedat. [mei 1837]; Not 56.
3 Not 63, ongedat. [juni 1837], art. 7.
4  Not 55, ongedat. [mei 1837]; Not 56. Scholte vond het een slechte zaak dat Couprie zijn ‘handenarbeid’ deels 

liet schieten, liever zag hij twee onderwijzers aangesteld.
5  Couprie gaf in Abcoude catechisatielessen van drie uur. De notulen vermelden dat ‘aldaar de catechismus’ 

zal worden behandeld (Not 114, 21.3.1838, art.6). Toen Haarlem vroeg of de kinderen daar in Lampe moesten 
worden onderwezen, sprak de Amsterdamse kerkenraad uit ‘liever de catechismus en het Kort Begrip te 
gebruiken’ (Not 194, 7.6.1839, art.6).
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Borstius.6 Evenmin van het door Scholte zelf geschreven leerboekje Kort onderwijs in 
de lere der waarheid (1837), dat primair bedoeld was voor de geloofsopvoeding thuis.7 
Met dit boekje nam Scholte de oproep van nadere reformatoren ter harte dat vernieu-
wing van de kerk bij het huisgezin dient te beginnen. Zijn boekje ligt in lijn met Bor-
stius’  Kort Begrip, dat bestond uit korte vragen toegesneden op jonge kinderen. Een 
ander voorbeeld wat voor Scholte als inspiratiebron gediend kan hebben is Koelmans 
pedagogische traktaat De pligten der Ouders (1679), waaraan voorbeeldvragen waren 
toegevoegd, uitgesplitst naar kinderen onder en boven de zes jaar.8 Overigens heers-
te binnen het 19e-eeuwse piëtisme grote reserve tegenover een methodische aanpak 
van geloofsopvoeding. De gedachte domineerde  dat op de bekering van kinderen 
geen invloed viel uit te oefenen, deze lag in Gods hand.9 

Op voorstel van Couprie werd in november 1837 een zondagmiddagcatechisa-
tie ingesteld ter verdieping van de geloofskennis. In deze catechisatie ging per 
toerbeurt één van de ouderlingen een maand lang voor.10 In april 1838 kondigde 
de kerkenraad aan onderscheid te maken tussen lessen ‘voor de kinderen’ en ‘de 

6  In diverse afgescheiden gemeenten werd gebruik gemaakt van J. Borstius of ‘Groot en Klein Hellenbroek’ 
(vgl. Wesseling, Friesl. I, 62, 280; Friesl. II, 166; Friesl. III 243; Ov. II, 23), 0f het Kort Begrip bij wat oudere, 
getrouwde leden (Friesl. I, 280; Friesl. III, 243; Ov. II, 23). Hendrik de Cock oordeelde dat het Kort Begrip 
superieur was aan de vragenboekjes van Hellenbroek, Lampe en Francken. Het Kort Begrip was vervaardigd 
door geleerde en godvrezende predikanten, het was oud en beproefd, bondig en rijk aan inhoud, het zou 
overal gebruikt moeten worden (De Cock, Verz. Geschr. I, 47v).

7  Scholte, Kort onderwijs in de leere der waarheid en de praktijk der godzaligheid, benevens de historie der Heilige 
Schrift, ten dienste van de jonge kinderen der Gemeente Jesu Christi  (Golverdinge ’s-Gravenhage 1837). Dit 
boekje doet door de gebruikelijke vraag-antwoord structuur denken aan de gangbare catechisatieboekjes. 
Het bestond uit drie delen: de leer der waarheid, de praktijk der godzaligheid, bijbelkennis. Het tweede deel 
bevat diverse moralistische lessen: kinderen mogen op zondag niet spelen (v/a 29), ze mogen niet kwaad of 
driftig worden (v/a 41), niet slaan, vechten of twisten (v/a 42), elkaar geen bijnamen geven of uitschelden (v/a 
43), ze mogen niet stelen ‘want de dieven komen niet in den Hemel’, ze mogen niet liegen want leugenaars 
gaan naar de hel (v/a 40-49), kinderen mogen niet snoepen (v/a 53), niet ijdele liedjes zingen (v/a 54), niet 
‘pruilen of knorren’ als zij hun zin niet krijgen (v/a 57).

8  Vgl. L.F. Groenendijk, ‘Piëtistische opvoedingsleer in Nederland. Balans van een kwarteeuw historisch-
pedagogisch onderzoek’ in: Pedagogiek 22 (2002), nr. 4, 326-337; idem, ‘Opdat de mensche Gods volmaeckt 
zy. Lectuur voor de religieuze vorming der gereformeerden tijdens de zeventiende eeuw, met bijzondere 
aandacht voor de bijdrage van de Nadere Reformatie aan de gezinsdevotie en -catechisatie’ in: Pedagogische 
verhandelingen 9 (1986), nr. 2, 16-54, m.n. p. 22  (Koelman) en p. 31 (Borstius). Ridderus publiceerde in 1657 
zijn Dagelijcxsche Huyscatechisatie (p. 36). Koelman, door Groenendijk getypeerd als ‘de belangrijkste 
propagandist van gezinsreformatie en huisoefeningen’ (p. 41), maakte de vragen en antwoorden kort en 
geschikt voor de allerjongsten. Groenendijk noemt als voorbeelden (p. 37): vraag 147: Mach men in de Kerk 
wel speelen/ of eeten/ of praten? antwoord: Neen. vraag 154: Wat moeten de Kinderen op den Rustdag 
doen? antwoord: Leesen en hooren Godts Woordt/ bidden/ en gecatechiseert worden. vraag 161: Wiens wil 
moeten de Kinderen volgen? antwoord: Godts wil/ en haar ouders wil. vraag 168: Waar zullen de leugenaars 
gaan/ als zy sterven? antwoord: In het helsche vyer. Catechisatieplicht voor kinderen beneden de zes jaar 
noemt Groenendijk een exclusief kenmerk van de gereformeerde piëtisten (p. 33). In een andere bijdrage 
wijst Groenendijk op het feit dat Jacobus Koelman een vaste plek verwierf in de historische pedagogiek 
(‘Piëtistische opvoedingsleer in Nederland’ 329). Hij wijst tevens op de grote invloed van de puriteinen op de 
nadere reformatoren ten aanzien van geloofsopvoeding (p. 332).  

9  Groenendijk, ‘Piëtistische opvoedingsleer in Nederland’ 335. Van Deursen geeft het voorbeeld hoe een kind 
door haar ouder werd aangesproken: ‘Mijn lief kind, hoe staat het met u als gij eens moest sterven en nog 
onbekeerd bent?’, waarna de dochter in tranen uitbarstte (A.Th. van Deursen, ‘Vreemdelingen in Mesech’ 96).

10 Not 98, 15.12.1837, art.14.
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meergevorderden in jaren en vatbaarheid’.11 Ook kwamen er lessen voor gasten en 
‘bijwoners’ die over te weinig kennis beschikten.12 

In dezelfde tijd stak Wormser veel energie in geloofstoerusting. Terugblikkend 
schrijft hij: ‘Sedert mijne Afscheiding van het Hervormde Genootschap in 1836 ben 
ik voortdurend werkzaam geweest aan de Godsdienstige opleiding der kinderen; 
vroeger had ik als ouderling eene catechisatie van ongeveer 60.’13 Deze lessen wer-
den in de kerk of bij Wormser thuis gegeven.14 De opkomst was zo goed dat  gemeen-
teleden gevraagd werd ‘niet van deze bijeenkomst voortdurend gebruik te maken’, 
waardoor minder kinderen les konden krijgen.15 Wormser prefereerde het recht-
streekse bijbelonderwijs boven de leerboekjes. De persoon van de catecheet noemde 
hij de ‘ziel’ van het onderwijs:16

Altoos heb ik bevonden, dat eene directe behandeling der waarheid, op 
duidelijke en aan den toestand van kinderen geëvenredigde wijze, verre 
verkiesselijk is boven het gebruik maken eerst van kleine, en daarna van 
meer zware vraagboekjes. Ik heb mij nimmer kunnen vereenigen met het 
verflaauwen en verwateren der waarheid onder het begrip, dat men daardoor 
voor kinderen bevattelijker werd; maar steeds bevonden, dat, wat het mid-
delijke aangaat, de onderwijzer zelf de ziel van het onderwijs moet wezen. 

Wormser beschouwde het niet geregeld ‘behandelen en onderzoeken van geheele 
Bijbelboeken achter elkander’ als een belangrijke oorzaak van alle onkunde. 

Met de komst van Van Velzen als eigen predikant in juni 1839 en een eigen school-
meester op de diaconieschool in 1841 ontstond een nieuwe situatie. Kinderen beneden 
de 12 jaar kregen voortaan op school catechisatie van onderwijzer W.H. van Leeuwen, 
Van Velzen gaf de oudere groepen les. Daarnaast werd gestart met belijdeniscatechese.17 

De gemeente groeide en daarmee het aantal catechisatiegroepen.18 Discussie rees 
over de vraag of een gewoon gemeentelid tot ‘catechiseermeester’ kon worden aan-
gesteld. De provinciale vergadering Noord-Holland kon geen duidelijk antwoord 
geven. Vooralsnog traden alleen de predikant en ouderlingen als catecheten op.19

Kinderen die de catechisaties verzuimden werden ‘ernstig vermaand’. In een en-
kel geval leidde een onverschillige houding tot kerkelijke censuuroefening.20  

Soms werden misdragingen gemeld. Toen meester Van Leeuwen een groep van 
Van Velzen overnam, werden er ‘grote ongeregeldheden gepleegd’. De kerkenraad 

11 CB 99: KR aan gemeente, 6.4.1838.
12 Not 71, 7.7.1837, art. 4; Not 92, 3.11.1837, art. 3; Not 112, 9.3.1838, art. 6.
13 Wormser aan Groen, 12.1.1843 (Brieven I, 2).
14 Not 92, 3.11.1837, art.10.
15 Not 142, 16.8.1838, art. 6; CB 126, 28.9.1838.
16 Wormser aan Groen, 12.1.1843 (Brieven I, 2).
17 Not 1.5.1840, art.7.
18 Zie de verslagen van Van Velzen opgenomen in Not 8.9.1844 en 2.6.1848.
19 Not 25.5.1841, art.5; Not 8.6.1841, art.2
20 Zie par. 16.5.4 over de toepassing van kerkelijke censuur.
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nam als ordemaatregel dat per toerbeurt een ouderling de catechisaties bijwoon-
de.21 Eens waren ordeproblemen reden om een groep te splitsen: ouderling Keer 
ging de catechisatielessen op Kattenburg geven. Daar liep ‘oppasser’ Klokgieter 
eens rake klappen op.22 Toen zich opnieuw ‘verregaande ongeregeldheden’ voorde-
den, liet de kerkenraad twee ouderlingen toezicht houden.23

16.3 Diaconieschool

De bezwaren van de Amsterdamse afgescheidenen tegen de doorsnee prediking in 
de Hervormde Gemeente, betroffen eveneens het onderwijs op de overheidsscho-
len. Daar figureerde Jezus als voorbeeld en opvoeder van de mensheid. Kinderen 
moeten worden opgevoed tot deugdzame en verlichte burgers.24 Naast de afgeschei-
denen uitten ook de réveilmannen Groen van Prinsterer en Da Costa hun bezwaren 
tegen het verlichte onderwijs. Groen hekelde het bestaande onderwijssysteem in de 
publicatie De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst (1837). Hij 
betoogde dat de vrijheid van onderwijs onlosmakelijk samenhing met de vrijheid 
van geweten en de vrijheid van godsdienstoefening. 

In het lager onderwijs was de schoolwet van 1806 van kracht.25 Daarnaast bepaal-
de het koninklijk besluit van 27 mei 1830 dat het oprichten van een lagere school 
was toegestaan na autorisatie door het plaatselijke bestuur en de goedkeuring van 
gedeputeerde staten. De afgescheidenen hadden de keuze uit drie mogelijkheden: 
de kinderen naar het verlichte onderwijs sturen, de kinderen weghouden van school 
– leerplicht bestond nog niet – of zelf scholen oprichten. Maar of de laatste optie 

21 Vlg. Not 25.1.1842, art. 3; Not 5.10.1841, art. 4; Not 2.11.1841, art. 4; Not 1.2.1842, art. 3; Not 25.10.1842.
22 Not 2.9.1845, art. 3.
23 Not 10.2.1852.
24  In Den Haag verwachtte men van kerken en scholen een bijdrage aan de eenheid van de Nederlanden. 

Een scherp profiel van de leer was daarom onwenselijk. Interessant is in dit verband het uitvoerige betoog 
van Hendrik Wormser te Hellendoorn (een broer van Johan Adam Wormser) in een rekest uit 1845 tot de 
burgerlijke gemeente (Wesseling, Ov. II, 31-34), overigens door Wesseling niet in verband gebracht met 
initiatieven uit de Haagse Réveilkring: in het adres van de Zeven Haagse Heren (1842) werd betoogd dat 
het christelijke onderwijs op de scholen niet verenigbaar was met de christelijke opvoeding naar de leer 
van de Hervormde Kerk. In het verlengde daarvan vroeg Hendrik Wormser aandacht voor het onderwijs 
op de door hem op te richten school: daar moet het gaan over Jezus Christus als God en Zaligmaker, 
tegenover een negatief christelijk onderwijs dat het wezen en fundament aantast, een christendom ‘dat 
men zo lang verfijnd, gezuiverd, beschaafd, geschaafd heeft, totdat het geheel zijn vaste zelfstandigheid 
heeft verloren en in een natuurlijke godsdienst, in een heidense zedeleer ontaard is.’ Hendrik Wormser 
wees op de opdracht de kinderen op te voeden in de ‘lering en vermaning’ van de Heer (Efeziërs 6:4) en 
op de doopbelofte. Ook broer Johan Adam Wormser benadrukte het belang van de doopbelofte (vgl. 
Kinderdoop 119): ouders beloven hun kinderen in de christelijke leer te (laten) onderwijzen, de school dient 
een verlengstuk te zijn van het ouderlijk huis.

25  Over het onderwijs in de 19e eeuw en de onderwijswet van 1806: Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 353-
357;  J. Vree in: J. Bruijn e.a., Geen heersende kerk, geen heersende staat 251-255; David Bos, In dienst van het 
koninkrijk 143-146; Herman Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 606-607, 643-645; 
George Harinck & Gerrit Schutte (red.), De school met de bijbel. Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw 
(Zoetermeer 2006). Artikel 12 van de Schoolwet 1806 luidde: ‘Geene Lagere School zal ergens, onder welken 
naam ook, mogen bestaan of opgerigt worden, zonder uitdrukkelijke vergunning van het respectief 
Departementaal, Landschaps- of Gemeente-Bestuur, na vooraf gevraagde inlichting en bedenkingen van 
den Schoolopziener van het District of de plaatselijke Schoolcommissie.’
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kans van slagen had viel te bezien: leerkrachten op staatsscholen die kerkdiensten 
van afgescheidenen hadden bezocht, werden zonder pardon ontslagen.26 Ook werd 
clandestien onderwijs op eigen schooltjes stevig aangepakt. Pas in de tweede helft 
van de 19e eeuw volgde een kentering, resulterend in de volledige gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs in 1917.

Toen de Afgescheiden Gemeente op 28 mei 1839 door de koning werd erkend, zet-
te Van Velzen de oprichting van een eigen school meteen op de kaart.27 De mogelijk-
heden konden worden verkend, nadat hij de wetten op het schoolwezen had aange-
schaft.28 Een eigen diaconieschool zou op grond van de onderwijswet van 1806 tot 
de mogelijkheden behoren, mits die school zelf bekostigd werd. Op deze voorwaar-
de was in 1835 een katholieke armenschool in Amsterdam opgericht.29 Door interne 
twisten belandden de aanvankelijke plannen in de ijskast, maar in februari 1840 
ondernam Van Velzen een nieuwe poging. In een adres aan de koning en de minis-
ter van Binnenlandse Zaken beloofde de kerkenraad de school uit eigen middelen 
te financieren.30 De Afgescheiden Gemeente vroeg toestemming om op de diaco-
nieschool ook ‘burgerkinderen’ te mogen plaatsen, alsmede kinderen van niet-afge-
scheidenen.31 Diaken Obbes lichtte het voornemen bij de burgemeester toe.

De zaak werd door de stedelijke overheid met voortvarendheid in behandeling ge-
nomen.32 Op 7 augustus 1840 kregen de afgescheidenen toestemming om een ‘bij-
zondere Diaconie School van de 1e Classe der Christelijke Afgescheidene Gemeente’ 
op te richten – de eerste school van de afgescheidenen in ons land.33 Het Amster-
damse gemeentebestuur zag eindelijk de kans schoon om – na alle frustraties over 
het door Den Haag geregisseerde vervolgingsbeleid – eigen wegen in te slaan.34 Het 

26  Zoals Douwe van der Werp in Houwerzijl, die de opvattingen van Hofstede de Groot (hoogleraar Groningen, 
tevens schoolopzichter) had aangevallen. Van der Werp vertrok naar Smilde om daar privé onderwijs te 
geven aan kinderen van afgescheidenen die niet op de openbare school mochten komen, omdat ze niet 
gevaccineerd waren. De onderwijsinspectie greep in. Het particuliere schooltje moest na een paar dagen 
sluiten. Een verzoek van afgescheidenen uit Smilde om zelf onderwijs voor hun kinderen te mogen 
regelen (december 1836), bleef onbeantwoord (vgl. Bos, Archiefstukken II, 118-120). Andere voorbeelden van 
ontslagen leerkrachten: J. Beukers te Bunschoten, E. Dunnewind te Hardenberg, T.J. Beerda te Suawoude.

27  Over de school van de Amsterdamse afgescheidenen: C. van Proosdij, Ter gedachtenis 1835 – 14 oktober – 1910 
(Kampen 1910) 63-71, hoofdzakelijk een aaneenschakeling van citaten uit notulenboeken. H. Bouma gaf een 
korte beschrijving in: Een vergeten hoofdstuk: een bladzijde uit de worsteling van de sedert 1834 wedergekeerde 
kerken voor gereformeerd schoolonderwijs (Enschede z.j. [1959]) 68-72.

28 Not 198, 21.6.1839, art. 12.
29 Herman Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 643.
30  Not 7.2.1840, art. 4. CB 179a: adres aan minister Binnenlandse Zaken, 14.2.1840; CB 179b: adres aan koning, 

14.2.1840.
31 CB 249: KR aan W.H. van Leeuwen, 6.7.1840; vgl. het jaarverslag van Van Velzen over 1841.
32 Not 14.7.1840, art. 4.
33  Not 11.8.1840, art. 4, 5. Elders werden vertragingstactieken op de afgescheidenen toegepast. Zo beschikten 

de afgescheidenen in Ommen pas na de grondwetswijziging van 1848 over een eigen school (Emo Bos, 
Souvereiniteit en Religie 508) en de afgescheidenen in Groningen in 1852 (Wesseling, Gron. III).

34  Willem II stelde in november 1840 een klachtencommissie voor het onderwijs in: naast drie protestantse 
voorstanders van de wet van 1806 namen twee katholieken deel, alsmede Groen van Prinsterer. De synode 
van de afgescheidenen drong in een rekest van december 1840 aan op vrijheid van godsdienst en vrijheid 
van onderwijs (vgl. J. Vree in: J. Bruijn e.a., Geen heersende kerk, geen heersende staat 255).
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gemeentebestuur toonde begrip voor het verlangen van de afgescheidenen naar 
vrijheid van onderwijs. 

Op landelijk niveau trachtte Groen in deze tijd bijbelgetrouw onderwijs op scholen 
te bevorderen.35 Hij had hieromtrent in juli 1840 de Staten van Holland geadviseerd. 
Het Koninklijk Besluit van 2 januari 1842 bood voor het eerst ruimte voor confes-
sioneel onderwijs. Terwijl de Amsterdamse afgescheidenen reeds beschikten over 
een eigen school, werden soortgelijke pogingen elders danig gefrustreerd. De Am-
sterdamse diaconieschool bleef lange tijd de enige erkende school bij de  afgeschei-
denen.36 Groen trachtte in 1843 in Den Haag een particuliere school op te richten, 
maar het duurde tot 1849 voor die er kwam. Vooral Hofstede de Groot verzette zich 
krachtig tegen dergelijke ‘secten-scholen’.

Nu de school van start kon gaan moest er natuurlijk ‘een goeden en door God 
bekeerden schoolmeester’ komen.37 De kerkenraad had de mogelijkheid – en Van 
Velzen drong daarop aan – uit de eigen gemeente J. de Ruiter te benoemen. Deze 
leerkracht beschikte over een tweederangs bevoegdheid.38 Door zijn aansluiting bij 
de Afscheiding was hij zijn baan op de hervormde diaconieschool kwijtgeraakt.39 
Maar de meerderheid wenste een ruimere keuze. Daarop werd Wilhelmus Hein 
van Leeuwen uit Delfzijl benaderd, eveneens een onderwijzer met een tweederangs 
bevoegdheid.40 Beide schoolmeesters werden in Amsterdam aan een vergelijkend 
onderzoek onderworpen, waarna de keuze op Van Leeuwen viel. In schrijven, zin-
gen en lezen overtrof hij De Ruiter, en die kwaliteiten kwamen als voorzanger en 
voorlezer in de kerk goed van pas. Zijn salaris bedroeg zeven gulden per week, wat 
verhoogd werd naar negen gulden om als gezin rond te kunnen komen.41 

De school werd ondergebracht in het pakhuis bij het kerkgebouw aan de Bloem-
gracht, dat voor dit doel voor zeshonderd gulden werd vertimmerd. Ook de school-
meester kwam hier te wonen.42 Om aan de benodigde geldstroom te komen liet de 
kerkenraad een intekenlijst rondgaan en werd een collectebus in het kerkgebouw 

35 Zie Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 74-78, 86, 92.
36  Vgl. Wormser aan Groen, 1.4.1844 (Brieven I, 16): ‘Onder de Afgescheidenen bestaat nergens dan te 

Amsterdam, op eene wettige wijze, eene school (…) De vergunning tot daarstelling van die school is zonder 
eenige moeite verkregen.’

37  CB 211, 19.8.1840; vgl. CB 249: KR aan Van Leeuwen, 6.7.1840: ‘Dat de bediening van uwe post moge strekken 
om de kinderen niet alleen met nuttige kundigheden te verrijken, maar ook en vooral om dezelve tot Hem 
te brengen die zegt: ‘Laat de kinderen tot mij komen, want derzulke is het Koningrijk der Hemelen. Amen!’

38 Not 224, 29.11.1839, art.3.
39  Not 10.1.1840, art. 10. Vgl.: ‘Voor overtuigd orthodoxe onderwijzers bestond weinig vrijheid, niet alleen 

omdat ze niet volgens hun geloofsovertuiging les mochten geven, maar ook omdat ze de Hervormde Kerk 
niet mochten verlaten of kerkdiensten bij afgescheidenen bijwonen. Deden ze dat toch dan leverde dat hun 
een waarschuwing, schorsing en vaak ook ontslag op’ (Emo Bos, Souvereiniteit en Religie 356).

40 Not 29.9.1840, art.9; Not 6.10.1840, art. 4;  Not 27.10.1840, art. 6.
41  Not 17.8.1841. In mei 1851 werd zijn traktement verhoogd met honderd gulden waardoor zijn inkomen 

steeg  van 364 naar 586 gulden per jaar. Ter vergelijking: de hoofdonderwijzer van de diaconieschool in 
Steenwijk, opgericht in 1855, kreeg een traktement van 600 gulden per jaar (Wesseling, Ov. I, 264).

42 Not 16.10.1840, art. 3; Not 26.1.1841, art. 9; jaarverslag Van Velzen over 1841.
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geplaatst.43 De baten waren niet toereikend om het bouwpersoneel te betalen, zo-
dat de bouw stil kwam te liggen. Een ongebruikelijke maatregel volgde: Van Velzen 
ging met een ouderling huis aan huis bij de leden collecteren.44 In september 1841 
kon de bouw van de onderwijzerswoning worden hervat, de school was inmiddels 
van start gegaan. 

De ouders van schoolgaande kinderen betaalden jaarlijks zestien gulden.45 Kin-
deren uit de armste gezinnen – de helft van het aantal leerlingen – kregen gratis on-
derwijs.46 Jaarlijks werden collecten aan de huizen gehouden om de financiën rond 
te krijgen, zo nodig aangevuld met extra collecten.47

Meester Van Leeuwen gaf les in spelling, lezen, rekenen, zingen, geschiedenis en 
aardrijkskunde. Ook leerde hij de kinderen het Kort Begrip, een verkorte versie van 
de Heidelbergse Catechismus.48 De schooltijden waren van 9.00u tot 13.00u en van 
15.00u tot 19.00u. Op woensdag en zaterdag hadden de kinderen ’s middags vrij. 
Jaarlijks kregen de kinderen drie weken vakantie. 

De kerkenraad discussieerde over de vraag welke maatregelen gepast waren om  
schoolkinderen in het gareel te houden. Ongehoorzame kinderen kregen straf: 
‘eerst met te staan onder een praatbord, vervolgens te staan onder een schandbord, 
ten derde door slagen met een mattestok.’ Goed gedrag werd beloond met kaarten 
en prijzen.49

Van Leeuwen was een voortvarend en impulsief meester. In juni 1842 overhan-
digde hij de kerkenraad twee zelfgeschreven leerboekjes, die hij zonder de vereis-
te goedkeuring van de kerkenraad had laten drukken.50 De kerkenraad oordeelde 
positief over het boekje Nieuw Nederduitsch Spel- en Leesboek voor de Jeugd, maar was 
minder enthousiast over Eerste onderwijs in de Leere der Waarheid in korte en nuttige 
leeslesjes: het voegde niets toe aan het beproefde Voorbeeld der Goddelijke waarheden 
van Abraham Hellenbroek. Nu de onderwijzer enige proeven van bekwaamheid 
had laten zien, vroeg de kerkenraad hem een boekje met bijbelsche geschiedenissen 
te schrijven. In september 1842 kon het eerste exemplaar van Des Heeren lof uit den 
mond der kinderen aan de kerkenraad worden overhandigd.51 

Van Velzens oordeelde positief over de diaconieschool: ‘Zij is zeer goed ingerigt 

43 Not 16.10.1840; 20.10.1840, art. 6; Not 13.11.1840; CB 226: KR aan gemeente, 3.12.1840.
44 Not 5.1.1841, art. 5; Not 26.1.1841, art. 9; Not 2.2.1841, art. 5; Not 9.2.1841, art. 4.
45 Namelijk vier gulden per kwartaal. Zie Jaarverslag van Van Velzen over 1841; Not 22.2.1848, art. 4.
46  Zoals bewaard gebleven opgaven laten zien: Not diak 9.1.1840, art. 1 en Not diak 7.1.1851 (respectievelijk 30 

van de 66 en 33 van de 71 kinderen).
47  Extra collecten werden gehouden in maart 1842 (Not 15.3.1842, art. 8); in juni 1843 bracht f 101,12 op (Not 

6.6.1843, art. 3); in april 1844, bracht f 106,31 op (Not 16.4.1844, art. 5); in mei 1847, bracht f 88,52½ op (Not 
4.5.1847, art. 4; Not 25.5.1847, art. 3);  in juni 1848, bracht f 98,20 op (Not 13.6.1848, art. 4; Not. 27.6.1848; CB 
639); in mei 1850, bracht f 77,22 ½ op (Not 14.5.1850, art. 2; CB 726); in oktober 1850 (CB 847) en in juli 1853 (CB 
891).

48 Not 29.6.1841; CB 249: KR aan Van Leeuwen, 6.7.1840.
49 Not 24.8.1841, art. 1. De ‘mattestok’ is vermoedelijk de traditionele ‘mattenklopper’.
50 Not 14.6.1842, art. 4; Not 21.6.1842, art. 3; Not 30.6.1842, art. 2.
51 Not 27.9.1842, art. 6.



390

zoowel wat de localiteit als de wijze van onderwijs betreft.’52 Maar in februari 1844 
deden klachten de ronde.53 Er waren kinderen die ‘ongereinigd’ op school kwa-
men, het taalgebruik liet te wensen over en de leerprestaties waren ondermaats. De 
commissie van toezicht – bestaande uit Van Velzen, een ouderling en een diaken 
– kwam in actie.54 Van Leeuwen herkende de klachten van ‘onreinheid’, hij acht-
te die onvermijdelijk op een diaconieschool. Een kwaliteitsverbetering kon alleen 
worden gerealiseerd door uitbreiding met een tweede lokaal en het aantrekken van 
een tweede meester. Alleen dan bleven kinderen uit de ‘fatsoenelijke stand’ voor 
de school behouden. Van Leeuwen verwierp echter de klacht dat zijn leerlingen 
ondermaats presteerden. De kerkenraad besloot nu dat ongewassen kinderen van 
school geweerd moesten worden. Een schoolcommissie zou de leerprestaties in de 
gaten houden.55 De resultaten stemden tot tevredenheid. In februari 1845 rappor-
teerde de commissie aan de kerkenraad ‘dat men, in aanmerking nemende, dat de 
school voor armen kinderen bestemd is, zeggen kan, dat het onderwijs goed is.’56 
Wormser dacht hier echter heel anders over: ‘Het wetenschappelijk en godsdienstig 
onderwijs op de Amsterdamsche school is beneden alle critiek. Het laatste bestaat 
in de hardste, meest-onschriftuurlijke definitiën omtrent Gods verborgenheden.’57 
Op basis van deze informatie verweet Groen de Amsterdamse afgescheidenen een 
verkeerd gebruik van de verkiezingsleer: de ‘verborgenheden’ der Schrift horen niet 
thuis in leerboekjes en spelboekjes, maak liever gebruik van de boekjes van De Lief-
de, Beets, Looman of de bijbelse geschiedenissen van Zahn, aldus de réveilman.58

In april 1845 deelde Van Leeuwen de kerkenraad mee dat hij predikant wilde wor-
den en wel bij de kruisgezinden.59 Zo raakte de school haar onderwijzer en de gemeen-
te zijn voorzanger en voorlezer kwijt.60 De kerkenraad plaatste een advertentie in het 
Handelsblad.61 Twee van de zes niet-afgescheiden sollicitanten waren bereid zich bij de 
gemeente aan te sluiten: de keuze viel op Remmelt van Mill uit het Brabantse Veen.62

Van Velzen gebruikte de wisseling van de schoolmeester om een verbeterd regle-
ment te presenteren.63 De straffen in het nieuwe reglement waren milder dan voor-

52 Van Velzens jaaroverzicht over 1841 in de notulen.
53 Not 27.2.1844, art. 4.
54 Not 7.3.1843, art. 6.
55  Not 12.3.1844, art. 2; Not 29.10.1844, art. 6; vgl. de klacht in januari 1845 over het ongemanierde gedrag van 

de kinderen op school en over de slechte kwaliteit van het onderwijs (Not 14.1.1845, art. 6).
56 Not 11.2.1845, art. 6.
57 Wormser aan Groen, 1.4.1844 (Brieven I, 16).
58 Groen, Brief aan Ds. S. van Velzen 9-10.
59  Not 29.4.1845, art. 3 en 4. De ambitie om predikant te worden had Van Leeuwen al bij zijn komst naar 

Amsterdam geuit (Not 1.6.1841, art. 2), maar predikant De Cock had hem daarvan weerhouden (Not 
29.6.1841, art. 3).

60 Not 13.5.1845, art. 3.
61 Not 29.4.1845, art. 3, 4.
62 Not 13.5.1845, art. 5.
63  De tekst van het reglement is opgenomen in CB 422: Reglement voor de Diaconieschool, 13 artikelen, 

gevolgd door 8 bepalingen voor de hoofdonderwijzer.
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heen: geen schandbord en klappen met de mattenstok meer, alleen nog opsluiting. 
Al te recalcitrante kinderen werden van school gestuurd. Voortaan werden de vor-
deringen van de leerlingen jaarlijks beloond met een boekje.64 De uitreiking vond 
plaats ten overstaan van de kerkenraad, onder veel belangstelling van de gemeente, 
na een examen dat werd afgenomen door Van Velzen en student N.H. Dosker, die 
zich op het predikantschap voorbereidde.65 Tussen 1841 en 1851 steeg het aantal leer-
lingen van 40 naar 80.66 Dit maakte de inschakeling van een kwekeling noodzake-
lijk.67 De 14-jarige Nicolaas Groenendijk bood vrijwillig zijn diensten aan.68 

Vanaf 1845 vond een uitbreiding van het onderwijsaanbod plaats. Jongens die be-
taalden voor het onderwijs kregen dagelijks twee uur Frans en Duits, kinderen die 
gratis onderwijs genoten gingen een uur eerder naar huis.69 Ook stelde de kerkenraad 
een juffrouw aan om de meisjes te onderwijzen in ‘vrouwelijke handwerken’. Een we-
duwe binnen de gemeente werd door mevrouw Van Velzen voor deze taak geschikt 
bevonden.70 De vrouwen van de kerkenraadsleden stelden als haar takenpakket vast: 
vier keer per week een halve morgen onderwijs en handwerken voor twee gulden per 
kwartaal.71 Leerlingen die de wol en andere benodigdheden niet konden betalen, kre-
gen de werkjes niet mee naar huis. De juffrouw verdiende tachtig gulden op jaarba-
sis. Gezien de aard van de werkzaamheden behoefde zij geen lid van de Afgescheiden 
Gemeente te zijn.72 De uitbreiding van het onderwijs werd een succes. Op 17 augustus 
1847 werd aan dertig meisjes les gegeven.73 In maart 1847 vond overleg plaats over het 
oprichten van een naaischool als vervolg op de diaconieschool.74 

De verleende vergunning voor de diaconieschool liet in het midden of kinde-
ren van niet-afgescheidenen welkom waren.75 Die vraag werd relevant toen in 
augustus 1842 Magdalena Karsemeijer haar kinderen aanmeldde.76 Een minder-
heid van de kerkenraad, waaronder Van Velzen, vond dat prima, als ze maar het 
schoolgeld betaalde. De meerderheid vreesde echter dat deze toelating in strijd 
was met de vergunning. Vijf jaar later kwam de kwestie opnieuw aan de orde. 

64 Not 4.7.1848, art. 4; reglement art. 10.
65  Reglement art. 10; Not 11.7.1848, art. 1. Nikolaas Hermanus Dosker, geboren te Amsterdam op 18 juni 1820; 

opgeleid door T.F. de Haan in Groningen; op 25 nov. 1849 als kandidaat toegelaten.
66  Bron: notulen en vooral CB 245, 331, 365, 435, 577, 622, 657, 714, 752, 794, 851. De aantallen moesten aan de 

plaatselijke schoolcommissie gerapporteerd worden.
67 Not 1.8.1848, art. 2.
68 Vgl. CB 435; Not 26.9.1848, art. 5.
69 Onderwijs in Frans en Duits wordt genoemd in art. 5 van het reglement.
70 Not 18.11.1845, art. 1.
71 Not 10.2.1846, art. 3;  Not 22.2.1848, art. 4.
72 Not 7.7.1846, art. 1. Obbes tekende hiertegen bezwaar aan.
73 Not 17.8.1847, art. 1.
74 Not 2.3.1847, art. 5.
75 Not 7.12.1841, art. 8.
76 Not 2.8.1842, art. 1.
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Nu kreeg Van Velzen de meerderheid achter zich: met ingang van augustus 1848 
werden ook kinderen van niet-afgescheidenen toegelaten.77  

16.4 Ethiek 

In het kader van de ethiek komt nu aan bod: het gebed, Scholtes visie op de verhou-
ding kerk en overheid, de afschaffing van de slavernij, de verzekeringsmaatschap-
pijen en de visie van de Amsterdamse afgescheidenen op inenting. 

16.4.1 gebed 
Van Velzen typeerde bidden als: je hart verheffen tot de ‘algenoegzame en genadi-
ge’ God in Christus, om het goede van Hem te ontvangen, Hem te prijzen om zijn 
eigenschappen en werken en je over te geven aan zijn wijsheid en leiding.78  Hij 
vroeg daarmee aandacht voor noties als aanbidding, dankzegging, afhankelijkheid 
en overgave. Ook ging Van Velzen in op het thema gebedsverhoring: ‘Hij is onein-
dig meer genegen om te schenken dan wij om aan te nemen.’ Van Velzen noemde 
bidden de ademhaling van de ziel. Een kwijnend gebedsleven is een indicatie van 
een kwijnend geestelijk leven. In een preek over Joël 2:17b, ter voorbereiding op een 
landelijke biddag, wees hij op een viertal aspecten van het gebed: 1. de noodzaak 
van verootmoediging, want de mens is van nature een hoogmoedig wezen; 2. het 
vluchten tot Christus, want buiten hem is er alleen dood, vloek en duisternis; 3. de 
verhoring door God, want Hij is rijk aan genade en Jezus daalde in de hel neer om 
zijn bruid in de hemel te brengen en 4. de aanneming door God, want Jezus bidt voor 
de gelovige vandaag, zoals de priester dat vroeger voor de Israëlieten deed.79

Ook Scholte benadrukte het belang van het gebed in zijn boekje De Geest des gebeds. 
Hij wees op de biddende gemeente in het bijbelboek Handelingen en op de gebeden 
van Paulus in zijn brieven. De bloei van de kerk is afhankelijk van gebed: ‘Wanneer 
het koningrijk Gods zich niet meer onder ons uitbreidt, moeten wij daarvan eene 
voorname oorzaak zoeken in onze laauwheid en onverschilligheid in het gebed.’80 
Alle opwekkingen in Gods koninkrijk zijn met gebed begonnen, aldus Scholte. Hij 
riep op tot meer gebed in de kerken van de Afscheiding: ‘We zouden gaarne zien, dat 
zich van tijd tot tijd leden opdeden, die het gebed, door den Heer aan hen gegeven, 
voor de broederen wilden uitstorten.’81 In Opwekking ter afzondering van eenen dank-, 
vast- en bededag hekelde Scholte het lauwe gebedsleven onder de afgescheidenen. De 
‘huisvader met zijn huisgezin’ zou voortdurend tot God moeten bidden ‘om zegen 

77  Not 20.4.1847, art. 6; Not 26.10.1847, art. 3. In Koudum was in 1858 een christelijke school geopend vanuit 
een samenwerkingsverband tussen afgescheidenen en hervormde Waarheidsvrienden (Wesseling, 
Friesl. III, 265). In Burgum werd in 1859 een school opgericht voor afgescheidenen en niet-afgescheidenen 
(Wesseling, Friesl. II, 169).

78 Van Velzen, Leerrede over Handelingen II vs. 1-4, 11v.
79  Van Velzen, De verdrukte gemeente schuilende bij haren HEER, 1e aspect p. 10-16, 2e aspect p. 17-21, 3e aspect p. 

21-25 en 4e aspect p. 25-27.
80 Scholte, De Geest des gebeds 26.
81 a.a. 28.
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en leven en om der vrede Jeruzalems.’82 Meer gebed is meer lof op God, dan zullen 
‘bitterheid, nijd, toorn, twist, gekijf, scheuring’ wijken.

16.4.2 Scholtes visie op de verhouding kerk en overheid
Scholte voorspelde in het boekje Kerk en staat (1844) een vereniging van staten met 
de Antichrist.83 De beginselen van de koninkrijken op aarde staan haaks op de be-
ginselen van Gods koninkrijk. De reden om staten te stichten herleidde Scholte tot 
de torenbouw van Babel. In het bijbelboek Daniël staan de wereldrijken tegenover 
Gods rijk. Omdat het beginsel van de kerk uit God is en dat van de staten uit de dui-
vel, mag er geen vermenging van kerk en staat zijn. Constantijn de Grote had het 
christendom tot staatsgodsdienst verheven,  verwereldlijking van het christendom 
was het gevolg. Na Constantijn leek de wereld zich aan Christus te onderwerpen, 
maar niets was minder waar. Er ontstond een naamchristendom dat kruistoch-
ten ondernam en heidense goden voorzag van christelijke namen. Helaas nam de 
Reformatie de gedachte van de christelijke staat over. Men dichtte de overheid het 
recht toe om ketters te doden en de valse godsdienst uit te roeien. 

Binnen het spectrum van de Afscheidingsbeweging is Scholtes visie op de ver-
houding kerk en overheid vooruitstrevend te noemen. Zo verschafte hij zich ruimte 
om onbekommerd zijn mening ten beste over politieke en economische vraagstuk-
ken te geven. Tegelijk schuilt er iets ambivalents in Scholtes opstelling: de overheid 
had niets over de kerk te zeggen, terwijl Scholte zich vergaande uitspraken over de 
overheid permitteerde.

16.4.3 Scholtes visie op slavernij
Niet in alles was Scholte de kampioen van vrijheid. Hij betoonde zich in 1844 be-
paald geen voorstander van de afschaffing van de slavernij.84  Daarin volgde hij het 
standpunt van het vroege Réveil, zoals Da Costa dat had verwoord in zijn Bezwaren 
tegen de geest der eeuw (1823). Omdat kritiek op de slavernij in Nederland vanuit ver-
lichte kringen kwam, hield de Réveilkring lange tijd aan het oude standpunt vast. 
Toen echter Engelse abolitionisten in 1839 contact legden met Groen van Prinsterer 

82 Scholte, Opwekking ter afzondering van eenen dank-, vast- en bededag 8v.
83  Scholte, Kerk en staat 37. Scholte haalde in deze brochure met waardering de ‘doorwrochte werken’ van 

de ‘zeer geleerde’ W. Broes aan, die had aangetoond dat de Bijbel weinig meldde over de verhouding kerk 
en staat. Verder verwees Scholte naar het werk van de Zwitserse protestant Vinet, die een scheiding van 
kerk en staat bepleitte (p. 3). Zie voor Scholtes standpunten m.n. 38v, 45, 60, 70, 86-88. Alexandre-Rodolphe 
Vinet (1797-1847) was een vooraanstaande Zwitserse Réveilman in het kanton Waadt. Studeerde in 
Lausanne en Bazel; werd in 1827 beroemd door zijn bekroonde publicatie over cultusvrijheid, waarin hij 
een staatsvrij kerkwezen bepleitte;  in 1837 professor te Lausanne, maar vanwege kerkpolitieke motieven 
in 1846 ontheven uit zijn ambt (zie Gäbler t.a.v. het Geneefs Réveil). Een andere inspiratiebron voor Scholte 
kan Merle d’Aubigné zijn geweest. Toen in Genève in 1841 de aristocratie plaats maakte voor een liberaal 
bestuur, gestoeld op een nieuwe democratische constitutie, bepleitte deze in enkele geschriften een lossere 
band tussen kerk en staat (vgl. Deddens, ‘Afscheiding in Genève’ 56).

84  Vgl. Scholte, Kerk en staat 82-83. Scholte verwees naar 1 Korintiërs 7:20v. Over het standpunt van het Réveil 
over slavernij: Maartje Janse, ‘Vereeniging en verlangen om vereenigd te worden’ 175-180 en idem, De 
afschaffers. Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007). Over het verzet 
tegen slavernij bij het Engelse Réveil: Ulrich Gäbler, ‘Evangelikalismus und Réveil’ 35v.
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om de Nederlandse Réveilkring tot verzet tegen de slavenhandel te brengen – in En-
geland was de slavenhandel al in 1807 afgeschaft en de slavernij in 1833 – werden 
sinds 1841 ook door het Nederlandse Réveil bijeenkomsten tegen de slavernij gehou-
den, met Groen, Gefken en Koenen als initiatiefnemers. Zij kregen het voor elkaar 
dat bij de oprichting van de Nederlandse vereniging tegen slavernij de liberalen 
buitengesloten werden. In januari 1842 ondertekenden velen – onder wie Da Costa, 
maar handelsman De Clercq onthield zich – een door Groen aangevraagde autori-
satie voor de oprichting van een Nederlandse maatschappij ter bevordering van de 
afschaffing van de slavernij. Opvallend is daarbij hoe weinig orthodoxe predikan-
ten Groens initiatief steunden.85 Ook Scholte wees elk streven naar afschaffing van 
‘de lijfeigenschap’ van de hand. ‘In ons land is gelukkig zulk een monster-vereni-
ging nog niet tot stand gekomen ten aanzien van de vrijmaking der slaven.’ Volgens 
Scholte vond je in de Bijbel geen bestrijding van slavernij, alleen een vorm van re-
gulering. Het is duidelijk: Scholte was het op dit punt hartgrondig oneens met zijn 
réveilvrienden. Hij wenste de oude koers te handhaven. Pas in 1863 werd de slaver-
nij in Nederland officieel afgeschaft. Voor zover bekend deden de afgescheidenen 
niet mee aan bidstonden in de jaren 1850, georganiseerd door de Vereeniging ter 
Verbreiding der Waarheid, om te komen tot afschaffing van de slavernij.

16.4.4 vaccinatie tegen pokken
De afgescheidenen hadden een duidelijke visie op de relatie tussen Gods voorzie-
nigheid en de menselijke verantwoordelijkheid. Op twee punten komt dat sprekend 
naar voren: de vaccinatiekwestie en de verzekeringsmaatschappijen. De verplichte 
vaccinatie in het staatsonderwijs riep bij de afgescheidenen, net als bij andere or-
thodoxen, hevig verzet op. De bekende réveilman en arts Abraham Capadose bracht 
in de jaren 1820 allerlei medische bezwaren tegen de koepokinenting in stelling. 
Het religieuze bezwaar woog echter voor hem het zwaarst: inenting was een eigen-
machtig ingrijpen in Gods voorzienigheid.86 Daarnaast deden wilde geruchten de 
ronde over kwalijke gevolgen van vaccinatie. Ook Scholte speculeerde driftig mee: 
‘de inwerking van eene dierlijke zelfstandigheid in het menschelijke ligchaam, zou 
schadelijk zijn aan de moraliteit, of liever aan de zielshoedanigheden, aan de rede-
lijkheid van den mensch.’87 Wormser, die zijn kinderen wél liet vaccineren, noemde 
deze argumentatie van Scholte ‘eene fictie’. Een omslag in Réveilkring vond plaats 
na de pokkenepidemie van januari 1841. De Clercq ging in februari 1841 overstag, 
nadat hij eerder al vaccinatie voor geoorloofd had verklaard.88 Onder de meeste 
afgescheidenen bleven de oude bezwaren echter voortleven. Zo waren de kinde-

85  Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 76-77. Vree noemt slechts vier 
predikanten, waaronder Secrétan en James.

86  Vgl. Kluit, Réveil 152-153; Evenhuis V, 114 en vooral A. en M. Kagchelland, Van dompers en verlichten 495-588. 
Bij hen een uitvoerige bespreking hoe de koepokinenting in die tijd leefde en hoe op het standpunt van 
Capadose werd gereageerd.

87 Wormser gaf Scholtes standpunt weer in: Wormser aan Groen, 7.6.1844 ( Brieven I, 22v).
88 Te Lintum, De Clercq 111.
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ren van de voormalige chirurgijn en predikant C.G. de Moen rond 1850 nog steeds 
niet gevaccineerd.89 Alleen Brummelkamp was in 1844 tot andere gedachten ge-
komen.90 De Amsterdamse afgescheidenen weigerden de verplichte vaccinatie op 
hun diaconieschool uit te voeren,91 ondanks stevige druk die werd uitgeoefend.92 
Van Velzen bracht met de schoolcommissie op 10 juni 1847 een bezoek aan Willem 
II om in deze zaak vrijheid te bepleiten.93 Ze vroegen de koning om de bezwaren van 
de afgescheidenen serieus te nemen, anders zouden nog meer geloofsgenoten naar 
Amerika vertrekken. De zaak werd prangend toen begin 1849 op de Amsterdamse 
diaconieschool controle plaatsvond op naleving van de vaccinatie. De schoolcom-
missie eiste dat alleen gevaccineerde kinderen op de diaconieschool werden toege-
laten. Van Velzen antwoordde in opdracht van de kerkenraad dat men niet aan deze 
eis kon voldoen.94  Advocaat en réveilman J.W. Gefken werd om bijstand gevraagd.95 
Maar de schoolcommissie kon in de weigerachtige houding van de afgescheidenen 
niets anders zien dan ‘eene zucht tot wederstreving aan hetgeen door de ondervin-
ding als heilzaam immers als onschadelijk is bewezen geworden.’ De kerkenraad 
vroeg aandacht voor de belangen van de kinderen: zij hadden recht op onderwijs. 
En over gezondheid gesproken: juist het onderwijs in de gereformeerde leer was 
‘uitnemend heilzaam’ voor tijd en eeuwigheid. De overheidsinstanties waren echter 
niet te vermurwen. Ze lieten in augustus 1849 de Amsterdamse afgescheidenen we-
ten dat strafmaatregelen zouden volgen als de vaccinatie niet werd nageleefd. Kin-
deren die niet waren ingeënt moesten onmiddellijk van school worden verwijderd, 
op straffe van intrekking van de vergunning. De kerkenraad ging door de knieën. 
Metterdaad werd een aantal kinderen niet meer tot de school toegelaten.96 

89 De Moen aan Wormser, 19.2.1850.
90  ‘Na gebed en onderzoek ben ik met betrekking tot kinderziekte en vaccine gekomen tot de volle overtuiging: 

1ste dat de kinderziekte geen straf is, die zich uit ligchaam ontwikkelt, maar evenals cholera, pest, etc. 
een van buiten aankomend iets is. En ten 2de dat de vaccine niet is de uitvinding van blootmenschelijke 
wijsheid, maar de toepassing van een door God ons aangegeven beginsel, de verwaarlozing waarvan zonde 
is’ (Brummelkamp aan Van Raalte, Arnhem 9.11.1844).

91  Vgl. Wormser aan Groen, 1.4.1844 (Brieven I, 16). ‘Het zou mij daarenboven niet verwonderen, schoon ik 
het niet zeker weet, dat men daar zelfs de bepalingen omtrent de vaccine niet observeerde, vermits de 
kerkeraad en de leden der gemeente tegen deze zaak op eene onverstandige wijze zijn vooringenomen.’

92  Zo melden de notulen een ingekomen brief van prof. B.T. Suurman, med. doct. te Utrecht met het verzoek 
om bij de gemeente te Bunschoten de vaccine te promoten (18.2.1845, art. 8). Van Velzen stelde een 
antwoord op ‘inhoudende eene weigering met redenen bekleed om aan dit verzoek te voldoen. Dit wordt 
vrij algemeen goedgekeurd.’

93 Not 15.6.1847, art. 6.
94  Voor deze en volgende gegevens: Not 6.2.1849, art. 5; Not 6.3.1849, art. 2; CB 676 KR aan J.W. Gefken, 8.3.1849; 

Not 13.3.1849, art. 5; CB 678: KR aan schoolcommissie, 19.3.1849; CB 685, KR aan schoolcommissie, ongedat.; 
Not 22.5.1849, art. 5; Not 7.8.1849; CB 699, 12.8.1849; Not 14.8.1849, art. 3; Not 13.8.1850, art. 1; CB 752: staat 
van onderwijs per 1.1.1851; Not 28.1.1851, art. 3.

95 Not 20.3.1849.
96  Per 1 januari 1851 telde de school 36 jongens en 35 meisjes, waarbij aangetekend werd dat de verplichte 

vaccinatie nadelig was voor de school ‘dewijl sommige ouders uit gewetensbezwaar hunne kinderen niet 
kunnen laten vaccineren.’ Het aantal jongens daalde met 9.  
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16.4.5 verzekeringsmaatschappijen
Scholte sprak in De Reformatie zijn ongenoegen uit over de verzekeringsmaatschap-
pijen die als paddenstoelen uit de grond schoten. Men beweerde lijdende mensen 
te hulp te komen, maar het ging om eigen gewin via minimale inspanning.97 Daar-
naast uitte Scholte theologische kritiek: men trachtte de oordelen van de Almach-
tige te ontvluchten. En het besef van dagelijkse afhankelijkheid van Gods bescher-
mende hand werd ‘meer en meer uitgebluscht’. Het spreken over Gods besturende 
voorzienigheid werd meer en meer als achterhaald beschouwd. Wie zich inlieten 
met verzekeringsmaatschappijen zouden, aldus Scholte, het apocalyptische ‘merk-
teeken van het beest aan voorhoofd en hand’ ontvangen en door plagen worden ge-
troffen.98

16.5 Kerkelijke tucht 

De ‘ware kerk’ is volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis te herkennen aan de 
handhaving van de kerkelijke tucht. De kerken van de Afscheiding waren er op ge-
brand op dit punt het verschil te maken. In De Reformatie viel te lezen dat ‘de rasp- en 
tuchthuizen vervuld zijn met menschen, die leden heeten van het Hervormd kerk-
genootschap, en op wie nooit eenige kerkelijke tucht is toegepast.’99 Hoe werd het 
ideaal van een gezuiverde kerk door de Amsterdamse afgescheidenen nagestreefd? 

16.5.1 ‘sabbathschending’
De kerkenraad gaf hoge prioriteit aan de handhaving van de ‘sabbatsrust’. De gebe-
zigde terminologie verraadt een sterke puriteinse doorwerking.100 Binnen de gere-
formeerde orthodoxie vond in de 17e eeuw veel discussie over de zondagsrust plaats. 
De synode van Dordrecht had zich in gematigde zin uitgesproken. De Zuid-Holland-
se synoden in de jaren 1620 wezen een exclusief puriteinse zondagsvisie zelfs van de 
hand. De kwestie vormde decennia lang het belangrijkste strijdpunt tussen de rich-
ting van de voetianen en de coccejanen. De voetianen stelden dat het sabbatsgebod 
bij de schepping was ingesteld en eeuwig van kracht bleef. Op gezag van Christus 
hadden de discipelen de sabbat naar de zondag verplaatst. De coccejanen relativeer-
den dit perspectief met hun heilshistorische theologie. De Nadere Reformatie volg-
de vol overtuiging de voetiaanse benadering. De term ‘zondag’ werd verworpen als 
een heidens overblijfsel, de nadere reformatoren spraken consequent over de ‘sab-
bat’ als ze de zondag bedoelden. Alles op de rustdag dient een geestelijk karakter 
te dragen, elke vorm van ontspanning is taboe. De Amsterdamse afgescheidenen 
sloten zich bij deze zienswijze aan. Het vierde gebod, zo stelden de Amsterdamse 
afgescheidenen in een adres aan de koning, maakt deel uit van ‘alle geboden der 

97 Zie het artikel ‘Verzekeringsmaatschappijen’ in: De Ref 1e S (1839) 158-163.
98 a.a. 161.
99 De Ref 1e S (1837) 319-321.
100  Voor een samenvatting: C. Graafland, W.J. op ‘t Hof en F.A. van Lieburg, ‘Nadere Reformatie: opnieuw een 

poging tot begripsbepaling’ in: DNR 19 (1995) 149-153.
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zedewet welke God gegeven heeft’.101 Dit gebod is gemotiveerd in Gods scheppings-
werk en geldt ‘voor alle redelijke schepselen zoo lang de aarde bestaat.’ Bovendien 
heeft Christus ‘dit gebod met de geheele zedewet der tien geboden voor altoos be-
vestigt.’102 Met een strikte zondagsheiliging konden de afgescheidenen zich goed 
van de rekkelijke hervormden onderscheiden:103 

De meerderheid dergenen die Christenen genaamd worden achten zich ook 
blijkens hetgeen openbaar op den Rustdag geschiedt niet verbonden om dit 
gebod zoo naauwkeurig te onderhouden, maar zij die den Heere vrezen, kun-
nen die meerderheid thans even zoo min tegen Gods woord volgen, als toen 
de Zaligmaker op aarde was en de meerderheid Hem op het kruis bragt.

In navolging van de puriteinen beschouwden de afgescheidenen de zondag dus als 
een verplaatste sabbat. Consequent spraken ze over ‘sabbath’ en ‘sabbathschen-
ding’. Deze visie was gemeengoed in de toenmalige orthodoxie. Wormser rekende 
in De kinderdoop (1853) de rustdag tot de fundamentele instellingen, waarmee het 
voortbestaan van de christelijke kerk was gemoeid. De rustdag behoorde – naast 
de kerk, de belijdenis en de kinderdoop – tot de instellingen, die de identiteit van 
ons land als christelijke natie fundeerden.104 Dit beendergestel aantasten was het 
lichaam van de kerk aantasten.105 Volgens Wormser staat de christelijke natie met 
de zondag tegenover het werkverbond van de Israëlieten.106 De zondag is een ‘on-
derpand van rust en vrede in God door de opstanding van Christus’.107 Die dag mag 
je niet verlagen tot ‘een dag van uitspanningen en uitspattingen’ en ‘vadsige rust 
en ledigheid’. Groen van Prinsterer riep christenen op in actie te komen tegen het 
wetsvoorstel op de schutterijen, waarbij de zondag niet werd ontzien.108 Maar de 
afgescheidenen waren hem voor. Zij namen in 1845 het initiatief tot een breed pro-
test tegen deze vorm van gedwongen ‘sabbatsschending’.109 Voor de afgescheidenen 
was elke vorm van niet-noodzakelijk zondagswerk uit den boze. Nauwkeurig pro-

101 Adres aan koning (1845).
102  Met verwijzing naar Matteüs 5:17-19 (Christus was niet op aarde gekomen om de wet te ontbinden, maar om 

haar te vervullen).
103 CB 410: Adres wegens de wet op de Schutterijen aan de Koning, 6.2.1845.
104  Wormser, Kinderdoop 9, 44. Wormser was van mening dat Nederland als gedoopte natie, met een 

geschiedenis van twaalf eeuwen christendom, recht had op een christelijk bestuur en op handhaving 
van de christelijke instellingen (118). Hij noemde de ontheiliging van de sabbatsrust ‘het nimmer falende 
kenmerk van nationale ontzedelijking’(123).

105 Wormser, a.w. 10.
106 Wormser, a.w. 44.
107 Wormser, a.w. 109.
108 Groen aan Da Costa, 26.10.1844 (Brieven I, 178).
109  Op dit punt hadden niet Wormser en Groen het initiatief genomen, maar de afgescheidenen die de adressen al 

klaar hadden toen Groen zijn brief (d.d. 26.10.1844) aan Da Costa schreef. Op 31.10.1844 besloot de Provinciale 
Vergadering Noord-Holland ‘dat er adressen aan de Hooge Regering zullen ingezonden worden om te verzoeken 
dat er bij de nieuwe wet op de Schutterijen bepaald worde, dat alle werkzaamheden die niet volstrekt noodzakelijk 
zijn, ook niet op den dag des Heeren van de Schutters gevorderd worden.’ De notulen van 4.2.1845 melden dat het 
rekest naar de koning was verzonden (vgl. CB 410: Adres wegens de wet op de Schutterijen aan de Koning, 6.2.1845).
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beerden ze vast te stellen wat wel of niet noodzakelijk werk was. Een van de steeds 
terugkerende zaken is het verkopen van melk op zondag. Er werden ‘buitengewone’ 
kerkenraadsvergaderingen over deze kwestie uitgeschreven, zoals de bijeenkomst 
op 21 juni 1837 in aanwezigheid van de predikanten Scholte en Van Velzen.110 Zes 
gemeenteleden hadden zich te verantwoorden. Melk verkopen op een warme zon-
dag was nodig, oordeelden zij, anders kreeg de bakker bedorven melk geleverd. 
Ook misten ze de afzet op zaterdag vanwege de Joodse sabbat. Maar de kerkenraad 
hield voet bij stuk. Melk kon zondags best bewaard worden ‘in een kuip met frisch 
water gevuld’. En stoppen met de zondagse verkoop leverde, aldus een van de ou-
derlingen, geen schade op ‘maar merkelijk voordeel en des Heeren zegen’. Ook de 
beide predikanten vonden dit zondagswerk niet te tolereren. Van Velzen hield de 
ontboden gemeenteleden Gods vloek voor, ‘bedreigt aan hun die ‘s Heeren geboden 
overtreeden’. Veel richtte het niet uit, een half jaar later speelde dezelfde kwestie 
opnieuw.111 Het lukte de afgescheidenen niet goed om tot een eensgezind standpunt 
te komen. De provinciale vergadering van november 1845 besloot dat een melkboer 
die zondagochtend melk naar de bakker bracht censurabel was.112 Twee jaar later 
was de provinciale vergadering aanmerkelijk minder zeker van haar zaak. Van Vel-
zen schreef in 1852 aan collega D. Postma: ‘Ik denk dat in al dergelijke gevallen deze 
weg de beste is, dat eerst door kundige en vertrouwde mannen worde onderzocht 
of het bedoelde werk onder de werken van noodzakelijkheid kan gebragt worden. 
Blijkt het tegendeel dan zouden zij die zich daarmede ophouden onder censuur ge-
bragt worden.’113

Ook bij andere beroepen speelde de kwestie van de zondagsarbeid.114 Zo werkte 
een gemeentelid op zondag als kamerbehanger. En Johannes Bartens was bij het 
stedelijk belastingkantoor verplicht zondagswerk te verrichten. Hij beloofde de 
kerkenraad daartegen bezwaar te maken. De Vries ontkwam niet aan zondagsar-
beid door zijn ‘verbintenis aan het Waterwezen’. Een baan bij een logementhouder 
vond de kerkenraad niet acceptabel, maar wat te denken als een zeventienjarige 
knecht in een winkel werkte ‘om op te passen in den winkel en verkoopen voor zijn 
patroon’. De kerkenraad koos voor gedogen. Maar deed dat niet bij broodbakker J. 
Heineman die zijn winkel op zondag openhield. De bakker bedankte voor het lid-
maatschap, maar bleef wel bij de afgescheidenen kerken.

110 Not 67, 21.6.1837; Not 81, 25.8.1837, art. 4.
111 Vgl. Not 82, 1.9.1837, art. 4; Not 92, art. 4, 9; Not 96, 1.12.1837, art. 7; Not 97, 8.12.1837.
112 Not 11.2.1845, art. 3; Not 28.10.1845, art. 1; PVNH 6.11.1845, art. 5; PVNH 4.11.1847.
113 Van Velzen aan Postma, 10.12.1852.
114  Bij een kamerbehanger (Not 12.7.1842, art. 8), ambtenaar stedelijke belasting (Not 99, 22.12.1837), het 

waterwezen (Not 142, 16.8.1838, art. 3), logementhouder (CB 158: KR aan KR Utrecht, 28.6.1839), knecht in 
winkel (Not 1.9.1857, art. 6), broodbakker (Not 6.4.1864).



399Het kerkelijk leven (II)

Ook in andere zaken speelde de kwestie van de zondagsheiliging een rol.115 Zo wer-
den in maart 1837 bij het uitgaan van de kerk kaartjes uitgedeeld als reclame voor 
het bedrijf van een gemeentelid: laakbaar, oordeelde de kerkenraad. En de kinderen 
van Bouthoorn hadden zich zondags vermaakt met schaatsen: niet acceptabel vond 
de kerkenraad, want de dag des Heren was bestemd om God te dienen, niet om te 
misbruiken voor ‘zondig plezier’. Het was eveneens verboden op zondag naar ‘eenen 
tuin van openbare vermakelijkheid’ te gaan. Veel werd gediscussieerd of je zondags 
met een rijtuig naar de kerk mocht komen. En was het doopouders toegestaan een 
rijtuig, slee of rolkoetsje te huren, opdat de moeder van het kind dan bij de doop 
aanwezig kon zijn? Van Velzen had er geen moeite mee: ‘De Heere is ook een Heere 
van de sabbat’ en wat ‘tot den dienst des Heeren verrigt werd’ kan niet ongeoorloofd 
zijn. Maar de diakenen prefereerden dat de moeder thuisbleef om onnodig reizen 
te voorkomen. Nog halverwege de jaren 1860 liep deze kwestie hoog op.116 Er werd 
een schrijven bij de kerkenraad ingediend van 33 leden die om tuchtmaatregelen 
vroegen tegen leden die ‘toch met den rijtuig komen, om hun kind te laaten doopen.’ 

Leden die zich aanhoudend schuldig maakten aan zondagsontheiliging werden 
vermaand en – bij geen betering van gedrag – gecensureerd. Daarbij werd de ker-
kenraad regelmatig geadviseerd door de predikanten Brummelkamp, Van Raalte, 
Scholte en Van Velzen.117 Toen Neeltje Diepgrond doorging met melk verkopen op 
zondag, werd haar huis geschrapt van de lijst met locaties voor de kerkdiensten. 
Zo’n ontheiligd huis kon geen bedehuis zijn. Toch was de kerkenraad huiverig voor 
het trekken van de uiterste consequentie: excommunicatie.118 Wat moest je aan 
met molenaar Tolmer, die bij langdurige windstilte op zondag ging malen omdat de 
bakkers anders gebrek aan meel kregen?119 De kerkenraad toonde begrip. Maar er 
waren ook situaties waarover geen twijfel bestond: een schoenmaker die op zondag 
werkte, of iemand in een suikerraffinaderij of tapperij of als baardscheerder – dat 
kon echt niet.120

16.5.2 rond huwelijk en seksualiteit
Een exposé van Wormser, waarin hij het roemen in de menselijke natuur bekri-
tiseert, geeft een inkijkje in het gangbare denken over seksualiteit.121 Hij stelde: 

115  Over de kaartjes zie Not 47, mrt 1837; over schaatsen zie Not 103, 19.1.1838, art. 8; CB 86, brief aan KR 
Kockengen, 31.1.1838); over gebruik rijtuig op zondag zie Not 6.7.1841, art. 9; Not 1.2.1848, art. 1; Not 
23.12.1851, art. 2; over bezoeken openbare vermakelijkheden zie Not 5.7.1842, art. 10; Not 11.7.1848, art. 2.

116 Ingekomen stukken van de kerkeraad Amsterdam 1836 e.v.j. (SA-A’dam, PA 743A).
117  Not 18, ongedat. [begin aug. 1836]; Not 19, 10.8.1836; Not 48, mrt 1837, art. 6; Not 52, april 1837; Not 54, eind april/

begin mei 1837; Not 62, art. 10; Not 78, 16.8.1837, art. 4-5; Not 85, 22.9.1837, art. 12; Not 94, 17.11.1837, art. 4; CB 74.
118  Twee keer een expliciete vermelding van excommunicatie ten gevolge van zondagswerk (CB 118: afsnijding 

Bömcke wegens ontheiliging dag des Heeren, 1.6.38 en P.J. Rotteveel, na twee jaar vermaning wegens 
‘sabbatsschennis’ (Not 29.11.1839, art. 10)). 

119  Over de molenaars: Not 28.6.1842, Not 5.7.1842, art. 2; Not 21.8.1849, art. 2; Not 25.9.1849; Not 9.11.1852, art. 3.
120  Schoenmaker in Not 27.6.1848, art. 6; suikerraffinaderij in Not 17.9.1850, art. 2; tapperij in Not 16.5.1852, art. 

3; baardscheerder in Not 22.11.1853, art. 5.
121 Wormser, De Kinderdoop 73-75.
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‘alom’ speelt bij het spreken over voortplanting schaamte een grote rol. Ieder vindt 
het ‘onkiesch’ om openlijk te spreken over ‘den oorsprong en de geboorte van den 
mensch.’ Zowel de natuur als de Bijbel omringen de voortplanting met ‘beschaamd-
heid en schaamachtigheid’. Waar mensen, al was het slechts met woorden, buiten 
die ‘diepste afzondering en verborgenheid’ treden, gaat ‘schaamachtigheid’ over in 
‘schandelijkheid’. Het valt op hoezeer Wormser seksualiteit betrekt op de zondeval. 
Alles rond seksualiteit bewijst de schandelijke zonde van Adam en Eva in het pa-
radijs, die na de zondeval hun schaamdelen bedekten – voor Wormser het ultieme 
bewijs dat de zonde in de mens ‘bepaaldelijk zijn voorttelingsvermogen’ had aange-
tast. Vandaar de besnijdenis van jongens aan dát deel van het lichaam ‘waaraan de 
schandelijkheid en het diepaangrijpend karakter der zonde zich het duidelijkst heeft 
geopenbaard.’

Schaamte of niet, in de Afgescheiden Gemeente werd vrolijk getrouwd. Wat wa-
ren de springende punten om op te letten? In de eerste plaats dat er geen huwelijken 
met ongelovigen werden gesloten. In een brief aan De Cock memoreerde Scholte dat 
in Amsterdam een gemengd huwelijk tot afsnijding van de gemeente had geleid: 
‘Ook zo komt scheiding tussen Gods volk en de kinderen der wereld openbaar.’122 
Scholte legde een verband met Genesis 6: de vermenging van de zonen Gods met de 
dochters der wereld. 

Natuurlijk boterde het niet altijd tussen echtelieden, toch maken de notulen 
slechts twee keer melding van een echtpaar dat in ‘verlating’ leeft en niet onder één 
dak verblijft.123 Echtscheiding kon alleen worden aangevraagd als één van de part-
ners in ‘daadlijk’ overspel leefde. Een vrouw die alsnog van haar man wilde schei-
den vanwege een situatie van overspel zes jaar geleden, kreeg van de kerkenraad 
geen toestemming. Dat haar man inmiddels in de Utrechtse gevangenis vastzat op 
verdenking van moord op een zwangere ‘dienstmaagd’, leek de kerkenraad niet re-
levant.124 Wél doorslaggevend was: de man had een sterke neiging ‘tot vleeschelijke 
genietingen’, zou de vrouw van deze man scheiden dan zette dat de deur open ‘tot 
grootere zonde’. En een christin is geroepen haar vijand lief te hebben, ‘hoe veel te 
meer dan een eigen man hoezeer hij het ook verdorven heeft.’

Wanneer gebleken was dat vóór de huwelijkssluiting seksuele gemeenschap had 
plaatsgevonden, koos de kerkenraad voor een vermaning door twee ouderlingen. 
Een publieke schuldbelijdenis in de kerk was niet aan de orde.125

Soms kwam een situatie van overspel aan het licht. Toen een gehuwde broeder 
een relatie met een ongehuwde zuster aanging – beiden waren lid van de gemeente 
– sprak de kerkenraad hen indringend toe. Het stel ontvluchtte Amsterdam, maar 

122  Scholte aan De Cock, ongedat [1839; Scholte informeert De Cock over het vrijheid aanvragen door de 
Utrechtse gemeente (Arch. De Cock, GA-Kampen). Vlg. Not 86, 29.9.1837, art. 11: lid Kan wil trouwen met 
wed. van de Linden, maar zij is een ‘onkundig en wereldsch mensch.’

123 Not 92, 3.11.1837, art. 9; Not 99, 22.12.1837.
124  CB 230, 20.1.1841: KR aan Kockengen; vgl. CB 206 met vermelding van de gevangenschap van vader en zoon ‘in 

een donker gat’ in Utrecht. De dienstmaagd was thuis dood aangetroffen en bleek om het leven te zijn gebracht.
125 Not 60, art. 10, ongedat. [1837].
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werd via een bericht in Scholtes blad De Reformatie in Rotterdam achterhaald bij 
hun zoektocht naar een woning. Eerst kregen ze een brief van de kerkenraad toe-
gestuurd.126 Korte tijd later reisde Van Velzen naar Rotterdam om hen nogmaals te 
waarschuwen: ‘elk oogenblik van vereeniging is nieuw overspel en echtbreuk’.127 
Toen ze later een levenloos kindje kregen repte de kerkenraad van ‘de ellendige le-
venlooze vrucht van zijne overspelige levenswijze’.128

Eenmaal stond het onderwerp ‘ongewenste seksuele intimiteit’ op de agenda. In 
augustus 1837 kwam een vrouw de kerkenraad melden dat ze lastig gevallen was 
door een knecht uit de gemeente. Twee maanden later kwam de beschuldigde zelf 
ter vergadering. Wormser wees hem op het voorbeeld van Annanias en Saffira en 
‘des Heeren Alweetenheid’. De kerkenraad had wel vermoedens maar geen bewijs.129

Ook eenmaal bogen de broeders zich over een situatie van mogelijk homoseksu-
eel gedrag van een gemeentelid. Overtuigend bewijs voor deze ‘gruwelijke zonde’ 
was er niet. Van Velzen hield rekening met de mogelijkheid van laster door derden 
voor eigen profijt.130 Het betreffende gemeentelid zou een 17-jarige jongen hebben 
‘overweldigd’ en met hem hebben gedaan ‘als een meisje’. Kort hierna kwam de aan-
geklaagde alsnog onder censuur te staan.131   

16.5.3 andere tuchtwaardige zaken 
Ook ten aanzien van andere zaken lette de kerkenraad op de leefstijl van de gemeen-
teleden.132 Het trouw bezoeken van de zondagse kerkdiensten viel daaronder, zo no-
dig zette de kerkenraad tucht in als leden vaak verzuimden. Ook vloeken, openbare 
dronkenschap, het spelen met kaarten en ‘publieke dobbelarij’ werden met censuur 
bestraft. En toen een weduwe haar kostje probeerde te verdienen met het verhuren 
van ‘zedeloze en zielverleidende’ romans, werd haar de toegang tot het avondmaal 
ontzegd. Vanuit de Nadere Reformatie was er grote weerstand tegen vermaak als 
toneel, mode, dobbelen en kaartspelen. Deze visie werkte door in de kerken der 

126  CB 66: Brief aan betrokkenen te Rotterdam, 13.11.1837. ‘Bedenkt dat gijlieden met iederen oogenblik het 
vastgestelden tijdstip nadert, waarop gij voor den Heere zult verschijnen om rekenschap te geven van het 
geen gijl. gedaan hebt in het ligchaam; dat alles dan zal achter blijven...indien  gij u verhard, en in uwe 
zonde sterft, alleen, ontbloot van alles, en zonder Borg voor uwe schuld, zult te doen hebben met Hem die 
voor de goddeloozen is een verteerend vuur en een eeuwige gloed!’

127 CB 72: Brief aan betrokkenen te Rotterdam, 26.11.1837.
128  Vgl. Not 77, 11.8.1837, art. 14; Brief aan KR Schiedam, 19.9.1837; CB 66, KR aan KR R’dam, 13.11.1837; CB 72: KR 

aan de betreffende gemeenteleden, 26.11.1837; Not 101, 5.1.1838, art. 8, 10; Not 117, 30.3.1838, art. 5;  CB 98: KR 
aan Scholte,  2.4.1838; de afsnijding vond plaats op 9.4.1838, zie CB 105: KR aan betreffende gemeenteleden, 
20.4.1838.

129 Not 80, 18.8.1837, art.7-8 en Not 90, 20.10.1837, art. 5-6.
130 Not 24.3.1846, art. 5; Not 31.3.1846, art. 2.
131 Not 21.4.1846, art. 5 en 26.5.1846, art. 6.
132  Over verzuim kerkdiensten (Not 1.6.1847, art. 4; Not 8.6.1847, art. 2), over dronkenschap (Not 54, ongedat.  

[mei 1837]; not 55; Not 16.4.1844, art. 3; Not 4.9.1849, art. 1), over kaarten en dobbelen (Not 4.9.1849, art. 1; 
Not 31.1.1840, art. 8), over huiselijk geweld (Not 25.10.1842, art. 1; Not 23.4.1844; Not 23.3.1852, art. 5); over 
diefstal (Not 8.8.1843, art.3; Not 31.10.1843, art. 2), over kermis (CB 697: KR aan B&W, 31.7.1849; Not 24.7.1849, 
art. 1; CB: KR aan B&W, 31.7.49.
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Afscheiding. Wormser noemde ‘comediën en bordeelhuizen’ in één adem.133 In 
de bekeringsgeschiedenis van Petrus van Veen gaat het over de verleidingen van 
kermis en loterij.134 Ook op gepaste kleding en haardracht werd acht gegeven.135 
Op 15 december 1837 waarschuwde de kerkenraad voor ‘wereldgelijkvormigheid 
in klederen, sieraden, haarvlechten, enz. bij jonge lieden en ouderen van dagen’ en 
de ‘schandelijke en ontuchtige opschik van vele kinderen, vooral meisjes’, die hun 
moeders imiteerden ‘die hen in wereldschen optooi en versieringen met goud en 
haarvlechten, voorgaan’. In 1854 werd opnieuw geklaagd over ‘toenemende hoog-
moed’, tot uiting komend in kledingstijl en haardracht van vrouwen.136

De kerkenraad raakte meer dan eens betrokken bij ruzies tussen gemeenteleden, 
zoals toen een gemeentelid ‘het eene oogenblik razende als een duivel zich betoon-
de en het andere oogenblik bidt en leest.’ Een ander lid had zowel zijn vrouw als de 
buren mishandeld, om vervolgens achter slot en grendel te verdwijnen.

Toen een gemeentelid in hechtenis was genomen op beschuldiging van diefstal, 
wachtte de kerkenraad de procesgang af.137 Nadat de rechter als strafmaat bepaalde 
‘een 1/4 uur te pronk stelling op het schavot’ en vijf jaar opsluiting, werd ook de ker-
kelijke censuur toegepast.

 Ook het uitgaansleven hield de gemoederen bezig. Elke zomer was er in Amster-
dam drie weken lang kermis op de jaarmarkt. De kerkenraad vond deelname onge-
oorloofd vanwege ‘de losbandigheid, onmatigheid, brassereijen en dronkenschap-
pen’. Deze afkeuring leefde breed in protestants Nederland. Een gecombineerde 
protestactie van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen met alle protestantse 
kerken deed het Amsterdamse stadsbestuur in 1847 besluiten de kermisperiode 
met een week in te korten en geen sterke drank meer te schenken.138 Tijdens de cho-
lera-epidemie in 1849 werd de kermis geheel afgelast, mede op verzoek van de Am-
sterdamse afgescheidenen.139 

133  Wormser, De Kinderdoop 124. Voor de vroege en wijdverbreide afwijzing van het toneel bij puriteinen en 
nadere reformatoren (bv. Udemans, Voetius, Wittewrongel, Belcampius en Saldenus) zie L.F. Groenendijk, 
‘De Nadere Reformatie en het toneel’ in: De zeventiende eeuw 5 (1989) 141-153 (www.ssnr.nl/pietas).

134  Petrus van Veen, Dertien avondgesprekken. In het 2e avondgesprek de combinatie van vloeken, drank, 
kaartspelen, zondagsvertier; in het 4e avondgesprek vloeken en kaartspelen; in het 5e avondgesprek: 
vloeken, herbergbezoek, kaartspelen; in het 6e avondgesprek: kermis, loten kopen, wijn drinken , komedie.

135 Vgl. CB 78: KR aan gemeente, 15.12.1837; Not 7.3.1854.
136  Not 7.3.1854, art. 2. De klacht was in een anonieme brief geuit; de kerkenraad riep de klager op in gesprek te 

gaan met de betrokken gemeenteleden.
137 Not 31.10.1843, art. 2.
138 Vgl. Evenhuis V, 210v.
139  Not 24.7.1849, art. 2; CB 697 KR aan B&W, 31.7.1849: ‘Wegens de losbandigheid en andere zonden waarmede 

de kermis hier gehouden wordt, en die daarvan niet schijnen geweerd te kunnen worden, achten wij 
haar altoos ongeoorloofd, eene oorzaak van jammerlijke gevolgen voor velen en eene terging van Gods 
lankmoedigheid. Tegenwoordig heerst de Cholera. Deze ziekte is als eene roede Gods over ons land 
en over onze stad. Onmatigheid, brassereijen en dronkenschappen worden van veele geoordeeld haar 
te bevorderen. Bij deze omstandigheden de kermis toetelaten, zouden wij niet alleen strijdig met alle 
Godsdienst, maar zelfs met de redelijkheid moeten beschouwen.’
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Tenslotte was er de volkszonde van de ‘menigvuldige achterklap’ – het roddelen 
waartegen geen kruid was gewassen.140 Ook in De Reformatie werd bij dit ‘kerkver-
woestende’ kwaad de vinger gelegd.141 

16.5.4 de toepassing van censuur
Wanneer niet naar het vermaan van de kerkenraad werd geluisterd volgde een be-
kendmaking aan de gemeente met vermelding van de begane zonde, eerst zonder de 
naam van de betrokkene. Richtte dit niets uit dan volgde bekendmaking met naam. 
Hielp ook dat niets dan volgde excommunicatie of afsnijding van de gemeente:142

Beeft en siddert, alle gij goddelooze wereldlingen, alle gij onheilige verbondbre-
kers, voor de bediening van dat ambt. Ja, gij belacht menigmaal de Dienaars van 
Christus, vooral in onze dagen, wanneer zij u in Zijnen naam een eeuwig verderf 
aankondigen. Hier op aarde kunt gij het rampzalig vermogen hebben, om u te 
verharden tegen vermaning en tucht, maar eenmaal zult gij sidderende moeten 
ondervinden, dat alles, wat hier op aarde naar Gods ordonnantie gebonden is, ook 
in den hemel gebonden zal zijn. Ten zij gij u bekeert, gaat gij eeuwig verloren. 

Tegen ‘bijwoners’ – trouwe bezoekers, maar geen lid – konden geen censuurmaatrege-
len worden genomen. Daar werd soms handig gebruik van gemaakt. Eens dreigde de 
kerkenraad daarom alle namen van de ‘bijwoners’ bekend te maken aan de gemeente.143

De kerkenraad zat soms in de maag met het gedrag van minderjarigen. In decem-
ber 1837 werd geklaagd over ‘het zondige en goddelooze gedrag van vele kinderen 
en jonge lieden’.144 Ouders werden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, 
kinderen kregen te horen dat zij ‘bij voortdurende wederspannigheid tegen ouders 
en opzieners’ met kerkelijke tucht te maken zouden krijgen. Zelden kwam het ech-
ter zover.145 Alleen Wormser was overtuigd van deze  ferme aanpak.146 Waar in het 
Oude Testament de doodstraf tegen een opstandige zoon wordt geëist is vandaag 
een geestelijke bestraffing op zijn plaats:147 

140 CB 78: KR aan gemeente, 15.12.1837.
141 De Ref 1e S (1837) 320vv.
142 De Ref 1e S (1837), 324-325.
143 CB 78: KR aan gemeente, 15.12.1837 (8 pagina’s in de kenmerkende stijl van Wormser).
144 CB 78: KR aan gemeente , 15.12.1837.
145  In de notulen is slechts het voorbeeld van twee dochters uit één gezin te vinden, in april 1838 afgesneden; 

zie CB 89: KR aan gemeente, 9.2.1838; CB 94: bekendmaking censuur, 9.3.1838;  CB 98 KR aan Scholte, 
2.4.1838 (met verzoek de afsnijding te voltrekken); CB 107: bekendmaking afsnijding, 27.4.1838.

146  ‘Onze kinderen toch, die met ons begrepen zijn in Gods verbond, die als lidmaten van zijne Gemeente, even 
zoo veel als wij zelven, het bondzegel des H. Doop ontvangen hebben, en aan den Drieëenigen God zijn 
opgedragen, zijn juist daardoor van de kinderen der ongeloovigen onderscheiden, en moeten zulks door 
een Godzaligen en vromen wandel ook openbaar maken. Maar hoe veel smartelijker is het dan, wanneer wij 
moeten opmerken, dat sommigen hunner door hun gedrag de kinderen der ongeloovigen in vele opzigten in 
goddeloosheid schijnen te willen overtreffen’ (CB 89:  KR aan gemeente, 9.2.1838; voorgelezen op 11.2.1838).

147 Vgl. Deuteronomium 21:18-21.
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Daar het nu uit vele plaatsen van Gods Woord en onder anderen uit Mat-
th.XVIII en I Cor.V. duidelijk is, dat de Gemeente onder het Nieuwe 
Verbond, in alle zaken, waarbij onder het Oude Verbond de doodstraf 
gedreigd was, de verbanning van de Gemeente moet toepassen, zoo ge-
ven wij ulieden bij deze kennis, dat wij vreezen, dat wij daartoe, ten op-
zigte van de zoo even vermelde kinderen zullen moeten overgaan.

De provinciale vergadering Noord-Holland besloot in 1844 tot een andere afwikke-
ling: doopleden die zich onchristelijk gedroegen werden gerekend als ‘niet meer tot 
de gemeente behorend’.148

16.6 Het geleefde geloof

In het laatste deel van dit hoofdstuk worden enkele aspecten van het geleefde geloof 
behandeld.149 Veel onttrekt zich aan onze waarneming. Bijvoorbeeld hoe de rolver-
deling tussen man en vrouw in de praktijk eruit zag, hoe en hoe vaak er werd gebe-
den, wat aan bijbelstudie gedaan werd, hoe geloofsgesprekken plaatsvonden. Wel 
valt iets te zeggen over de liedcultuur, de beleving van ziekte en dood en de rituelen 
bij sterven en begraven.

16.6.1 liedcultuur 
Zoals bekend speelde bij het ontstaan van de Afscheiding de gezangenkwestie een 
belangrijke rol: veel afgescheidenen voelden grote weerzin tegen het verplichte lied 
uit de bundel Evangelische Gezangen van 1807. Dat zat vooral vast op de invloed 
van de verlichte denkbeelden in veel van die liederen. Hendrik de Cock kwalifi-
ceerde deze liedbundel als een ‘stinkende bron’ van ‘hoereliederen en sirenische 
minneliederen’, die ten doel hadden de gelovigen te misleiden.150 Toch wezen niet 
alle afgescheidenen de gezangen categorisch af. Aanvankelijk toonde Van Velzen 

148 Not. 31.10.1844 (de PVNH vergaderde in okt. 1844).
149  Een voorbeeld wat onderzoek naar bekeringsgeschiedenissen uit de 19e eeuw oplevert geeft A.Th. van 

Deursen, ‘Vreemdelingen in Mesech’ in F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden 85-106. Met aandacht voor 
gezinsleven, wonderlijke uitreddingen, huwelijkskeus, ziekte en dood.

150  H. de Cock, De zoogenaamde Evangelische Gezangen, de oogappel der vervoerde en verleide menigte in de Sijnodaal 
Hervormde Kerk, ja zelfs nog van sommige van Gods kinderen uit blindheid, en om dat zij dronken geworden zijn 
door den wijn haren hoererijen, nader nog getoetst, gewogen en te ligt bevonden, ja strijdig met al onze Formulieren 
van Eénheid en Gods Woord (Groningen 1835), opgenomen in Verz. Geschr. II, vooral 129-142.  De Cock voerde 
de volgende argumenten aan tegen het zingen van gezangen: 1. gezangen zijn in de kerk ingevoerd in 
tijden van verbastering en onvolkomen Reformatie (met het laatste doelend op het lutheranisme), God 
wees het getokkel van de liederen van zijn volk Israël af (Amos 5:23). De typeringen ‘psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen’ (Efez. 5:19 en Col. 3:16) interpreteerde De Cock – in navolging van de kantekeningen 
in de Statenvertaling – als onderscheidingen binnen de Psalmenbundel (p. 139); 2. de opstellers van de 
Evangelische Gezangen waren geen godzalige mannen van het kaliber Van Lodenstein en Sluiter, maar 
verklaarde tegenstanders van de leer van de gereformeerde belijdenisgeschriften; 3. de gezangen zouden 
de psalmen in de kerkdiensten verdringen, zie de Lutherse Kerk (p. 142). In De Dagon onzer dagen, gericht 
tegen de waardering die collega R.W. Duin had voor het gebruik van bijbelse gezangen, gaf De Cock als 
aanvullend argument: nergens in de gezangen kwam je de gereformeerde leer tegen van de drie-eenheid, 
de verkiezing, de volharding der heiligen, de erfzonde, het genadeverbond en de genoegdoening (Verz. 
Geschr. II, 411).
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in Drogeham zich bereid een gezang op te geven, maar stopte hij daarmee vanwege 
reacties uit de  gemeente.

Scholtes visie op de psalmen komt naar voren in een artikel dat hij van F.K. von 
Moser overnam en in De Reformatie becommentarieerde.151 Hierin werd de verwaar-
lozing van de psalmen gelaakt, hoewel de kerkvaders en Luther deze liederen had-
den aangeprezen als een goddelijke gave. Ook Calvijn werd met instemming aange-
haald: de psalmen peilen het wezen van de zonde, de diepte van Gods heiligheid en 
gerechtigheid; ze verwoorden de ervaringen van gelovigen in lijden, gebrokenheid, 
vertwijfeling en jubel; ze vormen een bron van troost en voedsel voor het hart; ze 
gaan de confrontatie aan met de menselijke onvolmaaktheid, eerzucht en gemak-
zucht. Scholte betoogde in een nawoord dat de psalmen onmisbaar zijn voor de over-
dracht van de ‘oude beproefde Gereformeerde Godsdienst’ aan de jonge generatie.152 
Het ‘zielsverdervend liberalisme’ had niet voor niets weinig op met de psalmen.153 
Scholte verwierp het pleidooi van Rhijnvis Feith – een van de drijvende krachten 
achter de bundel Evangelische Gezangen – om de psalmen te vervangen door ge-
zangen. Verder wees hij op Luthers voorrede in diens Psalmencommentaar.154 Ook 
roemde hij de ‘uitmuntende kantteekeningen’ in de Statenvertaling op de Psalmen. 
Als sterke punten van de psalmen noemde Scholte: ze bieden een samenvatting van 
de Bijbel, ze vormen geestelijke oefeningen, ze bevatten profetieën over Jezus Chris-
tus, ze zijn heilige meditaties bij kruis en tegenslag, ze ontmaskeren leugenpaden 
(psalm 119), ze wijzen mensen in nood op redding bij God (psalm 77, psalm 116), ze 
zien het raadsel van de voorspoed der goddelozen onder ogen (psalm 37), ze helpen 
je bidden voor de koning (psalm 72), ze doen je meeleven met het vaderland (psal-
men 33, 110, 118), ze doen je treuren als de Heer en Meester wordt verworpen (psalm 
12), ze verwoorden de verdrukking van Gods volk (psalm 28). Scholtes advies luidde 
dan ook: ‘Neem zoo dikwijls gij immer kunt die Psalmen Davids, den korten inhoud 
der ondervindingen van al Gods volk, in de hand.’155 

Bij de Amsterdamse afgescheidenen zijn signalen te vinden die wijzen op een 
afkeer van de Evangelische Gezangen. Zo weigerde Merckens in de Hervormde 
Gemeente de opgegeven gezangen mee te zingen, waardoor zijn kansen om ca-
techiseermeester te worden waren verkeken. Hij sloot zich bij de Afgescheiden 
Gemeente aan.156 Toen de afgescheiden dames Schuylenburg en Zeelt op 27 febru-
ari 1835 Willem de Clercq bezochten, was de gezangenkwestie één van de heikele 
gespreksonderwerpen. De réveilman schreef in zijn dagboek over de waarde die 

151  Scholte, Iets over de Psalmen. Uit het Hoogduitsch vertaald en met een naschrift vermeerderd door H.P. Scholte 
(Messchert & Höveker Amsterdam 1834) [iG]. Friedrich Karl von Moser (1723-1798) was een Duits jurist, 
politicus en journalist; hij stamde uit een adellijke, piëtistische familie uit Württemberg. Het door Scholte 
vertaalde artikel stond oorspronkelijk in de Evangelische Kirchenzeitung van E.W. Hengstenberg te Berlijn.

152 a.w. 3.
153 a.w. 17.
154 a.w. 20. Scholte voegde deze voorrede als bijlage aan zijn brochure toe.
155 a.w. 25.
156 Over hem: Dagboek Willem de Clercq, 1.2.1835,13.8.1836, 31.8.1836, 18.1.1837.
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de ‘vroomen’ toekennen aan het níet zingen van de gezangen, hoewel hij zelf daar 
anders over dacht.157 Ook oefenaar Petrus van Veen keerde zich tegen de evangeli-
sche gezangen: zoals Nabot tegenover koning Achab weigerde afstand te doen van 
zijn erfdeel, zo mocht ‘het voorvaderlijk recht’ niet worden afgestaan en verkocht 
voor een ‘bundel Baäls gezangen’.158 De psalmen waren op de conventikels geliefd. 
Couprie betoogde dat ‘honderden, zoo niet duizenden’ de hervormde kerkdiensten 
verzuimden om ‘zich met elkander te vereenigen, in het bidden, psalmzingen en 
bespreken van de zuivere Gereformeerde Waarheid’.159 Scholte vermeldt dat zijn 
zwager Jan Daniël Brandt op zijn huisorgel het ‘psalmgezang’ van enkele afgeschei-
denen begeleidde.160

Beroemd uit de tijd van de vervolgingen zijn de momenten dat een afgescheiden 
predikant een psalmvers aan de gemeente opgaf, daarmee overheidsfunctionaris-
sen overstemmend, zoals gebeurde in het pand van Budde.161 De afgescheidenen 
waren zeer gehecht aan de psalmen. In de suikerfabriek van Brandt hoorde de com-
missaris van politie op zondag 4 februari 1838 achter gesloten deuren een ‘herhaald 
psalmgezang’. Bij Verburg en zijn gezin werd ‘op onderscheidene uren, met de zij-
nen eene psalmgezang’ aangeheven, noteerde de toezichthoudende politie.162 De 
inhoud van de ruige psalmen bood herkenning in de grimmige sfeer die heerste 
ten tijde van de vervolgingen. Dienstbode Anna Oldekamp schreef aan het thuis-
front over het psalmgezang: ‘Zoo weet de Heere zijn vijanden ten onder te brengen 
en mogt Gods volk niet tot haar uitbraaksel terugkeren.’163

Het bronnenmateriaal laat zien welke psalmen geliefd waren. Wormser schreef 
over gelovigen ‘die Psalmen als 42:1 en 84:1 zoo lief kunnen en zoo gaarne willen 
zingen.’164 Petrus van Veen dacht aan psalm 42:1,2 in een situatie van veel donker-
heid.165 Hij noemt verder het zingen van psalm 23 op het conventikel, waarbij de 
woorden ‘mijn beker vloeit over’ een fysieke sensatie kon oproepen van hemelse 
blijdschap over Jezus’ overvloedige heilswerk.166 Van Veen startte zijn bediening als 
oefenaar met het opgeven van de psalmen 15, 16 en 25.167 In zijn autobiografie wor-

157  Zie het Dagboek van De Clercq bij deze datum. Overigens liet een andere réveilman, Capadose, zich in 
1827 kritisch uit over de evangelische gezangen, omdat die op veel plaatsen de leer van Gods vrijmachtige 
genade ondermijnden (Capadose, Des christens wettelijke strijd 27).

158 Petrus van Veen, ‘12e avondgesprek’ in: Dertien Avondgesprekken.
159 Couprie, Eenige aanmerkingen op den herderlijken brief 41.
160 De Ref 1e S (1837) 128.
161 Zie hoofdstuk 10.
162  Burgemeester Nieuwer-Amstel aan gouverneur, rapportages 25, 28 en 29.6.1837, 2.7.1837 in Noord-Hollands 

archief (toegang 16, inv. nr. 2835, band I).
163  De brief dateert uit maart 1837, vgl. Kaajan, ‘Document. Anna Oldekamp en de Afscheiding in Amsterdam’ 

in: Historisch Tijdschrift GKN  XIX (juni 2010) 34.
164  Wormser aan zijn vrouw, 3.7.1849, geschreven naar aanleiding van de cholera-epidemie in Amsterdam.
165 ‘13e avondgesprek’ in: Petrus van Veen, Dertien avondgesprekken.
166 ‘9e avondgesprek’ in: Dertien avondgesprekken.
167 ‘11e avondgesprek’ in: Dertien avondgesprekken.
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den door Van Veen tweeëntwintig verschillende psalmen aangehaald.168 Na het oe-
fenen gaf Middel eens psalm 32:1,3 op, door het volk ‘met veel verkwikking voor hun 
zielen’ gezongen.169 De somber getoonzette psalm 88 was de lievelingspsalm van de 
oude Saartje – een vrouw die worstelde met haar uitverkiezing.170 Zij gaf eveneens 
graag psalm 73:13 op, waarbij ze de voorlaatste regel veranderde in: ‘Mocht Gij dan 
zijn voor mijn gemoed, Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed!’ Vlak voor haar dood 
vond ze zekerheid over haar redding en sprak ze uit: ‘Nu moeten we voor het laatst 
hier beneden nog eens zingen’, waarbij ze psalm 89:1 opgaf:

Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid ’t allen tijd vermelden door mijn reên;
Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zoo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.

De vele aanhalingen van psalmregels in de brieven van dienstbode Anna Oldekamp 
laten zien dat zij van jongs af aan vertrouwd moet zijn geweest met het Psalmenboek.171 

Psalmen speelden een grote rol in de bekeringsweg. In zijn autobiografie noemt 
Middel de gelovigen ‘gekrookte rieten’, een beeld dat hij terugvoerde op psalm 119: 
een lied dat wel zesenzeventig keer smeekt om ‘ontdekking, losmaking, bekrach-
tiging, levendigmaking enz.’172 De angst om onverzoend voor God te staan kwam 
Middel te boven door het zingen van psalm 38 – nu wist hij zich ‘een verloste des 
Heeren’.173 Zijn zoontje Johannes zong alleen boetepsalmen, maar kort voor hij op 
5-jarige leeftijd stierf mocht hij uit psalm 7 zingen:174 

Ik zal het eeuwig Wezen prijzen,
Zijn recht de schuldig’ eer bewijzen,
En zingen ‘s Allerhoogsten lof,
Met psalmen, tot in ‘t hemelhof. 

168  Ps. 16:5,6; Ps. 17:8; Ps. 22:16; Ps. 23:3; Ps. 25:15,16; Ps. 32:1,3; Ps. 38:1,2,17,18; Ps. 42:1,2; Ps. 60:1,2; Ps. 63:1,2; Ps. 
66:6; Ps. 74:12,18; Ps. 91:7,8; Ps. 106:2,3; Ps. 116:1,2,3,5,7,8; Ps. 118:3,9; Ps. 126:3; Ps. 133:3; Ps. 134:3; Ps. 138:3; Ps. 
142:4,7; Ps. 143:2.

169 ‘12e avondgesprek’ in: Dertien avondgesprekken.
170  W.H. Gispen in: Jaarboekje voor de Chr. Geref Kerk in Nederland, 26 (1881); overgenomen in: Keurgarve. 

Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het Jaarboekje voor de Geref. Kerken in Nederland, 
verzameld door ds. G. Doekes (Nijverdal 1914) 119v [i].

171  Ps. 26 (‘de Heere kent mijn hart, is de harte-kender en nierenproever’; Ps. 73: 1 (‘Ja, waarlijk God is Isrels 
goed voor hem die rein zijn van gemoet. Hoe donker ook Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem 
vreezen’; Ps. 113 (‘Van deeze dag ben ik in zulk een verwondering, dat de Heere, die zoo hoog woont, dat die 
nog op mij nederzie’); Ps. 121 (‘de Heere, die kent mijn ingang en ook mijn uitgang’).

172 Middel, De armen van geest 4.
173 Middel, Gods menigvuldige reddingen 23.
174 a.w. 71-77.
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Ook bij Arend van den Brink valt de cruciale rol van psalmen bij zijn bekering op. 
Bang voor zelfbedrog vond hij rust in psalm 42. Een soortgelijk gebruik van de psal-
men is te vinden bij de 26-jarige jongeman uit Noord-Holland. In een brief aan Hen-
drik de Cock schreef hij dat de psalmen hem herkenning boden in geloofsstrijd en 
gevoelens van godverlatenheid. Hij citeerde ‘dat aangename versje’ uit psalm 6 in 
de berijming van Datheen.175 Uitzonderlijk, gewoonlijk werd geciteerd uit de Psalm-
berijming van 1773.176 

Mijn geest zich ook ontstellet, 
Zwaar verschrikking mij kwellet,
Vreeze maakt mij ontrust.
O Heere! Hooggeprezen. enz. 

Psalmen konden spontaan worden opgegeven, als uiting van dankbaarheid. Toen de 
diaconie op 1 november 1850 een zeer royale gift van buiten de gemeente in ontvangst 
mocht nemen, zongen de diakenen psalm 33:10.

Zijn machtig’ arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den HEER gerust;
‘k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust. 

Uit de notulen is bekend welke psalmen tijdens de kerkenraadsvergaderingen ge-
zongen werden.177 Met afstand op nummer één stond psalm 119:17.178

Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd’lijk licht bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich ‘t hart met mijne daden paren.

175 De Cock, Verz. Geschr. I, 410.
176 Digitaal te raadplegen: www.psalmboek.nl
177  Overzicht van hier gezongen psalmen (betreft 1836 tot halverwege 1837): Ps. 119 30x, Ps. 25 17x, Ps. 86 10x, 

Ps. 68 8x, Ps. 72 8x, Ps. 34 7x, Ps. 84 5x, Ps. 93 5x, Ps. 143 4x. Drie keer werd opgegeven uit psalm 19, 58, 73, 79, 
89, 90, 111, 130, 139; twee keer werd opgegeven uit psalm 30, 36, 42, 43, 51, 62, 74, 95, 99, 100, 103, 105, 134 en 
één keer werd opgegeven uit psalm 9, 21, 22, 27, 28, 31, 33, 46, 65, 67, 78, 80, 118, 131, 133, 147.

178  Werd 12x gezongen. Daarnaast was ook vers 3 geliefd: ‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!’ (4x). 
Psalm 86:6 werd 6x gezongen.
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Een ander geliefd vers was psalm 86:6.

Leer mij naar Uw wil te hand’len,
‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen ‘t ganse hart naar boven;
‘k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid

Populair was verder psalm 25, waarvan drie coupletten favoriet waren.179 Een ge-
liefd vers voor het eind van de vergadering was psalm 72:11180

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen;
en loov’ Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

De Amsterdamse afgescheidenen waren niet categorisch tegen het zingen van ge-
zangen. Bewijs daarvoor is het feit dat een kerkenraadsvergadering twee keer ein-
digde met een vers uit de Avondzang: ‘O grote Christus, eeuwig Licht’ en ‘O Vader, 
dat Uw liefd’ ons blijk’.181

Samengevat: de psalmen namen bij de Amsterdamse afgescheidenen een promi-
nente plaats in. Ze werden thuis en in de gemeente veel gezongen, ze werden over-
dacht en boden herkenning in aanvechting en geloofsvervolging. De liefde voor de 
psalmen gold de volle breedte van de afgescheidenen. Ook Scholte benadrukte het 
belang van de psalmen, hoewel hij vanuit zijn Lutherse achtergrond met het zingen 
van gezangen vertrouwd moet zijn geweest. 

16.6.2 dreiging van ziekte en dood
Wormser sprak over ‘de heilige kunst om getroost te leven en te sterven’ – een kunst 
die niet aan de wetenschap gegeven was, maar aan de kerk. In tijden van beproeving 
en in het uur van de dood had een mens veel meer aan ‘de heilige kunst om getroost 
te leven en te sterven’ dan aan ‘de wetenschap met haar vele vragen’.182 Hoe beoe-
fenden de afgescheidenen deze stervenskunst? De dood was nadrukkelijk in het 
alledaagse leven aanwezig. In zijn preken gaf Van Velzen pastorale adviezen voor 
het omgaan met rouw en gemis. Scholte riep ouders die hun kind hadden moeten 
begraven op te vertrouwen op Gods verbondsbeloften, een vertrouwen dat hij wei-

179  Ps 25:2 ‘HEER, ai, maak mij Uwe wegen’  (4x); Ps 25:6 ‘Wie heeft lust den HEER te vrezen’ (3x) en Ps. 25:10 
‘Hoed mijn ziel, en red z’ uit noden’ (4x).

180  5x gezongen; geliefd waren daarnaast Ps 34:4 ‘Des HEEREN engel schaart’ (3x) en Ps. 143:10 ‘Leer mij, o God 
van zaligheden’ (3x).

181 Not nr. 51, d.d. 11.4.1837 en Not nr. 53, ongedat.
182 Wormser, Kinderdoop 13.
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nig aantrof in de kerken van de Afscheiding:183

Ouders en opvoeders! Hoe wordt niet algemeen uw ongeloof aan Gods ver-
bonds-beloften openbaar, wanneer het den HEERE behaagt, om uwe kinderkens 
in hunne vroege jeugd tot zich op te nemen, hoe weinig troost schept gy dan 
uit de waarachtige toezegging Gods, u in zynen naam bij den H. Doop betuigd; 
hoe weinig wordt de taal van David na het sterven van zyn kindeke, uit uwen 
mond gehoord, en hoe onteert gy daardoor niet den HEERE, die u en uw zaad 
zyne belofte geschonken heeft, hoe verloochent gy daardoor niet uwe belydenis, 
waarin wy betuigen te gelooven, dat Christus zyn bloed niet min vergoten heeft, om 
de kinderkens der geloovigen te wasschen; als hy gedaan heeft om de volwassene.

Rouw en verdriet bleven Van Velzen niet bespaard. Zo stierf Van Velzens eerste 
vrouw Johanna Maria Wilhelmina de Moen in mei 1837 op 20-jarige leeftijd.184 Het 
jaar 1839 bracht hem opnieuw verdriet: op 4 juli 1839 beviel zijn tweede vrouw, Jo-
hanna Alyda Lucia van Voss, van een levenloze zoon. Enige maanden later – op 17 
oktober 1839 – stierf ook de moeder op 28-jarige leeftijd. Aan ouderling Jurjen R. 
Haitsma (1800-1847) uit Franeker schreef de predikant: ‘Gij weet zeker reeds welke 
zware slag de HEERE mij heeft toegebragt door mijne vrouw van mij weg te nemen; 
ik moet echter erkennen, hoewel ik het niet kan doorgronden, dat Hij wiens doen 
majesteit en heerlijkheid is, ook in deze zaak naar Zijne wijsheid heeft gehandeld.’ 
Levend in de schaduw van de dood valt op hoezeer Van Velzen uiting gaf aan dank-
baarheid voor de kleine dingen van het leven:185

Menigvuldig zijn de weldaden des Heeren; mogten wij geene derzelven ver-
geeten want het is God die ze ons bewijst. En wanneer wij gedenken dat 
Hij ons behalve de dagelijksche giften en uitreddingen Zijnen eigen Zoon 
geschonken heeft dan hebben wij eene onuitputtelijke stoffe om Hem 
voor die onuitspreekelijke gave te danken. Hij make ons dankbaar!

In 1842 balanceerde Van Velzen op de rand van de dood:186

Velen meenden ik zoude niet weer opgerigt worden, eenige dagen was ik buiten 
bewustheid. Gal en zinkingkoortsen hadden mij eenige dagen aangetast, nog 
scheen het alsof daar zenuwkoortsen bij zouden komen doch hiervan is slechts 
een klein beginsel geweest. Nadat ik weder tot bewustheid gekomen was en ook 
de koorts mij verliet was ik echter uittermate zwak, welke zwakheid alle mijne 
lichaamsdeelen als ook mijn verstand bevangen had. Doch de Heere heeft zijne 
almagt en goedheid verheerlijkt. Hij heeft de middelen ter genezing gezegend 
(…) En niet alleen dit, maar ook heeft de Heere naar Zijne onnaspeurlijke genade 

183  Scholte, Kort onderwijs in de leere der waarheid en de praktijk der godzaligheid, benevens de historie der Heilige 
Schrift, ten dienste van de jonge kinderen der Gemeente Jesu Christi (Golverdinge ’s-Gravenhage 1837) 4. Bij de 
belijdenis verwees Scholte naar art. 34 NGB.

184 Voor deze en volgende gegevens: Wesseling, Friesl. III, 70.
185 Van Velzen aan Van Raalte, 14.3.1842.
186 Van Velzen aan Van Raalte, 7.6.1842.
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in deze ziekte zich menigmaal met bijzondere klaarheid aan mij geopenbaard 
en mij toen ik eenigermate tot bewustheid kwam in zijne algenoegzaamheid 
vertroost (…) Mogt nu ook het aan mij als weder teruggeschonken leven hier op 
aarde tot Zijne verheerlijking en tot uitbreiding van Zijn rijk dienstbaar zijn. 

Enkele maanden later verwoordde Van Velzen opnieuw de kwetsbaarheid van zijn 
leven en de dankbaarheid voor pril geluk en zegen:187

Het is heden een jaar dat ik met mijne geliefde vrouw in het huwelijk werd be-
vestigd. Wij hebben in dat jaar reeds veel ondervonden. Beide had de Heere ons 
nabij aan den dood gebragt maar ook weer opgerigt (…) Wij erkennen dat de Heere 
goed en mild is. Hij heeft het ons aan niets laten ontbreeken en heeft ons ook een 
lief kind geschonken. Gedenken wij daarbij dat Hij de Oneindige dat alles aan 
ons bewezen heeft, en niet alleen deze tijdelijke weldaden maar Zijnen eenigen 
Zoon, die eeuwig dierbare gave heeft Hij in den kruisdood gegeven om ons van 
den dood en de straffe te verlossen en tot de hemelsche zaligheid te brengen.

Van Velzens gezondheid liet geregeld te wensen over:188

Wij zijn tamelijk wel behalve dat ik nu en dan veel door koude in het ligchaam 
heb te lijden. Ik schijn niet goed tegen het ongeriefelijke van het reizen vooral in 
dit jaargetij bestand te zijn. De belangstelling in het heil der Gemeenten drijft er 
mij menigmaal uit maar dikwijls breng ik weder een ongesteld ligchaam te huis. 

187 Van Velzen aan Van Raalte, 1.9.1842.
188 Van Velzen aan Van Raalte, 16.12.1842.

De overlijdensaangifte door Simon van Velzen van zijn zoon
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Maurits van Hall raakte op 26-jarige leeftijd besmet met tuberculose. In 1834 open-
baarde zich bij hem de ‘borstkwaal’ voor het eerst, vier jaar lang ging zijn gezondheid 
op en neer. Hij overleed op 15 augustus 1838 op 30-jarige leeftijd.189 Scholte plaatste 
in De Reformatie een In Memoriam, met een beschrijving van diens sterfbed:190

In zijne laatste ziekte had hij veel te worstelen met de ongesteldheid zijns lig-
chaams; doch ook dit heeft de Heere genadiglijk in de laatste dagen gelieven weg 
te nemen, zoodat hij met de grootste kalmte en bedaardheid over de dingen van 
Gods koningrijk kon spreken, en aan zijne veelvuldige betrekkingen de getuigenis 
geven, dat het waarlijk zaligheid is, om als een dood- en doemschuldig zondaar in 
Christus te gelooven, zonder op iets, dat in ons is, eenige rekening of aanspraak te 
maken. Met stervende lippen heeft hij rekenschap afgelegd van de hope die in hem 
was; die hoop is reeds verwisseld in genot. Met de volkomendste bewustheid van 
de zekerheid zijner zaligheid, door het geloof in zijnen Zielebruidegom, heeft hij 
zich een half uur voor zijnen dood op zijne legerstede begeven, en na het afscheid 
nemen van de tegenwoordig zijnde bloedverwanten, zijn hoofd ter ruste nederge-
legd, om in de eeuwige heerlijkheid op te waken, en verzadigd met Gods beeld, met 
zijne oogen God te aanschouwen. Zijne diep bedroefde, doch door God bijzonder in 
het geloof gesterkte, weduwe treurt, doch niet als degenen, die geene hoop hebben.

Aan Van Halls sterven verbond Scholte een oproep aan de levenden, die elk moment 
door de dood kunnen worden overvallen: 

Ach! dat zulk een stervend geloovige u verliefd mogt maken naar dien 
Zaligmaker, die de Zijnen zulk eene geloofskracht schenken kan. Hoe 
spoedig kan niet het einde van een iegelijk onzer dáár zijn, en wat zal 
het dan zijn, wanneer wij de gemeenschap met de wereld liever ge-
had hebben, dan de gemeenschap met God en met Zijn volk!

In kringen van het conventikel kon de naderende dood gepaard gaan met veel angst 
als er geen bewijs van een duidelijke bekering was. Middels zoontje Johannes kreeg 
op 5-jarige leeftijd de pokken.191 Hij lag doodziek en verlamd door angst op bed. Op 
de valreep mocht hij Jezus als zijn ‘lieve Zaligmaker’ vinden. Een ander voorbeeld 
is het sterven van Gispens oma, bijgenaamd de ‘oude Saartje’.192 Rond 1848 voelde 
zij haar levenseinde naderen.193 Ze beschouwde zichzelf als een verworpene, totdat 
een heerlijke gestalte op haar af kwam, haar bij de hand nam en naar een berg van 

189  Vgl. Groen aan Koenen, 1.8.1834 (BW II, 80) en Van Hall aan De Clercq, 1.11.1834. Over de vroege dood van 
Maurits van Hall schreef Scholte: ‘De bemoeijenissen in zijne bediening als pleitbezorger, in eene hoogst 
teedere en gewigtige familiezaak, waren de aanleidende oorzaken van de uitbarsting zijner laatste ziekte, 
wier kiem hij echter sedert lang met zich omdroeg’ (De Ref 1e S (1838) 193).

190 De Ref 1e S (1838) 191-196, m.n. 193v [iG].
191 Zie par. 7.2.: Middel, Gods menigvuldige reddingen 71-77.
192  W.H. Gispen in: Jaarboekje voor de Chr. Geref. Kerk in Nederland, 26 (1881) overgenomen in: Keurgarve. 

Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het Jaarboekje voor de Geref. Kerken in Nederland, 
verzameld door ds. G. Doekes (Nijverdal 1914) 108-130 [i]. De beschrijving heeft betrekking op het jaar 1840 
toen ‘oude Saartje’ 81 jaar was. Over haar: par. 6.3.

193 a.a. 128v.
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licht leidde. Het moet Jezus zijn geweest, want ze hoorde een stem zeggen: ‘Ik ben 
de weg, de waarheid en het leven.’194 Twee dagen lang zweeg ze. Toen kwam het ver-
lossende woord: ‘Geen schepsel zal ons scheiden van de liefde Gods, die daar is in 
Christus Jezus onzen Heere!’ Zielsverwanten huilden en dankten. Met een doods-
kleur op haar gezicht fluisterde Saartje: ‘Christus is alles’.

Ook het dienstmeisje Anna Oldekamp overpeinsde haar sterfelijkheid: ‘Al moest 
ik ook hier mijn leven om sukkelen, als ik dan maar op ’t eind van mijn leven de uit-
komst mogt overwinnen.’195 Ze overwoog ‘dat wij hier geen aardse tabernakelen te 
bouwen hebben, maar mogten wij maar meer uitzien of wij een gebouw hebben in 
de Hemel.’196 Anna Oldekamp overleed in 1840 op 23-jarige leeftijd. 

Als de cholera uitbrak gleed de schaduw van de dood over de stad. Deze besmette-
lijke ziekte was in 1832 vanuit India overgeslagen naar Europa. In november van dat 
jaar vielen in Amsterdam 779 doden te betreuren. De jonge advocaat Maurits van 
Hall en zijn verloofde Suze van Schermbeek boden zorg aan zieken en stervenden, 
terwijl vele patriciërs de stad ontvluchtten.197 In de zomer van 1849 vond opnieuw 
een uitbraak plaats. De brieven die Wormser aan zijn vrouw stuurde, laten drama-
tische taferelen zien die zich in Amsterdam afspeelden. Op 12 juni werden op één 
dag 50 personen het ‘Cholera Hospitaal’ binnen gebracht, 30 van hen kwamen te 
overlijden. Het bracht Wormser tot de volgende bespiegeling:198 

Bijna geheel Europa verkeert onder deze bezoeking des Heeren. Het kan voor het 
geestelijke leven nuttig zijn; wij leeren zoo meer van onszelven af, en op den Heere 
zien, en worden meer gewoon aan het denkbeeld van ieder oogenblik te kunnen 
sterven. Wij worden daardoor meer bepaald bij ons hart, om er de geesteloos-
heid, de hardheid, de weerstrevigheid van te gevoelen, om het des te vuriger 
den Heere aan te bieden opdat Hij het buige en knede naar Zijn welbehagen.

Dan gaat het snel: in de periode 5-25 juni raakten 466 personen besmet, 98 personen 
in drie dagen, zo schrijft Wormser op 27 juni. In juli nam de cholera verder toe, de 
dood greep overal om zich heen. Op 3 juli vertrouwde Wormser de volgende gedach-
ten aan het papier toe:  

Het is toch een wonderlijke zaak, dat wij, die de eerstelingen des Geestes ontvan-
gen hebben; die van den Heere Jezus zoo veel goeds weten, zooveel genadigs on-
dervonden hebben en nog ondervinden; die Psalmen als 42:1 en 84:1 zoo lief kun-
nen en zoo gaarne willen zingen; zoo afkeerig zijn van tot Jezus zelven en in Zijne 
onmiddellijke tegenwoordigheid te gaan, door den dood, die toch eenmaal komt 
(...) Wij dienen tenminste nu, nu de dood ieder oogenblik dreigt met verbrijzeling, 
los te laten van het werkverbond en alleenlijk te hopen op Gods goedheid en liefde.

194 Een woord van Jezus vermeld in Johannes 14:6.
195 Zie haar brief van 7.12.1836 (gepubliceerd door Kaajan p. 32). Zie over haar ook par. 11.2.
196 Zie haar brief ca Juli 1837 (gepubliceerd door Kaajan, p. 36).
197 Evenhuis V, 154-155.
198  Wormser aan Jans, Amsterdam 12.6.1849 (Janke Wormser-van der Ven verbleef enige tijd in huize  

Leeuwenburg bij Nichtevecht, vandaar de briefwisseling in het WH-archief (HDC VU)).
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Op diverse manieren zag Wormser God aan het werk in deze epidemie: in straf, in 
waarschuwing, in bevrijding (‘aflossing der vromen die weggenomen worden’), in 
oefening in geloof (‘om door dood en toorn henen te zien op Jezus, en in hem op Gods 
onveranderlijke genade’). 

De cholera-epidemie hing in deze tijd als een donkere wolk boven de synode van 
de afgescheidenen, die van 11 tot 18 juli 1849 vergaderde in het kerkgebouw aan de 
Bloemgracht.199 Eén van de afgevaardigden was de 30-jarige predikant A. Evers van 
Kockengen. Tijdens de vergadering werd hij onwel, waarna hij op bed ging liggen 
in een aangrenzend gedeelte dat door Van Velzen bewoond werd. De dokter kwam 
langs. Het adviseerde de patiënt de volgende dag naar zijn woonplaats terug te 
keren. Maar de situatie verslechterde in rap tempo. Evers zei ‘te gevoelen, dat hij 
ging sterven, maar gaf zijne hoop te kennen, dat hij spoedig bij Jezus zoude zijn, en 
betuigde, dat zijn geloof alleen steunde op de geregtigheid van Christus.’200 De be-
nauwdheid nam verder toe en de dokter kwam opnieuw. De vrouw van Evers die 
met spoed was ontboden zag haar man nog enkele uren ‘met den dood worstelen’. 
Toen de synode de volgende dag bijeenkwam ontroerde het bericht van het over-
lijden van Evers de afgevaardigden. De vraag werd gesteld of men de synode niet 
moest staken. Een afgevaardigde wist zich op dat moment te herinneren dat de Sta-
tenvertaling werd afgerond ‘niettegenstaande de pest hevig woedde ter plaatse’.201 
Ook nam men in overweging 

dat de tegenwoordige stemming der Vergadering het ontzag voor den 
God des oordeels, eenen gunstigen invloed op de behandeling der za-
ken hebben kon, en dat, terwijl vele vijanden, wanneer wij onzen arbeid 
staakten, eenen juichtoon zouden aanheffen, alsof God ons was tegen-
gekomen, integendeel vele opregten zouden bedroefd worden.

Het synodewerk werd gecontinueerd. Op de dag dat de synode eindigde – 18 juli – 
liet Wormser weten dat ook in het Diaconieweeshuis de cholera toesloeg, vooral 
onder de kleintjes: ‘Heden morgen vijf choleralijken uit het weeshuis begraven.’ Op 
8 augustus 1849 klinkt een sprankje hoop: de cholera nam af, in twee dagen nog 53 
gevallen. Weer zette het Wormser aan tot reflectie:

199 Voor een verslag van de gebeurtenissen: Hand Syn 1849, 432-434.
200  Brummelkamp had Evers als student opgeroepen meer te staan in de blijdschap van het geloof. Evers had de 

neiging zichzelf te veroordelen: ‘er is voor u geen hoop, de HEER heeft vergeten genadig te zijn. Dan steunde 
ik weer op mijn gevoel en geen geloof oefende ik in ’s Heeren gewisse beloften’ (Wesseling, Zeel. I, 145).

201  Over de doorwerking van dit vertelmotief in de piëtistische vertelcultuur: John Exalto, ‘Geen haar huns 
hoofds gekrenkt. Statenbijbel, pestepidemie en voorzienigheidsgeloof’ in: J. Exalto/  F.A. van Lieburg, 
Spoken op het kerkhof. Verkenningen van protestantse vertelcultuur (Zoetermeer 2009) 85-100. Tijdens de 
pestepidemie van 1635-1636 bleven de vertalers gespaard, een derde deel van de Leidse bevolking (15.000 
mensen) kwam om. 
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Gods woord leert ons overal, dat het eeuwige leven het doel is van het tegenwoor-
dige leven (...) Zoo wij het tegenwoordige leven te veel als doel beschouwen is alles 
ijdelheid der ijdelheden; beschouwen wij dat leven als middel van in het eeuwige 
leven in te gaan, dan verkrijgt alles op deze wereld zijne betrekkelijke waarde.

Eindelijk kon op 23 oktober 1849 het sein veilig worden gegeven. Het college van 
B&W vroeg alle Amsterdamse kerken ‘om den Allerhoogste te danken bij het op-
houden der Choleragevallen, door het wijken dezer vreeselijke ziekte.’

16.6.3 rondom de dood 

persoonlijke zegen als afscheidsritueel
Enkele keren is sprake van een afscheidsritueel geënt op het Bijbelse voorbeeld van 
Jakob, die zijn kinderen één voor één vanaf zijn sterfbed zegende. Middel beschrijft 
hoe zijn vader hem op soortgelijke wijze vanaf het sterfbed de handen oplegde en 
zegende en hem de klemmende oproep deed ‘om boven alles Christus tot Borg en 
Zaligmaker te kiezen.’202 Het maakte een onvergetelijke indruk. Ook Wormser ze-
gende vanaf zijn sterfbed de kinderen één voor één. 

begraven 
De kerken van de Reformatie waren vanouds beducht voor rouwdiensten, omdat 
die zomaar konden ontaarden in loftuitingen op de overledene.203 Daarom werd in 
de Dordtse Kerkorde een verbod op het houden van rouwdiensten opgenomen. In 
1829 kwam een eind aan het begraven in kerkgebouwen (met een ontheffingsver-
gunning kon het nog tot 1869).  Op de begraafplaats had de predikant gelegenheid 
een troostvolle toespraak te houden. Ook bij de afgescheidenen lijkt deze praktijk 
in zwang te zijn geweest. Een aanwijzing hiervoor is de mededeling in de notulen, 
naar aanleiding van het overlijden van synodeafgevaardigde Evers: Van Velzen zou 
de begrafenis bijwonen en ‘met inachtneming van plaatselijk gebruik eenige woor-
den van bemoediging en vermaning’ bij het graf spreken.204 Ouderling Weurman 
koos ervoor om zelf een toespraak bij het graf van zijn enige dochter te houden. Dat 
hij bij die gelegenheid tevens liet zingen, keurde de kerkenraad af.205 Dat moet dus 
ongebruikelijk zijn geweest.

202 Gods menigvuldige reddingen 4.
203  Onderstaande gegevens zijn ontleend aan David Bos, In dienst van het Koninkrijk 66v; vgl. Joris van Eijnatten 

en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis 203 (over de beperkte rol van kerk en geestelijkheid 
bij gereformeerde stervens- en begrafenisrituelen; ziekentroosters waren de aangewezen mensen voor 
stervensbegeleiding); Herman Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 623.

204 Hand Syn 1849, 434.
205 Not 16.3.1852, art. 3. 
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16.7 Terugblik

Dit hoofdstuk beschreef hoe de Amsterdamse afgescheidenen invulling gaven aan 
de praktijk van het geloof. Er werd veel geïnvesteerd in het catechetisch onderwijs. 
De Amsterdamse afgescheidenen kregen een unieke kans een eigen diaconieschool 
op te richten. In de ethiek speelden thema’s die hervormden en afgescheidenen met 
elkaar deelden. Gemeengoed was de visie op de standensamenleving als een orde-
ning Gods. Het streven naar ‘standsverheffing’ werd door hervormden en afgeschei-
denen veroordeeld. Ook de kermis werd aan beide kanten verfoeid als broeinest van 
zedelijke verwildering. Maar er waren ook thema’s waarbij de afgescheidenen zich 
graag profileerden als gezuiverde kerk die het veel nauwer met de Bijbel nam. Dit 
gold vooral de zondagsheiliging. Tenslotte werd het geleefde geloof geïllustreerd 
aan de hand van de liedcultuur die gedrenkt was in de psalmen. Ook werd gekeken 
naar de impact van ziekte en rituelen rondom het sterven.
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17. De diaconie 

17.1 De economische en sociaal-maatschappelijke context 

De eerste helft van de 19e eeuw was een tijd van economisch malaise in Nederland.1  
Amsterdam had in het tijdvak 1770-1840 te maken met recessie. In de 18e eeuw wa-
ren nijverheid, visserij en walvisvaart teruggelopen. De perikelen met Frankrijk en 
het conflict met België (1830) verslechterden de situatie. Nederland liep achter in het 
industrialisatieproces. In plaats van investeringen in nieuwe productiemethoden 
werd de voorkeur gegeven aan traditionele landbouw en kleinschalige nijverheid. 
De Nederlandse havensteden verloren de concurrentieslag met Londen, Hamburg, 
Bremen en Antwerpen. Handel en werkgelegenheid namen af. Een ambitieus pro-
ject als de aanleg van het Noord-Hollands kanaal (1819-1826) richtte weinig uit. Veel 
Amsterdammers raakten aangewezen op de armenzorg.2 Het enige lichtpuntje 
waren de inkomsten uit de handel met Oost-Indië. In Amsterdam zetelde de Ne-
derlandsche Handelmaatschappij.3 Koffie, suiker, tabak, thee en specerijen werden 
op de veiling verhandeld. De suikerraffinaderij was de belangrijkste economische 
sector in de hoofdstad. 

De economische neergang ging gepaard met verpaupering, slechte voeding, een 
hoog analfabetisme, alcoholisme, prostitutie, bedelarij en criminaliteit. Daar kwa-
men de cholera-epidemieën in de jaren 1832/33, 1848/49 en 1854/55 bij.4 Voeding 
en drinkwater waren van matige kwaliteit.5 Geld voor onderwijs of medische zorg 
ontbrak veelal. Tien procent van de Amsterdamse bevolking woonde in vochtige 
kelders.6 De stank van de grachten was ’s zomers niet te harden en dreef welgestelde 

1  De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan: Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam (Amsterdam 1976) 
13-103; H. Brugmans, Het nieuwe Amsterdam (Amsterdam 1925); H.M. Brokken (eindred.), 150 jaar Noord-
Holland (’s-Gravenhage 1990). Over armoede in de 19e eeuw: L. Frank van Loo, Arm in Nederland (Meppel 
1994) 174vv; Van Loo, ‘Den arme gegeven...’ (Meppel 1987) 47v; Van Loo, ‘Armenzorg’ in: AGN X, 417-434. Over 
de armenzorg in Amsterdam: M.H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850. Armenzorg als 
beheersings- en overlevingsstrategie ( Utrecht 1990); Auke van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten 
en vuil in de 19e eeuw (Amsterdam 2010); R. Aerts, P. de Rooy (eds.), Geschiedenis van Amsterdam III: Hoofdstad 
in aanbouw 1813-1900 (Amsterdam 2006).

2  H. Brugmans, Het nieuwe Amsterdam 108, 147; Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam 13-103. Landelijk steeg 
het percentage bedeelden van 10% in 1830 naar 16% in 1848 (vgl. Herman Selderhuis (red.), Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis 603.

3 Van Tijn, Twintig jaren 64.
4 Er was een toename van het aantal bedeelden van 22% tot 31,5% van de bevolking (Van Tijn, a.w. 127).
5 Brugmans, De arbeidende klasse 154vv.
6 Van Tijn, Twintig jaren 113-116.
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Amsterdammers naar hun buitenverblijven.7 De stad kende het hoogste sterftecij-
fer van het land. De zuigelingensterfte was dramatisch: slechts één op de vier baby’s 
haalde het eerste levensjaar. De gemiddelde levensverwachting lag in 1840 voor 
mannen op 30 jaar, voor vrouwen op 33 jaar.8 De door Van Velzen nauwkeurig bij-
gehouden lidmatenboeken laten zien dat de gemiddelde levensverwachting bij de 
afgescheidenen nog lager lag: 27 jaar. Sterfte kwam in elke leeftijdscategorie voor.  

Overledenen onder de Amsterdamse afgescheidenen in de periode 1838–1854

leeftijd 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

aantal 140 12 17 27 21 36 23 13 4 0

Kindersterfte onder de Amsterdamse afgescheidenen in de periode 1838–1854

leeftijd 0-3 mnd 4-6 mnd 0,5-1 jr 1 jr 2 jr 3 jr 4 jr 5 jr

aantal 26 20 17 17 18 8 10 6

In de 19e eeuw bepaalde de geboorte tot welke stand je behoorde. Algemeen heers-
te de overtuiging dat God dit zo had gewild. De armen waren respect en dank ver-
schuldigd aan de gegoede stand vanwege betoonde liefdadigheid. Anderzijds leefde 
de gedachte dat een te royale armenzorg armoede in de hand werkte, het nam de 
prikkel tot werken weg.9 Armoede werd vanuit de gegoede stand primair gezien als 
een gebrek aan beschaving, een gevolg van luiheid en gebrek aan zelfbeheersing. 
De werkelijke redenen van armoede – groei van de bevolking, gebrek aan werk, 
lage lonen – bleven veelal buiten beeld.10 De standensamenleving werkte in alle 
geledingen van de samenleving door: onderwijs (armenscholen),11 politiek (aristo-
cratie), kerk (rijken vooraan in fraaie banken). Artikel 85 van het Algemeen Regle-
ment schreef voor om de ambtsdragers te kiezen uit de ‘voornaamste leden’ van de 
gemeente’. Vele armen durfden niet eens de kerkdiensten te bezoeken.12 Een ander 
voorbeeld: Wormser verontschuldigt zich dat hij, hoewel niet afkomstig uit de ge-
goede stand, toch gaat schrijven over politiek en onderwijs.13 

Situaties van ziekte, ouderdom, overlijden van de partner en seizoenswerkloos-
heid konden gemakkelijk tot armoede leiden.14 Een kwart van de Amsterdamse 
7 a.w. 120.
8 Brokken, 150 jaar Noord-Holland 61.
9   Bernard Kruithof, “In de eerste plaats naar binnen werken, en dan zijn licht laten schijnen.’ Het Réveil en de 

sociale noden’ in: DNK 56 (2002) 4-17 [i]. Zie ook: Ido de Haan, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie 
van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw (Amsterdam 2003).

10 Vgl. Kruithof, a.a.
11  Zo waren er in Amsterdam 15 armenscholen, 6 tussenscholen en 20 burgerscholen, met resp. 9.000, 1.800 

en 2.000 leerlingen. Kinderen op de armenscholen werden opgevoed tot ‘tucht, gehoorzaamheid en vlijt’ 
(Van Tijn, Twintig jaren 111).

12 Holland rond 1840, 159.
13 Wormser, Kinderdoop 1.
14 Holland rond 1840, 132.
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bevolking was op de bedeling aangewezen. In de 19e eeuw was de armenzorg in 
handen van de kerk, de overheid sprong bij waar nodig. De diaconieën boden twee 
vormen van ondersteuning: permanent en tijdelijk. De permanente bedeling ging 
naar jonge weduwen, wezen, paupers, invaliden en ouderen. Tijdelijke bedeling 
werd verstrekt bij seizoenswerkloosheid, ziekte, epidemieën of strenge winters. 
De hulp werd in geld of natura aangeboden: brood, levensmiddelen, kleding en 
brandstof; maar ook door werkverschaffing, vergoeding van geneeskundige hulp, 
gratis onderwijs of het betalen van de begrafenis.15 De diaconie van de Hervormde 
Gemeente Amsterdam ondersteunde halverwege de 19e eeuw 20.000 armen met 
gratis onderwijs op diaconiescholen, ze vergoedde geneeskundige hulp aan 3.000 
personen, ze schonk tijdelijke ondersteuning in geld en brood aan 9.000 personen, 
ze bood permanente ondersteuning aan 6.000 personen. Ook zorgde zij voor opvang 
van bejaarden, ‘gebrekkigen’ en wezen in opvanghuizen (1.800 personen).16 

In deze sociaal-maatschappelijke context had de diaconie van de Afgescheiden 
Gemeente haar weg te vinden. Met één belangrijk verschil: de diaconieën van de 
andere kerkgenootschappen kregen geld uit de schatkist, de afgescheidenen niet.  
Om erkenning te verkrijgen had de gemeente moeten beloven nooit aanspraak op 
overheidssteun te maken.17 In 1851 deden de Amsterdamse afgescheidenen een ver-
geefse poging alsnog op de staatsbegroting te worden opgenomen.18 Deze uitzonde-
ringspositie leverde een grote lastenverzwaring op. In dit hoofdstuk wordt onder-
zocht hoe de Amsterdamse afgescheidenen hun armenzorg regelden. Het bewaard 
gebleven diaconie-archief biedt daarvoor een schat aan gegevens.19

17.2 Omvang van het diaconiecollege

Eerst iets over de omvang van de diaconie. In het begin telde de gemeente twee dia-
kenen: makelaar Nicolaas Obbes en suikerraffinadeur Jan Daniël Brandt. De groei 
van de gemeente noodzaakte tot uitbreiding van het aantal diakenen. Eind septem-
ber 1836 werd de diaconie versterkt met boekhandelaar Henricus Höveker en schui-
ermaker Coenraad Keer.20 Diaken Brandt verhuisde najaar 1837 naar Gorinchem. 
Op 9 april 1838 werd het diaconiecollege uitgebreid met landbouwer Abraham Ver-
burg en papierverkoper Dirk Lijsen.21 Eind 1839 trad meester grofsmid Siemon Cor-

15  Een eenvoudige begrafenis kostte al snel f 66, een bedrag waarvan een arbeidersgezin een hele winter van 
rond moest zien te komen (zie Holland rond 1840, 136v).

16 L.F. van Loo, ‘Armenzorg’ in: AGN X 427.
17  Zie CB 42: Adres aan de koning ter begeleiding van de Huishoudelijke Bepalingen, 14.6.1837. De gemeente 

beloofde zelf voor de godsdienst en de armen te zorgen ‘zonder op onderstand van het Rijk of eenige 
bezittingen, inkomsten of regten van het Nederlandsch Hervormde, of eenig ander in dit rijk erkende 
Kerkgenootschap, ooit aanspraak te maken’.

18 Not 27.5.1851, art. 4; CB 773: adres aan koning en Staten-Generaal, 15.6.1851.
19  In de literatuur over de Afscheiding vond ik alleen bij Wesseling enige aandacht voor het diaconale aspect 

(Friesl. I, 124-126; Friesl. II, 147, 305, 328; Friesl. III, 295, 400).
20 Not 25, 26.9.1836.
21  Zie Register diakenen. Abraham Verburg, geb. 1797, landbouwer, sinds januari 1843 ‘rustend diaken’; Dirk 

Lijsen, geb. 1803, papierverkoper.
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nelius Siemons toe. In 1844 werd het aantal diakenen uitgebreid van zes naar tien, 
wat een decennium lang zo bleef.22 Vermeldenswaard is een discussie uit 1838 over 
‘de al of niet noodzakelijkheid van Diakonessen in de gemeente.’23 Van een verdere 
bezinning wordt geen melding gemaakt.    

17.3 Criteria voor steun

Wie ondersteuning verlangde moest zich in de diaconievergadering melden. Elke 
dinsdagavond vergaderde dit college tussen vijf en zeven.24 De diakenen vroegen 
dan een toelichting bij de steunaanvraag.25 Niet iedereen durfde die stap te zetten. 
In sommige gevallen constateerden ouderlingen tijdens een huisbezoek grote ar-
moede, zoals in mei 1837 bij het gezin Koch. Hun ‘lijf en bedgoederen’ en hun Bijbel 
hadden ze moeten verpanden. Hierop schoot de diaconie dit echtpaar te hulp.26 In 
februari 1838 troffen ouderlingen het gezin Eigenhuis in behoeftige omstandighe-
den aan, in maart 1847 het gezin Nolte Klocke.27 

Om voor steun in aanmerking te komen golden de volgende criteria:   
• lidmaatschap van de gemeente.28 In november 1854 aangescherpt tot een lid-

maatschap van tenminste vijf jaar.29 Verzoeken van niet-leden werden niet 
in behandeling genomen.30 Wel steunde de diaconie de kinderen uit een hu-
welijk waarvan de afgescheiden ouder was overleden en de achterblijvende 

22  Zie verslag Van Velzen eind notulenboek 4, bij 3.9.1844. Het zijn: Hendrik Godfried Bömcke, Dirk 
Martelhoff, Jan Barger, Harm Barger, Hendricus Büter, Gerrit Jan Aalderink en Jan Jacob Straus. Op 
27 maart 1855 waren de volgende personen diaken: Jan Barger (meester kaarsenmaker), Harm Barger 
(meester kaarsenmaker), Jan Gerrit Aalderink (meester schoenmaker), Jacob Groenendijk (eigenaar van 
woningen), Abraham Mulder (eigenaar van woningen), Johann Cornelius Buhrmann (winkelier), Hendrik 
Koswee (schoenmaker) en Hendrik Hofstra.

23  Not 112, 9.3.1838, art. 4. Mogelijk ligt hier een relatie met de activiteiten van Th. Fliedner, die in 1836 in 
Kaiserswerth zijn diaconessenhuis had geopend en reeds tijdens zijn ‘Collectenreise’ in 1827 Amsterdam 
had bezocht. Zowel vanuit kringen van het Réveil als vanuit de Groninger richting was grote belangstelling 
voor dit Duitse pionierswerk. Het ging hierbij om ongehuwde diaconessen die zich bezighielden met de 
geestelijke bijstand van zieken (zie Mart van Lieburg, ‘Het vroege diakonessenwezen in Nederland (1836-
1886)’ m.n. 111-115. Het eerste diaconessenhuis werd in 1844 in Utrecht geopend (pp. 114, 117-121).

24  Vgl. Not 74, 28.7.1837 art.13;  Not 84, 15.9.1837, art. 19; Not 99, 22.12.1837, art. 5; Not 30.6.1840, art. 4;  Not 
24.10.1848, art. 4; Huishoudelijk Reglement art. 7; jaarverslag Van Velzen over 1841.

25 Vgl. Not diak 11.12.1849; 12.2.1850; 18.10.1853.
26 Not 60, ca 2.6.1837, art. 11; Not 63, ongedat., art. 3.
27 Not 109, 16.2.1838, art. 12 en Not 154, 2.11.1838, art. 11; Not 9.3.1847, art. 5.
28 Not 7.12.1841, art. 1.
29 Not 21.11.1854, art. 2.
30  Zoals een verzoek, ondersteund door de burgemeester van Ouder-Amstel, van iemand die geen lid was (Not 

28.12.1841, art. 3); een verzoek van G. Eigenhuis voor haar zus die geen lid was (Not 8.2.1842, art. 4); een 
verzoek van Jacob Rijts Visser, schoenmaker uit Hollum op Ameland, die in september 1843 f 400 vroeg 
om een ‘visschuit’ te kopen (Not 26.9.1843, art. 5); een steunaanvraag in juni 1844 van twee personen uit 
Schokland, omdat hun schip in vlammen was opgegaan (Not 11.6.1844, art. 6); een verzoek in januari 1851 
van iemand uit het Duitse Uelsen om een gift voor zijn reis naar Amerika (Not 22.1.1851, art. 2).
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ouder geen lid van de gemeente was.31 Een uitzondering op deze regel is de 
collecte die Van Velzen in maart 1844 voor de weduwe van predikant R.W. 
Duin organiseerde: zij behoorde niet tot de afgescheidenen.32

• ontoereikende inkomsten; wie nog vijf of zes gulden per week kon verdienen 
kwam niet voor steun in aanmerking, in dat geval kon je ‘niet tot de geheel 
armen’ worden gerekend.33 Ontvangen erfenissen werden op mindering ge-
bracht van de steuntoekenning.34

• arbeidsongeschiktheid; daarbij was van belang of iemand nog enig werk kon 
verrichten of niet.35 In de zomer was meer werk voorhanden dan ‘s winters.36 
Jonge mensen kwamen niet voor continue bedeling in aanmerking.37 

• goed gedrag; laakbaar gedrag kon aanleiding zijn de steunverlening in te trek-
ken, bijvoorbeeld als een gemeentelid te diep in het glaasje keek.38 Ook onre-
gelmatige kerkgang werd op die manier wel bestraft.39 Bij uitoefening van de 
kerkelijke tucht bleef evenwel het recht op bedeling bestaan.40

De bijstand uit de diaconiekas gold als aanvulling op andere inkomstenbronnen. 
Personen die het hele jaar ondersteuning ontvingen, beschikten bijna altijd over 
enige neveninkomsten, al was het maar ‘door geringe arbeid’ in de zomerperiode.41 
Zo konden de eindjes aan elkaar worden geknoopt.

Aan het gemeentebestuur gaf de diaconie door welke hulp men bood: geld, natura 
of een tegemoetkoming in schoolgeld aan armlastige ouders.42 

31  Weduwe Koch was geen lid van de gemeente, haar overleden man was dat wel geweest. Voor haar werd in 
augustus 1842 een extra collecte gehouden die f 23,97½ opbracht (Not 9.8.1842, art. 6); vgl. een soortgelijke 
situatie in Not 19.9.1843, art. 4.

32  Not 26.3.1844, art. 4. De collecte leverde f 48,51 op (Not. 25.6.1844). In juni 1844 deelde Van Velzen mee 
dat de collecte in Broek op Langedijk f 7,30 voor haar had opgeleverd. Kennelijk had Van Velzen andere  
gemeenten in Noord-Holland benaderd om mee te doen.

33 Not diak 11.12.1849.
34  Toen een weduwe een erfenis van f 1.000 kreeg moest zij dit bedrag aan de diaconie geven. Tot haar overlijden 

zou ze wekelijks f 2,50 uit de diaconiekas krijgen (Not 26.9.1843, art. 3). Groot was de verontwaardiging toen 
in januari 1849 een vrouw steun trok, zonder de diaconie te hebben ingelicht over een ontvangen erfenis 
van f 300 (Not 23.1.1849, art. 2; Not diak 8.11.1850).

35  Zo vonden de diakenen dat Hondebier best kon werken, maar dat hij te lui was. Hij kreeg geen ondersteuning 
meer, al beweerde hij zijn gezin niet te kunnen onderhouden (Not 8.11.1842, art. 2). 

36  Toen E. Boonstra (geen lid van de gemeente) in juni 1844 geld vroeg om als bezemmaker aan de slag te 
kunnen, kreeg hij als antwoord dat in de zomertijd genoeg werk te krijgen was (Not 4.6.1844, art. 5).

37  Not diak 29.1.1850. Not 23.11.1847, art. 6; vgl. de mededeling aan IJsbrand Verwoert te Uithoorn, naar 
aanleiding van zijn verzoek om onderstand: ‘dat het geene gewoonte is jonge menschen te bedeelen’ (Not 
22.1.1850, art. 2).

38 Not 54, Not 55, ongedat. [mei 1836].
39 Not diak 27.7.1852.
40 Not 16.11.1841, art. 4.
41 CB 385: KR aan B&W, 26.6.1844.
42  De opgaven aan B&W zijn ontleend aan de copieboeken (CB 270, 330, 366, 385, 385, 395, 408, 436, 576, 624, 

658, 713, 751, 806, 862).
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28 december 1841 60 4 januari 1848 127 
27 december 1842 62 9 januari 1849 104 
2 januari 1844 64 januari 1850 110
27 augustus 1844 106 14 januari 1851 95
21 januari 1845 106 27 januari 1852 96
16 januari 1846 126 januari 1853 97
9 januari 1847 125

Aantal personen dat bedeeld werd door de diaconie van de Afgescheiden Gemeente43 

Het hoge aantal bedeelden in de periode 1846-1848 hing samen met de strenge 
winters en de mislukte aardappeloogsten.44 In 1847 braken in Amsterdam heuse 
voedselrellen uit.45 Maar liefst een kwart van de bevolking was in deze tijd op de 
bedeling aangewezen.

17.4 Vormen van ondersteuning

De diaconie gaf de volgende soorten ondersteuning:46

• geld (permanent of tijdelijk). Wekelijks konden de arme leden van de gemeen-
te op dinsdagavond hun geld ophalen.47 De notulen van de diaconievergade-
ringen bevatten een overzicht van de uitgekeerde bedragen. Dezen varieer-
den van minimaal 20 cent tot maximaal f 2,50 per week, gewoonlijk 50 cent 
tot 1 gulden.48 Ter vergelijking: het loon van dagloners en arbeiders bedroeg 
rond 1840 gemiddeld 60 à 75 cent per dag en aan huur werd 50 à 60 cent per 
week betaald. In de periode juni 1849 tot juni 1850 verstrekte de diaconie we-
kelijks in totaal f 15,20 tot f 18,15 aan contanten. Bij ziekte vond een verhoging 
van de toelage plaats. Weduwen kregen een vast weekbedrag verstrekt. Ook 
werd financiële steun verleend bij schrijnende armoede, tijdelijke arbeidson-
geschiktheid of brandschade. In de strenge winter van 1854-1855 ontvingen 
alle arme leden een extra ondersteuning van 50 cent.49 

43  Tot 1844 werden alleen volwassen leden opgegeven, vandaar het lagere aantal. Vgl. CB 270: KR aan B&W, 
28.12.1841: ‘dat tegenswoordig zestig bejaarde personen uit onze Diacony kas bedeeld worden of trekkende 
zijn’ (‘bejaard’ = volwassen). Pas vanaf 27 augustus 1844 (CB 385) werden ook de kinderen opgegeven.

44  Dezelfde piek is te zien in Friesland. Wesseling vermeldt een verhoging van f 360 aan de armen in 1844 naar 
f 1.130 in 1846 (Friesl. I, 124-126; vgl. Friesl. II, 305). 

45 Herman Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 608.
46   Wesseling vermeldt hoe een Friese diaconie hielp met smeer, bonen, groente, brood, turf (Friesl. II, 328).
47  De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de notulen van de diaconievergaderingen (vanaf juni 1849).
48  Het weekgeld in een Friese gemeente bedroeg f 1,50; in een andere gemeente werden verschillende 

bedragen gehanteerd: 60 cent, f 1  of f 1,50 (Friesl. III, 295). In weer een andere situatie ontving iemand f 7 voor 
het timmeren van een schip (Friesl. III, 400). Ook werd eens f 25 aan een weduwe gegeven om een winkeltje 
te beginnen (Friesl. II, 328).

49 Vgl. Not diak 23.1.1855.
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• uitdelen van brood. Dit vond plaats in combinatie met een uitkering. De armen 
haalden roggebrood op tijdens de diaconievergadering.50 Deze broden wo-
gen 3 pond per stuk en werden per toerbeurt geleverd door vijf bakkers uit 
de gemeente.51 Een alleenstaand gemeentelid ontving één brood, een gezin 
twee broden. In 1849 en volgende jaren deelde de diaconie wekelijks tussen 
48 en 75 pond aan broden uit. De zogeheten ‘winterbedeling’ liep van begin 
december tot eind april. 

• uitreiking van aardappelen. Een enkele keer werden aardappelen meegegeven 
als aanvulling op de broden.52

• voedseluitreikingen in de winter. In de vorm van erwten, gort, meel, rijst of reu-
zel (vet). De voorraden werden gekocht met geld waarvoor afzonderlijk was 
gecollecteerd.53 Begin jaren 1850 was het vaste prik dat ’s winters twee keer 
een voedseluitreiking plaatsvond.54 Tijdens de strenge winters van 1853-1854 
en 1854-1855 verdubbelde de diaconie de voedseluitdelingen.55

• kleding, beddengoed, schoeisel. Diaken Coenraad Keer bezorgde ‘enig bedde-
goed’.56 Op een ander adres werd een ‘beddezak’ afgegeven.57 Ook regelden 
de diakenen de complete kleding voor de wezen Jan Nolte Klocke en Hendrik 
Hiddes: broeken, vesten, katoenen hemden, boezeroenen, borstrokken en 
schoenen.58 Kinderen van arme gemeenteleden kregen kleding en schoei-
sel.59 Van de niet-afgescheiden heer F. van Nas ontving de gemeente in 1850 
een uitzonderlijke gift van 1.100 gulden, bestemd voor kleding, beddengoed 
en voedsel. Een ouderling en diaken gingen op inventarisatie uit. Van de 38 
armste adressen werd een nauwkeurige specificatie gemaakt.60 Een diaken 

50 Vgl. bv Not 10.11.1846, art. 5 en Not diak 29.7.1851, waar over ‘roggebrood’ wordt gesproken.
51  In Not diak 5.6.1849, art. 5 wordt vermeld dat de eigen bakkers Bömcke, Van der Hengel, Van Wijk, Straus 

en Büter telkens een maand lang het brood leverden. In januari 1850 meldde zich hiervoor ook bakker 
Hagedoorn aan (Not diaconieverg. 29.1.1850; 12.2.1850, art. 2). De rekening van Hagendoorn werd niet 
akkoord bevonden: ‘missende de gewone korting’ (Not diak 26.3.1850). Dat de roggebroden drie pond 
wogen blijkt uit Not diak 29.7.1851 en uit het feit dat het aantal verstrekte broden altijd een veelvoud van 
drie was. Voor roggebrood werd gekozen omdat het goedkoper was dan tarwebrood.

52  Zo ontving een gezin dat door ziekte in ‘zeer behoeftige toestand’ verkeerde een ½ mud aardappelen. Ook 
een invalide echtgenoot kreeg een ½ mud aardappelen (Not diak 10.12.1850; 30.12.1850; 16.11.1852).

53 Not 11.11.1845, art. 2; CB 431, ongedat.
54 Not 15.1.1850, art. 1 en Not diak 22.1.1850, art. 1; 14.1.1851, 28.1.1851; 24.2.1852; 6.12.1853.
55 Vgl. Not diak 6.12.1853; 14.2.1854; 23.1.1855; 27.2.1855.
56 Not 24.8.1841, art. 4.
57 Not diak 16.11.1852.
58  Vgl. Not diak 26.6.1849, art. 1; 1.1.1850; 9.4.1850; 2.7.1850; 11.3.1851; 23.3.1852; 11.5.1852; 21.12.1852; 1.3.1853; 5.5.1853.
59 Not diak 17.7.1849 en 30.9.1851.
60  Not diak 8.11.1850, te weten: aan kleding 37 hemden, 15 kinderhemden, katoen voor 3 kinderhemden, 

13 borstrokken, 5 onderbroeken, 4 pandjes onderkleren, 14 paar wollen kousen, 1 japon, 4 rokken, 4 
kinderrokjes, 1 bovenbroek, 1 broek, 1 mantel, 1 jurk, 6 halsdoeken, 1 omslagdoekje, 1 Engelse leren broek, 
3 broeken, 1 hesje en 1 schoudermantel, 1 jas, 10 el katoen. Aan beddengoed: 34 lakens, 12 wollen dekens, 1 
kinderdeken, 1 beddentijk, 3 bedden, 4 kussens, 2 peluw. Aan schoeisel: 16 paar schoenen en 1 paar klompen. 
Vgl. verder: Not 1.11.1850; Not diak 5.11.1850 (‘ten einde de verarmde leden onzer Gemeente van benoodigde 
dekking, kleding en voeding te voorzien’); Not diak 3.12.1850 en 17.12.1850.



424

regelde de inkoop van wollen dekens per rol. Een ‘zeer behoeftig’ gezin kreeg 
tien hemden, schoenen, een broek en een ‘mouwvest’.

• turf in de winterperiode.61 Van de gift van Van Nas werd drie keer een partij van 
vijftig turven gekocht. In de strenge winter van 1853 kregen de armen twee 
keer een lading turf.62 

• plaatsing van bejaarden en hulpbehoevenden in tehuizen. In geval van ziekte of 
ouderdom vroeg de diaconievergadering plaatsing in een gasthuis of huiszit-
tenhuis aan.63 Om hiervoor in aanmerking te komen was een certificaat van 
de dokter nodig.64 Belangrijk voordeel van een dergelijke plaatsing was dat het 
onderhoud dan voor rekening van de regenten van het verzorgingshuis kwam. 
Wel bleef de diaconie verantwoordelijk voor de aanvullende bedeling.65 Door 
het gasthuis werd tevens de begrafenis geregeld.66 Als gemeenteleden in zulke 
huizen kwamen te overlijden, kregen de diakenen het beheer over de nalaten-
schap. Deze werd geveild en een deel van de opbrengst ging naar de gemeen-
te.67 Eenmaal werd een gemeentelid geplaatst in een ‘krankzinnigenhuis’.68

• geneeskundige hulp. Van de gift van Van Nas kregen twee arme gemeentele-
den de onkosten vergoed van 40 visites bij de dokter à 30 cent. 

• begrafeniskosten. De diaconienotulen noemen het bedrag van f  6,75 dat – ‘als 
naar gewoonte’ – hiervoor werd uitgetrokken.69 Ook werd een ‘½ graf en kist’ 
verstrekt ‘als naar gewoonte’.70 

• gratis onderwijs voor ouders die het schoolgeld niet konden betalen, vooral in 
de winterperiode. Er kwamen dertig kinderen hiervoor in aanmerking.71 

• incidentele hulpverlening, zoals een compensatie van tien gulden voor geleden 
brandschade72 of het betalen van achterstallige maandhuur (f 2,20).

61  Zoals valt af te leiden uit de mededeling dat weduwe Linnenkamp ’s winters extra geld kreeg ‘uithoofde zij 
geene turf bedeeling geniet’ (Not diak 8.1.1850).

62 Not diak 19.10.1852 en 4.10.1853.
63  Hiervan wordt melding gemaakt in november 1838, december 1841, januari 1850, oktober 1850, januari 1853. 

De Huiszittenhuizen waren de huizen van waaruit de bedeling aan ‘huiszittende armen’ plaatsvond, d.w.z. 
armen die niet in een gasthuis of tehuis waren gehuisvest, maar in hun eigen huis woonden. Deze vorm 
van armenzorg was afkomstig uit de kerk en kwam in de 17de eeuw onder de hoede van het stadsbestuur. 
Er was zowel aan de Oude als aan de Nieuwe Zijde een Huiszittenhuis. In 1808 zijn de beide instellingen 
samengevoegd onder het bewind van de Regenten van de Huiszittende Stadsarmen (bron: Handleiding 
Huiszittenhuizen, Stadsarchief Amsterdam [i]).

64 Not 109, 16.2.1838, art. 12; Not 154, 2.11.1838, art. 11.
65 Not diak 15.1.1850.
66 Not diak 23.12.1851 (over een weduwe die kwam te overlijden  in een gasthuis te Weesp).
67 Bijvoorbeeld een derde deel, te weten: f 28,67½ (Not diak 19.11.1850; 3.12.1850).
68 Not 24.8.1841, art. 4; Not 16.11.1841, art. 2; 2.8.1842, art. 6; 16.4.1844, art. 3; 24.3.1846, art. 1.
69  Not diak 6.11.1849. Vgl. gegevens bij J. Wesseling voor Friesland: begrafeniskosten f 11,40 en f 4,90 voor de 

kist (Friesl. I, 124vv), elders f 9 voor een kist (Friesl. II, 305).
70 Not diak 24.2.1852 en 9.3.1852.
71 Not 27.8.1844, art. 1; CB 395: aanvulling bij opgave CB 385, 27.8.1844.
72 Not diak 16.10.1849 en 5.5.1840, art. 3.
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• opvang van wezen.73 Omdat de afgescheidenen aanvankelijk niet over een ei-
gen opvanghuis beschikten, werden kostadressen in de gemeente gezocht.74 
Aandoenlijk is het verhaal van de wees Jan Nolte Klocke. De diakenen consta-
teerden in 1847 dat dit gezin ‘in zeer behoeftige omstandigheden’ leefde. De 
moeder was ziekelijk, de kinderen hadden ‘genoegzaam geene kleederen aan 
het lijf’ en op catechisatie kwamen ze niet. Toen de moeder in februari 1848 
overleed kwam de 14-jarige jongen voor rekening van de diaconie. Bij een 
gemeentelid waar hij was ondergebracht verdiende hij f 1,25 per week in de 
smederij.75 Op 12 juni 1849 gaf hij te kennen op de koopvaardijvaart te willen, 
maar de diaconievergadering gaf geen groen licht. In december 1850 sprak 
een diaken over ‘ongeregeld gedrag’ bij de wees, veroorzaakt door overmatig 
drankgebruik.76 De kerkenraad besloot hem bij de marine te plaatsen. Toen 
dat niet lukte werd gekozen voor de kolonie Veenhuizen. In maart 1852 waren 
de benodigde stukken in orde. Toen de 19-jarige jongen in tranen uitbarstte, 
kreeg hij een laatste kans. Het ging goed: op 5 mei 1853 haalde hij voor de 
laatste keer in de diaconievergadering zijn kledingstukken op, waarna de 
vergadering hem in gebed opdroeg. Een andere wees die bij de diaconie aan-
klopte was Hendrik Hiddes.77 In augustus 1849 werd hij bij een gemeentelid 
geplaatst voor f 2,50 per week. Het loon van de jongen ging naar de kas van 
de diaconie. Uit de geveilde inboedel van zijn vader kreeg Hendrik een vierde 
deel toegewezen (f 6,34 en een zilveren ketting).

Intussen verlangden de afgescheidenen naar een eigen weeshuis, zoals de hervorm-
den dat ook hadden.78 In 1852 waren de plannen klaar, maar het duurde tot 1864 al-
vorens ‘Eben Haëzer’ kon worden geopend.79 Het pand was multifunctioneel inge-
richt: behalve als weeshuis fungeerde het als ‘oude mannen- en oude vrouwenhuis.’ 
De diaconievergadering stelde regenten en regentessen aan, naast een ‘huisvader’ 
en ‘huismoeder’ die belast waren met het toezicht op de wezen. De eerste bewoners 
– negen wezen en tien weduwen – werden op de openingsdag in speciale kleding 
naar hun nieuwe huis geleid. Ouderling Nije, die ooit als oefenaar het woord voer-
de80 en nauw betrokken was geweest bij de oprichting van het weeshuis, hield de 
openingstoespraak: weduwen konden hier elkaar in geloof opbouwen; wezen riep 
hij op ‘zindelijk’ te zijn, trouw naar school te komen, eerbiedig in de kerk te zitten 

73 Not 9.1.1849, art. 1; CB 658: KR aan B&W, 17.1.1849.
74 CB 806, KR aan B&W, 27.1.1852.
75 Not 29.2.1848, art. 5.
76  Not diak 3.12.1850; Not 11.11.1851, art. 4; 18.11.1851, art. 1; 25.11.1851; 30.3.1852, art. 2; 6.4.1852, art. 1; 5.5.1853, 

art. 1; vgl. CB 795: KR aan B&W, 5.12.1851; CB 829: KR aan B&W, 8.6.1852; Notulen diaconievergaderingen.
77 Not diak 24.12.1849; 8.1.1850; 22.1.1850; 25.2.1851.
78  Zo was Haringina Booy, de echtgenote van de hervormde Amsterdamse predikant J.P. Wijs (1779-1836), vele 

jaren diacones van het diaconieweeshuis. Het echtpaar bleef kinderloos.
79  Not 12.10.1852, art. 10; verslag van H. Hofstra, secretaris van de regenten en regentessen in: De Bazuin 12 

(1864) nr. 26 (24.6.1864).
80 Zie par. 4.2 en par. 7.1.
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en nooit te vergeten ‘dat de Heere alles ziet en hoort’. Dan zou het nieuwe pand voor 
de weduwen een ‘vervroegde Hemel’ en voor de wezen een plaats van ‘waarachtige 
bekeering’ zijn.81

17.5 Inkomstenbronnen

collecten
Hoe kwam de diaconie aan haar financiële middelen? Allereerst door collecten in 
de kerk. Volgens het politierapport had Van Raalte ‘den nood der armen aan de wel-
dadigheid der saamgekomenen aanbevolen’. De volgende zondag hingen blikken 
bussen aan de muur met daarop aangebracht: ‘Ezra 2:69’ – een bijbeltekst over de fi-
nanciële inspanningen van het volk Israël bij de herbouw van de tempel.82 In de no-
tulen van de diaconievergaderingen staan de collecteopbrengsten vermeld. Tussen 
juni 1849 en juni 1850 kwam maandelijks zo’n 30 gulden binnen. Daarnaast lever-
den de collecten voor de kerk rond de 20 gulden op en de opbrengsten van de avond-
maalscollecten zo’n 40 gulden. Vóór de winter inviel werd een extra collecte voor de 
armen gehouden. Die kon wel 100 gulden opbrengen, waarmee de winterbedeling 
werd gefinancierd.83 Daarnaast werd bij de leden een jaarlijkse huis-aan-huis-col-
lecte voor de diaconieschool gehouden. Tenslotte werden geregeld eenmalige col-
lecten gehouden om begrafeniskosten te betalen, de kinderen van een overleden 
gemeentelid op te vangen84 of de kerkelijke kas aan te vullen.85 

giften en legaten
Een welkome aanvulling op deze inkomsten waren particuliere giften, legaten en 
giften van overheidswege.

• particuliere giften. Op zondag 20 augustus 1843 zat bij de collecte een gift van f 
92,70 voor de armen, geschonken door een niet-afgescheiden lid.86 Middel ont-
ving in juni 1844 een gift van 10 gulden voor de diaconie, eveneens van iemand 
buiten de gemeente.87 Van een gift van f 24,75 werd gort en meel gekocht, om 

81 De toespraak van Nije is te vinden in De Bazuin 12 (1864) nr. 27 (1.7.1864).
82  Directeur van politie Wiselius aan de Minister Justitie, 29.8.1836 (Bos III, 365v). Ezra 2 vers 69: ‘Zij gaven 

naar hun vermogen tot den schat des werks, aan goud een en zestigduizend drachmen, en aan zilver 
vijfduizend ponden, en honderd priesterrokken.’

83  CB 431, ongedat.; Not 11.11.1845, art. 2;  CB 470: KR aan gemeente, 13.12.1846; Not 29.21.1846, art. 2;  Not 
31.8.1847, art. 3; CB 615: buitengewone collecte voor de armen, 17.10.1847; Not 2.11.1847, art. 1; Not 1.2.1848, 
art. 8; CB 629: buitengewone collecte voor de armen, 6.2.1848; Not 15.2.1848, art. 4;  Not 21.1.1849; CB 662: 
jaarlijkse collecte voor de armen der gemeente, 21.1.1849; CB 664;  CB 902: buitengewone collecte voor de 
armen, 16.10.1853; Not 25.10.1853, art. 5; Not 9.1.1855; Not 18.12.1855, art. 8;  Not 23.11.1858, art. 9.

84  Not 4.5.1841, art. 5; Not 9.8.1842, art. 6. Ook in september 1848 en december 1852 werden buitengewone 
collecten voor de kerkkas gehouden. CB 648: KR aan gemeente, 24.9.1848; Not 21.12.1852, art. 5 (opbrengst: 
f 129,27½ ); CB 856: buitengewone collecte voor de kerk, 5.12.1852.

85  Vgl. CB 69a: buitengewone collecte, 10.11.1837; Not 94, 17.11.1837, art. 11; CB 126: KR aan gemeente, 28.9.1838 
(punt 3).

86 Not 22.8.1843, art. 5.
87 Not 11.6.1844, art. 1.
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in de zomermaanden van 1849 te verdelen onder de armen.88 De grootste gift 
kreeg de diaconie van de heer Van Nas. Op een extra diaconie-zitting van 1 no-
vember 1850 toonde diaken Dirk Martelhoff meer dan 1.100 gulden. Van Vel-
zen bezocht de gulle gever om hem hartelijk te bedanken.89

• legaten.90 Een bijzonder legaat ontving de gemeente in oktober 1844 uit de erfenis 
van koning Willem I. Per testament had hij de armen van Amsterdam tiendui-
zend gulden nagelaten, evenredig te verdelen over alle kerkgenootschappen. 
Het leverde de diaconie f 34,96 op.91 Van Velzen bedankte koning Willem II.92 

• giften van de overheid. De Amsterdamse afgescheidenen deelden in de extra ‘armen-
gelden’ die de lokale overheid beschikbaar stelde tijdens strenge winters.93 De over-
heid vroeg de gemeente mee te collecteren; bekendmakingen daartoe werden in 
de kerk voorgelezen in maart 1845, januari 1847 en februari 1855.94 

• verhuur van zitplaatsen. Een niet te onderschatten bron van inkomsten: in 
de tweede helft van 1842 leverde het meer op (f 313,77) dan de maandelijkse 
collecte aan de huizen (f 265).95 De inkomsten uit de verhuur van zitplaatsen 
stegen tot f 585,15 in de eerste helft van 1844. Voor plaatsen ‘in het ruim der 
kerk’ werd minimaal 5 gulden berekend.96 De verhuur van stoofjes leverde 
een extra bedrag op (76 gulden in de eerste helft van 1843).

• catechisatiebusjes. Een bescheiden bron van inkomsten (maandelijks 2 tot 
6 gulden). 

financiële balans van de gemeente
De financiële positie van de gemeente was in de beginjaren uitermate penibel. Gere-
geld rapporteerden de diakenen dat het met de ‘kerkkas’ en de ‘armenkas’ treurig was 
gesteld.97 Van Velzen schreef nog in juni 1848: ‘Het geldgebrek en daardoor de geringe 
traktementen der Leeraars veroorzaken veel ellende. De armen en de kerkbehoeften 
kunnen op sommige plaatsen niet bestreden worden.’ In de beginjaren drukten de op-

88 Not diak 17.7.1849, art. 2; 31.7.1849; 21.8.1849, art. 1.
89 Not 5.11.1850.
90  f 100 in 1847 (Not 23.2.1847, art. 3); f 22 in 1848 (erfenis van een weeskind; Not 29.5.1848, art. 3); f 400 in 1851 

(van een 50-jarige vrouw), onder voorwaarde dat ze zelf elke week f 1 zou ontvangen, de diaconie maakte er 
75 cent van (Not 14.10.1851, art. 4; Not diak 28.10.1851); f 200 in 1855 (Not 24.7.1855, art. 8).

91 Not 15.10.1844, art. 1.
92 Not 17.10.1844, art. 3; Not 22.10.1844, art. 5.
93 Not 13.3.1849 (de diaconie ontving f 13,91), art. 3 en Not diak 31.1.1854 (de diaconie ontving f 43,65).
94 Not 11.3.1845; CB 415: KR aan gemeente, ongedat.; CB 579: Bekendmaking aan B&W, 31.1.1847.
95  Boek van kerkelijke ontvangsten en uitgaven 1842-1862 (Archief CAGK), nauwkeurig door Van Velzen 

bijgehouden. Ter vergelijking: de opbrengsten van de zondagse collecten bedroegen f 625,86.
96  Not diak 19.6.1849. Een tarief vergelijkbaar met de Afgescheiden Gemeente Groningen, daar ook f 5 voor een 

plek binnen het doophek, daarna geleidelijk afnemend tot f 1 (Wesseling, Gron. III, 145). Op het platteland 
lagen de bedragen mogelijk lager. Wesseling noemt een bedrag van f 1 voor een stoel per jaar en 80 cent voor 
een plek in de bank (Wesseling, Friesl. II, 305).

97  Dit was het geval in oktober en november 1837, april 1841, februari 1842 en augustus 1847; vgl. Not 90, 
20.10.1837, art. 23; CB 69a: bekendmaking buitengewone collecte, 10.11.1837; Not 6.4.1841, art. 6; Not 
22.2.1842, art. 3; Not 31.8.1847, art. 3.
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gelegde boeten zwaar op de kas van de gemeente. Daar kwam bij dat de diaconie van 
de Afgescheiden Gemeente de bekostiging van overheidswege ontbeerde. Geen won-
der dat onvoorziene uitgaven niet opgevangen konden worden: de verbouwing van 
het pakhuis tot diaconieschool of een noodzakelijke verflaag voor het kerkgebouw in 
1848. Dan waren er de vaste lasten, zoals het traktement van Van Velzen: 1200 gulden 
per jaar.98 Om dit te kunnen opbrengen werd maandelijks langs de huizen gecollec-
teerd.99 Voor preekbeurten van Van Velzen buiten Amsterdam vroeg de kerkernaad 
een vergoeding van 20 gulden van de desbetreffende gemeente.

Vanaf de jaren 1850 ging het met de financiën een stuk beter. In januari 1850 was 
geen extra collecte meer nodig: voor het eerst zag het saldo van de ‘kerkkas’ en de 
‘armenkas’ er positief uit.100 Een tweede predikant zat er niet in, maar een opknap-
beurt voor de kerk was geen probleem.101 Die gunstige trend hield de volgende jaren 
aan, getuige het triomfantelijke verslag in De Bazuin:102 

Dit is duidelijk: de financiën der Herv. Diakonie kwijnen in ‘t oog loopend, ja 
kwijnen als hadden ze de tering; daarentegen bloeijen de financiën der Af-
gescheidenen. Getuige hiervoor de welvaart welke in hunne kerkgebouwen 
heerscht en niet minder de ruime alimentatie welke den armen wordt verstrekt. 

17.6 Steunverlening aan afgescheidenen elders

Hoewel de Afgescheiden Gemeente moeite had het hoofd boven water te houden, 
was men bereid elders in noodsituaties bij te springen.103 Zo collecteerde de ge-
meente begin 1836 voor zustergemeenten die de opgelegde boetes niet konden be-
talen. Via intekenlijsten werd f 344,85 opgehaald.104 Eind 1837 kwam men de arme 
gemeente van Loosdrecht te hulp.105 Op 7 januari 1838 zamelden de Amsterdam-
se afgescheidenen geld in voor de noodlijdende gemeente van Schiedam.106 Deze 
inzet van Amsterdam trok de aandacht van de afgescheidenen in Stellendam, die 
eveneens met succes een beroep deden op de Amsterdamse vrijgevigheid. Door be-
middeling van de hervormde predikant C.W. Pape uit Sprang werd in 1840 een af-
gescheiden gemeentelid voortgeholpen, wiens huis door brand was verwoest. Van 
Velzen stemde een hulpactie af met Gezelle Meerburg, zijn afgescheiden collega 

98 Not 188, 26.4.1839, art. 8, 9; CB 153: Bekendmaking aan gemeente, 26.4.1839.
99  Zo bedroeg in de periode juni 1849-juni 1850 de opbrengst van deze collecten maandelijks tussen de f 35 en 

f 40 (notulen diaconievergaderingen).
100 Not 15.1.1850, art. 1.
101 Not diak 12.3.1850. Deze kosten waren f 385.
102 De Bazuin 10 (1862) nr. 48 (28.11.1862).
103 CB 79: Bekendmaking collecte t.b.v. Schiedam, 29.12.1837.
104 Not 9, ongedat.
105 Not 34 [eind 1837].
106  CB 79: Bekendmaking collecte t.b.v. Schiedam, 29.12.1837; Not 101, 5.1.1838, art. 19; Not 104, 26.1.1838, art. 5. 

Over Stellendam: idem, art. 6.
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uit Almkerk.107 In augustus 1842 collecteerde Amsterdam voor drie afgescheiden 
gezinnen uit het Overijsselse Den Ham, die alles waren kwijtgeraakt bij een grote 
brand in hun dorp.108 In 1844 werd geld opgehaald voor de Urker bevolking, waar ‘de 
kinderziekte zeer sterk heerscht en velen zoo zeer in ligchamelijk gebrek verkeeren, 
dat men aldaar geen raad weet om in de behoeften te voorzien.’109 In november 1844 
stierven op Urk 44 mensen aan de pokken, de ziekte hield tot februari 1845 aan. Ook 
steunde Amsterdam in 1850 een Urker weduwe met een gift.110 Toen in januari 1849 
Noord-Brabant werd getroffen door een grote overstroming, leverde de collecte 
voor noodlijdende geloofsgenoten in Almkerk f 154,05 op.111 Een opmerkelijke rol 
was daarbij voor de Amsterdamse réveilpredikant J.B.H. Bruinier weggelegd. Hij 
plaatste in het Handelsblad van 29 januari 1849 een advertentie met de oproep om 
giften voor gedupeerden hem ter hand te stellen. Deze actie leverde 250 gulden op. 
Van Velzen stuurde een bedankbrief naar zijn hervormde collega. Tenslotte orga-
niseerde de provinciale vergadering Noord-Holland in 1850 een collecte voor de 
noodlijdende gemeente van Enkhuizen.112 In maart 1853 werd opnieuw voor deze 
gemeente geld ingezameld.113

Hoewel de diaconie van de Amsterdamse afgescheidenen niet op de begroting 
van de overheid stond, schroomde het stedelijk bestuur niet de gemeente te benade-
ren voor jaarlijkse collecten als het fonds ‘ter aanmoediging en ondersteuning van 
de gewapende dienst in de Nederlanden’114 en de stadsarmenscholen.115 Ook werden 
de afgescheidenen aangeschreven als zich elders calamiteiten voordeden, zoals bij 
de grote brand die in april 1844 woedde in Aalsmeer en de watersnoodramp die de 
provincies Gelderland en Noord-Brabant trof in februari 1850.116

107  Not 31.1.1840, art. 11; Not. 13.3.1840, art. 3, 5. Amsterdam bracht f 106,30 bij elkaar. Ook niet-afgescheiden 
sympathisanten deden mee.

108  Not 24.8.1842. De collecte bracht in Amsterdam f 94 op. De Moen, predikant van Den Ham, had hiertoe actie 
ondernomen. De collecte leverde in totaal f 215,76½ op (Broek op Langedijk f 26; Bunschoten f 28; Utrecht f 
28; Herwijnen f 13; Rijnsburg f 11; Noordeloos f 13). Ouderling Lijnen van Zaandam bezorgde het geld in Den 
Ham (Not 30.8.1842, art. 2).

109  CB 404: oproep collecte voor Urk, ongedat. [1.12.1844]; vgl. Not. 19.11.1844, art. 1; 26.11.1844, art. 1; 10.12.1844, 
art. 1; 11.3.1845. Amsterdam hielp Urk met f 127,53 + f 330,- aan nagekomen giften uit Zaandam, Bunschoten, 
Rotterdam, Leiden, Utrecht, Amersfoort, classis Dordrecht, classis Rotterdam, Rijnsburg). Amsterdam 
speelde in deze collecte een belangrijke coördinerende rol.

110  Not diak 19.3.1850. De gift bedroeg f 72,80.
111  Hierover: Not 30.1.1849, art. 3, 5; Not 6.2.1849, art. 11; Not 13.2.1849, art. 3; Not 20.2.1849, art. 4, 5; CB 666, 

ongedat.; Hierbij kwamen nog giften uit Urk (f 28), Amersfoort (f 24) en – via bemiddeling van J.A. Wormser 
– uit Hellendoorn (waar zijn broer Hendrik woonde): f 15,61.

112  Not 1.11.1850, art. 2; CB 740: bekendmaking collecte voor Enkhuizen, 3.11.1850. Deze collecte leverde in 
Amsterdam f 65,84 op en een schriftelijke toezegging van f 20,47½.

113  Not 22.2.1853, art. 5; Not 8.3.1853; Not 13.12.1853, art. 1; CB 869: collecte opgedragen door provinciale 
vergadering, ongedat. De opbrengst bedroeg f 57,05 en in december nog eens f 90,15.

114 Vgl. CB 630, ongedat., waarin B&W opriepen voor een collecte die in februari 1848 werd gehouden.
115 Namelijk op 27 maart 1840 en 30 maart 1845.
116 CB 716, 21.2.1850.
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17.7 Bezwaren tegen de armenwet van 1851

Armenzorg was traditioneel de taak van de kerk. Het wekte daarom beroering toen 
de liberaal Thorbecke bij de Tweede Kamer een wet indiende om de armenzorg over 
te hevelen naar de overheid.117 Kerken mochten voor hun eigen armen zorgen, maar 
de overheid stelde de bedragen vast. De deining rond dit wetsontwerp resulteerde 
in een opmerkelijke samenwerking tussen alle kerkgenootschappen in Amster-
dam. Ook de Afgescheiden Gemeente deed mee. De kerkenraad kreeg van de Evan-
gelisch-Lutherse Gemeente inzage in een conceptbrief.118 Het armenkantoor van de 
Oud-Katholieke Kerk werd om advies gevraagd en een aantal wijzigingsvoorstellen 
van de oud-katholieken werd overgenomen. Over één ding waren alle kerken het 
roerend eens: ‘dat de Christelijke weldadigheid door eene wet op het armbestuur 
noch mag noch kan noch behoeft te worden geregeld.’119 Men riep de Tweede Ka-
mer op de rechten van de kerken te respecteren, ‘opdat niet hier gelijk elders aan 
socialistische begrippen worde toegegeven’ en ‘den weg voor het Bonapartisme’ zou 
worden geplaveid.120 De tekst van de Amsterdamse Afgescheiden Gemeente dien-
de voor andere gemeenten van het kerkverband als voorbeeld en werd met het oog 
daarop gepubliceerd in weekblad De Stem.121 De kerkenraad verklaarde niet aan de 
nieuwe armenwet mee te werken. De inkomsten en uitgaven van de armenkas zou 
men niet aan de overheid opgeven.122 Temeer omdat de afgescheidenen geen enkele 
steun van overheidswege ontvingen. Zolang de kwestie van de nieuwe armenwet 
onbeslist bleef hielden de kerken in Amsterdam onderling afstemming. Zo ontving 
de Afgescheiden Gemeente in maart 1853 afschriften van petities die de Evange-
lisch-Lutherse Gemeente, de Remonstrantse Gemeente en de Oud-Katholieke Ge-
meente naar de Tweede Kamer hadden gestuurd.123 Ook de Afgescheiden Gemeente 
diende een verzoekschrift bij de volksvertegenwoordiging in: 

117  Vgl. L. Frank van Loo, ‘Armenzorg’ in: AGN X 421;  H.F.J.M. van den Eerenbeemt, In het spoor van de 
vooruitgang 55; Joke Spaans, ‘Kerkelijke en publieke armenzorg voor en na de scheiding tussen kerk en staat’ 
in: J. de Bruijn (red.) in: Geen heersende kerk, geen heersende staat 127-144. Spaans wijst op een verschuiving in 
de verhouding tussen diaconie en overheid: rond 1600 waren de diaconieën onafhankelijk van de overheid, 
maar aan het einde van de achttiende eeuw waren alle diaconieën gehouden aan van overheidswege 
vastgestelde grenzen. Vanuit historisch perspectief waren de aanspraken van de kerken op de armenzorg 
als kerkelijke taak nieuw.

118 CB 796: KR aan diaconie Evangelisch-Luthersche Gemeente, 5.12.1851.
119 CB 805: KR aan armenkantoor Oud-Katholieke Kerk, ongedat. [januari 1852].
120  Aan B&W Amsterdam schreef de kerkenraad ‘dat namelijk het Armbestuur van Staatswege ingesteld alle 

instellingen van Weldadigheid, geene uitgezonderd, omvat’ (CB 864: KR aan B&W, 24.1.1853).
121 Not 23.12.1851. Het adres is opgenomen in CB 799: adres aan Staten-Generaal, 16.12.1851.
122 Not 30.12.1852; CB 864: KR aan B&W, 24.1.1853.
123  Vgl. Not 15.3.1853, art. 6, waar melding gemaakt wordt van toegezonden adressen van de Evangelisch- 

Luthersche Gemeente, de remonstranten en de rooms-katholieken. De inzenders werden schriftelijk 
bedankt (CB 875, 12.4.1853).
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En terwijl derhalve schier alles wat Kerk heet in ons land, over deze voor-
gestelde wet klaagt, terwijl daardoor de regten der Kerk geschonden, op de 
eigendom inbreuk gemaakt, de liefdadigheid overheerscht wordt, en dan 
ook de droevigste gevolgen zijn te voorzien, herhalen wij ons verzoek: Mijne 
Heeren, dat het bedoelde wetsontwerp door U niet aangenomen worde.

Een soortgelijke petitie werd door Van Velzen, ouderling Siemons en diaken Bar-
ger aan koning Willem III overhandigd. Zijne Majesteit klapte bij die gelegenheid 
uit de school: hij had niets op met de nieuwe armenwet, die hij als ‘immoreel’ kwa-
lificeerde.124 De koning vertelde dat twee van zijn raadslieden ‘alles naar hun zin’ 
regeerden.125 De vorst weigerde duidelijk zich neer te leggen bij de gewijzigde poli-
tieke verhoudingen, zoals vastgelegd in de grondwet van 1848. Zo kon het verkeren: 
zelfbewuste afgescheidenen op bezoek bij een koning met tanende macht. De tijden 
waren veranderd. Overigens kwam het kabinet Thorbecke in 1854 ten val en bleef de 
armenzorg vooralsnog toevertrouwd aan kerken en particuliere instellingen.

17.8 Terugblik

In dit hoofdstuk werd het reilen en zeilen van de diaconie beschreven. In tegenstel-
ling tot de andere diaconieën moesten de afgescheidenen zelf hun armen onder-
houden. Steun werd verleend in situaties van onvoldoende inkomsten, arbeidson-
geschiktheid of ziekte. Vooral in het winterseizoen was dit onmisbaar. De geboden 
hulp omvatte een scala aan vormen: geld, gratis onderwijs, brood, aardappelen, 
voedseluitreikingen, kleding, beddengoed, schoeisel, turf, geneeskundige hulp, de 
helft van de begrafeniskosten. Verder regelde de diaconie plaatsing van zieken en 
bejaarden in een zogeheten ‘gasthuis’ of ‘huiszittenhuis.’ Voor wezen werd opvang 
bij leden thuis geregeld. Een eigen weeshuis werd in 1864 gerealiseerd. De inkom-
sten werden verkregen door collecten, de verhuur van zitplaatsen, giften en legaten. 
Hoewel men zelf het hoofd maar moeilijk boven water kon houden, schoot de diaco-
nie eveneens elders in nood verkerende geloofsgenoten te hulp. Na 1850 verbeterde 
de positie van de diaconiekas aanzienlijk. 

124  Not 12.4.1853, art. 4; Not 19.4.1853, art. 4. Voor de tekst van het adres: CB 874: adres aan de koning en de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 12.4.1853.

125  Van Velzen aan Brummelkamp, 15.4.1853. De koning vond het geen probleem dat in 1848 10% van de 
hervormde diaconieën weigerde de actuele gegevens op te geven aan de overheid (Herman Selderhuis 
(red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis 622). 
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18. Verhouding tot andere denominaties 
en missionaire betrokkenheid

18.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de Afgescheiden Gemeente zich verhield 
tot  andere kerkelijke denominaties in Amsterdam. De kerkenraad sprak in december 
1837 uit niet de omgang te willen verbieden met ‘vrienden en bekenden, die den Hee-
re vreezen, schoon zij zich voor als nog niet bij zijne Gemeente gevoegd hebben.’1 De 
volgende kerkgenootschappen en denominaties komen hierna aan bod: de Gerefor-
meerde Gemeente onder het Kruis, de Hervormde Gemeente, de Rooms-Katholieke 
Kerk, de gemeente van Jan de Liefde, de kring rond de uitgezonden joodse missiona-
rissen C.H.W. Pauli en C.A.F. Schwartz, het Deutsche Christentumgesellschaft van 
J.H. Albrecht en de kring rondom oefenaar Woutherus Bekker. Tenslotte wordt aan-
dacht gegeven aan de missionaire gerichtheid van de gemeente. 

18.2 De Gereformeerde Gemeente onder het Kruis 

Binnen de kerken van de Afscheiding vond in 1838 een scheuring plaats. Een klein 
deel van de gemeenten ging zelfstandig verder onder de naam Gereformeerde Ge-
meenten onder het Kruis, meestal de ‘kruisgezinden’ genoemd. Het conflict ging in 
eerste instantie over de eis om onverkort vast te houden aan de Dordtse kerkorde. 
Vaak wordt het prijsgeven van de naam ‘gereformeerd’ als kerkscheidend punt ge-
noemd, maar dat is onjuist want die kwestie speelde pas vanaf 1839. De Kruisgezin-
de Gemeente in Amsterdam ontstond los van de Afgescheiden Gemeente ter plaat-
se.2 Op wisselende locaties kwamen de kruisgezinden samen: aanvankelijk in een 
huis aan de Zeedijk, daarna op een schip dat ter reparatie op Wittenburg lag, vervol-

1 CB 78: KR aan gemeente, 15.12.1837.
2  Het archief is eigendom van de Vrije Evangelische Gemeente van Amsterdam Zuid-West. Deze gemeente 

maakte zich in 1878 onder leiding van J.G. Smitt los van het kerkverband van de afgescheidenen. Het 
notulenboek begint bij januari 1865; verder is een lidmatenregister aanwezig. Van belang is de bundel 
Teksten uit de Begintijd, geschreven door Stiegheuver: de 5e tekst is een verhaal van ds. J.G. Smitt, ‘De 
Evangelische Gemeente te Amsterdam’, ontleend aan het Jaarboekje 1900; de 6e tekst is een brief van J.G. 
Smitt aan N. Hoffmann te Amsterdam (d.d. 25.11.1907) over de beslissing om zich los te maken van het 
kerkverband van de afgescheidenen; de 7e tekst is getiteld ‘Voorgeschiedenis en ontstaan der Evangelische 
Gemeente (Weteringkerk) te Amsterdam.’  Stiegheuver was sinds 1871 voorlezer in de Weteringkerk, in 1859 
had hij zich bij de kruisgezinden gevoegd. Over de Amsterdamse kruisgezinden: F.L. Bos, Kruisdominees. 
Verhalen uit afgescheiden kringen 150;  H.M. Stoppelenburg, ‘Grepen uit de kerkhistorie van Amsterdam’ I-IV, 
in: Kerkhistorische Kroniek 8e jrg. (1971-1972) nr. 1-4.
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gens in een timmerloods.3 Johannes Coenraad Scheffer trad als voorganger op.4 Hij 
had zich met enkele Helderse kruisgezinden eind 1846 in Amsterdam gevestigd.5 
De overige leden kwamen uit bestaande conventikels. De kruisgezinden in Amster-
dam stonden onder toezicht van de zustergemeenten Woerden-Linschoten en Den 
Helder. Reeds in het eerste jaar raakte Scheffer in opspraak door zondagswerk op 
de werf. De ‘paus der kruisgezinden’, C. van den Oever, nam de kwestie in behande-
ling.6 Hij sprak van een trouweloze verlating door de ‘stichter’ van de Amsterdamse 
gemeente, maar na getoond berouw hief hij de censuurmaatregel tegen Scheffer 
op. De Helderse kerkenraad was het hier echter niet mee eens. Scheffer kwam op 
25 september 1847 naar Den Helder om te verdedigen dat de zaak was afgehandeld 
en hij zijn werk in Amsterdam zou voortzetten.7 In maart 1848 rapporteerde hij Den 
Helder dat het in Amsterdam ‘nog al redelijk wel toegaat,’ ondanks geruchten van 
het tegendeel.8 Later in dat jaar – op 8 september 1848 – verscheen Scheffer opnieuw 
op de Helderse kerkenraad, om mee te delen  dat hij niet naar de Amsterdamse ge-
meente terug zou keren. De kruisgezinden waren nu ‘ontbloot van eenen voorgan-
ger.’9 Lang duurde dat niet. Op 7 oktober 1849 ontvingen ze een eigen predikant in 
de persoon van Cornelis Kloppenburg uit Zwartsluis.10 De gemeente verhuisde naar 
de Plantage en betrok een leegstaande broeikas in de Franse tuin bij Artis. De door-
zichtige locatie trok veel bekijks. Eens gooiden vandalen de glazen in, zo wordt door 
Stiegheuver vermeld. De gemeente breidde zich uit en vond een nieuw onderkomen 

3 Gegevens over de locaties van de gemeente bij Stiegheuver.
4  Stiegheuver noemt ten onrechte H.H. Middel als de stichter van de gemeente. Johannes Coenraad Scheffer 

werd geboren 1805 te Zuidscharwoude; van beroep smid, later commandeur op de marinewerf. Op 28 
november 1846 gaf de Helderse kerkenraad het gezin Scheffer een attest wegens vertrek naar Amsterdam. 
Samen met Willem Coenraad Wüst behoorde Scheffer tot de stichters van de Gereformeerde Gemeente 
onder het Kruis te Den Helder in juni 1840. Zie Jan-Henk Soepenberg, Een nieuwe haven. Geschiedenis, 
ontstaan en opbouw van het afgescheiden kerkelijk leven in Den Helder (doctoraalscriptie Theol. Univ. 
Broederweg; Kampen 1997) 47, 49, 52-53).

5  Not KR Den Helder, 28.11.1846. In 1846 verlieten meerdere personen de scheepswerf in Den Helder. De 
Helderse kerkenraad wist zich verantwoordelijk voor het optreden van ouderling Scheffer in Amsterdam, 
zodoende geven de Helderse notulen enig zicht geven op de gang van zaken in Amsterdam.

6  Cornelis van den Oever (1802-1877), afgescheiden oefenaar te Rotterdam 1839-1844, predikant GGohK  
Rotterdam 1844-1858, geschorst, predikant zelfstandige gemeente Rotterdam 1858-1877. Over Van den 
Oever: BLNP (met verdere lit.). Van den Oever had Den Helder aangeschreven. Zie Not KR Den Helder, 
2.8.1847; 2.8.1847; 25.9.1847; 20.3.1848; 6.10.1848.

7 Not KR Den Helder, 4.10.1847, 5.11.1847.
8  Not KR Den Helder, 20.3.1848. Dit lijkt bevestigd door de mededeling in Not 3.11.1849 over ouderling 

G. Broerse in de kruisgezinde gemeente van Amsterdam. De Notulen van 3 januari 1865 (de allereerste) 
melden J. Plug preses, J. Stam scriba, Lambertus Eckhout ouderling. Rond Scheffer rezen al spoedig enige 
problemen. In Not KR Den Helder 18.4.1849 wordt gesproken over een ‘netelig’ conflict van Scheffer met een 
broeder uit de gemeente over de verkoop van een huis. En Not KR Den Helder 21.3.1851 melden dat het gezin 
Scheffer in ‘huiskrakeel’ leeft.

9 Not KR Den Helder, 6.10.1848.
10  Cornelis Kloppenburg, geboren 1815 te Maassluis, lerend ouderling in de door C. van den Oever in dec. 

1844 gestichte gemeente te Zwartsluis. Door de synode van de kruisgezinden op 28 maart 1848 toegelaten 
als predikant. Na anderhalf jaar verruilde hij Zwartsluis voor Amsterdam. Over Kloppenburg: A. Bel, 
Predikanten en oefenaars I, 119-122; F.L. Bos, Kruisdominees. Verhalen uit afgescheiden kringen 148-157; 
Wesseling, Ov. I, 104-108, 197.
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in de voormalige suikerraffinaderij ‘De 3 Suikerbrooden’: een diep en smal gebouw 
aan de Prinsengracht bij de Spiegelgracht. Op 17 juli 1850 vroeg de gemeente erken-
ning bij de koning aan.11 Het ledental bedroeg circa 60 personen.12  

Gedurende Kloppenburgs periode in Amsterdam stond het streven naar landelij-
ke hereniging tussen afgescheidenen en kruisgezinden hoog op de agenda. In 1851 
werd in Apeldoorn tussen beide kerkverbanden overeenstemming bereikt over leer 
en kerkregering. Op de classisvergadering van de kruisgezinden, gehouden op 9 
december 1851 in Amsterdam, toonde Den Helder zich voorstander van hereniging. 
Maar de Amsterdamse predikant Kloppenburg vond ‘dat men zoo voetstoots met 
de afgescheidenen niet moest verenigen.’ Overigens vonden ook veel afgescheide-
nen éénwording een brug te ver, gezien de condities die de kruisgezinden stelden. 
Kloppenburg bleef tot 1857 in Amsterdam, na een conflict met Van den Oever nam 
hij afscheid;13 hij werd in 1858 door Jacob Juch opgevolgd.14

Hoe was de verhouding tussen afgescheidenen en kruisgezinden in Amsterdam? 
Reeds in 1840 zette Couprie de toon met de brochure Welmeenende waarschuwing, 
aan degenen die zich aan de Afgescheidene Gemeente onttrekken.15 De kruisgezinden 
hadden de ware kerk gescheurd en waren de naam ‘gemeente des Heeren’ niet 
waard, zo stelde hij. Ze lieten de sacramenten door particuliere personen bedienen, 
wat in strijd met de Dordtse Kerkorde was. Hoewel zij de naam ‘gereformeerd’ on-
opgeefbaar achtten, was die naam vanuit historisch perspectief niet noodzakelijk: 
ooit hadden protestanten ook de naam ‘katholiek’ losgelaten. Op de achtergrond 
van deze discussie staat de beschuldiging van de kruisgezinden aan het adres van 
de afgescheidenen dat zij – om erkenning te krijgen – de titel ‘gereformeerd’ hadden 
opgeofferd. De notulen laten zien dat er vrijwel geen enkel contact is geweest tussen 
de beide gemeenten. Predikant Van Velzen oefende scherpe kritiek op het feit dat 
ongestudeerde personen bij de kruisgezinden als predikant optraden en dat deze 

11  Minister Hervormde Eredienst 1850, inv. nr. 825, nr. 8; inv. nr. 826. B&W tekenen op 5.8.1850 aan dat 
Kloppenburg tot nu toe bijeenkomsten hield in een lokaal ‘in de Plantaadje’ en dat hij zich niet had 
afgescheiden van de Hervormde Kerk (inv. nr. 825, 23.8.1850, nr. 8).

12  Het Ledenregister telt 22 namen, de folio’s ogen niet compleet. Even verder staan nog 20 namen 
(leden aangenomen in de periode 1849-1851). Het Lidmatenboek van de ‘Vrije Evangelische Gemeente 
Weteringkerk’ vermeldt 66 personen, als lid aangenomen in de periode 1850-1881.

13  Vgl. Wesseling, Zeel. II, 88. Stiegheuver spreekt van interne ruzies in deze tijd: een organist die met zijn spel 
domineerde, gekissebis over de vraag of iemand mocht huwen met de zus van zijn gestorven vrouw. Het 
zou Kloppenburg te veel zijn geworden.

14  Over Jacob Juch (1818-1883): BLNP; A.P. Bel, Oefenaars; J.R. Visser, Juch (doctoraalscriptie Theol. Univ. 
Kampen Broederweg); Stoppelenburg ‘Grepen uit de kerkhistorie van Amsterdam’ I-IV in: Kerkhistorische 
Kroniek, 8e jrg (1971-1972) nrs1-4, p.1-4, 13-19, 25-31, 37-40; J. Lussenburg, ‘Gereformeerd Kerkhistorisch 
Tijdschrift (voortzetting van Kerkhistorische Kroniek) 10 (1973) nr. 1, nr. 2, nr. 3; 11 (1975) nr. 1-4 en 12 (1976), 
nr. 1-4 en 13 (1976) nr. 1-2. Juch was al eens bij Van Velzen geweest om te waarschuwen tegen het optreden 
van S.M. Flesch (Not 8.11.1853; art. 5).

15  J.C. Couprie, Welmeenende waarschuwing, aan degenen die zich aan de Afgescheidene Gemeente onttrekken; 
naar aanleiding van een onlangs uitgekomen geschrift van D. van der Werp en W.W. Smitt (Golverdinge 
’s-Gravenhage 1840) 5-11.
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voorgangers elkaar in het ambt hadden bevestigd.16 Hij weigerde dergelijke perso-
nen tot de kansel toe te laten.17 Leden die zich bij de kruisgezinden aansloten, ver-
maande hij.18 Van Velzen stond dan ook zeer kritisch tegenover de keuze van Van 
Leeuwen, de eigen schoolmeester, om predikant bij de kruisgezinden te worden.19 
De kerkenraad wees de wettigheid van doopbedieningen door de kruisgezinde 
voorgangers van de hand (genoemd werden:  Smit, Wüst, Van Leeuwen).20 Slechts 
in één geval vond afstemming tussen beide kerkenraden plaats, toen een gecensu-
reerd gezin naar de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis wilde overgaan. Van 
Velzen lichtte Kloppenburg over de situatie in, waarna het gezin bij de kruisgezin-
den werd geweerd.21 

Op landelijk niveau bleven afgescheidenen en kruisgezinden elkaar zoeken. Van Vel-
zen schreef in mei 1851 een brief aan C. van den Oever te Rotterdam.22 Er werden al voor-
stellen voor de naamgeving gedaan: ‘hersteld gereformeerd’ of ‘oud gereformeerd’.23 
Maar alles liep stuk op de schuldbelijdenis die de kruisgezinden van de afgescheidenen 
eisten vanwege het prijsgeven van de naam ‘gereformeerd.’ Deze conditie wees Van 
Velzen tegenover Van Leeuwen – de voormalige Amsterdamse schoolmeester – van de 
hand.24 Toch werden de geesten rijp voor hereniging. In november 1852 liet Van Leeu-
wen de Amsterdamse kerkenraad weten dat de overheid een belangrijk obstakel had 
weggenomen: de afgescheidenen mochten zich weer ‘gereformeerd’ noemen, zonder 

16  Van Velzen sprak van onkunde over de regering van de kerk toen een gemeentelid voorstelde ‘dat wij zelfs 
iemand met name W. Smit die zichzelve Leeraar gemaakt heeft en door geen Leeraar ooit aangesteld of 
bevestigd is, op den Predikstoel voor de Gemeente moesten laten optreden’ (Not 4.8.1846, art. 3).

17 Vgl. Not 4.8.1846, art. 3; Not 1.6.1852, art. 2; Not 15.11.1853, art. 4.
18  Vgl. Van Velzens oordeel: ‘Wust heeft zichzelve als Leeraar opgeworpen, is wel van de Hervormden 

afgescheiden maar niet vereenigd met de Afgescheidene Gemeenten die zich aan de Gereformeerde Leer en 
Kerkregering verbonden hebben, hij is niet van wettige Leeraars onderzocht of aangesteld maar is door eenige 
die in scheuring leefden als Leeraar aangesteld, en heeft daarop begonnen de sacramenten te bedienen’ (Not. 
9.5.1843, art. 1). En over een lid die zich bij Wüst wilde aansluiten: ‘dewijl gemelde Wust die aan den Helder 
woont, geen wettig Leeraar is, maar door anderen die ook nooit van eenig wettig Leeraar zijn aangesteld 
zich als Leeraar heeft laten bevestigen en door eene vergadering van menschen die niet als Gemeente 
geordend waren maar door het oefenen van Wust zijn zamengekomen, geroepen of liever aangenomen is 
als Leeraar, daarom heeft Ds. S. van Velzen den gemelden van Brinkom vermaand om zich niet bij Wust aan 
te sluiten.’ (Not 25.7.1843, art. 1). Broodbakker H. Smits te Haarlem werd schriftelijk vermaand omdat hij zich 
bij Kloppenburg wilde aansluiten (Not 18.12.1849, art. 3). Afkeurende woorden over de kruisgezinden in: Not 
9.5.1843, art. 1; Not 25.7.1843, art. 1; Not 25.8.1846, art. 3; Not 18.12.1849, art. 3; 1.1.1850, art. 1.

19  Not 29.4.1845, art 3 en 4. Vgl. de aantekening van Van Velzen na de mededeling over Van Leeuwens intrede 
in Woerden: ‘Deze aanstelling is echter van zoodanige personen geschiedt, hetgeen nogtans niet in den 
brief vermeld wordt, die zelve nooit van eenig wettig leeraar aangesteld zijn’ (Not 3.6.1845, art. 1). Over Van 
Leeuwen als predikant: F.L. Bos, Kruisdominees 141-147.

20 Vgl. Not 9.5.1848.
21 Not 15.11.1853, art. 4.
22  Voor deze en volgende gegevens: Not 27.5.1851, art. 4; Not 24.6.1851, art. 2; Not 9.9.1851, art. 2; Not 2.11.1852, 

art. 4; 14.12.1852, art. 2; Not 21.12.1852, art. 2; Not 30.12.1852; Not 25.1.1853, art. 3. Amsterdam ontving 
correspondentie van de predikanten W.A. Kok (Hoogeveen), D. Postma (Zwolle), F.A. van Gijssel (Broek op 
Langedijk).

23 Not 24.6.1851, art. 2.
24 Not 9.9.1851, art. 2.
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dat dit werd gezien als inbreuk maken op de rechten en titels van de Hervormde Kerk.25 
In december 1852 kreeg de Amsterdamse kerkenraad een verzoek van 13 kruisgezin-
den uit Muiden om lid te worden, het ging om de aanhang van oefenaar Petrus van 
Veen.26 De afgescheidenen hielden elkaar onderling op de hoogte wat betreft de con-
tacten met de kruisgezinden. Predikant D. Postma van Zwolle deelde Van Velzen mee 
dat Schouwenburg was teruggekeerd tot de afgescheidenen en dat ook Van Leeuwen 
in Den Helder hereniging wenste. Begin 1853 maakten de kruisgezinde gemeenten van 
Den Helder, Krabbendam en Haarlem hun wens tot hereniging kenbaar. De afgeschei-
denen dicteerden de voorwaarden: Van Leeuwen moest opnieuw als predikant worden 
bevestigd, inclusief oplegging van handen.27 Toen het zover was weigerde Van Leeuwen 
deze knieval. De afgescheiden predikant T.F. de Haan redde zich op creatieve wijze uit 
de situatie: als Van Leeuwen lager ging staan, zou De Haan zijn handen zegenend over 
hem uitstrekken, een gebaar dat ieder op eigen wijze kon interpreteren.28 De provincia-
le vergadering Noord-Holland nam met deze oplossing echter geen genoegen.29 Ook de 
kruisgezinde voorganger Bastiaan Sterkenburg uit Haarlem verlangde in 1853 aanslui-
ting bij de Amsterdamse afgescheidenen, samen met tien leden die hem trouw waren 
gebleven.30 Sterkenburg was in Haarlem door financiële zaken in opspraak geraakt en 
uit zijn bediening gezet. Hij had ‘verkeering’ met de dochter van de hervormde eme-
rituspredikant Van Velsen. De afgescheiden predikant Van Velzen schakelde daarop 

25 Not 2.11.1852, art. 4.
26  Not 14.12.1852, art. 2, Not 21.12.1852, art. 2. Van Veen was al eerder lid geweest van de Amsterdamse gemeente 

(‘Overigens zal P. van Veen bepaald worden bij zijn vroeger gehouden gedrag en onderzocht worden of hij 
in waarheid daarover berouw heeft’). Een commissie, bestaande uit Van Velzen en de ouderlingen De Haas 
en Siemons, reisde op woensdag 29 december af naar Muiden. Het gesprek verliep naar tevredenheid. Een 
verslag geeft Notulen 30.12.1852, met tevens enige bijzonderheden over Petrus van Veen: geboren 27 maart 
1796, gehuwd met Gerritje Schijf (geb. 24 juli 1800), geen kinderen, buiten beroep, wonende te Muiden ‘na 
vroeger reeds bij de Gem. alhier, en later bij de Gem. onder het kruis aangesloten te zijn geweest.’ Ook de 
namen van de andere leden – allen afkomstig uit de NHK en daarna kruisgezind – worden vermeld. Later 
rapporteerde De Waal (Van Velzens opvolger in Amsterdam) dat Petrus van Veen zich had onttrokken aan 
het gezelschap ‘dat er vroeger plaats greep ten zijnen huize’ (Not 1.12.1857, art. 7).

27 Predikant T.H. Uitterdijk van Alkmaar fungeerde als informatiebron.
28  De Haan wijdde zich sinds 1841 geheel aan het opleiden van predikanten. Van Velzen vond hem als prediker 

onstandvastig, hij zou zich te veel laten leiden door anderen (Wesseling, Friesl. II, 225).
29  Uiterwijk en Van Velzen weigerden deze bevestiging te erkennen, vgl. Not 5.5.1853, art. 2. Zie verder Not 

9.8.1853, art. 2; Not 30.8.1853, art. 7; Not 13.9.1853, art. 2 en F.L. Bos, ‘De capitulatie van Van Leeuwen’ in: 
Kruisdominees 143-147.

30  Not 31.5.1853, art. 3. Bastiaan Sterkenburg (1809-1900), boerenzoon uit het Brabantse land bij Almkerk; zijn 
denken was op conventikelgeest geschoeid. Sterkenburg brak zijn studie theologie in Leiden af en werd 
in 1840 voorganger te Giessendam (er is geen bewijs dat hij ooit werd geëxamineerd); als kruisgezinde 
weigerde hij opgelegde  boeten te betalen, waardoor hij een week gevangen zat in Gorinchem. Sterkenburgs 
vrije gemeente te Nieuwerkerk (Duiveland) werd op 14 december 1845 door C. van den Oever opgenomen in 
het kerkverband van de kruisgezinden (Wesseling, Zeel. II, 153-159). Sterkenburg was preses van de synode 
der kruisgezinden in 1850. Ook bereidde hij in mei 1851 een eventuele vereniging met de afgescheidenen 
voor. In mei 1851 nam hij het beroep naar Haarlem aan, waar hij in hetzelfde jaar in conflict met de 
kerkenraad kwam over de aankoop van een kerkgebouw. Een buitengewone synode van de kruisgezinden 
op 10-11 december 1851 zette hem uit het ambt. Over Sterkenburg: A. Bel (red.), Predikanten en oefenaars 
II, 206-210; F.L. Bos, ‘De man van de derde mogelijkheid’ in: Kruisdominees 81-96; H.M. Stoppelenburg in: 
Kerkhistorische Kroniek 3 (1967), nr. 3, 33-34.
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de classis in en liet het doopceel van Sterkenburg lichten.31 Twee ouderlingen gingen in 
Haarlem op onderzoek uit en Van Velzen vroeg bij de kerkenraad van Giessendam in-
formatie op. Resultaat van de inlichtingen: Sterkenburg had leningen niet snel genoeg 
terugbetaald, over zijn prediking was men tevreden, maar niet over zijn persoon: ‘zijn 
zoo zeer driftig bestaan hetwelk zich gedurig openbaart’. Voorts rapporteerde Giessen-
dam dat Sterkenburg niet op een wettige wijze tot predikant was geordend.32 Aangezien 
Sterkenburg geen attestatie kon overhandigen, weigerde de Amsterdamse kerkenraad 
en de provinciale vergadering Noord-Holland verder met hem in zee te gaan.33 Sterken-
burg vertrok naar Giessendam waar hij tot op 90-jarige leeftijd bleef preken voor een 
trouwe schare volgelingen.

Nog altijd was er geen landelijke hereniging met de kruisgezinden. Een nieuwe 
poging mislukte in september 1853, zo liet Postma van Zwolle aan de Amsterdamse 
kerkenraad weten.34 Tot teleurstelling van de kruisgezinde voorganger Kloppen-
burg, die overstag was gegaan en hereniging wenste.35 Het geduld van Jacob Juch, 
sinds 1858 voorganger van de Amsterdamse kruisgezinden, raakte nu op.36 In no-
vember 1861 sloot hij zich met de halve gemeente op eigen houtje bij de Amsterdam-
se afgescheidenen aan. De achtergebleven kruisgezinden kregen nog één keer een 
eigen voorganger: Jakob Plug werd in 1862 aan de gemeente verbonden. Eindelijk 
kreeg in de zomer van 1869 de lang verwachte hereniging in Middelburg haar be-
slag. Plug maakte het niet meer mee: op 1 februari 1869 stierf hij op 44-jarige leeftijd. 
Maar ongetwijfeld heeft hij zijn aandeel gehad door vijf keer de Algemene Vergade-
ring van de kruisgezinden te presideren. Stiegheuver vermeldt dat het resultaat van 
de hereniging in Amsterdam tegenviel, wars als men was van ‘bevoogding’. 

Een en ander kreeg nog een merkwaardig vervolg. Het voormalige kerkgebouw 
van Antonius van der Linde aan de Derde Weteringdwarsstraat, waar Juch voor de 
afgescheidenen mocht preken, werd in juli 1863 door de kruisgezinde predikant 
Cornelis van den Oever voor 17.500 gulden aangekocht ten behoeve van zijn zoon 

31 Not 31.5.1853, art. 3; Not 12.7.1853, art. 1; Not 19.7.1853, art. 2; Not 13.9.1853, art. 2; Not 27.9.1853.
32 Zie het uitvoerige verslag in Not 19.7.1853, art. 2.
33 Not 13.9.1853, art. 2.
34 Not 27.9.1853.
35  Not 22.11.1853, art. 9. Vgl. echter Not 24.2.57, art. 1 waar melding gemaakt wordt van correspondentie 

tussen Kloppenburg en De Waal (Van Velzens opvolger in Amsterdam). In het antwoord van Kloppenburg 
‘werd bijna niets anders gevonden als lasterlijken aantijgingen tegen het Chr. Afg. Geref. standpunt.’

36  Jacob Juch, geb. 1819 te Enkhuizen; commandeur op de rijkswerf te Den Helder; voorganger in de 
kruisgezinde gemeente te Oosterend Texel 1851; kruisgezind predikant te Amsterdam 1858, Landsmeer 
1862, Sliedrecht 1869, Middelharnis 1875, Harderwijk 1878. Juch raakte rond 1859 blind door een verkeerde 
oogbehandeling. In het stuk van Stiegheuver komt Juch er niet positief van af: hij zou een ‘heerszuchtig 
man’ zijn, die pronkte met door Kloppenburg opgeleide belijdeniscatechisanten. Als anekdote vermeldt 
Stiegheuver dat de vrouw van Juch beide predikanten van de Amsterdamse Afgescheiden Gemeente had 
uitgenodigd. Als ze zouden komen vatte Juch dat op als een teken om de banden nauwer aan te halen. Ze 
kwamen. Maar vervolgens voelde niemand van de kerkenraadsleden voor hereniging. Juch beschuldigde 
de kerkenraadsleden van ontrouw, er brak tumult uit, de politie zou er aan te pas gekomen zijn (Stiegheuver, 
7e tekst). Over Juch: BLNP.
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Adrianus (1828-1906).37 In 1870 kwam dit gebouw na een conflict tussen vader en 
zoon terug in handen van de Afgescheiden Gemeente, een locatie die door J.G. Smitt 
als predikant werd bediend.38 Onder invloed van Mooij39 – een pupil uit de evan-
gelistenschool van Jan de Liefde – omarmde Smitt nieuwe evangelische inzichten, 
zoals een totale vervulling met de heilige Geest. Hij nam de vrijheid om voor te 
gaan in het Koning Willemshuis van de hervormde predikant Adama van Schelte-
ma (1815-1897)40 en in het Evangelisatiegebouw van dr. Cramer, op tijdstippen dat de 
afgescheidenen hun eigen kerkdiensten belegden. De predikant werd hierop aan-
gesproken.41 Halverwege de jaren 1870 raakte Smitt onder bekoring van de Brigh-
ton-beweging.42 Hij ging samenwerken met de hervormde predikant Huet, die zich 
in de brochure Niet om te twisten, maar uit gewetensdrang tegen de uitverkiezingsleer 
had gekeerd. De classis riep Smitt ter verantwoording, maar het mocht niet baten. 
Smitt raadpleegde de gemeente en stapte uit het kerkverband.  Slechts 38 van de 
1.000 leden bleven het kerkverband van de afgescheidenen trouw.43 De gemeente 
ging verder onder de naam Vrije Evangelische Gemeente en sloot zich aan bij de 

37  Beide zoons van Van den Oever bleven hun vader trouw bij diens schorsing in 1858 en kwamen met hem 
buiten het kerkverband van de GGohK te staan (BLNP II, 349). Van den Oever gaf in 1868 het gebouw aan 
zijn zoon Adrianus (Herv. Eered., inv. nr. 1277, nr. 12; aankoopdatum: 11.10.1868). Het stond op nummer 18 
en werd begin jaren 1970 afgebroken. Eerder al had zoon Hermanus (1826-1900) de beschikking over een 
eigen kerkgebouwtje gekregen aan de Kerkstraat, waarvoor hij erkenning vroeg onder de naam ‘Christelijk 
Oud Gereformeerde gemeente’ (Herv. Eered., inv. nr. 1182, d.d. 24.10.1864, nr. 9 en Herv. Eered., inv nr. 1223, 
d.d. 13.7.1866, nr. 3). Zoon Adrianus vroeg eerst erkenning onder de naam ‘Protestantsch Gereformeerde 
gemeente’, later – op verzoek van de minister gewijzigd  – als ‘Oud Gereformeerde Gemeente’. Op 21 september 
1868 werd de erkenning verleend (Herv. Eered., inv. nr. 1223, d.d. 22.3.1867, nr. 4 en Herv. Eered. 1276, 21.9.1868, 
nr. 15). Het adres van Adrianus (‘predikant, wonende te Leyden’) was getekend door 67 mannelijke leden uit 
Amsterdam. In een toegevoegd huishoudelijk reglement  (d.d. 27 jan. 1867) werd als samenstelling van de 
kerkenraad opgegeven (art. 3): Hendrik Kouwenhoven (commissionair), Daniel Melgers (zonder beroep), 
Johannes Kramer (zonder beroep). ‘Telkenjaar treeden twee dezer bestuursleden af doch zijn echter weder 
herkiesbaar.’ De gemeente hield twee diensten op zondag en een op woensdagavond.

38  De 5e tekst uit de Bundel Teksten uit de Begintijd: ‘De Evangelische Gemeente te Amsterdam’. Johannes 
Gesinus Smitt, geb. te Zwolle in 1846; zoon van de begaafde kruisgezinde voorganger Wolter Wagter Smitt;  
oefenaar te Hellevoetsluis 1866; predikant van de Kruisgezinde Gemeente te Hellevoetsluis i.c.m. Woerden 
1867, Amsterdam 1869-1905 (emeritaat), overl. in 1908. Over hem: BLNP.

39 Bedoeld is of Arend Mooij (1832-1915) of Marinus Mooij (1850-1918).
40 Over Adama van Scheltema: BLNP.
41  Bron: 5e tekst van Stiegheuver. Dit beeld wordt bevestigd in de 6e tekst van Stiegheuver: een brief 

van J.G. Smitt zelf, geschreven aan het eind van zijn leven aan Mademoiselle N. Hoffmann aan de P.C. 
Hooftstraat te Amsterdam, d.d. Apeldoorn 25.11.1907. Daarin vermeldt Smitt dat hij met de hervormde 
predikanten Huet en Faure had deel genomen aan de meetings, wat door de Amsterdamse classis van 
de afgescheidenen werd veroordeeld. 

42  De Brighton-beweging is ontstaan uit de opwekkingsbeweging van D.L. Moody (1837-1899), I.D. Sankey 
(1840-1908) en R. Pearsall Smith (1827-1898). D.P.M. Huet (1827-1895) van Amsterdam gold als de centrale 
figuur van de Brighton-beweging in Nederland (over hem: Kees de Kruijter, Zoeker naar waarheid en zekerheid. 
Dominee D.P.M. Huet (1827-1895) als opwekkingsprediker en ‘christen-spiritist’ (publicatie Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten in Nederland, 2014). Huet oefende veel invloed uit op J.G. Smitt (bron: 5e tekst 
van Stiegheuver). Halverwege de jaren 1870 hield men in de Schotse kerk in Amsterdam bijeenkomsten. 
Smitt ontmoette Andrew Murray (1828-1917) en kreeg belangstelling voor genezingsgaven en exorcisme. 
De Brighton-beweging oefende in 1875 grote aantrekkingskracht op Abraham Kuyper uit.

43 De mededeling is van Stiegheuver, het aantal van 38 wordt door Smitt vermeld in de 6e tekst.
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Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.44 In de samenkomsten was ruimte voor 
mannen en vrouwen om geloofsgetuigenissen uit te spreken en te bidden. Het vrije 
lied kreeg een vaste plek. Tijdens wekelijks gehouden bidstonden getuigden voor-
heen bekommerde zielen hoe heerlijk het was om zich een vrij en geliefd kind van 
God te weten. 

18.3 De Hervormde Gemeente

Met belangstelling volgden de afgescheidenen de ontwikkelingen in de Hervormde 
Gemeente, speciaal gold dit de adresbeweging van 1842. Van Velzen schreef aan Van 
Raalte: ‘In de gemeente hier is vereeniging en zij breidt zich nog geduurig uit. Ook 
wordt er bij de vromen in het Herv. Kerkgenootschap meer en meer ijver openbaar.’45 
Dit nieuwe elan werd zichtbaar in de oprichting van ‘de Vereeniging ter verbreiding 
der Waarheid’, op 11 november 1847. De crisisjaren 1845-1846 hadden de conventi-
kels nieuwe vitaliteit gegeven. De Verbreiding, zoals de vereniging kortweg heette, 
haakte hierbij aan. Eén van de zeven initiatiefnemers was de voormalige afgeschei-
den boekhandelaar Henricus Höveker. De meest op de voorgrond tredende figuur 
was godsdienstonderwijzer Theodorus Matthijs Looman (1816-1900).46 J.H. den 
Ouden trad als penningmeester van het gezelschap op. De 300 aanwezigen werden 
allen lid voor twee cent per week. In 1862 bedroeg het aantal donateurs 1.079 perso-
nen, in de jaren 1870 groeide hun aantal uit tot meer dan 1.500 personen. Het werk 
werd financieel gesteund door leden van het Réveil.47 Looman ontpopte zich als 
een bekwaam organisator: hij realiseerde een netwerk van zondagsscholen, naai- 
en breischolen (1848), een leesbibliotheek (1849), er werd een eigen pand ingericht 
aan de Elandgracht ten behoeve van volkslezingen (1853), vrouwen fungeerden als 
bezoekzusters en leidsters op de zondagsscholen. Vanuit de Verbreiding kwam een 
vrouwenpetitie tegen slavernij tot stand (1853). Tijdens het handwerken werden de 
dames door het voorlezen van lectuur met de argumenten tegen slavernij vertrouwd 
gemaakt. De opbrengst van op bazaars verkochte  handwerken ging naar het goede 
doel.48 Verder werkte Looman aan de verspreiding van stichtelijke lectuur op poli-
tiebureaus en koopvaardijschepen. In tweetallen brachten de leden van de Verbrei-

44  Als beginselverklaring hanteerde men: 1) God heeft alle mensen lief, voor de ganse wereld heeft Hij zijn 
zoon uit liefde gegeven; 2) de heiligmaking is vrucht van Gods kinderen die niet een ‘begrip’ maar een 
‘levensgemeenschap’ met Jezus hebben; 3) er is een doop met de Heilige Geest, te onderscheiden van de 
aanvankelijke werking van de Geest bij het komen tot geloof (bron: 7e tekst van Stiegheuver).

45 Van Velzen aan Van Raalte, 1.9.1842.
46  Theodorus Matthijs Looman was zoon van een diamantslijpersknecht; opgeleid tot onderwijzer voor 

kinderen van de gegoede stand; vanwege een kwakkelende gezondheid huisonderwijzer geworden van 
Da Costa’s oudste zoon; Da Costa onderkende Loomans gaven en stimuleerde hem. In 1844 kwam hij in 
dienst bij de ‘Vereeniging ter verspreiding van godsdienstige kennis ter bevordering van godsvrucht, door 
bezoek en bijbellezing’ – naar het voorbeeld van de Londense City Mission in Amsterdam, opgericht door 
de réveilmannen G.H. de Marez Oyens, J.L. Gregory Pierson en P.J. Teding van Berkhout. Looman bezocht 
om de twee weken 70 gezinnen, ook legde hij zich toe op catechetisch onderwijs. Over Looman: BLPGN.

47  Zie het informatieve artikel van Annemarie Houkes, ‘Reveil van het volk. De Vereeniging ter verbreiding van 
waarheid 1847-1870’ in: DNK 28 (2005) afl. 63, 68-86 [i]. De gegevens hierna zijn aan haar bijdrage ontleend.

48 Maartje Janse, ‘Vereeniging en verlangen om vereenigd te worden’ 180.
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ding bezoeken aan de ouders van zondagsschoolkinderen en deelden ze traktaatjes 
en Bijbels uit. De structuur was gebaseerd op een in 1830 in Londen ontwikkeld sys-
teem, waarbij alle delen van de stad door 20 à 30 leden (m/v) systematisch werden 
bewerkt. De confrontatie met sociale misstanden leidde tot de stichting van een 
opvanghuis voor meisjes die uit de prostitutie wilden stappen. Verder pionierde 
Looman door te evangeliseren onder doofstommen, gevangenen en zeelieden. Hij 
zette zich met hart en ziel in voor het zendingswerk, zoals dat halverwege de 19e 
eeuw overal van de grond kwam.49 Hij richtte een kindergenootschap voor de zen-
ding op (1851) en het Java-comité (1855). Loomans energieke optreden werd binnen 
de Hervormde Gemeente aanvankelijk gewantrouwd, maar kreeg vanaf 1850 toe-
nemende steun van predikanten en ouderlingen. Het centrum van Loomans acti-
viteiten lag in de Jordaan, een gebied waar veel afgescheidenen woonden. Looman 
richtte in 1863 de ‘Bond van vereenigingen ter verbreiding der Waarheid’ op, om de 
werkzaamheden van de plaatselijke organisaties zo goed mogelijk te coördineren. 
Het jaar 1867 liet zien wat de Verbreiding had bereikt: het gemobiliseerde kerkvolk 
kreeg door de nieuwe kerkorde grote invloed op het kiescollege, waardoor in de Her-
vormde Gemeente de weg voor orthodoxe predikanten, ouderlingen en diakenen 
open kwam te liggen.50 

Hoewel in Friesland een goede samenwerking tussen de afgescheidenen en de 
waarheidsvrienden tot stand kwam,51 was dat in Amsterdam niet het geval. Deel-
name aan de bijeenkomsten en activiteiten van Altman en Looman, werd afge-
wezen.52 Van Velzen hield vast aan het standpunt: de Hervormde Kerk als geheel 
is te kwalificeren als een valse kerk. Toen Gerritje Arps met een hervormde man 
uit Heemstede ging trouwen, in een dienst waarin réveilpredikant Nicolaas Beets 
voorging, gaf de kerkenraad haar te kennen dat de  Hervormde Kerk niet gezien kon 
worden ‘als de gemeente des Heren’.53 Hetzelfde liet Van Velzen aan gemeentelid 
Dirk Mars weten.54 Toen deze in zijn woonplaats Monnikendam Broedelet als een 
goede hervormde predikant leerde kennen, wilde hij zich daar aansluiten.55 Van 

49  Te denken valt aan het Nederlandsch Zendeling Genootschap, het zendingswerk van de Hernhutter 
broedergemeente, de doopsgezinde en lutherse zendelingsverenigingen. Het zendingswerk was 
aanvankelijk een zaak van de gegoede stand. Looman wilde een doorbraak forceren naar het gewone volk.

50  De hervormde kerkenraad van Amsterdam trachtte barrières op te werpen: alleen wie een gulden betaalde 
(het dagloon van een arbeider) mocht stemmen en de naam moest duidelijk leesbaar zijn. De Verbreiding 
pareerde deze maatregelen door een gulden als lening te verstrekken en mensen te helpen bij het invullen 
van de stembiljetten. In 1870 kwam Abraham Kuyper naar Amsterdam.

51  In Friesland stonden de Waarheidsvrienden met de afgescheidenen in contact, in Hallum werden 
Waarheidsvrienden waarschijnlijk door de afgescheidenen tot het avondmaal toegelaten (Wesseling, 
Friesl. I, 77, 282). Afgescheiden predikanten gingen bij de Waarheidsvrienden voor te Niawier, met als 
gevolg dat daar de drempel veel lager werd om lid van de Afgescheiden Gemeente te worden (Friesl. I, 283). 
Ook in St. Annaparochie waren er contacten over en weer (Friesl. II, 308).

52 Respectievelijk Not 16.1.1844, art. 2; 21.1.1845, art. 5; 28.1.1845, art. 5 en Not 28.11.1848, art. 3.
53 Not 21.10.1845, art. 4.
54 CB 670, 671: KR aan Dirk Mars, ongedat. [begin 1849].
55  Daniël Broedelet, geboren 1802 te Amsterdam; studeerde theologie te Utrecht, predikant te Abbekerk 1824, 

Durgerdam 1826, Monnickendam 1846-1860 (met emeritaat); overleden te Amsterdam 1866 (NNBW).
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Velzen antwoordde hem echter dat de Hervormde Kerk als geheel niet aan de ken-
merken van de ware kerk beantwoordde. Toen Mars bij zijn keuze bleef, gaf  Van Vel-
zen collega Broedelet te verstaan dat de kenmerken van de ware kerk, beschreven in 
artikel 28 en 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, niet in de Hervormde Kerk te 
vinden waren. Mars kreeg een positief getuigenis bij zijn kerkelijke overgang mee: 
hij was ‘gezond in het geloof en onbesproken in den wandel’.56

Geconcludeerd kan worden dat de Afgescheiden Gemeente in de jaren 1840 geen 
toenadering zocht tot de beweging voor kerkherstel binnen de Hervormde Gemeente.

18.4 De Rooms-Katholieke Kerk

Met de afgescheidenen hadden de rooms-katholieken gemeen dat ze weigerden mee 
te gaan met het verlichte klimaat in kerk, onderwijs en samenleving. Tegelijk bleven 
de aloude confessionele tegenstellingen bestaan. Hendrik de Cock waarschuwde 
voor ‘het beest en de Roomsche afgoderij’. Hij vond dat de overheid krachtens arti-
kel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis geroepen was om de Rooms-Katholieke 
Kerk uit te roeien.57 In het hele protestantse kamp laaide een felle antipapistische 
stemming op, toen paus Pius IX in maart 1853 bekendmaakte een nieuwe kerkpro-
vincie voor Nederland op te richten.58 De paus maakte gebruik van de scheiding tus-
sen kerk en staat, vastgelegd in de grondwet van 1848. Hij wees Haarlem als bisdom 
en Utrecht als aartsbisdom aan. In een breve sprak hij over ‘de razernij van de calvi-
nistische ketterij’. Veel protestanten wendden zich tot de koning in de hoop dat hij 
het tij kon keren. Toen koning Willem III op 11 april 1853 Amsterdam bezocht werd 
hem een petitie overhandigd met 50.000 handtekeningen.59 Ook de Amsterdamse 
afgescheidenen deden aan dit petitionnement mee. Van Velzen gaf op 12 april bo-
vendien een eigen petitie aan de koning.60 Weliswaar kwam de Rooms-Katholieke 
Kerk vrijheid van godsdienst toe, zo stelde hij, maar de wereldlijke aanspraken van 
de paus moesten krachtig worden afgewezen. Het huis van Oranje had een bloedi-
ge strijd gevoerd om het pauselijke juk af te werpen. Herstel van de roomse hiërar-
chie vormde een bedreiging voor het protestantisme. Van Velzen vroeg de koning 
de benoemde bisschoppen niet te erkennen.61 Eveneens stuurden de Amsterdamse 
afgescheidenen een bezwaarschrift naar de Tweede Kamer. Toen de bisschoppelijke 
hiërarchie er toch kwam, hield Van Velzen op 24 april 1853 een gelegenheidspreek 
waarin hij waarschuwde voor het rooms-katholicisme, maar tegelijk de eensge-

56 CB 670: KR aan J.F. Akkerboom te Edam, 16.2.1849; CB 672: KR aan ds. Broedelet van Monnickendam.
57 Vgl. Helenius de Cock, Leven Hendrik de Cock 631-634.
58  Uitvoerig over de antipapistische stemming in 1853: Jurjen Vis en Wim Janse (red.), Staf en storm. Het 

herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853. Actie en reactie (Hilversum 2002). Beknopte 
beschrijvingen bij H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis 623vv, 646-652 en Joris van 
Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005) 279; over de reactie van de 
kerken van de Afscheiding: Wesseling, Ov. II, 92-93, 111.

59 Vgl. Evenhuis V, 230-245.
60 CB 873.
61 Van Velzen aan Brummelkamp, 15.4.1853.
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zindheid in het protestantse kamp als oppervlakkig typeerde:62

Wat baat het dat het misoffer wordt verworpen, als tevens de eenige offerande van 
Christus geloochend wordt? Wat baat het met reliquiën, en wijwater of bedevaar-
ten te spotten, als tevens de oude, beproefde geloofswaarheden worden versmaad? 
Wat baat het de stem te verheffen tegen pauselijke of bisschoppelijke heerschappij, 
als tevens de tucht van den Heere der Kerk ingesteld, in onbruik wordt gelaten?

18.5 Andere groepen en personen 

In de tweede helft van de jaren 1840 traden in Amsterdam verschillende charisma-
tische personen op met een kring van aanhangers om zich heen. Hoe verhielden de 
afgescheidenen zich tot hen?

18.5.1 Jan de Liefde
Jan de Liefde vestigde zich in februari 1849 in Amsterdam.63 Hij ontpopte zich als 
een begaafd prediker, sterk organisator en bewogen evangelist, die zich de nood van 
de Amsterdamse bevolking in de verpauperde Jordaan aantrok. Zijn bijbellezingen 
in een pand aan de Goudsbloemgracht trokken honderden luisteraars. In 1853 start-
te De Liefde een evangelistenschool en ’s avonds trok hij met z’n leerlingen de ach-
terbuurten in om te evangeliseren. Op zondag gaf hij bijbeluitleg en organiseerde 
hij zondagscholen. Hij huurde met financiële steun van vrienden de zaal ‘Tecum 
Habita’ op de hoek Herengracht-Hartenstraat. In 1853 realiseerden vrienden een 
kerkzaal met drie galerijen aan de Spuistraat, omgedoopt tot ‘Eben Haëzer’. Daarna 
gingen de zaken voor De Liefde minder voorspoedig. In de najaarsmeeting 1854 van 
de Christelijke Vrienden kwam het de breuk onder de réveilvrienden,64 luttele da-
gen voor de omstreden bevestiging van de vrijzinnige Meyboom als predikant van 
de Hervormde Gemeente Amsterdam, waarover De Liefde zich kritisch had uitge-

62 Van Velzen, Eene Levensvraag 21v.
63  Jan de Liefde werd op 25 december 1814 geboren in Amsterdam in een doopsgezind kostersgezin; 

doopsgezind predikant te Woudsend 1837, Zutphen 1839. Door lezing van het boek Bestuur en Aanmoediging 
voor ieder, die ernstig de zaligheid zoekt van John Angell James (1785-1859) maakte hij een bekeringservaring 
door. Hij trok sindsdien orthodoxe hervormden aan en stootte eigen kerkgangers af. De verandering bij De 
Liefde trok de aandacht van de afgescheidenen. Brummelkamp schreef Van Raalte: ‘Hebt gij de 2 stukjes 
van Ds. de Liefde gelezen? Hij tast het (Mennonieten) Genootschap ter dege aan en geeft helder inzage in 
deszelfs toestand’ (d.d. 13.4.1844). In 1844 verscheen van De Liefde Gevaar! Gevaar! en geen vrede! Een woord 
tot de slapenden en in slaap gewiegden. Het vond instemming bij Wormser en Groen (Groen, Brieven I, 20v). De 
Liefde werd op zijn verzoek in 1845 losgemaakt als predikant van Zutphen. Hij maakte in de jaren 1846-1847 
een studiereis naar Duitsland en ontmoette in Elberfeld baptistische en darbistische vrienden. Door de 
breuk die hij in 1854 bij de Christelijke Vrienden veroorzaakte, verloor De Liefde zijn financiële bronnen uit 
Réveilkring. Het kerkgebouw moest worden verkocht in 1862. De Liefde vertrok in 1864 naar Londen om als 
journalist geld te verdienen. Door een longziekte keerde hij in 1868 vervroegd naar Amsterdam terug, waar 
hij in 1869 op 54-jarige leeftijd overleed. Over De Liefde: BLNP; BWPGN; Kluit, Réveil (reg.); S. Coolsma, J. de 
Liefde in zijn leven en werken geschetst [i]; www.totheildesvolks.nl/jdeliefde/; J. Bosch, Figuren en aspecten uit 
de eeuw der Afscheiding 191-196.

64 Vgl. Kluit, Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 476-480 (‘de breuk’).
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laten.65 Hij was teleurgesteld over het zwijgen van de rechtzinnige hervormde pre-
dikanten. Hij lanceerde in aanwezigheid van vooraanstaande predikanten als Hel-
dring en Chantepie de la Saussaye de stelling dat het instituut van de Hervormde 
Kerk ‘meer zielen vermoordt dan behoudt’. In 1855 richtte De Liefde de organisatie 
‘Tot Heil des Volks’ op, gevolgd door de instituering van een eigen ‘Vrije Evange-
lische Gemeente’ (27 juli 1856). Zijn ideaal was een gemeente zonder overheidsbe-
moeienis en zonder kerkelijke hiërarchie. Ruim zestig verontrustte hervormden 
sloten zich bij hem aan.66  

Het optreden van De Liefde maakte in de kerken van de Afscheiding indruk. Be-
wonderend schreef theologiestudent J. van Andel in 1858 in De Bazuin dat De Liefde 
twee kapellen had, waarvan de grootste elke zondag gevuld was met 1.600 hoor-
ders. Ook diens organisatietalent ontging hem niet: De Liefde had een havelozen 
school opgericht, een nijverheidsschool en een school waar 250 kinderen onderwijs 
genoten. Hoewel zijn gemeente bestond uit eenvoudige werklieden, winkeliers en 
boeren, zamelde ze jaarlijks toch 5.400 gulden in om vijf zendelingen te onderhou-
den.67 Begrijpelijk dat veel afgescheidenen hoopten dat De Liefde hun gelederen 
kwam versterken. In juni 1849 sprak de Amsterdamse kerkenraad over De Liefde.68 
Graag nodigde men deze voorganger uit ‘om tot de Kerk zich te vervoegen, ten ein-
de de Leerstukken tegen dwalingen te verdedigen.’ D. Postma schreef in De Bazuin: 
‘Och, mogen zijne gaven der kerke Gods, in den regten weg nog eens worden ge-
wijd!’69 Brummelkamp nam de vrijheid in augustus 1851 enkele diensten van De 
Liefde waar te nemen. Op de stichting van een eigen gemeente reageerde De Bazuin 
positief, ja: waarom niet meteen samengaan met de afgescheidenen?70 

Maar zover kwam het niet. Aanvankelijk was de doopvisie het struikelblok. De 
Liefde was vanuit zijn doopsgezinde achtergrond tegenstander van de kinderdoop. 
Hij polemiseerde over dit onderwerp met de afgescheiden predikant Scholte.71 
Het  thema van de kinderdoop was in 1843 prominent op de agenda komen staan, 
toen de hervormde predikant J.E. Feisser publiekelijk afstand van de kinderdoop 

65  Meyboom was beroepen op 4 oktober 1853. De Liefde mengde zich in de protesten met zijn: Open brief over 
eenige gevoelens van den thans te Amsterdam beroepen predikant Dr. L.S.P. Meyboom (Amsterdam 1853), in 
1854 gevolgd door Een woord van toelichting tot het antwoord van het Classicaal Bestuur van Amsterdam op de 
adressen ingediend tegen de beroeping van Dr. Meyboom.

66  ‘Nadat de Liefde Zondag 27 April 1856 ‘s morgens had gepreekt over Joh. VIII:36 ging hij ‘s avonds over 
tot bevestiging van de gemeente en van de vier door haar gekozen ouderlingen. Bijna alle aangeslotenen 
waren oorspronkelijk leden der Herv. Gemeente van Amsterdam; 63 in getal zonden zij een scheidbrief aan 
den Kerkeraad dier gemeente’ (bron: BWPGN).

67  De Bazuin jrg. 6 (1858) nr. 16 (21.10.1858). J. van Andel, geboren 1839 te ’s Hertogenbosch, deed op 12-jarige 
leeftijd geloofsbelijdenis, studeerde te Kampen; predikant te Zutphen 1861. Zie C. Lindeboom, ‘Kort 
levensbericht’ in: J. van Andel, Lucas (Kampen 1932) II.

68 Not 26.6.1849, art. 5.
69 D. Postma in De Bazuin jrg. 3 (1855) nr. 4 (23.11.1855).
70 Jrg. 3 (1856) nr. 32 (5.9.1856).
71  J. de Liefde, Niet de kinderdoop, maar de doop der bejaarden is het Bondszegel des Nieuwen Verbonds (Zutphen 

1844). Door Scholte beantwoord met De Heilige Doop, of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der 
geloovigen, ter verzegeling van het eeuwig verbond (Amsterdam 1845), citaten op resp. pp. 3, 50,  81; waarop De 
Liefde reageerde met Trouw aan het Woord! Broederlijke brief aan H.P. Scholte (Zutphen 1845) m.n. pp. 69-85.
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nam.72 Volgens De Liefde hadden besnijdenis en doop weinig met elkaar te maken. 
De besnijdenis is een teken van ‘vleselijke afstamming’ (geldt iedere Israëliet), de 
doop gaat over geestelijke afstamming (wedergeboorte is noodzakelijk). De praktijk 
van de kinderdoop leidt tot een massaal naamchristendom. Scholte bestreed deze 
visie. Hij zag in de tegenstelling die de Liefde maakte tussen besnijdenis en doop 
een doperse trek: het geestelijke stond bij de dopersen haaks op het creatuurlijke. 
Doorslaggevend voor de kinderdoop noemde Scholte de vraag ‘of de grond onzer 
zaligheid alleen ligt in God, of gedeeltelijk in onszelf.’ De Liefde verwarde Gods 
eeuwige genadeverbond (met Abraham en zijn nageslacht) met het tijdelijke Sinaï- 
verbond. Het genadeverbond is gebaseerd op het werk van Jezus Christus en geldt 
nog altijd: ieder die gelooft is een kind van Abraham. Nergens worden kinderen in 
de ‘huisteksten’ uitgesloten. Paulus rekent ook de kinderen onder de ‘geheiligden’. 
Alleen als de doop verankerd ligt in Gods daden kan dit sacrament troost en bemoe-
diging in de geestelijke strijd geven. De Liefde kwam met een vlijmscherpe tegen-
reactie. Verwijzend naar Marcus 16:16 – ‘Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, 
zal zalig worden’ – repliceerde hij: ‘Ik leg u het gebod des Heeren voor, en dat zal u 
genoeg zijn om er de Formulieren van Dordrecht en de folianten der Vaderen mede 
te verpletteren.’73 Scholte zou een leerstuk verdedigen dat ‘Gods Woord verkracht’. 
Heeft God soms geslapen dat Hij in het Nieuwe Testament geen gebod geeft om de 
kinderen op de 8e dag te laten dopen? Eerst moet door geloof de innerlijke wederge-
boorte plaatsvinden, pas daarna kan de doop als bad van deze wedergeboorte wor-
den bediend. De praktijk van de kinderdoop frustreert elke ‘ware hervorming der 
Gemeente Gods’, zo betoogde De Liefde. Hij noemde de kinderdoop een instrument 
van de duivel om ‘de wereld te verchristelijken en de gemeente te verwereldschen.’ 
Het is duidelijk: met dit standpunt kon De Liefde de afgescheidenen niet bekoren. 
Bovendien signaleerde Scholte dat de kinderdoop geen geïsoleerd leerstuk was:74 

72  Johannes Elias Feisser, geboren te Winsum 1805; studeerde theologie in Groningen, promoveerde in 1828 te 
Leiden op een kerkhistorische studie; predikant te Lekkum 1828, Winschoten 1830, Franeker 1833; verloor 
daar vrouw en twee kinderen; vroeg vanwege dit familieleed in 1838 ontslag als predikant aan, knapte op in 
zijn ouderlijk huis te Veendam; opnieuw predikant te Gasselternijveen 1839; kwam in 1841 door het lezen van 
Newtons Cardiphonia of gemeenzame brieven (3 dln., 1783) tot een ingrijpende wijziging in theologische positie: 
van Groninger richting naar orthodox. Toen kerkenraad en kerkvoogdij hem tegenwerkten weigerde Feisser 
het avondmaal met hen te vieren. Nieuwe doopinzichten formuleerde hij in Waakt op! gij die slaapt, staat 
op uit den doode! En Christus zal over u lichten. Eene roepstem tot alle ware geloovigen en begeerigen in Nederland 
(Groningen 1843), verder uitgewerkt in: Beknopte aanwijzing van het ongeoorloofde in den Doop der kleine kinderen, 
benevens de weerlegging van de voornaamste gronden, welke voor den Kinderdoop bijgebragt worden (Groningen 
1843). Feisser werd afgezet als predikant in 1844. Hij onderging in mei 1845 de geloofsdoop; hij overleed in 
1865. Scholte gaf een kritische recensie van Feissers doopstandpunt in De Reformatie: voor de gelovigen in het 
Nieuwe Testament gold evengoed als van de gelovigen in het Oude Testament: ‘van den buik mijner moeder 
aan zijt Gij mijn God’ (De Ref 2e S (1843), 355-359). Over Feisser: BLNP.

73 J. de Liefde, Trouw aan het Woord! 70. De hierna aangehaalde woorden op pp. 81, 83, 85.
74 De Ref 2e S (1845) 8.
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In het afgeloopen jaar is er zelfs nieuwe stof van tweedragt gekomen, in de 
vernieuwde tegenkanting tegen den Doop van de kleine kinderen der ge-
loovigen, waaraan zich zoo menige andere waarheid vasthecht, en daardoor 
dieper in de Christelijke gemeenschap ingrijpt als men oppervlakkig wel zou 
vermoeden. Het is te wenschen dat de Christenen dit onderwerp ernstig ter 
harte zullen nemen, en de zaak niet laten steken, maar ten einde brengen. 

Maar toen gebeurde het ongedachte: De Liefde draaide in 1854 als een blad aan de 
boom om en begon de kinderdoop te verdedigen.75 Zo gebeurde het dat hij in de zomer 
van 1856 voorging bij de afgescheidenen in Franeker, op verzoek van de plaatselijke 
Waarheidsvrienden en onder conditie dat hij gereformeerd zou preken.76 

Maar de kinderdoop bleek niet het enige struikelblok. De Liefde verdedigde de visie 
dat Christus zijn leven had gegeven voor alle mensen. Deze leer zou het duidelijkst Gods 
liefde laten zien, niemand kan God de schuld geven als mensen verloren gaan.77 Maar 
in afgescheiden kring bestond krachtig verzet tegen dit leerstuk van de ‘algemene ver-
zoening’.78 Van Velzen zette vanuit Kampen de discussie op scherp. De Liefde nam de 
belijdenisgeschriften slechts aan ‘voor zover’ die met Gods Woord overeenstemmen, 
hij verschilde in niets van de hervormden. Alleen de kerken van de Afscheiding hand-
haafden de inhoud van de formulieren, daar had De Liefde zich te melden. 

De afstand tussen beide leiders werd niet overbrugd. Integendeel: De Liefde wees 
elke binding aan feilbare menselijke belijdenisgeschriften van de hand.79 Gerefor-
meerde theologen uit vroeger tijd serveerde hij af ‘als onvernuftige beesten’, die het 
evangelie hadden opgesloten in een ‘goed afgerond stelsel’. Van de weeromstuit 
nam Velzen het op voor Witsius, À Brakel, À Marck en Van Lodenstein: ‘Wee, het 
nageslacht dat onverschillig kan blijven wanneer de godzalige Voorvaders worden 
verguisd!’80 Nu voelde De Liefde zich miskend. Hij had helemaal niet de gerefor-
meerde verkiezingsleer willen bestrijden. Een voortgezette gedachtenwisseling 
tussen beide mannen leverde in 1857 niets op. De Liefde vond de toon van Van Vel-
zen kwetsend, en Van Velzen beschuldigde De Liefde uit te zijn op menselijke lof 

75  Wijziging van het doopstandpunt in: J. de Liefde, Een blik op de christelijke waterdoop bij het licht van 
Schrift en historie. Een woord ten gunste van den kinderdoop (Amsterdam 1854). De Liefde hanteerde nu als 
argumenten: de doop is meer dan een teken, want de doop hangt direct samen met handelingen als 
reinigen en zaligmaken (7-10). De doop is de deur waardoor een mens uit de onheilige kring het heilige 
binnengaat (15). De kinderen van de gelovigen worden in de Schrift als rein beschouwd (19v). Mogelijk is 
er sprake van beïnvloeding door Wormser. Zijn artikelenserie over de kinderdoop verscheen in 1852/1853 
in Christelijke Stemmen, later gebundeld in: De Kinderdoop. Wormser noemde het verwerpen van de 
kinderdoop een ‘dwaling’ (50). Hij argumenteerde als volgt: in de doop omringt God je aan alle kanten 
met de verzekeringen van zijn genade. Jezus vergoot zijn bloed niet minder voor de kinderen dan voor de 
volwassenen (35). Feitelijk plaatsen de bestrijders van de kinderdoop de kinderen terug in het heidendom 
(101), in niets verschillend van kinderen van heidenen (27).

76 Wesseling, Friesl. III, 110v.
77 De Bazuin (1857, nr. 6); (1857, nr. 8);  (1857, nr. 9); (1858, nr. 26).
78  D. Postma in De Bazuin (1855, nr. 4); (1856, nr. 34); C.G. de Moen in: De Bazuin (1856, nr. 5); H.B. Geuchies in De 

Bazuin (1856, nr. 33).
79 De Bazuin (1856, nr. 40).
80  Vgl. De Bazuin (1856, nr. 48). Van Velzen bracht de opvattingen van De Liefde in verband met Joan 

Davenantius, Joh. Cameron, Moïse Amyraut en de theologen van Saumur.
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en weg te lopen voor de strijd: ‘Regtmatig gevoel ik, zelfs een afkeer te hebben van 
het gedrag dergenen die van den strijd slechts spreken, wanneer zij geene slagen 
hebben te verwachten.’ Een uitnodiging om een dienst van de Vrije Evangelische 
Gemeente in Amsterdam bij te wonen, sloeg de Kamper docent wegens drukke 
werkzaamheden af. Ook anderen mengden zich in het debat. Een afgescheidene uit 
Dordrecht vond De Liefde gevaarlijker dan de vrijzinnige ‘Meijbooms en Zaalbergs’. 
Dit werd Brummelkamp te gortig. Hij attendeerde de lezers van De Bazuin op een 
brief van de Engelse opwekkingsprediker J. Newton uit 1757, waarin deze alle ge-
twist en het opdringen van eigen meningen aan anderen veroordeelde.81 Van een 
toenadering tussen de Afgescheiden Gemeente en de Vrije Evangelische Gemeente 
is het niet gekomen. Gemeenteleden die bij De Liefde kerkten werden vermaand.82  

18.5.2 C.W.H. Pauli
In Amsterdam was sinds het begin van de 19e eeuw de Anglicaanse en Schotse 
kerk actief onder de Joden, nadat deze stad als missiegebied was aangewezen. Om 
de Jiddisch sprekende Joden te bereiken werden bij voorkeur Joodse bekeerlingen 
uit Duitstalig centraal Europa uitgezonden. Onder hen was de Duitser C.W.H. Pau-
li, uitgezonden door de Engelse Episcopaalse Kerk.83 Hij was van 1844-1874 in Am-
sterdam werkzaam vanuit de Zionskapel in de Barndesteeg voor de London Society 
for Promoting Christianity among the Jews. Johannes Rinkelberg Hoffman, lid bij de 
Amsterdamse afgescheidenen, kerkte in 1847 bij Pauli en sloot zich bij ‘de Sekte van 
Pauli’ aan, zoals de kerkenraad de gemeenschap kwalificeerde.84 Ook de Joodse Cla-
siena Heilbron werd lid bij Pauli, nadat zij in het verleden catechisaties bij de afge-
scheidenen had gevolgd.85 Tussen Van Velzen en Pauli is enig persoonlijk contact 
geweest: Pauli stelde zich beschikbaar als docent Hebreeuws voor de op te richten 
theologische school van de afgescheidenen.86 

81 De Bazuin (1857, nr. 9,12). Het oordeel van Brummelkamp in De Bazuin (1857, nr. 13).
82  Een opvallend kritische noot plaatste De Liefde bij het driehonderd jarig bestaan van de catechismus in 

1863: ‘Sedert ik het Evangelie in de vrijheid, waarmede Christus mij heeft vrijgemaakt, gelezen heb voel ik 
het Christendom op vele punten anders, en zie ik, dat het stelsel Gods, zooals dat in de Schrift is neergelegd, 
een geheel ander is dan het hunne’ (‘Het derde eeuwfeest van den Heidelbergschen Catechismus’ in: 
Tijdschrift Berea 1863, p. 14, aangehaald in BWPGN).

83  Over Christiaan Wilhelm Hirsch Pauli: Kluit, reg.; Bart Wallet, ‘Het Réveil als ‘joodsche Hervorming’’ 194. 
Wallet wijst op de sociaal-maatschappelijke kloof tussen de welgestelde Portugese Joden (waartoe Da Costa 
en Capadose behoorden) en de Asjkenazische Joden afkomstig uit Duitstalig Centraal-Europa. Dit neemt 
niet weg dat Capadose en Da Costa via de vereniging ‘Vrienden Israels’ intensief betrokken waren bij Pauli 
en Schwartz.

84  Not 2.2.1847, art. 3; Not 24.8.1847; Not 31.8.1847. In 1854 keerde dit gezin terug tot de Afgescheiden Gemeente 
(Not 31.10.1854).

85 CB 757, ongedat.
86 Zoals Van Velzen de provinciale vergadering van april 1851 liet weten (PVNH 1.4.1851, art. 18).
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18.5.3 C.A.F. Schwartz
Eind 1849 zond de Vrije Schotse Kerk Carl A.F. Schwartz uit om te werken onder de 
Joodse gemeenschap in Amsterdam.87 Hij bleef hier tot 1864 werkzaam. Schwartz 
was een messiasbelijdende Jood uit Polen. Hij had in Halle theologie gestudeerd bij 
Tholuck en in Berlijn bij Hengstenberg en Neander. In Amsterdam werd hij verwel-
komd door de ‘Vrienden Israëls’. Samen met J.F. Schimsheimer, Da Costa en Looman 
gaf hij het weekblad De Heraut. Een stem over en tot Israël uit. De Hervormde Gemeen-
te weigerde de bediening van Schwartz te steunen. Op 25 januari 1850 hield hij in 
het Duits zijn eerste preek met 20 Joden onder zijn gehoor. Toen dat aantal uitgroei-
de tot meer dan 150 kreeg hij met sterke tegenwerking te maken, waarop hij besloot 
de bijeenkomsten te staken. Na enige tijd leidde hij diensten aan de Oudezijds Voor-
burgwal, in het gebouw van de Vrije Schotse Kerk. De afgescheiden orgelmaker H. 
ter Hart bespeelde hier tegen vergoeding het orgel, waarover hij door zijn kerken-
raad werd vermaand.88 In maart 1855 sloot Rijk Grunthe, een 19-jarige student van 
Schwartz, zich bij de Afgescheiden Gemeente aan. Geld voor een leertraject stelde 
de gemeente hiervoor echter niet beschikbaar.89 

18.5.4 Deutsche Christentumgesellschaft
De Amsterdamse afgescheidenen kregen in 1836 een opvallende steunbetuiging 
van J.H. Albrecht, na publicatie van de Herderlijke Brief tegen de Afscheiding.90 
Albrecht haalde in een brochure fel uit naar de Amsterdamse hervormde predi-
kanten, die hij als ‘leugenpredikers’ en ‘roofwolven’ kwalificeerde.91 Daarentegen 
noemde hij de afgescheidenen ‘broeders, met welken wij in den Heere voor eeuwig 
als leden van eenen Heer verbonden zijn’.92 Ondanks deze hartelijke woorden zijn 
in het bronnenmateriaal geen aanwijzingen te vinden die wijzen op persoonlijke 
contacten. 

87  Over Carl A.F. Schwartz (1817-1870): Kluit, reg.; De Greef, Schwartz; Bart Wallet, ‘Het Réveil als ‘joodsche 
Hervorming’’ 194; BLNP. Schwartz was een actief deelnemer aan de meetings van de Christelijke 
Vrienden. Dick Kuiper rekent hem tot de kerngroepleden van het Réveil (p. 43v). Schwartz huwde met 
een zus van de conservatieve Jan Messchert van Vollenhoven jr. (1812-1881), de latere wethouder en 
burgemeester van Amsterdam.

88 Not 12.7.1853, art. 3; 7.3.1854.
89 Not 30.1.1855; 16.10.1855.
90 Meer over J.H. Albrecht in par. 9.3.2.
91 a.w. 3.
92 a.w. 23.
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18.5.5 Woutherus Bekker 
Woutherus Bekker, bekend als koopman in exotische vogels,93 was rond 1839 op 
18-jarige leeftijd onder de prediking van de kruisgezinde C. van den Oever tot beke-
ring gekomen.94 Die ommekeer werd hem thuis niet in dank afgenomen: hij werd 
als ‘bastaard’ uit het ouderlijk huis gezet. Bekker bezocht in de periode 1843-1844 de 
gevangen zittende predikanten L.G.C. Ledeboer in Leiden en H.J. Budding in Nij-
megen.95 Beide voorgangers weigerden de opgelegde boetes te betalen en hadden 

93  Woutherus Bekker, geboren 8 febr 1821 te Rotterdam; ondernam als koopman internationale reizen; 
huwde op 18 april 1850 met Maria Kuyper, dochter van een tapper; lekentheoloog in Amsterdam 1850-
1888. Als liefhebber van kunst bezocht hij in 1856 Parijs, Londen en Rome. Bekker publiceerde meer dan 
vijftig geschriften. In 1895 vertrok hij naar Emmerich in Duitsland. Door het verloren gaan van archieven is 
onbekend wanneer hij overleden is. Over hem de bijdrage van H. Natzijl in: A. Bel, Predikanten en oefenaars 
III, 18-29 (incl. uitvoerige bibliografie); H.M. Stoppelenburg in: Kerkhistorische Kroniek 4 (1968) nr. 4, 43-44. 
Autobiografisch van aard is: Woutherus Bekker, Herinneringen aan de dagen van ouds of eenige beknopte 
overdenkingen van des Heeren wegen, gehouden met den weleerwaarden heer Woutherus Bekker evangeliedienaar 
te Weesp, Hazerswoude enz. door hem zelf beschreven en uitgegeven door een vriend en liefhebber van waarheid, 
en dienstknecht van Jezus Christus, met portret (1849), alsmede: Bekker, Eens christens reize naar het land van 
Immanuël (1860). Bekker kon beeldend vertellen, zoals zijn geschrift Een portret van Judas Iskarioth laat zien 
(Judas schuifelt als een slang op z’n buik in de doodste stilte van de nacht, de staart van de slang geschubd 
met zwaarden en stokken, nachttoortsen flikkeren boven de verradersbek die van speeksel druipt om beter 
te kunnen kussen enz.).

94  Bekker, Open brief en uitdaging aan den Heer H.J. Budding 13. Bekker schrijft hier dat het 28 jaar geleden is 
dat God hem krachtdadig bekeerde. Omdat de Open Brief aan Budding 23 jan. 1867 is gedateerd, moet de 
bekering hebben plaatsgevonden in 1839, Bekker was toen ca. 18 jaar. In Eens Christens reize naar het land van 
Immanuël (1860) beschreef Bekker zijn bekeringsverhaal (vgl. Open Brief Budding 26). Hoewel hij Christus 
met de mond beleed, bleef hij lange tijd ‘gansch vervreemd van Christus’ (162). Tot hij duidelijkheid kreeg 
over het verbond der verlossing, de vrederaad, de uitverkiezing (163), en dat Jezus elke jota en tittel van 
de gerechtigheid van Gods wet voor hem had vervuld (173). Hij erkende Gods recht om hem eeuwig te 
verdoemen (183). Geen mens kon zich tot Christus wenden (185). Bekker wenste het heil te grijpen, maar 
een kracht van buiten hield hem tegen (186). Pas na een overweldigende mystieke ervaring maakte God 
van hem een ‘beminde van de Vader, een lieve Broeder en Vriend’ (252). ‘Ik drukte Zijn litteekenen aan mijn 
mond. “Voor mij!” Riep ik uit’ (…) Dan kuste ik mijn Immanuël’ (254). Eindelijk zag Bekker het volle licht: 
‘Zie daar knallen de sloten der deur, de grendels worden afgeschoven, de deuren vliegen open, en ik lag aan 
de borst van Immanuël. – Hij bracht mij in een plaats die ik niet kan beschrijven. Mijn Immanuël kuste mij, 
de Vader omhelsde mij en de Geest vervulde mij’ (259). Bekker wist zich nu door God gerechtvaardigd, klaar 
om door de poort van Immanuëls land te gaan (260). In 1868 stelde Bekker dat een ‘vierschaarervaring’ 
noodzakelijk was om een ware gelovige te worden (zie Open Brief Bekker 25v). Opvallend is de verwantschap 
in taalveld met Middels bekeringsgeschiedenis. Het genre van de bekeringsgeschiedenis structureerde, 
modelleerde en evoceerde gelijksoortige ervaringen.

95  Bekker, Open brief aan Budding 13 (over de gevangenschap van Ledeboer te Leiden) en 19, 21 (over het 
stadsarrest van Budding te Nijmegen). Over de ontmoeting met Budding geeft Bekker interessante details 
(Bekker, Open brief aan Budding 15-17). Bij de eerste aanblik voelde Bekker meteen hoogachting voor deze 
predikant. Budding schonk thee in en vond dat God daarvoor gedankt moest worden: ‘Zóó, begrijpt gij met 
mij, dat de HEERE waardig is, om in alles erkend te worden, en wij dus verpligt zijn, bij de minste weldaad 
die wij ontvangen, er een zegen voor af te bidden?’ Maar bidden voor een kop thee was niet Bekkers 
gewoonte, waarop Budding hem vroeg: ‘Is de HEERE het dan niet waardig?’ Budding vroeg Bekker om in 
gebed voor te gaan. ‘Wij bogen onze knieën, en ik bad overluid.’ Vervolgens vertelde Bekker aan Budding 
over de schuilhoeken van zijn hart, maar Budding deelde van zijn kant niets. In de jaren 1860 kwam Bekker 
terug op deze ontmoeting (Bekker, Open Brief Budding 20-22, 24v, 31). Het afscheid van Budding had hem 
verbaasd, omdat de predikant hem toevertrouwde: ‘ik wil niet preeken, ik wil alles doen, maar preeken is 
mij onmogelijk.’ Bekker concludeerde achteraf dat Budding, met al zijn ondervindingen, nooit Christus als 
zijn borg had ontmoet.
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daarom in de jaren 1840 nog steeds met strafmaatregelen te maken.96 Bekker was 
een autodidact theoloog die veel van studeren hield.97 Pastorale bezoeken bracht hij 
niet. Het avondmaal werd in zijn gemeente niet bediend, dat had Van Lodenstein 
ook niet gedaan vanwege de ‘geestelooze staat der kerk’.98 Fel haalde hij uit naar de 
publicaties van Meyboom en Spijker – twee vooraanstaande woordvoerders van de 
moderne theologie in Amsterdam.99

De heiligingsleer die Bekker uitdroeg valt op door Kohlbruggiaanse trekken: in de hei-
liging kan een mens geen enkele bijdrage leveren.100 De publicaties van Bekker bezorgden 
hem landelijke bekendheid. Zijn medestanders werden ‘bekkerianen’ genoemd.

Vanaf 20 februari 1845 trad Bekker als oefenaar op in Weesp, in de tapperij van 
Jan Kuyper. Het eerste jaar preekte hij, naar eigen zeggen, driehonderd keer. Bekker 
vroeg voor zijn gezelschap erkenning aan binnen de Hervormde kerk. In 1846 legde 
hij in Haarlem contact met de afgescheidenen, die tot de gemeente van Amsterdam 
behoorden. Deze afgescheidenen wilden graag de 25-jarige oefenaar horen, maar 
de Amsterdamse kerkenraad stak hier een stokje voor.101 Na een onderbreking in 
Hazerswoude – waar Bekker tevens doopte – en in 1850 in Weesp, vestigde hij zich 

96  ‘Ik hoor dat  Ds. Budding weder gevangen zit, men zegt dat hij f 10.000 boete heeft loopende’ (Brummelkamp 
aan Van Raalte, 17.3.1842).

97  Hij verdiepte zich in  de school van Manes, Scythianus, Adamieten, Gnostieken, Zoroaster en de Zeister 
broeders (Hernhutters), vgl. Eens christens reize 176. Hij nam kennis van de 18e eeuwe theologen C. Vitringa, 
J. van den Honert, J. Schultens, A.C. Comrie, N. Holtius, A. van Os, J. Cremer en J. Lampe (177, voetnoot 1). 
Hij las werken van Coccejus en Voetius (179). Favoriet waren B. Smijtegelt, L. Myseras, P. Immens en de 
lofzangen van Lodestein en Groenewegen (78).

98 Bekker, Tien kinderpreektjens 60.
99 Bekker, Eens christens reize 150.
100 Bekker, a.w. 36.
101 CB 458: KR aan S. Tierrij te Haarlem, 1.10.1846; Not 13.10.1846, art. 3.

W. Bekker
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najaar 1850 aan de Barndesteeg in Amsterdam, in een pand dat hij omdoopte tot 
‘Nazareth’. Tientallen jaren had hij hier een kring van trouwe bezoekers: ‘volk van 
God, dat ik in de banden des Evangeliums geteeld heb.’102 

Opvallend is Bekkers openhartigheid over seksualiteit in zijn geschriften Eens 
christens reize naar het land van Immanuël en in de Open Brief aan Budding: het dro-
men over ‘bevallige’ vrouwen, het in ‘vervoering naar hen grijpen’, zijn strijd tegen 
zelfbevrediging – een probleem dat hij bij zijn eerste ontmoeting met Budding al 
besprak.103 Deze ‘zonde van Onan’ bezorgde Bekker grote angst, want met deze bij-
belse figuur liep het slecht af. Meer vasten, bidden en zelfkastijding brachten hem 
niet verder. Tot hij oog kreeg voor de door Christus geschonken heiliging. Het lijkt 
aannemelijk dat Bekkers morele worsteling de achtergrond vormt van zijn gepro-
nonceerde heiligingsleer. Hartstochtelijk riep hij zijn hoorders toe: ‘wij hebben van 
ons zelven geene heilige kleederen’.104 En: ‘Gods werk ligt daarin, dat gij niet werkt, 
maar gelooft’.105 En: ‘Wordt niet vroom, dit pad schijnt u recht, doch aan het eind 
is het een pad des doods’.106 Wie zegt: ‘Ik kom te kort in mijn heiligmaking’, zegt 
feitelijk dat Christus’ offer  tekort schiet. Wie gereinigd is, is geheiligd en ‘heeft 
opgehouden van te zondigen.’107 Bekker verwierp de beschuldiging van antinomi-
anisme.108 Jezus Christus heeft Gods wet volbracht, daarom kan de wet niet ‘één 
schuldige haar’ meer uit de gelovige trekken. Christus bekleedt de gelovige met de 
mantel der gerechtigheid. God vraagt geen ‘wettische dienstbaarheid’, maar ‘eene 
kinderlijke gehoorzaamheid’.109

Bekker spaarde met zijn kritiek niemand. Ook onder kruisgezinden en afgeschei-
denen bespeurde hij veel werkheiligheid en uiterlijke formulierrechtzinnigheid:110

Duizenden menschen hebben de waarheid alleen als een hoofdboek voor hun 
belijdenisschriften, waarmede zij dweepen en die zij gebruiken om hun denk-
beelden aangaande hunne godsdienst te staven (…) doch zelden hoort men 
hen van proefondervinding spreken, hoe de waarheid in hun bevestigd en zij 
wederom in hun gemoed door de waarheid bevestigd zijn. Zoolang de waarheid 
in ons gemoed niet is uitgewerkt, blijven wij vervreemd van den waren aard en 
natuur, die in haar besloten ligt. Want de ware godgeleerdheid is een bovenna-
tuurlijke wetenschap. Zij vordert van haar belijders het licht van den H. Geest. 

102 Bekker, Tien kinderpreektjens 100.
103 Bekker, Eens christens reize 87, 135v; Bekker, Open brief Budding 17v.
104 Bekker, Tien kinderpreektjens 48.
105 Bekker, a.w. 5.
106 Bekker, a.w. 12.
107 Bekker, a.w. 45.
108  Dit was de reden van de publicatie Tien kinderpreektjens voor eenvoudigen, over Johannes VI: 61b Amsterdam 

ca. 1860-1870 [i] (www.dbnl.org). De ‘kinderpreektjens’ zijn niet simpel van niveau. Zo gaat preek 7 in op de 
beschuldiging van antinomianisme.

109 Bekker, Tien kinderpreektjens 115-118.
110  Bekker, a.w. 47v, 54, 159v. Voor zijn mening over de afgescheidenen beriep hij zich op De strijdende Gereformeerde 

kerk van Antonius van der Linde: ‘Er wonen hier Rechtzinnigen in den mond, Afgescheidenen, behalve van hun 
doode werken, waarmede zij den levenden God zoeken te behagen’ (Bekker, Eens christens reize 36).
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Dit kwam hem te staan op kritiek van afgescheiden zijde: ‘Hij houdt van geen con-
fessiën, dan zou zijn vrijheid te veel ingekort worden’.111

Opvallend fel haalde Bekker uit naar elke heiligingsleer die de aandacht naar 
de religieuze mens verlegde, wat hij meende te zien bij Thomas à Kempis, Richard 
Baxter, ‘Moulyn’112 en ‘Patrik’s reize naar het Hemelsch Jerusalem’.113 Over Thomas 
à Kempis oordeelde hij: ‘het is en blijft een paapsch vod.’114 En de Franse réveilm-
an Adolphe Monod (1802-1856) betitelde hij als een remonstrants predikant.115 Ook 
de ‘standsveranderende Rabbijnen’ (lees: Da Costa en Capadose die het christelijk 
geloof hadden omarmd) waren volgens hem vijanden van het kruis. Verder veroor-
deelde hij de liefdadigheidsprojecten van het Réveil, zoals het oprichten van ‘kloos-
ters’ voor gevallen meisjes en seminaries voor ‘jongelingsvereenigingen.’ Bekker 
schuwde evenmin om T.M. Looman, voorman van de Waarheidsvrienden, te ty-
peren als ‘een valsch verlichten’ en Heldring – oprichter van Asiel Steenbeek voor 
prostituées – te kwalificeren als ‘een vijand van de godzaligheid’. Over de rechtzin-
nige hervormde predikant S.J. de Hoest schreef hij: ‘er zijn geen slordiger rechtzin-
nigen dan degenen, die de broodkruimels van de staats-inkomsten inslikken, want 
zij eten honden- en hoerenloon’.116 Ook over Jan de Liefde had hij geen goed woord 
over: een vijand van de ‘gansch onmachtigen zondaars’, die met zijn blad Volksma-
gazijn de gelovigen misleidde:117

Er staan duizenden lofredenaars van den kansel te bulken over bekeering, 
wedergeboorte, vernieuwing en heiligmaking (…) Zie hun tijdschriften, zoo 
als Volksmagazijn, Heraut en consorten (…) Zoo men die slapende wolven maar 
eens wakker maakt en hun fluweelen muilen openbreekt, dan ziet men dat 
hun kakementen van een vernielenden aard zijn. Ik verwacht van niemand 
eenig goeds, alleen van Hem, door Wien en tot Wien alle dingen zijn.

Fel keerde Bekker zich eveneens tegen Schwartz en diens overtuiging dat er onder 
de Joden een duizendjarig rijk zou komen. Bekker had niets op met al het geëvan-
geliseer onder de Joden en het hoog opgeven van aantallen bekeerlingen, want het 
was nog maar de vraag of deze personen echt tot Christus waren bekeerd. Eind jaren 
1860 bestreed Bekker zijn vroegere geestverwant Budding, toen deze afstand nam 

111 Bekker, a.w. 38.
112  Pierre du Moulin (1568-1658) was een Hugenotenpredikant uit Frankrijk, die een periode in Engeland en 

Nederland (Leiden) verbleef. Hij polemiseerde met theologen uit de Rooms-Katholieke Kerk.
113  Bedoeld is: Simon Patrick (1626-1707), een Engelse theoloog en bisschop; hij publiceerde veel preken, 

stichtelijke geschriften en een 10-delige bijbelverklaring van de historische en poëtische boeken van het OT.
114 Bekker, Eens christens reize 80.
115 Bekker, a.w. 75
116 Bekker, a.w. 75 (Looman) en 88 noot 1 (De Hoest).
117  Bekker, a.w. 93, voetnoot 3, 142-143. (Volksmagazijn was het blad van De Liefde, de Heraut een uitgave van 

Schwartz).
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van het kerkelijk belijden over de drie-eenheid.118 De invloed van Bekker op de afge-
scheidenen bleef klein. Slechts enkelen sloten zich bij hem aan.119 

18.6 Samenwerking binnen een orthodox seminarie?

De seminarieplannen van Wormser en Da Costa in 1850 boden een kans op samen-
werking tussen gereformeerde hervormden en afgescheidenen, maar Brummel-
kamp trok de stekker uit dit project.120 Na het mislukken van de seminarieplannen 
schreef Schwartz in juni 1852 de Amsterdamse afgescheidenen een brief, met uitno-
diging om door te praten over de bestemmingsmogelijkheden van het pand, waar-
voor mevrouw Zeelt financiële middelen beschikbaar had gesteld.121 Schwartz in-
troduceerde het plan om een opleiding te starten voor zendelingen en evangelisten, 
aangestuurd door de Vrije Schotse Kerk. Op 29 juni 1852 vond een overlegmoment 
plaats ten huize van Schwartz, in aanwezigheid van diverse afgescheiden predikan-
ten: Van Velzen, C.G. de Moen, H.A. de Vos, J.W. ten Bokkel, D. Postma en P.J. Oggel. 
Maar toen de afgescheidenen het bestuur van de nieuwe opleiding opeisten, liep 
alles op niets uit. Met steun van de Amsterdamse en Haagse Réveilkring ging op 17 
november 1852 het ‘Schotsche Seminarie’ van start. 

18.7 Zending en evangelisatie

Een laatste aspect is de vraag naar de missionaire gerichtheid van de Afgescheiden 
Gemeente. De meetbare resultaten daarvan zijn mager. Van het steunen van zen-
dingswerk of van georganiseerde evangelisatiearbeid lijkt in de eerste decennia van 
haar bestaan geen sprake te zijn geweest. Wel werd in conventikels veel over het ge-
loof gesproken, wat een missionaire gerichtheid kon geven, zoals het egodocument 
van Petrus van Veen laat zien: ‘Mijn woning was een ark van Noach, waarin rein en 
onrein vloog.’122 Hij vertelde iedereen die het horen wilde zijn bekeringsverhaal.  

Het ontbreken van evangelisatie-arbeid valt op in vergelijking met de ontwikke-
lingen elders. In de jaren 1840 schoten initiatieven op het terrein van zending, evan-
gelisatie en bijbelverspreiding als paddenstoelen uit de grond. Het houden van bid-
stonden werd populair.123 De kerkenraad kreeg in 1846 het jaarverslag toegestuurd 
van de ‘Nederlandsche vereeniging tot medewerking aan de uitbreiding van het 
christendom.’ Het boekje ging ter kennisgeving bij de ambtsdragers rond. In 1847 
nodigde het Nederlandsch Zendeling Genootschap ter gelegenheid van haar vijftig 
jarig bestaan de afgescheidenen uit voor een dienst van dankzegging en voorbede 
118  Bekker, Open brief en uitdaging aan den Heer H.J. Budding te Goes, zich noemende Bedienaar des Heiligen 

Evangeliums. Gevolgd door eene verdediging van de Godheid des Heeren Jezus Kristus (1868). Ook Helenius de 
Cock bekritiseerde Budding om zijn theologische heroriëntatie. Zie Helenius de Cock, Geloofsgetuigenis 
tegenover de geloofsbelijdenis van H.J. Buddingh (Kampen 1867).

119 Not 16.8.1853, art. 2.
120 Zie par. 14.7.
121 Not 24.6.1852, art. 3.
122 Van Veen, 10e avondgesprek.
123 Zie Not 12.5.1846, art. 2; Not 14.12.1847, art. 2; Not 25.3.1851, art. 5.
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in de Nieuwe Zijdskapel. De kerkenraad besloot hier niet op in te gaan, want aan 
de organisatie deden zowel hervormden, luthersen als remonstranten mee.124 Al 
te isolationistisch moet dit besluit van de afgescheidenen niet worden geduid, het 
past bij het signaal dat Groen gaf door de bijdrage voor het  Nederlandsch Zendeling 
Genootschap niet te verhogen nadat een remonstrants predikant tot voorzitter was 
benoemd. De verlichte koers van het Nederlandsch Zendeling Genootschap leidde 
in de jaren 1850 tot interne afsplitsingen.125

De gereserveerde houding van de Afgescheiden Gemeente tegenover initiatieven 
van andere denominaties komt begin jaren 1850 meermalen tot uiting. De kerken-
raad besloot niet mee te doen aan een collecte voor de bijbelverspreiding. En in te-
genstelling tot Brummelkamp, die in december 1850 aanwezig was op een bijeen-
komst van de ‘Vrienden Israëls’, zocht Van Velzen ook hier geen samenwerking.126 
Toen de predikant afscheid van de Amsterdamse Gemeente nam benadrukte hij 
vooral de unieke positie van de Afgescheiden Gemeente:127

Gij zijt eene Gemeente, die niet slechts den naam draagt, maar waarvan, zonder 
verheffing mag gezegd worden; dat allen de zuivere, beproefde leer belijden, en 
verlangen dat de instellingen des Heeren gehandhaafd worden. Gij hebt het bevel 
des Heeren opgevolgd om af te wijken van hen, die ergernis aanrichten tegen 
de leer van Gods Woord; om, niettegenstaande den smaad en den tegenstand 
daaraan verbonden, U bij de Kerk te voegen, die de Heere in ons land heeft geopen-
baard (…) En hoewel hier en daar onderscheidene genootschappen zijn ontstaan, 
Gij toont U de voortzetting der oude Gereformeerde Gemeente in deze stad.

124  Vgl. J.A.B. Jongeneel, ‘De universitaire missiologie-beoefening in Nederland (1773-1876)’ in: J.H. van de Bank 
(red.), Theologie en kerk in het tijdperk van Camera Obscura 193v. Over het Nederlandsch Zendeling Genootschap: 
J. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking 
in de Bataafse en Franse tijd (Leeuwarden 1987). Jongeneel ziet met Boneschansker de oprichting van het 
Nederlandsch Zendeling Genootschap als vrucht van een internationale opwekkingsbeweging (p. 200).

125  Vgl. Jasper Vree, ‘Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving’ 83. Ook de London Missionary 
Society – de bakermat van de zendingsgenootschappen – was van meet af aan interconfessioneel van 
karakter: anglicanen, methodisten, presbyterianen en andere christenen werkten hier samen (zie Ulrich 
Gäbler, ‘Evangelikalismus und Réveil’ 31-33).

126  Vgl. Not 10.12.1850, art. 2; Not 28.12.1858, art. 15; Not 4.1.1859, art. 9. Het initiatief voor deze bijeenkomsten 
lag bij Abraham Capadose, die in 1844 zijn huis openzette voor maandelijkse bidstonden voor Israël. 
In 1846 gaf hij tijdens de oktobervergadering van de ‘Christelijke Vrienden’ in Amsterdam de stoot tot 
de oprichting van de ‘Nederlandsche Vrienden-Israëls’, in verbondenheid met comités in Engeland, 
Schotland, Frankrijk en Duitsland. Zo ontstonden ook in Nederland bidstonden voor het Joodse volk (zie 
‘Israël, knooppunt van het internationale Réveil’, in: Kluit, Nader over het Réveil. Vijf schetsen 149v). Scholte 
vermeldt dat in Amsterdam de bidstonden en werkzaamheden voor Israël geïnitieerd werden door de 
Engelse Episcopaalse Kerk (De Ref 3e S (1847), 297).

127 Gedachtenis of tweetal preken 48.
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In 1850 meldde zich bij Van Velzen een jongeman die graag zendeling wilde worden 
in China. De kerkenraad zou hierover doorspreken, maar afgaande op de notulen is 
het hier niet van gekomen.128 

Eind jaren 1850 valt bij de Amsterdamse afgescheidenen duidelijk een groeiend 
missionair bewustzijn waar te nemen. Iedere eerste donderdag van de maand werd 
in het kerkgebouw een bijeenkomst gehouden ter ondersteuning van het zendings-
werk in de Transvaalse Republiek. De kerkenraad gaf verder gehoor aan een verzoek 
van Brummelkamp om mee te doen met interkerkelijke bidstonden op elke eerste 
woensdag van de maand: voor de ‘bekeering van Israël’, het Nederlandse volk en voor 
‘vereeniging van alle ware geloovigen’. Dergelijke initiatieven vonden bij meer Afge-
scheiden Gemeenten plaats.129 Het valt op dat Scholte reeds in 1837 zijn betrokkenheid 
toonde bij het Joodse volk, overtuigd als hij was dat Gods beloften ‘zich nog uitstrek-
ken tot het afgevallen kroost van Abraham’.130 In 1844 attendeerde hij op het boekje 
van de Zwitserse réveilman Gaussen: Den Joden eindelijk het Evangelie verkondigd en zij 
weldra hersteld (Amsterdam 1843). Scholte beval het ter lezing aan:131 

dewijl dezelve de aandacht der geloovigen vestigt op een volk, waar-
van men zich in ons Vaderland tot nog toe weinig laat gelegen liggen. 
En toch er bevindt zich zulk eene talrijke schaar Joden in ons midden. 
Men was in de naamdragende Christen-Kerken zoo gewoon geworden, 
om Israëls toekomst uit het oog te verliezen, dat men de verwachting 
van deszelfs volksherstel genoegzaam als een droombeeld aanzag.

Ook Wormser had oog voor de bijzondere aanwezigheid van het Joodse volk in Ne-
derland (hij telde 58.000 Joden op een totaal van 3.000.000 inwoners).132 De Joden 
werden over de hele aarde bewaard om in hun eigen land als natie te worden her-
steld, zo meende hij. Het was de taak van de christelijke natie om de Joden gastvrij 
onderdak te bieden en hun de rechten van de Nederlanders te schenken. Onder de 
afgescheidenen leefden verschillende eschatologische verwachtingen ten aanzien 
van het Joodse volk. Zo sprak predikant P.B. Bähler van Deventer op 9 december 
1862 een rede in de Schotse Zendingskerk van Amsterdam uit, waarin hij een chili-
astisch standpunt vertolkte: herstel van het Joodse volk en een 1000-jarig rijk onder 

128  Not 23.7.1850, art. 3. Waarschijnlijk daartoe geïnspireerd door de Duitser Karl Gützlaff, die in 1850 
Nederland bezocht om steun te verwerven voor het Chinese zendingsgenootschap. Over diens bezoek aan 
Nederland: Kluit, Réveil 470v. In 1843 werd aan hem, op instigatie van Hofstede de Groot, door de Groningse 
Universiteit een eredoctoraat verleend. Gützlaff overleed in 1851. Over hem: A. Goslinga, Dr. Karl Gützlaff en 
het Nederlandsche protestantisme in het midden der vorige eeuw (’s-Gravenhage 1941).

129  Vgl. Wesseling, Friesl. II, 331 over een initiatief in maart 1859 om elke eerste woensdagavond van de maand 
een biduur te houden ‘voor de belangen van Sion of voor de uitbreiding van Gods koninkrijk op aarde, 
zowel voor heiden als jood als voor dat van het Christendom in het algemeen.’

130  Scholte, Bijdragen ter bevordering der regte kennis aangaande de Leer en Praktijk des Heiligen Doops: 1ste stukje 
(Amsterdam 1837) IX.

131  De Ref 2e S (1844) 117. François Samuel Robert Louis Gaussen (1790-1863) was een Zwitserse réveilman. 
De vertaling betrof de rede die Gaussen uitsprak op 12 maart 1843 te Genève [iG]. Meer over Scholtes 
betrokkenheid bij het Joodse volk in Excurs 1.

132  Wormser, De kinderdoop 4-6.
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koning Jezus op aarde.133 De Schotse zendingskerk bleef actief in evangelieverkon-
diging aan de Amsterdamse Joden. In de periode 1864-1866 gingen de afgescheiden 
predikanten J. Brummelkamp (Tiel) en J. van Dijk (Doetinchem) in een biduur van 
de Schotse zendingskerk voor. Het stak de Amsterdamse kerkenraad dat men niet 
hierover was geïnformeerd. De kerkenraad van Tiel vond dat niet nodig, dit soort 
werkzaamheden hoorden gewoon bij het predikantswerk.134 

18.8 Terugblik

De Afgescheiden Gemeente van Amsterdam nam in de hoofdstad een geïsoleerde 
plaats in ten opzichte van andere kerken en groepen. Volgens Van Velzen had Chris-
tus zich alleen in de kerken van de Afscheiding opnieuw geopenbaard. Vanuit deze 
stellingname was er weinig ruimte voor samenwerking met orthodoxe geestver-
wanten. Dat gold allereerst de kruisgezinden. Ook tegenover een herlevende ortho-
doxie in de Hervormde Gemeente hield Van Velzen staande dat de Hervormde Kerk 
als totaliteit als een valse kerk beoordeeld moest worden, met een verdorven synode 
aan het roer. Van Velzen kon geen waardering opbrengen voor kerkplantingsiniti-
atieven van De Liefde en Bekker, omdat beide mannen los van enig kerkverband 
opereerden. Ten aanzien van bijbelverspreiding, evangelisatie en zending gonsde 
het van initiatieven (De Liefde, Looman), maar bij de Amsterdamse afgescheidenen 
bleef het opmerkelijk stil. Een duidelijke kentering tekende zich eind jaren 1850 af.

133  Zie Wesseling, Ov. II, 100v. Voor deze visie werd Bähler in De Bazuin door een lid van de Amsterdamse 
afgescheidenen ter verantwoording geroepen. Uiteindelijk sprak de synode van Franeker 1863 uit: de 
leer van de wederkomst van Christus om duizend jaar zichtbaar en lichamelijk op aarde te regeren is in 
strijd met Gods Woord en met de leer van de Gereformeerde Kerk. Over de latere visie van gereformeerden 
op de Joodse medeburgers: G.J. van Klinken, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het 
Jodendom, 1896-1970 (Kampen 1996).

134  Stukken KR A’ dam 1836 e.v.j. SA-Amsterdam: PA 743, nr. 90 (een brief van KR Tiel, 15.12.1865, brieven van 
KR Doetinchem, 14.1.1864, 18.2.1864 en 27.3.1866).
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19. Slotbeschouwing

In deze slotbeschouwing wordt de balans gepresenteerd van wat dit onderzoek naar 
de Afscheiding in Amsterdam heeft opgeleverd en hoe dit resultaat zich verhoudt 
tot bestaande literatuur. De volgende thema’s komen daarbij aan de orde:

• de bovenplaatselijke betekenis van de Amsterdamse 
Afgescheiden Gemeente voor kerk en overheid (19.1)

• de doorwerking van de Nadere Reformatie bij de 
Amsterdamse afgescheidenen (19.2)

• het theologisch klimaat in Amsterdam als 
voedingsbodem voor de Afscheiding (19.3)

• de interactie tussen Afscheiding en Réveil (19.4) 
• de rol en betekenis van Scholte voor de Afscheiding (19.5)
• de rol en betekenis van Van Velzen voor de Afscheiding (19.6)
• analyse van de Amsterdamse twisten en de breuk 

tussen Scholte en Van Velzen (19.7)
• de sociaal-maatschappelijke kaart van 

de Amsterdamse afgescheidenen (19.8)
• de opbouw van een eigen kerkelijk leven – winst en verlies (19.9).

19.1  De bovenplaatselijke betekenis van de Amsterdamse 
Afgescheiden Gemeente voor kerk en overheid 

Gezien de positie van Amsterdam als hoofdstad, de aanwezigheid van de grootste 
Hervormde Gemeente van het land (100.000 leden), de statuur van de Scholte als ini-
tiator van de Afscheiding en zijn betrokkenheid bij de Amsterdamse Afgescheiden 
Gemeente, was het zeker dat de ontwikkelingen rond de Amsterdamse afgescheide-
nen van diverse zijden op de voet zouden worden gevolgd. De gemeente kreeg daar-
door een bovenplaatselijke betekenis. Op drie manieren is dat in dit boek  belicht: 

1. vanuit hervormde zijde namen de gezamenlijke predikanten het initiatief 
tot publicatie van de Herderlijke Brief (februari 1836). Ze voelden zich als pre-
dikanten van de grootste Hervormde Gemeente van het land daartoe geroe-
pen. In deze publicatie werd de Afscheiding geduid als een gevaarlijke mix 
van ultra-bevindelijke uitwassen. Er was volgens de ondertekenaars niets 
aan de hand met de gereformeerde prediking in de Hervormde Gemeente, 
alle predikanten stemden met de gereformeerde leer in. Dit pastorale schrij-
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ven trok landelijk de aandacht. En natuurlijk waren de reacties verdeeld. 
2. Ook de overheid gaf aan de Afgescheiden Gemeente van Amsterdam een bo-

venplaatselijke betekenis. Er heerste angst dat veel orthodoxen met de Af-
scheiding meegingen, want de stad telde vele conventikels en een invloedrijke 
Réveilkring. Het ging niet om een gebeuren in de marge maar op een cen-
trale plek in het land. De eenheidspolitiek van Koning Willem I kon in gevaar 
komen. De Amsterdamse gemeente gold als een proeftuin voor het uit te stip-
pelen beleid. Bij het nemen van ordemaatregelen stuitten de koning en de mi-
nisters op onbegrip bij het Amsterdamse gemeentebestuur gezien de traditie  
van verdraagzaamheid die deze stad kende voor godsdienstige minderheden. 
Met tegenzin voerde de stedelijke overheid de opgelegde strafmaatregelen uit. 
Toen ook nog eens de Amsterdamse rechtbank de afgescheidenen vrijsprak 
van vervolging, werd het voor Den Haag aantrekkelijk om tenminste één Afge-
scheiden Gemeente te erkennen. Dat zou de regering zuiveren van alle blaam. 
Voor dit doel was de Afgescheiden Gemeente van Amsterdam bij uitstek ge-
schikt. Deze gemeente nam een wat geïsoleerde plek in en toonde zich bereid 
concessies aan de koning te doen. Een goedmakertje van het gemeentebestuur 
tegenover de afgescheidenen was de soepele medewerking om een eigen diaco-
nieschool te realiseren, vele jaren de enige in het hele land. 

3. Ook voor Scholte vervulde Amsterdam een spilfunctie: wat in de hoofdstad  
kon worden bereikt, daar zouden afgescheidenen elders van kunnen profi-
teren. De Amsterdamse boekhandelaar Höveker liet daarom vier adressen, 
bestemd voor regeringskringen in Den Haag, in druk verschijnen (juli 1837, 
november 1837, februari 1838, april 1838). In de praktijk werden Scholtes 
adressen veelvuldig benut door andere Afgescheiden Gemeenten. 

19.2  De doorwerking van de Nadere Reformatie bij de 
Amsterdamse afgescheidenen

In de literatuur is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van de Nadere Refor-
matie op de Afscheiding. Deze studie voorziet ten aanzien van Amsterdam in deze 
leemte. 

Allereerst werd beschreven hoe in de 17e eeuw in Amsterdam een kring van voe-
tiaanse predikanten het Amsterdamse stadsbestuur vroeg om reformatieprogram-
ma’s met kenmerkende idealen van de Nadere Reformatie uit te voeren. De presentie 
van nadere reformatoren in Amsterdam is opmerkelijk, meestal gaat de aandacht 
uit naar Middelburg, Utrecht en Rotterdam als brandhaarden van deze beweging. 
De invloed van de Nadere Reformatie werd versterkt door de aanwezigheid van een 
kring boekhandelaren en uitgevers die actief bijdroegen aan het vertalen en ver-
spreiden van geschriften van puriteinen en nadere reformatoren. Zelfs was er een 
burgemeester die de beweging van de Nadere Reformatie een warm hart toedroeg. 
Grote impact had het optreden van Jean de Labadie, die in Amsterdam een gemeen-
te van wedergeboren christenen stichtte, terwijl de nadere reformatoren de weg van 
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separatisme afwezen. De stelling van J.P. Zwemer, dat de piëtistische richting in de 
17e en 18e eeuw nauwelijks voet aan de grond kreeg in de provincie Noord-Holland, 
is ten aanzien van Amsterdam onjuist. 

Er zijn verschillende factoren die een bloeiend conventikelleven in de hoofdstad 
mogelijk maakten: 1. tot aan het begin van de 19e eeuw waren in Amsterdam pre-
dikanten te vinden die in de traditie van de Nadere Reformatie stonden. Tot hen 
behoorden Johan Temmink en Meinardus Meiners. En Gerhardus de Haas had nog 
deelgenomen aan gesprekken op het conventikel; 2. Amsterdam stond als haven-
plaats in geregelde verbinding met steden langs de Zuiderzee die gekenmerkt wer-
den door een orthodox-bevindelijke inslag; 3. met de Duitse migrantenstroom werd 
een piëtistische cultuur geïmporteerd. Het percentage leden van de Afgescheiden 
Gemeente te Amsterdam van lutherse herkomst bedroeg 7%; 4. de afzetting van vijf-
tien Oranjegezinde predikanten in 1796 had in Amsterdam geleid tot opbloei van 
het conventikelwezen. 

In deze studie is in kaart gebracht welke ‘oude schrijvers’ in het bronnenmateri-
aal van de Amsterdamse gemeente aangehaald worden. Een beroep op de vroege 
fase van de Nadere Reformatie is alleen te vinden bij de groep Scholte, Van Hall en 
Wormser. Als zij verwijzen naar schrijvers uit de 18e eeuw was het hun vooral te 
doen om het ideaal van een praktisch christenleven en om de bestrijding van mis-
standen op de conventikels, die ze bij deze schrijvers aantroffen. In dit kader zorgde 
Scholte zowaar voor een primeur door een handschrift van Van der Groe voor het 
eerst in druk uit te geven (Het zaligmakend geloof). In conventikelkringen werden 
vrijwel alleen theologen van de 18e eeuw aangehaald, waarbij sprake is van verin-
nerlijking en subjectivering van de heilsorde en heilsgeschiedenis.  Het citeren van 
schrijvers uit de 18e eeuw door deze groep stemt overeen met H. Florijns conclusie, 
dat ook de kruisgezinden en ledeboerianen zich hoofdzakelijk op schrijvers van de 
18e eeuw beriepen.1 In de loop van de 18e eeuw ging meer en meer een theologische 
correctie ontbreken, waardoor uitwassen optraden ten aanzien van het bijbelge-
bruik en het exclusief verklaren van één specifiek bekeringsmodel.

19.3   Het theologisch klimaat in Amsterdam als voedingsbodem 
voor de Afscheiding

O.J. de Jong signaleert dat in de literatuur over de Afscheiding nauwelijks moeite is 
gedaan om een evenwichtige beschrijving te geven van het theologische klimaat in 
de Hervormde Kerk. In deze studie is op basis van het Christelijk Maandschrift, een 
uitgave van de ring Amsterdam, een beeld gegeven van het dominerende theologi-
sche klimaat.  Iedereen kon zich op dit blad abonneren. Veel kringen en leesgezel-
schappen kregen de uitgave toegezonden. 

De bijdragen in het Maandschrift maken duidelijk waarom tijdgenoten consta-
teerden dat halverwege de jaren 1810 een theologische verschuiving in hervormd 

1  H. Florijn, De invloed van de Nadere Reformatie op de kruisgezinden en de ledeboerianen – een verkenning (www.
ssnr.nl).
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Amsterdam plaatsvond. Op basis van een streng-wetenschappelijke exegese kwa-
men toonaangevende hoogleraren van de academies van Leiden en Utrecht kritisch 
tegenover de klassiek gereformeerde uiteenzetting van de christelijke leer te staan. 
Dit werd aangetoond in bijdragen van de Leidse hoogleraar W.A. van Hengel en de 
Utrechtse hoogleraar H.J. Royaards, bij wie veel hervormde predikanten van Am-
sterdam hun opleiding genoten hadden, of die van deze hoogleraren met terugwer-
kende kracht de invloed ondergingen door kennis te nemen van hun publicaties in 
het Maandschrift. De focus lag in veel bijdragen op Gods opvoedingsplan met het 
menselijk geslacht. Het theologisch discours werd gedomineerd door begrippen 
als ‘verbeteren’, ‘opleiden’, ‘volmaken’ en ‘belonen’. Een eigen confessioneel profiel 
ontbrak. Samenwerking met remonstranten en doopsgezinden werd wenselijk ge-
acht. Theologen zochten naar een samengaan van de traditionele kerkleer, nieuwe 
exegetische inzichten en aansluiting bij de verlichte tijdgeest. Enerzijds werd vast-
gehouden aan het aloude credo, maar typisch gereformeerde leerstukken (zoals 
de verdorvenheid van de mens, goddelijke uitverkiezing, wedergeboorte) werden 
door de meeste predikanten afgezwakt of in het geheel opgegeven. Populair was het 
pleidooi voor terugkeer naar de eenvoud van het oorspronkelijke christendom. Wat 
de predikanten als christelijke deugden aanmerkten  kreeg vanuit het Maandschrift 
kleur en profiel. De  hierboven aangeduide theologische heroriëntatie, vaak aange-
duid met de term supranaturalisme, werd eveneens aangetroffen in een catechisa-
tieboekje dat in 1835 in gebruik werd genomen.  Het lijden van Christus werd hierin 
primair geduid als een navolgenswaardig voorbeeld van geduld en lijdzaamheid.

Ook kon verklaard worden waarom hervormd Amsterdam een tamelijk con-
servatieve reputatie in den lande had. De Amsterdamse hervormde predikanten 
hadden het eindstation van hun loopbaan bereikt. Dit had consequenties voor de 
leeftijdsopbouw van het predikantencorps. De categorie jonge predikanten, die de 
laatste theologische ontwikkelingen aan de academies had meegekregen, ontbrak. 
De Groninger richting kreeg hier relatief  laat voet aan de grond. In Amsterdam 
vond je, in tegenstelling tot het noorden des lands, geen publicaties met aanvallen 
op de gereformeerde belijdenisgeschriften.2 Een kwart van de predikanten valt 
zelfs als gematigd orthodox te typeren.

19.4 De interactie tussen Afscheiding en Réveil 

Aart de Groot verwachtte van nieuw onderzoek naar de verhouding tussen Afschei-
ding en Réveil geen grote verschuivingen, wel nieuwe accenten door de brievencol-
lecties uit het Scholte-archief in Pella in het onderzoek te betrekken. Dat is in deze 
studie gebeurd. Als voornaamste resultaten kunnen worden genoteerd:  
1.   Het geschrift Keer u tot Hem die slaat (1825) van de Engelse réveilpredikant A.S. 
2  Zoals M.Th. Laurman, De Dweeper. Een woord aan allen die de waarheid liefhebben (Franeker 1833); Hofstede 

de Groot, Gedachten over de beschuldiging, tegen de Leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk in deze dagen 
openlijk ingebragt, dat zij hunnen eed breken, door af te wijken van de leer hunner Kerk, die zij beloofd hebben te zullen 
houden (Groningen 1834); Benthem Reddingius, Beschouwing van de belijdenis des geloofs der Gereformeerde 
Kerken in Nederland (Groningen 1834) .
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Thelwall maakte diepe indruk op het conventikel van Petrus van Veen. Het was 
voor hem een trigger om als oefenaar op te treden. Zowel Da Costa als Thelwall 
begonnen halverwege de jaren 1820 bidstonden te organiseren met het oog op 
de kerkelijke situatie. Daarmee droegen zij bij aan articulatie van onvrede je-
gens het dominerende theologisch klimaat in de Hervormde Gemeente.

2.  Nadrukkelijk koos het Réveil al vóór 1834 – het jaar van de Afscheiding – po-
sitie tegen het separatisme. Capadose deed dat in 1825 in zijn protest tegen de 
benoeming van ouderling Brasz, die met de remonstranten sympathiseerde. 
Capadose riep orthodoxe predikanten op trouw op hun post te blijven, want de 
gereformeerde belijdenisgeschriften hadden in de Hervormde Kerk nog altijd 
verbindende kracht. Ook Da Costa riep in het geschrift Geestelijke Wapenkreet 
(1825) gereformeerde predikanten op om pal te staan voor de leer van de kerk. 
Geheel in deze lijn ligt het achterwege blijven van een krachtig protest door 
het Amsterdamse Réveil tegen de kerkelijke behandeling van Kohlbrugge, be-
ducht als men was voor separatistische ontwikkelingen.

3.  De briefwisseling tussen Da Costa en Scholte laat zien hoe beide mannen op 
vriendschappelijke voet met elkaar omgingen. Scholte leerde van Da Costa de 
waarde van onafhankelijk bijbelonderzoek. Da Costa leefde met Scholte mee 
toen deze als  predikant in de Hervormde Kerk begon. De invloed van het Réveil 
op de Afscheiding is mede aan te wijzen in de ruime genadeverkondiging, zoals 
die werd voorgestaan door Scholte, Brummelkamp, Van Hall en Wormser. Ver-
der faciliteerde de Amsterdamse Réveilkring de toegang tot publicaties en tijd-
schriften die verschenen binnen het internationale Réveil. Voor Scholte ging 
hierdoor een wereld open van inspiratie en kennis. 

4.  Deze studie biedt op basis van het Scholte-archief en het dagboek van Willem de 
Clercq een gedetailleerde beschrijving van Van Halls beslissing om, als enige van 
de réveilvrienden, met de Afscheiding mee te gaan. De standpuntbepaling van 
de vrienden Da Costa, De Clercq en Koenen werd in kaart gebracht. Ook werd ge-
schetst welke ingrijpende gevolgen Van Halls keuze privé en zakelijk had.     

5.  Tenslotte werpen persoonlijke contacten tussen afgescheidenen en De Clercq 
nader licht op de gedeelde interesse in de zielsgesteldheid van de gelovige. Het 
subjectivisme van de late Nadere Reformatie kende een pendant in de zielsge-
richtheid van het Réveil. Opmerkelijk is daarbij de gelijkwaardigheid in ont-
moeting en gesprek tussen personen die in sociaal-maatschappelijk opzicht 
ver uit elkaar lagen. In de zelfbewuste houding van de afgescheidenen kondigt 
zich de emancipatie van de ‘kleine luyden’ aan.

19.5 Rol en betekenis van Scholte voor de Afscheiding

In de literatuur over de Afscheiding is tot dusverre weinig systematisch aandacht 
besteed aan de rol en de betekenis van Scholte voor de kerken van de Afscheiding. 
De biografische schets van J.A. Wormser jr. biedt waardevolle citaten uit bronnen, 
maar komt niet tot een duiding daarvan. De dissertatie van L. Oostendorp, H.P. 
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Scholte, leader of the Secession of 1834 and founder of Pella (Franeker 1964), zoomt vooral 
in op Scholtes periode in Amerika. Hetzelfde geldt van de recente studie van Eugene 
P. Heideman, Hendrik P. Scholte: His Legacy in the Netherlands and in America (Grand 
Rapids 2015). Wat betreft Scholtes Nederlandse periode komen hier geen nieuwe fei-
ten aan het licht. Via verwerking van het Amsterdamse bronnenmateriaal valt in 
deze studie nieuw licht op de figuur van Scholte in zijn Nederlandse periode: zijn 
vroege contact met Kohlbrugge, zijn aanvankelijke afkeer van orthodoxie, zijn zelf-
standig Schriftonderzoek. Scholtes roots lagen in de Lutherse Kerk, waardoor hij 
minder exclusief aan de Nederlandse Hervormde Kerk was verbonden. Hij oriën-
teerde zich in sterke mate op het internationale Réveil in Zwitserland (met afschei-
dingen van de Staatskerk), Frankrijk, alsmede op het puritanisme in Engeland en 
Schotland (George Gillespie, 17e eeuw; de gebroeders Erskines, 18e eeuw).

Vrijheid is een sleutelwoord voor het begrijpen van Scholtes persoon en optreden. 
In financieel opzicht was hij een vrij man. Hij pleitte voor een vrije kerk zonder over-
heidsinmenging. Ook wenste hij vrij te zijn van kerkelijke wetten en regels die niet 
in de Bijbel te vinden waren. Bij Scholte was het congregationalistische kerkmodel 
favoriet. Dit kan het beste geduid worden als een verlate doorwerking van het pu-
ritanisme vanuit Engeland, waar veel afgescheiden gemeenten waren ontstaan, in 
een losse structuur met elkaar verbonden. Ook was Scholte bekend met op zich zelf 
staande réveilgemeenten in Zwitserland en Frankrijk. Met Van Hall en Wormser 
was Scholte van mening dat de Dordtse Kerkorde te veel overheidsinvloed toeliet en 
al te zeer op hiërarchische leest was geschoeid. In kerkrechtelijk opzicht bestond er 
grote congenialiteit tussen Scholte, Van Hall en Wormser. 

Meer dan Hendrik de Cock beschouwde Scholte van meet af aan afscheiding van 
de Hervormde Kerk als de beste weg voor kerkherstel. Wellicht zou de Afscheiding 
van 1834 zonder Scholtes bemoeienis niet tot stand gekomen zijn. Anderzijds lukte 
het Scholte en zijn vrienden niet om de kerken van de Afscheiding bij te sturen in 
de door hen gewenste richting. Van Hall stierf jong en door een ongelukkige inter-
ventie in Amsterdam geraakten Scholte en Wormser buiten het kerkverband. In 
een kerkelijk isolement beland concentreerde de predikant zich vanaf 1841 op de 
de breedte van Gods koninkrijk, met bijzondere aandacht voor de positie van het 
Joodse volk in Gods heilsplan. 

Het optreden van Scholte droeg veelal een solistisch karakter. Zo concipieerde 
hij op eigen houtje een kerkorde, terwijl dit aan de synode was voorbehouden. Ook 
Scholtes aanval op Van Velzen en de nasleep daarvan, valt op door een hoog solistisch 
gehalte. Het vermogen tot zelfreflectie lijkt hem op cruciale momenten te ontberen. 
Het blijft onbegrijpelijk dat hij Brummelkamps interventie in de Amsterdamse twist 
aanvankelijk negeerde. De ultieme verzoeningspoging om Scholte voor het kerkver-
band te behouden lijkt tevens het ultieme bewijs van Scholtes gebrek aan zelfreflectie: 
eerder trok hij Wormsers integriteit in twijfel dan zijn eigen aandeel in het conflict 
in ogenschouw te nemen. Van een solistisch en naïef optreden getuigt eveneens het 
feit dat Scholte studenten examineerde, die door hem zelf tot predikant waren opge-
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leid. Eenmaal geschorst als predikant bleef Scholte vooral in Zuid-Holland, Zeeland 
en Beneden-Gelderland invloed in de kerken van de Afscheiding behouden. Deze 
provincies waren niet vertegenwoordigd op de synode van 1840 die Scholte had ge-
schorst. In Zeeland bleef hij kandidaten tot predikant opleiden. Pas Scholtes emigra-
tie in 1847 naar Amerika maakte een eind aan zijn invloed op de kerken van de Af-
scheiding. Opnieuw valt zijn radicale stellingname op: was vroeger afscheiding van 
de instortende Hervormde Kerk noodzakelijk, nu diende ieder te vertrekken uit een 
land dat tot de ondergang was gedoemd. 

Ten onrechte is door C. Veenhof en anderen beweerd dat Scholte niet achter de 
gereformeerde leer stond. Veenhofs stelling dat Scholte een ideaal nastreefde van 
een vrije kerk zonder enige binding aan de confessie, moet van de hand worden ge-
wezen als staande in een taaie traditie van misverstaan.3 Ook was Scholte niet uit op 
een labadistische kerk van wedergeborenen. Daarvoor functioneerde het verbond 
in zijn denken te krachtig, zoals zijn verdediging van de kinderdoop tegenover Jan 
de Liefde laat zien.4 Scholte wist dat de kerk nooit uit louter wedergeborenen kon 
bestaan. De ‘huichelaars’ maken volgens de confessie onvermijdelijk deel uit van de 
ware kerk. De kerken van de Afscheiding waren voor Scholte verre van volmaakt. Er 
viel veel te reformeren. Het was Scholtes verlangen dat bekommerde gelovigen ze-
kerheid in  Gods  beloften en niet in hun eigen religieuze ervaringen zouden vinden.

19.6 Rol en betekenis van Van Velzen voor de Afscheiding

Over Van Velzen is nooit een degelijke biografie verschenen, ondanks het feit dat hij 
een groot stempel op het kerkverband van de afgescheidenen heeft gezet. Aanzet-
ten voor een levensbeschrijving zijn verspreid te vinden in het werk van C. Smits. 
Hij toonde aan dat in veel kerkhistorische publicaties klakkeloos een karikaturale 
beeldvorming werd gekopieerd, die niet de toets der kritiek kan doorstaan. Smits 
bepleitte daarom ‘eerherstel’ voor Van Velzen. Van recenter datum is het beknop-
te fijnzinnige portret door Jaap van Gelderen geschetst, een uitgave gebaseerd op 
nieuw bronnenonderzoek.5 

Op basis van het archiefonderzoek dat voor deze studie is verricht valt nieuw licht 
op de persoon van Van Velzen. Van vaderskant – Simons vader was kostschoolhou-
der – kreeg hij punctualiteit, doorzettingsvermogen en didactische vaardigheden 
mee. Deze achtergrond maakt het begrijpelijk dat Van Velzen de drijvende kracht 
was bij het oprichten van een eigen diaconieschool en zich ontpopte tot een onver-
moeide strijder voor orde, structuur en discipline in de kerken van de Afscheiding. 

3  C. Veenhof, Kerkgemeenschap en kerkorde 13. Ook Te Velde tendeert in deze richting als hij stelt dat Scholte 
minder gehecht was aan de gereformeerde belijdenis en dat hij van gereformeerde leerstukken afweek (Te 
Velde, Brummelkamp 101, 141).

4  Contra W. van ’t Spijker, De Kerk bij Hendrik de Cock (Kampen 1985) 32, 34. Ook M. te Velde spreekt bij Scholte 
over een ‘rigoureuze tuchtuitoefening’ en een ‘heiligheidskerk’, die niet zozeer ‘verbondsmatig’ zou 
zijn (Te Velde, Brummelkamp 95v). De Cock meende dat bij Scholte geen plek was voor de kinderen van de 
gelovigen. Ten onrechte, zoals Scholtes polemiek met de doopsgezinde Jan de Liefde laat zien.

5 Jaap van Gelderen, Simon van Velzen. Kamper miniaturen I (Kampen 1999).
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Van moederszijde is hij vertrouwd geweest met de spiritualiteit van het conventi-
kel: mevrouw Van Velzen-Geselschap steunde openlijk het optreden van oefenaar 
Middel in het conflict met Scholte. De jonge Van Velzen maakte onder invloed van 
een geschrift van één van de Krummachers een bekeringservaring mee. Hij besloot 
voortaan pal te staan voor het gereformeerde belijden. Het is van belang te signa-
leren dat deze bekeringservaring anders verliep dan de piëtistische bekeringsge-
schiedenissen, zoals die op de conventikels werden verhaald. Het réveilklimaat 
binnen de club van Scholte zette vermoedelijk een eigen stempel op Van Velzens 
sober verwoorde  bekeringservaring. 

In zijn visie op de Afscheiding was Van Velzen radicaal als geen ander. De jonge 
predikant sprak van een volledige afwezigheid van Christus’ kerk in de jaren vóór 
de Afscheiding. Van samenwerken met gereformeerd gebleven hervormden wilde 
hij niet weten. 

Aanvankelijk leek Van Velzen het goed met Scholte te kunnen vinden. Op de sy-
node van Utrecht 1837 steunde hij deze predikant tegen aanvallen van De Cock. Van 
Velzen nam het op voor Scholtes preambule en doopvisie. De ommekeer kwam na 
afloop van de Utrechtse synode, toen Van Velzen overal in het land instemming 
met de nieuwe kerkorde afdwong. Waar hij geen medewerking kreeg weigerde hij 
ambtswerk te verrichten. In relatief korte tijd keerde Van Velzen op zijn schreden 
terug en bepleitte hij een terugkeer naar de Dordtse Kerkorde. Om deze koerswijzi-
ging werd hij door Scholte gewantrouwd. Ook met zijn zwagers Brummelkamp en 
Van Raalte ontstond enige verwijdering. Dit betrof mede de wijze van prediking. In 
correspondentie met Antonius van der Linde veroordeelde Van Velzen het ruime 
aanbod van genade, kenmerkend voor de Gelderse richting onder de afgescheide-
nen, waartoe zijn zwagers behoorden. Hij hield serieus rekening met een ‘hevige 
krankheid’ in de kerken der Afscheiding. 

Het optreden van Van Velzen kenmerkt zich meer dan eens door een zekere ambi-
valentie. Hij fulmineerde als eerste tegen de oefenaars in de kerken van de Afschei-
ding, toch steunde hij in Amsterdam oefenaar Middel zo veel hij kon. Hij sympathi-
seerde met het bevindelijke deel van de gemeente, toch drong hij de oorspronkelijke 
conventikelspiritualiteit terug. Hij uitte kritiek op het ruime aanbod van genade, 
toch betoonde hij zich opvallend loyaal tegenover zijn opvolger De Waal, die be-
hoorde tot de Gelderse richting. In deze ambivalentie lag tegelijk de kracht van 
Van Velzen: hij beschikte over het vermogen om zich aan wisselende situaties aan 
te passen en gaandeweg mildheid te ontwikkelen. Zijn gehechtheid aan orde ging 
gepaard met een hartelijke binding aan de confessie. Binnen die begrenzing wenste 
hij ruimhartig te zijn. En zo groeide Van Velzen uit tot een gezaghebbend docent 
aan de Theologische School in Kampen.
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19.7  Analyse van de Amsterdamse twisten en de breuk tussen 
Scholte en Van Velzen

Amsterdam kreeg een bovenplaatselijke betekenis toen over de rug van deze ge-
meente een conflict werd uitgevochten over de koers van de kerken der Afschei-
ding. In deze twisten ging het om de vraag wat de Afscheiding beoogde: een terug-
keer naar kerkelijke structuren van vroeger of de ontwikkeling van een eigentijdse 
kerk. De twisten in Amsterdam werkten daarbij als een katalysator. 

Het grootste deel van de afgescheidenen in Amsterdam was afkomstig uit de con-
ventikels. Zij vormden een ruime meerderheid, zoals de royale steun aan Middel 
in de eerste Amsterdamse twist bewijst: zijn aanhang was vijf keer zo groot als de 
Vereniging van Wormser, ontstaan na de tweede Amsterdamse twist. Binnen het 
conventikelklimaat domineerde de bevindelijk ervaren bekeringsweg, die gepaard 
ging met veel geloofsonzekerheid. 

De groep rond Van Hall en Wormser keerde zich tegen pogingen om heilszeker-
heid te zoeken via het krijgen van teksten, het ontvangen van een teken of het horen 
van stemmen. Hun oriëntatiebronnen lagen in de vroege Nadere Reformatie (Wil-
helmus à Brakel, Willem Teellinck), het Engelse puritanisme (John Bunyan, John 
Owen, Thomas Scott, John Angell James). Het fonds van Höveker bevatte veel wer-
ken van puriteinen. Daarnaast voelden zij zich verwant met het Réveil. 

In de publicaties van Scholte, Van Hall en Wormser valt een radicalisering op in 
hun bestrijding van de conventikelspiritualiteit. Artikelenreeksen in De Reforma-
tie en heruitgaven van oude schrijvers stonden niet los van ontwikkelingen in de 
Amsterdamse gemeente. En de ontwikkelingen in Amsterdam stonden niet los van 
ontwikkelingen elders. De groep rond Scholte verkeek zich op de taaie kracht van 
de conventikelspiritualiteit. In Den Haag liep Van Hall daarop vast, in Amsterdam 
overkwam dat Wormser. Het is deze situatie die de achtergrond vormt van Scholtes 
ultieme aanval op Van Velzen. Wat het  conventikeldeel Scholte verweet – zijn pre-
diking zou een ‘dood element’ zijn – greep Scholte aan voor de boude typering dat 
Van Velzens prediking neerkwam op ‘een geraamte van leerstelligheden’. Wat geen 
eenheid in spiritualiteit was geweest, spatte uit elkaar. Scholte heeft nooit meer de 
motivatie kunnen opbrengen om te streven naar hereniging met de hoofdstroom 
van de afgescheidenen.6

Als belangrijkste oorzaak van de Amsterdamse twisten werd in deze studie gewe-
zen op de divergerende spiritualiteit op allerlei niveaus: binnen de gemeente, bin-
nen de kerkenraad (Middel versus Wormser), tussen de predikanten Scholte en Van 
Velzen. Ik sluit me aan bij de kwalificatie van Te Velde: de Amsterdamse twist was, 
naast een persoonlijke antagonie tussen Scholte en Van Velzen, een dogmatische en 
kerkrechtelijke confrontatie.7 Deze interpretatie doet recht aan de bronnen en heeft 
als meerwaarde dat het optreden van Scholte in samenhang met dat van Van Hall 

6  Mijns inziens speelt hierbij in mindere mate een rol dat Scholte zijn ambitie was kwijtgeraakt om de kerken 
van de Afscheiding te besturen (zo: Te Velde, Brummelkamp 131).

7 Te Velde, a.w. 125.
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en Wormser kan worden getekend. Door Te Velde is terecht gesignaleerd dat Schol-
te in zijn kerkrechtelijke visie zowel werd gevolgd als gestimuleerd door Van Hall 
en Wormser.8 In deze studie is die wisselwerking gedocumenteerd beschreven. De 
jurist Van Hall en de predikant Scholte hanteerden dezelfde principes en trokken 
dezelfde lijnen. Hun correspondentie zette een eigen dynamiek in gang: uitwisse-
ling van ervaringen resulteerde in nieuwe bezinning en publicaties. Terwijl Van 
Hall en Scholte aanvankelijk optimistisch waren over de kansen om de kerken van 
de Afscheiding te reformeren in de door hen gewenste richting – de aanvankelijke 
verdeeldheid beschouwden ze als een logisch gevolg van de heersende onkunde in 
de Hervormde Kerk, ook zou een oude generatie van bevindelijke signatuur moeten 
wennen aan een nieuwe generatie van réveil-signatuur – verloren ze gaandeweg 
alle hoop. Daarbij is Van Halls vroege dood voor Scholte een niet te overkomen slag 
geweest. Wie oog heeft voor de onderlinge verbondenheid tussen Scholte en Van 
Hall kan onmogelijk Van Hall alle lof toe zwaaien en tegelijkertijd Scholte bekriti-
seren, zoals in publicaties over de Afscheiding is gebeurd.  

Wat de taxatie van Van Velzen in de Amsterdamse twisten betreft, wil ik me ten-
slotte confronteren met de analyse van C. Trimp.9 Deze Kamper homileet trekt, op 
basis van een onderzoek van Van Velzens preken, de volgende  conclusies: 1. in de 
preken van Velzen is geen sprake van lijdelijkheid en fatalisme; 2. Van Velzen riep 
bekommerde gelovigen op om geheel op Gods beloften te vertrouwen (‘Nooit is er 
verontschuldiging voor ons ongeloof’); 3. Van Velzen nam afstand van vooraan-
staande predikers van de Nadere Reformatie door te stellen: het verzekerd vertrou-
wen hoort bij het wezen van het geloof. Volgens Trimp kan de oorzaak van de kritiek 
(van de groep Scholte) op Van Velzen dus niet gelegen hebben in zijn prediking.10 Op 
deze interpretatie valt echter het één en ander af te dingen. Uit deze studie blijkt dat 
Van Velzen in zijn Amsterdamse periode het noodzakelijk achtte om in elke preek 
de onmacht en geestelijke armoede van de mens te berde te brengen. Van Velzen 
sprak in deze tijd zeer gereserveerd over het ruime heilsaanbod van de Gelderse 
richting. Het bevindelijke deel van de gemeente riep tijdens de tweede Amsterdam-
se twist de predikant op het evangelie vooral niet ruimer te verkondigen. Naar mijn 
mening zijn de drie door Trimp getrokken conclusies niet zonder meer van toepas-
sing op Van Velzens vroege periode, integendeel, ze drukken juist goed de positie 
van de groep Scholte uit, zoals hun pleidooien tot onbekommerde geloofsovergave 
in De Reformatie laten zien. Is Van Velzen tot nieuwe inzichten gekomen? Daarop 
zou een incident kunnen wijzen dat in 1858 aan de Theologische School plaatsvond. 
Van Velzen kreeg kritiek van mede-docent T.F. de Haan om ‘de nieuwe preekma-
nier’ die in Kampen werd geleerd, die volgens De Haan neerkwam op een ‘berede-

8 Te Velde, a.w. 104.
9   Trimp beschreef het optreden van Van Velzen als homileet en onderzocht daartoe 27 van diens preken, 

verreweg het grootste deel uit de Kamper periode. Zie C. Trimp, ‘S. van Velzen als prediker en homileet’ 
in: D. Deddens en J. Kamphuis, Afscheiding- Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 (Haarlem 1984) 
223-241. De samenvattende conclusies over Van Velzens prediking op p. 232v.

10 De suggestie voor deze interpretatie in voetnoot 25 op p. 240.
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neerd geloof’. Met deze methode was onvoldoende oog voor de ‘doodschuld’ van een 
mens, deze methode rekende niet met ‘de armoede van het rechte geloof’. Als deze 
kritiek op Van Velzen slaat – waar Trimp van uitgaat en wat aannemelijk is gezien 
Van Velzens vakgebied: de homiletiek – dan wijst dit op een omslag in Van Velzens 
denken. De Haan doelt met zijn kritiek onmiskenbaar op het ruime heilsaanbod 
van de Gelderse richting, waarvan Van Velzen in zijn vroege periode een tegenstan-
der is geweest. Als dit klopt verklaart dit meteen waarom Da Costa en anderen Van 
Velzen in de Amsterdamse tijd rekenden tot de strenge Drentse richting onder de 
afgescheidenen. Het verklaart ook de vergaande sympathie van de ultrabevindelij-
ke Van der Linde voor de prediking van Van Velzen.11 Ik pleit er daarom voor om oog 
te hebben voor een ontwikkeling in Van Velzens denken. 

19.8 Sociaal-maatschappelijke kaart van de Amsterdamse afgescheidenen

Deze studie biedt een aanvulling op de literatuur over de sociaal-maatschappelijke 
positie van de afgescheidenen. Met behulp van de beroepsvermelding in de lidma-
tenregisters en de opgegeven woonadressen kon een profiel worden gegeven van 
de sociale positie van de Amsterdamse afgescheidenen. Naast talloze dienstboden 
en arbeiders waren er veel kleine zelfstandigen te vinden. Enkelen behoorden door 
inkomen of afkomst zelfs tot de bovenlaag van de bevolking. Feitelijk vormden de 
afgescheidenen een tamelijk getrouwe afspiegeling van de doorsnee bevolking van 
de hoofdstad. De Amsterdamse afgescheidenen bestonden zeker niet alleen uit on-
kundigen en armoezaaiers, zoals de kerkelijke en culturele elite oordeelde. Deze 
conclusie is een bevestiging van soortgelijke conclusies die ten aanzien van afge-
scheidenen in andere plaatsen of regio’s werden getrokken.12

Tenslotte kon in deze studie – voor het eerst in de literatuur over de Afscheiding 
– een beschrijving van het functioneren van de diaconie worden geboden. In tegen-
stelling tot andere kerkgenootschappen konden de afgescheidenen voor  hun ar-
menzorg geen aanspraak op de staatskas maken.  

19.9 De opbouw van een eigen kerkelijk leven – winst en verlies

De geschiedenis van de Amsterdamse afgescheidenen is meer dan het verhaal van 
twisten alleen. De gemeente is niet aan interne ruzies ten onder gegaan. Sterker 
nog: in de tweede helft van de negentiende eeuw groeide zij uit tot de grootste van 
het kerkverband. Na de conflicten van de begintijd brak een periode van rust, groei 
en opbouw aan. Men onderging niet het lot van groepen die vlot opkwamen rond 
een begaafde leider (Bekker, De Liefde), om daarna even snel te verlopen. Met een 
11 Zie Excurs 2.
12  J.S. van Weerden, Spanningen en conflicten. Verkenningen rondom de Afscheiding van 1834 (Groningen 1967); 

Mulder, L.H., Revolte der fijnen. Een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging 
met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden (Groningen 1973); C. de Gast, Afscheiding en 
Doleantie in het land van Heusden en Altena. Spanningen tussen gereformeerden en samenleving in de negentiende 
eeuw (Tilburg 1989); J. Beekhuis, Al zulke dweepzieke scheurmakers. De Afscheiding van 1822 en de Afscheiding 
van 1836 in Axel (Kampen 1989).
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grote Afgescheiden Gemeente in de hoofdstad telden de afgescheidenen niet alleen 
mee in plattelandsgebieden, maar ook op een centrale plaats in ons land. Ze bezorg-
den heruitgaven van gereformeerde belijdenisgeschriften en droegen zo bij aan het 
levend houden van de gereformeerde traditie, die door het supranaturalisme, de 
Groninger richting en later het modernisme onder druk kwam te staan. En wat Da 
Costa verlangde kregen de afgescheidenen in 1854 voor elkaar: een eigen predikan-
tenopleiding, onafhankelijk van de modieuze theologie op de rijksacademies. De 
afgescheidenen hadden de potentie iets in de samenleving neer te zetten.

Tegelijk bracht de Afscheiding verlies: het ideaal om alle gereformeerden in de 
hoofdstad te verenigen werd bij lange na niet gehaald. Het grootste deel van de 
orthodox-hervormden bleef achter. En sindsdien is de versplintering alleen maar 
groter geworden. Hoe daarmee om te gaan? Op dit punt was Van Velzen verras-
send ruimdenkend. In een polemiek met Groen vroeg hij zich af waarom vrijzin-
nig hervormde predikanten wel bij de remonstranten voorgingen, maar orthodox 
hervormde predikanten dat niet deden bij de afgescheidenen. Ook was Van Velzen 
confronterend eerlijk. Op zijn oude dag stelde hij de vraag naar de winst van de Af-
scheiding: overal waren bloeiende gemeenten ontstaan, maar wat als de kracht van 
de Afscheiding binnen de Hervormde Kerk was aangewend?13

13 Vgl. Complete uitgave van de officiële stukken 466-467.
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predikant geboren dienstjaren A’dam1 totaal in A’dam
J.L. Wolterbeek  1763 1796-1845 (overl.1853) 49 jaar
J.A. Hachenberg  1758 1797-1840 43 jaar
W. Broes  1766  1808-1837  29 jaar
R.J. van der Meulen 7681 1813-1849 36 jaar
H. Weyland  1773 1815-1852 37 jaar
E. Begemann  1778 1816-1850 34 jaar
A.H. ter Hoeven  1782  1818-1858  40 jaar
S.D. de Keizer  1781 1818-1847 29 jaar
J. Kortenhoef Smith  1786 1818-1855 37 jaar
G.J. Rooyens  1785 1818-1846  (v.a.1827 hoogleraar)
   28 jaar
D.H. Wildschut  1788  1819-1853 34 jaar
J. C. Fabius  1780  1820-1850  30 jaar
D.M. Kaakebeen * 1788  1820-1835 15 jaar
F.H. van Berck Colenbrander   1784 1821-1856 35 jaar
J.P. Wijs  1779 1823-1836 13 jaar
H.J. Wunder  1779 1823-1845 22 jaar
P.R.A. Saltet*  1783 1823-183 29 jaar
D.J. Mackay  1788 1824-1866 42 jaar
Is. Prins 1781 1825-1872 47 jaar
J.J. van Voorst  1791 1828-1858  (overl.1869) 30 jaar
J. Corstius 1785 1828-1847  19 jaar
J.C. Riehm 1798 1829-1842 13 jaar
M. van Meeteren  1792 1829-1860 31 jaar
H.J. Tol  1796 1831-1863 32 jaar
J. Brave  1793 1832-1859  27 jaar
J. B. H. Bruinier 796  1833-1856  23 jaar
W. van der Leeuw  1793 1833-1858 25 jaar
J. Muntendam  1796 1833-1859 26 jaar
G.A. van Limburg Brouwer 1801  1834-1867  33 jaar

1 Tenzij anders aangegeven is het laatste dienstjaar tevens het jaar van overlijden.

Bijlage 1 
Overzicht Amsterdamse hervormde 

predikanten (herkomst, opleiding, 
maatschappelijke verdiensten)
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publicatie Herderlijke brief  februari 1835

J. Stroeve  1802 1836-1864 28 jaar
H.J. Spijker  1802 1837-1862 25 jaar
J.J.W. van Staveren  1799 1837-1852 15 jaar
J.P. Hasebroek  1812 1851-1883 32 jaar
L.S.P. Meyboom  1817 1854-1874 20 jaar
Ph.R. Hugenholtz  1821 1857-1878 21 jaar

Van deze predikanten volgt hieronder in chronologische volgorde een biografische 
schets met informatie over hun afkomst, theologische opleiding, theologische ligging 
en maatschappelijke verdiensten.2

Johannes Leonardus Wolterbeek (1763-1853)3 
Predikant in Amsterdam van 1796-1845; geboren in Loenen aan de Vecht; predikant te 
Waverveen, Loenen en Amsterdam, waar hij in 1845 met emeritaat ging; hij overleed in 
1853 op de leeftijd van 89 jaar. Wolterbeek was lid van de Nederlandsche Maatschappij 
der Letterkunde en onderscheiden als ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij 
publiceerde: Onderzoek naar de oogmerken, waarmede, en de wijs hoe de lijdensgeschie-
denis van den Heiland moet overwogen worden (Amsterdam 1802). Ook bezorgde hij een 
vertaling met verklarende aantekeningen van een Duits geschrift Proeve over het plan, 
hetwelk de stichter des Christendoms tot heil der wereld ontwierp; eene bijdrage tot de bewij-
zen voor de waarheid van de Christelijke Godsdienst (Groningen 1837); hij vertaalde samen 
met de Leidse hoogleraar prof. W.A. van Hengel meerdere werken van J.J. Hesz.4 Deze 

2  De volgende bronnen werden geraadpleegd: Hendrik Croese Gerardsz., Kerkelijk register der Predikanten, 
die sedert de Kerkhervorming de Gereformeerden Nederduitsche Gemeenten te Amsterdam tot den jare 1795 
bedient hebben. Behelzende hunne Geboorten, Studiën, Standplaatsen, Afsterven, Nakomelingen, Schriften, en 
andere Bijzonderheden. Ten dienste der Amsterdamsche Kerke en haarer liefhebberen opgestelt [iG]; behandelt 
de predikanten die tot 1792 aan de Amsterdamse Hervormde Gemeente verbonden werden). Isaäc Prins 
zette de reeks voort, maar begon pas bij 1818: Isaac Prins, Kerkelijk Register der predikanten die sedert 1818 tot 
1860 de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam gediend hebben (Amsterdam 1861) [iG]; Biografisch 
Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (BLNP) [i]; de ‘Levensberigten’ uit Jaarboek van 
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (JbMNL) [i]; Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 
(NNBW) [i]; Biographisch woordenboek van protestantsche Godgeleerden in Nederland (BWPGN) [i], Van der 
Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) [i];  Biografisch portaal van Nederland [i]; en www.
dominees.nl (met gegevens over standplaatsen van predikanten).

3 Over Wolterbeek: Croese, Kerkel. reg. predikanten; Van der Aa.
4  Johannes Jacobus Hesz (1741-1828), ook aangeduid als Jan Jakob Hesz; in zijn tijd een vooraanstaand 

protestants theoloog in Zürich. Over hem publiceerde H. Escher, een collega hoogleraar in Zürich: 
Schets van het leven en de gevoelens van Jan Jakob Hesz, dat in  1848 in een Nederlandse vertaling in 
Amsterdam werd uitgegeven [iG]. De vertaler hoopte dat de werken van Hesz zouden bijdragen aan een 
grondig bijbelonderzoek in protestantse kring (IV). Jan Jakob Hesz behoorde, volgens de vertaler, tot 
de  belangwekkendste godgeleerden van de Zwitserse hervormde kerk. Zijn invloed strekte zich uit 
tot het protestantisme in Zwitserland, Duitsland, de Nederlanden, Engeland en Denemarken  (p. 1). Een 
belangrijke reeks studies van Hesz betrof de Geschiedenis der drie laatste levensjaren van Jezus (1768-1773). 
Hesz integreerde in zijn geschiedenisvisie de goddelijke opvoedingsgedachte voor het menselijk geslacht. 
De Duitse theoloog Reinhard liet zich lovend uit over Hesz, en constateerde dat diens werk zowel onder 
katholieken als protestanten populair was (35).
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Zwitserse theoloog publiceerde veel bijbels-historische studies, waarin hij een nieuwe 
visie op Jezus presenteerde, afwijkend van de traditionele dogma’s. De dominantie van 
leerstelsels had volgens hem het christendom veel kwaad gedaan en de vrijheid van 
denken aangetast.5 Het kwaad was al begonnen met de vastgelegde leer van Nicea. 
Hesz verwierp de klassieke inspiratieleer, maar accepteerde de historiciteit van de zon-
deval en de feitelijkheid van  demonenuitdrijvingen door Jezus. De leer van de Drie-een-
heid beschouwde hij als een leerbegrip dat aan de Schrift was opgedrongen.6 De Zoon 
is met de Vader verbonden in éénheid van geest. De Heilige Geest zag hij als de ‘kracht’ 
van God, niet een persoon. Verlossing stond voor Hesz gelijk aan ‘eene toebereiding en 
geschikt maken tot deelneming aan het rijk van den Messias.’ Het was niet zo dat het 
offer van Christus noodzakelijk was om de toorn van God weg te nemen, die gedachte 
stamde uit de heidense offercultus. De verzoenende kracht lag slechts in Christus’ over-
gave aan God, de gehoorzaamheid waarmee hij zich aan lijden en dood onderwierp. Het 
christelijk geloof hield een aansporing in tot ‘meerdere zedelijke volmaking.’ De gods-
dienstleer van Christus hing samen met plichten en deugden. Het geloof beschouwde 
hij als een effectieve kracht tot geestelijke reiniging. Van Hengstenbergs visie op de 
menselijke verdorvenheid, zoals gepropageerd in de  Kirchenzeitung, moest Hesz niets 
weten.7 Hij benadrukte de vrijheid van wil en denken. De verlossing was een weldaad 
voor alle mensen. De bijbelse zede- en deugdleer was gebaseerd op de zedelijke waarde 
van de menselijke natuur, niet op haar verdorvenheid of  op erfzonde.  De gedachte van 
erfzonde vond Hesz God en mensen onwaardig en onbijbels. Jezus’ leer omvatte al het 
nodige voor de zedelijke waarde en hoge bestemming van de mens als een godgelijkend 
wezen, zoals Jezus’ titel ‘Zoon des mensen’ duidelijk maakte. Dat Jezus een kind plaatste 
in het midden van de leerlingen, zou volgens Hesz haaks staan op de leer van de erfzon-
de. Jezus leerde op deze wijze dat op zichzelf edele drijfveren alleen door verbastering 
zondig werden. De menselijke natuur was voor de ‘verhevendste deugd’ vatbaar en kon 
de macht van zinnelijkheid bestrijden. Tot zover een schets van de Zwitserse theoloog, 
die zowel door Wolterbeek als ook door Is. Prins in Nederland werd geintroduceerd. Een 
hoogtepunt in Wolterbeeks loopbaan was de rede die hij op 28 november 1840 uitsprak 
ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II. 

Jan Anthonie Hachenberg (1758-1840)8

Predikant in Amsterdam van 1797-1840, daarvoor te Zaandijk.

5 Escher, a.w. 29-33.
6 Escher, a.w. 70-74
7 Escher, a.w. 74-80.
8 Over Hachenberg: Croese, Kerkel. reg. predikanten; Van der Aa.
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Willem Broes (1766-1858)9 
Zeer vooraanstaand predikant te Amsterdam van 1808-1837, zoon van Petrus Broes die 
eveneens predikant in de hoofdstad was van 1770-1797 en bekendheid genoot als schrij-
ver van de meditatieve bundel De peinzende Kristen, waarin hij een mystiek getinte vroom-
heid combineerde met verlichte elementen. Zowel Willem als zijn oudere broer Brouëri-
us waren begaafde studenten. Brouërius Broes (1757-1799) werd hoogleraar in Leiden en 
Willem Broes verwierf prestige met publicaties van wetenschappelijke statuur. In zijn 
jonge jaren kreeg Willem college van zijn broer Brouërius, die inmiddels als hoogleraar in 
Leiden was aangetreden. Willem Broes diende de gemeenten van Voorschoten 1790, Zut-
phen 1797, Leiden 1802 en Amsterdam 1808. In Leiden ontsnapte hij ternauwernood aan 
de dood, toen een kruitschip in de buurt van zijn huis ontplofte. Daarbij ging zijn pastorie 
en bibliotheek in vlammen op. Broes werd twee keer koninklijk onderscheiden. 

Broes zat in de consulterende commissie die de koning adviseerde bij de totstand-
koming van het Algemeen Reglement 1816. De dubbelzinnigheid van de proponents-
formule (de quia/quatenus kwestie) vond Broes dienstig voor de vrede in de kerk. Beide 
partijen waren nu eenmaal al langer dan een eeuw in de kerk tegenwoordig. Broes was 
wars van ‘stijve orthodoxie,’ maar had op zijn beurt ook niets op met de anti-confessio-
nele koers van de Groninger Richting. Hij zag zichzelf als ‘man van het midden.’10  

Een drietal prekenbundels uit zijn Amsterdamse tijd (1810, 1812, 1815) getuigen van de be-
lezenheid van deze predikant en zijn apologetische gerichtheid. Broes trok veel hoorders, 
‘grootendeels echter uit de kundigste en beschaafdste leden der gemeente.’ Hij preekte uit 
het hoofd en zei daarover eens: ‘Men verbeelde zich de vader, die tot zijne kinderen een hoog 
ernstig woord zal spreken, en het nu, uit zijne portefeuille gehaald, voorleest.’11

Naast predikant bleef Broes wetenschapper. Van zijn hand verschenen diverse kerk-
historische studies, zoals Geschiedkundig onderzoek over de vereeniging der Protestanten 
(1822) en een vierdelig werk over Kerk en staat. Broes was met Van Hengel betrokken bij 
de oprichting van het Maandschrift voor christenen van den beschaafden stand. Eervolle 
vermelding verdient het feit dat Broes openlijk pleitte voor opheffing van de strafmaat-
regelen tegen de afgescheidenen. De predikant ging gaandeweg twijfelen aan de tradi-
tionele dogma’s van de kerk. Hij was duidelijk geporteerd van Origines’ theologie van 
de ‘oprichting aller dingen’ (aan het eind van de geschiedenis komt alles goed), maar 
durfde de knoop niet definitief door te hakken. Van Hengel gaf de theologische positie 
van Broes als volgt weer:12 

9  Over Broes:  ‘Levensberigt’ van W.A. van Hengel in JbMNL 1858, p. 85-133; BLNP IV; NNBW IV; BWPGN I; 
Van der Aa; Aart de Groot, ‘W. Broes – een conservatief van status quo’ in: R.E. de Bruin en G.J. Schutte 
(red.), Drie protestantse conservatieven uit de 19e eeuw (Amsterdam 1994) 46-65.

10  ‘Nadrukkelijk bestreed hij alle dolle ijveraars, zoowel die zekere gehechtheid aan het oude met hatelijke 
namen brandmerkten, als die tegen de voorstanders van het nieuwe het vonnis der verdoemenis 
uitspraken. De Liberaliteit, hem reeds van der jeugd ingedrukt en met der tijd aanmerkelijk toegenomen.’

11 Geciteerd in BWPGN.
12 ‘Levensberigt’ door W.A. van Hengel in JbMNL 1858.
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Wie weet niet, dat dit begrip [de ‘oprichting aller dingen,’ jhs], hetwelk, op 
het voetspoor van Origenes, door velen, ook in ons Vaderland door den ede-
len de Perponcher, begunstigd was geworden, vooral in de laatste jaren eene 
talrijke schaar van voorstanders gekregen heeft? Hoe heeft Broes zich nu 
daarover uitgelaten? Van de eeuwigheid der straf, zooals de strengste Or-
thodoxie die van ouds gedreven heeft, gewaagt hij met afgrijzen. Daarte-
gen stelt hij de gevoelens van Muntinghe en Scholten over, waarvan de een 
voor de helft, de ander geheel en al tegen deze Kerkleer is opgekomen.

Broes stond open voor nieuwe theologische ontwikkelingen, zoals het onderscheid tus-
sen het Woord van God in de Bijbel en de Bijbel zelf. Ook erkende hij tegenstrijdigheden 
in de Evangeliën en ‘overblijfselen van Joodsch begrip.’ Verder was hij van mening dat in 
de brieven van Paulus geen ‘besluit van verwerping’ (vaak opgevat als keerzijde van de 
goddelijke verkiezing) te vinden was. 

Het plan van koning Willem I om voortvarend de eenheid van de protestanten ker-
kelijk vorm te geven, wees Broes niet af, maar het tempo vond hij te haastig. Eenheid 
zou éérst vorm moeten krijgen in protestantse samenwerking bij zendingswerk en bij-
belverspreiding. Dan konden op langere termijn de protestantse kerkgenootschappen 
prima samengaan, zo viel te lezen in Geschiedkundig onderzoek over de vereeniging der 
Protestanten (1822).13 Ook met de Rooms Katholieke Kerk was een dergelijke vereniging 
niet ondenkbaar, onder voorwaarde dat daar hervormingen zoals bepleit door Erasmus 
werden doorgevoerd. In 1856 blijkt dat de theologische ontwikkeling van Broes niet had 
stilgestaan. Hij nam een belangrijke denklijn van de Groninger theologie over in Een 
woord over Hervorming der Roomsch Katholieke kerk, eene Erasmiaansche, als lectuur za-
men voor Roomsch-Katholieken en Protestanten. Hierin bepleitte de Amsterdamse predi-
kant een protestantse kerk, gezuiverd van calvinistische invloeden. Eerder al had Broes 
afstand genomen van het adres van de zeven Haagse Heren, een actie van de Haagse 
Réveilkring in 1843, waarin de hervormde synode werd opgeroepen de kerk te binden 
aan de gereformeerde confessie. Broes was blij dat dit initiatief niets had opgeleverd.14

Wat Broes als persoon betreft, Van Hengel dichtte hem de volgende kwalificaties toe: 
wijs, verdraagzaam, nederig, zachtmoedig, hulpvaardig, milddadig, vroom, opgewekt, 
krachtig en vredelievend. Hij stond vooral met Van Hengel en zijn Amsterdamse colle-
ga’s Van Meeteren en Ter Hoeven op vriendschappelijke voet.15 Collega Isaac Prins prees 
hem als ‘een man des vredes bij uitnemendheid.’ De predikanten Abraham Hendrik ter 
Hoeven (1782-1858) en Mattheus van Meeteren  (1792-1868) memoreerden dankbaar de 
betekenis van Broes voor de Hervormde Kerk.

13 Geschiedkundig onderzoek, hoofdstuk 12, waaruit in BWPGN uitvoerig wordt geciteerd.
14  Het adres van de zeven Haagse heren, gedateerd 31 januari 1843, verscheen onder de titel Aan de Herv. 

gemeente in Nederland, en was ondertekend door D. van Hogendorp, M.B.H.W. Gevers, A. Capadose, G. Groen 
van Prinsterer, P.J. Elout, J.A. Singendonck en C.M. van der Kemp. In dit geschrift namen vooraanstaande 
leden van het Haagse Réveil de Groninger school onder vuur. Broes repliceerde met De eerste kerkvergadering 
te Jeruzalem gehouden over christelijke vrijheid, volgens het bericht van den evangelist Lucas (1843).

15 Zoals blijkt uit het ‘Levensberigt’geschreven door Van Hengel.
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Rijnhard Jan van der Meulen (1768-1849)16

Predikant te Amsterdam 1813-1849, geboren te Ysselstein, studeerde te Utrecht; predi-
kant te Ysselstein (1792), Hoorn (1804), Haarlem (1805), Amsterdam  (1813). Benoemd 
tot Ridder van de Nederlandse leeuw. 

Henricus Weyland  (1773-1852)17

Predikant te Amsterdam 1815-1852; predikant te Hemmen  1796,  Zoetermeer 1801, 
Enkhuizen 1805, Amsterdam 1815; benoemd tot ridder van de Nederlandse Leeuw. Be-
kleedde functies in het classicaal en provinciaal kerkbestuur.18

Egbertus Begemann  (1778-1850)19

Predikant te Amsterdam 1816-1850; geboren te Wirdum in Niedersachsen; stond door zijn 
huwelijk ook bekend als Egbertus Haverkamp Begemann; kandidaat te Groningen; pre-
dikant  te  Eemnes-binnen 1803, Koog aan de Zaan 1807, Amsterdam 1816 (Hoogduits).

Abraham Hendrik ter Hoeven (1782-1858)20

Predikant te Amsterdam 1818-1858; geboren te Arnhem; studeerde aan de academies 
in Harderwijk en Leiden; predikant te Lunteren 1805, Lochem 1808, Leeuwarden 1815, 
Amsterdam 1818; met emeritaat in 1858 wegens ziekte, in hetzelfde jaar overleden en  
begraven in de Zuiderkerk; bekleedde functies in het classicaal bestuur en provinciaal 
kerkbestuur; werd geprezen om zijn nederige levenswandel en trouwe dienstwerk; be-
noemd als Ridder der Orde van de Nederlandsche Leeuw. Publiceerde een preek bij zijn 
50-jarige ambtsdienst op 29 juli 1855. Ook de afscheidspreek werd in druk uitgegeven.21 

Simon Dirk de Keizer (1781-1847)22

Predikant te Amsterdam 1818-1847, waar hij ook geboren was; studeerde aan de acade-
mie in Utrecht en werd daar vooral gevormd door Jod. Heringa Ezn.; predikant te Zeg-
veld 1803, Egmond binnen 1806, Schagen 1809, Haarlem 1817 en Amsterdam 1818 (in de 
vacature van de overleden Gerhardus de Haas). Een echte studiebol. Zijn inzendingen 
voor het ‘Haagsch genootschap tot verdediging van Christelijke Godsdienst’ werden  
met zilver en goud bekroond en droegen kenmerkende titels als Kort begrip der christe-
lijken Geloofs- en Zedeleer, zoo ver die uit de Brieven van den Apostel Johannes kan worden 
opgemaakt (1813) en Beantwoording der vraag: Komt het met de leer van den Bijbel overeen, 
dat het hoofddoel van het lijden en sterven van Jezus Christus geweest is, verbetering van 
het menschdom te weeg brengen, en, in zooverre alleen ook vergeving der zonden te verwer-

16 Over Van der Meulen: Croese, Kerkelijk Reg. predikanten, 98v; Van der Aa.
17 Over Weyland: Van der Aa; www.dominees.nl.
18 Zoals blijkt uit het ‘Levensberigt’ van Isaac Prins.
19 Over Begemann: Croese, Kerk. Reg. der pred. te Amsterdam; Smits VI, 279; Evenhuis IV 87.
20 Over Ter Hoeven: BWPGN IV.
21  Predikatie, geh. den 29 Juli 1855, na de vervulling zijner 50jar. Ev. Bediening (Amsterdam 1855) en Afscheidswoord 

aan de Ned. Herv. Gem. te Amst. (Amsterdam 1858); vgl. Chr. Maandschr 1858, 340-352.
22 Over De Keizer: ‘Levensberigt’ in JbMNL 1848; NNBW IX;  BWPGN IV; Van der Aa.
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ven, als deze een gevolg is van onze verbetering (1815); Opgave van de Geloofs- en Zedeleer 
van Paulus, getrokken uit zijne Redevoeringen in de Handelingen der Apostelen, en uit zijne 
Brieven aan den Romeinen en Galatiërs (1817); Beknopte en met uitlegkundige gronden ge-
staafde opgave van de christelijke geloofs- en zedeleer, volgens het evangelie van Johannes 
(1822). Ook ontving hij een gouden erepenning van ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen’ voor zijn inzending  Onderzoek naar de gegrondheid of ongegrondheid der klagten 
over het toenemend Zedebederf. De Keizer publiceerde in 1827 Christelijke geloofs en zede-
leer afgeleid uit de beide brieven van Paulus aan de Korintiërs. 

De Keizer publiceerde veelvuldig in het Christelijk Maandschrift. Ook was hij mede-au-
teur van het Eenvoudig Onderwijs – een nieuwe catechisatiemethode voor de Amster-
damse jeugd.23 Bij diens sterven werd in de Boekzaal zijn inzet gememoreerd ‘ter be-
vordering eener ware Godsdienstige verlichting’, waarmee hij toekomstige generaties 
predikanten had gevormd. 

Jan Kortenhoef Smith (1785-1855)24

Predikant te Amsterdam 1818-1855; zoon van de predikant Henricus Smith; studeerde 
te Utrecht; predikant te Zegveld 1809, Oud Loosdrecht 1810, Nijkerk 1812, Schiedam 
1816, Amsterdam 1818.

Gijsbertus Johannes Rooyens (1785-1846)25 
Predikant te Amsterdam 1818-1846; zoon van een godsdienstonderwijzer uit ’s Herto-
genbosch; studeerde aan de academie in Utrecht onder H.J. Royaards en G. van Oordt; 
predikant te Poederooyen 1808, Rumpt 1810, Leerdam 1811, Harlingen 1817, Amsterdam 
1818; sinds 1822 bestuurslid van het Haagsch Genootschap ter verdediging van de Chris-
telijke godsdienst; in 1827 benoemd als theologisch professor aan het Athenaeum Illust-
re te Amsterdam op de vacante plaats van Van Hengel, die naar Leiden was vertrokken. 
Rooyens inaugureerde in het latijn Over het wezen van de Christelijke Godsdienst, zoo als 
het zich, onder alle verscheidenheid van vorm, bestendig vertoont, en nimmer zal verloren 
gaan. Zijn vakgebieden waren godgeleerdheid en kerkgeschiedenis. Als hoogleraar had 
hij een uitstekende reputatie en trok hij tevens studenten aan van lutherse, remon-
strantse en doopsgezinde seminaries. Hij sloeg tot twee keer toe een aanbod voor een 
professoraat elders af (Groningen en Leiden). Rooyens zat in het hoofdbestuur van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Hij leed de laatste jaren van zijn leven aan een ernsti-
ge borstkwaal waardoor hij niet kon preken. Collega Wildschut typeerde aan het graf 
Rooyens als ‘een ijverig voorstander van een Evangelisch christendom, in den geest der 
kracht, maar ook der liefde en der gematigdheid.’

23 Zie ook par. 3.7.2.
24  Gegevens over Kortenhoef Smith zijn spaarzaam te vinden (Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde 

waerelt, Deel 188 [i]).
25  Over Rooyens: ‘Levensberigt’ in JbMNL 1846; NNBW X; Van der Aa; H.J. Wildschut – ‘Een woord ter 

nagedachtenis aan G.J. Rooyens’, in Christelijk Maandschrift 1846, 120-133 [i]. In Utrecht had Wildschut 
Rooyens  leren kennen en werd de basis gelegd voor een 40-jarige vriendschap. Ook met Broes was Rooyens 
hecht bevriend.
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Dirk Hendrik Wildschut (1788-1853)26

Predikant te Amsterdam 1819-1853; geboren in Amersfoort in de pastorie van Jesaias 
Wildschut. Hij groeide op in een piëtistisch milieu en was aanvankelijk – aldus hoog-
leraar  J.J. Prins – een voorstander van de gereformeerde leer; Wildschut studeerde in 
Utrecht onder Van Heusde, Rau, Rossijn, Van Oordt, Royaards en Heringa. In deze pe-
riode nam hij geleidelijk aan afstand van de gereformeerde dogma’s uit zijn jeugd, hij 
raakte enthousiast over de nieuwe exegese van Bosveld.27 Van Royaards leerde hij dat 
een bijbelse exegese kon bevrijdden van een ‘beknellende scholastiek’; predikant te De 
Bilt 1809, Apeldoorn en Het Loo 1815 (een beroep dat Willem I op hem uitbracht), Dor-
drecht 1816, Amsterdam 1819. 

In de Dordtse periode onderging hij invloed van zijn collega Van Kooten, een openlijke 
criticus van de kerkelijke leer. Wildschut bekleedde tal van nevenfuncties: hij was mede-
directeur van het Nederlands Zendeling Genootschap te Rotterdam (1820-1832),  nam 
zitting in het hoofdbestuur van het Nut (1824-1853), werd in 1840 lid van het Utrechtse 
genootschap van Kunsten en Wetenschappen; was lid van het classicaal bestuur; re-
dacteur van het Christelijk Maandschrift (1827-1835); mederedacteur van het ‘Haagsch 
genootschap ter verdediging van de christelijke godsdienst’ (vanaf 1835) en vicepresi-
dent van de Algemene Synodale commissie van de Hervormde Kerk (1848).

Voor zijn verdiensten ontving hij van de Utrechtse academie in 1836 het eredoctoraat 
in de theologie. Wildschut was opsteller van de Herderlijke Brief tegen de Afscheiding 
(februari 1836). Enkele geschriften markeren de gewijzigde theologische positie van 
Wildschut. Hij  wilde alleen een binding aan de ‘hoofdinhoud’ en ‘het wezen der leer.’ 
Evenals Broes liet Wildschut zich kritisch uit over de beweging tot kerkherstel binnen 
de Hervormde Kerk. In 1843 publiceerde hij – anoniem – ter waarschuwing De geest der 
Ned. Herv. Kerk in onze dagen, bij de tegenwoordige woelingen in dezelve. In dit geschrift 
bekritiseerde Wildschut Calvijns verkiezingsleer. In 1853 publiceerde hij in het Christe-
lijk Maandschrift een artikel ‘ Over evangelisch geloof van kerkelijke rechtzinnigheid wèl 
te onderscheiden’. Wildschut bepleitte leervrijheid in niet-noodzakelijke leerstukken, 
waartoe hij rekende: de Drie-eenheid, de twee-naturenleer van Christus en de vrije wil. 
Hij stelde voor de geloofsbelijdenis te zuiveren van elke speculatie. 

26  Over Wildschut:  ‘Levensberigt’ geschreven door prof. J.J. Prins te Leiden in JbMNL 1869;  BLNP I, NNBW IV, 
Van der Aa.

27  Over Bosveld liet Wildschut zich lovend uit in Christelijk Maandschrift 1824, 129-162. Paulus Bosveld (1731-
1809), geb. te Dordrecht, predikant te Brandwijk en Gijbelland 1755, Oud-Alblas 1771, Dordrecht 1775); ging 
wegens ziekte met emeritaat in 1802. Met name in zijn Dordtse periode week hij in geschriften af van de 
gangbare gereformeerde leer en dogmatiek, wat hem in toenemende mate op kritiek kwam te staan. Zo 
bestreed Bosveld de gereformeerde verbonds- en verkiezingsleer, en dat er een bijzondere ‘begenadiging 
van de geest’ nodig zou zijn, en vond hij de calvinistische avondmaalsleer in strijd met het leerbegrip van de 
Hervormde kerk. Hij keerde zicht tegen de kerkelijke censuur rond het avondmaal. Bosvelds studies gelden 
als een specimen van zelfstandig exegetisch onderzoek en – baanbrekend – hij schreef in het Nederlands 
en niet in het Latijn. Christiaan Sepp, die een belangrijke theologiegeschiedenis gaf van deze periode, 
oordeelde positief over hem: “‘Bosveld is in mijn oog de voornaamste schriftuitlegger in dit tijdvak. Indien 
zulk een man een acad. leerstoel bekleed hadde, de gehalte van het exegetisch onderwijs zou reeds vóór 
1815 anders en veel beter geweest zijn.’ Voor Sepp was Bosveld met zijn onafhankelijke geest, hoewel in 
eigen tijd miskend, een eenzame wegbereider naar een nieuwe tijd (BWPGN).
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Met veel belangstelling volgde Wildschut de opkomst van het modernisme. Hij ver-
wachtte er geen schadelijke gevolgen van voor het christelijk geloof: ‘Uit de hedendaag-
se chaos van meningen zal eens een welgevormd geheel van waarheid tevoorschijn 
komen,’ aldus de biografische schets van J.J. Prins. Wildschut schreef bij het naderende 
sterven een intieme geloofsbelijdenis, waarin hij terugkeerde naar zijn roots:28 

Ik geloof in God als mijnen Vader, die alles, en dus ook mijn lot, met wijsheid en 
liefde bestuurt, die mij, als afgedwaald menschenkind tot Hem wederkeerende, 
in genade weder aanneemt en mij het eeuwige leven in zijne gemeenschap geeft. 
Aan dat Opperwezen blijf ik, ofschoon de wijze van zijn bestaan niet begrijpende, 
van ganscher harte gelooven, d.i. van mijnen hemelschen Vader afhangen, Hem 
kinderlijk gehoorzamen en, in zijne gemeenschap levende, op Hem vast vertrou-
wen in leven en sterven. Die heerlijke openbaring (t.w. van Gods genade), dat 
Evangelie heb ik aan Jezus, den Zoon van God, te danken, wien ik daarom erken 
en liefheb als mijn Verlosser en Heer: dat Evangelie is mij voor de behoeften van 
geest, gemoed en leven voldoende. En nu laat ik, in dit geloof, alle philosophen en 
theologen vrij speculeeren en kritiseeren, ik heb er vrede mee en ga rustig mijn 
levenseinde tegen in de ootmoedige verwachting van een hooger leven, waarin 
mij een helder licht over vele duisterheden opgaan en God zijn zal alles in allen.

Wildschut was een graag geziene gast in aristocratische kringen. Ook was hij een populair 
prediker. Uit het ‘Levensberigt’ van hoogleraar Prins blijkt dat Wildschut in zijn Amsterdam-
se periode bevriend was met Royaards29 en met zijn Amsterdamse collega D.M. Kaakebeen.

Willem III onderscheidde Wildschut met de Ridderorde van de Nederlandse Leeuw, 
later met het commandeurskruis van de Nederlandse Leeuw. Wildschut ging in 1853 
met emeritaat, nadat hij tijdens een kerkdienst in de Nieuwe Kerk onwel was geworden. 
Hij verhuisde in 1854 naar Velp, waar hij in 1868 overleed.

Jan Christiaan Fabius (1780-1852)30

Predikant te Amsterdam 1820-1851; zijn vader was apotheker; Fabius studeerde aan de 
academie in Utrecht bij Royaards en de rechtzinnige Gijsbert Bonnet; zijn predikanten-
loopbaan bracht hem in Lisse 1803, Leerdam 1807, Delft 1810, Amsterdam 1820; hij ging 
met emeritaat in 1850; nevenfuncties die hij uitoefende waren: bestuurslid van het Ne-
derlandsche Zendeling Genootschap, lid van het hoofdbestuur van het Nederlandsche 
Bijbelgenootschap, medewerker aan het Christelijk Maandschrift; lid van het classicaal 
bestuur Amsterdam. Hij was een liefhebber van werken uit de klassieke oudheid. Ook 
beheerste hij de oosterse talen uitstekend. Over de theologische positie van Fabius gaf 
Wildschut in het ‘Levensberigt’ de volgende bijzonderheden:

28  Deze geloofsbelijdenis van Wildschut dateert van juli 1859 en wordt door J.J. Prins geciteerd in het 
‘Levensberigt’ p. 20v.

29  Deze schreef over hem een ‘Levensberigt’ in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letteren.
30  Over Fabius: ‘Levensberigt’ in JbMNL 1852, 36-52 (geschreven door D.H. Wildschut); verder: NNBW III; 

BWPGN III; Van der Aa.



478

‘Fabius was een Theologant van den echten stempel, bedreven in het histo-
risch en kanonisch element dier wetenschap en zeer gemeenzaam met de H. 
Schrift. Hij ging met zijnen tijd voort in hare uitlegging en nam de Evangelische 
voorstellingen onzer dagen, voor zoo verre zij op hermeneutische en exegeti-
sche gronden steunden, als beter dan de systematisch-dogmatische formulen 
van vroegere eeuw gereedelijk over; maar liberaal en verdraagzaam als hij was, 
stond hij vast in zijn geloof aan het Woord Gods, als de kenbron en den toets-
steen der waarheid. Met waardigheid en overredende kracht handhaafde hij de 
grondstellingen of hoofdpunten van het algemeen Christelijk geloof, niet omdat 
ze kerkelijk-regtzinnig waren, maar omdat hij ze voor Evangelisch-waarachtig 
hield. Hij bedroefde zich daarom in zijne laatste levensjaren diep over het drijven 
der kerkelijke regtzinnigheid door zekere partij, die uitsluitend de orthodoxe wil 
heeten, en meermaal hoorde ik hem met verontwaardiging zeggen: ‘zij weten 
niet wat het is, en als het op de zaak aankomt, ben ik nog regtzinniger dan zij.’

Fabius leverde artikelen voor het Christelijk Maandschrift met titels als ‘ Welke tijden 
zijn beter te achten, de verledene of de tegenwoordige? in hare moeijelijkheid beschouwd, 
nevens het schadelijke van daarover scherp te twisten.’  Vooral het psychologische en es-
thetische in de godsdienst had zijn interesse. Fabius was mede-auteur van de nieuwe 
catechisatiemethode Eenvoudig onderwijs in de christelijke leer.

Aan het graf zwaaide de hoogbejaarde collega Broes hem lof toe: “waardig Leeraar, 
diep Theoloog; daarbij schrander, vrij, vredegezind, trouw, wakker, volijverig in zijn werk; 
wat meer is, rein, rein, in den hoogen zin van het woord deugdzaam en godvruchtig.’31

Daniël Matthijs Kaakebeen (1788-1835)32 
Predikant te Amsterdam 1820-1835; geboren in Haarlem; ontving zijn opleiding aan de Adace-
mie in Utrecht bij Van Heusde, G. van Oordt en H.J. Royaards; al op 21-jarige leeftijd predikant 
te Zeist 1809, ’s-Hertogenbosch 1815, Middelburg 1818, Amsterdam 1820. Op 24 februari 1834 
overkwam hem een ‘bloedspuwing’ op de kansel, hij overleed op 30 november 1835; mede-
werker van het Christelijk Maandschrift (waarvan hij sinds 1828 redacteur was) en schrijver 
voor Almanakken. Hij kwam met zijn publicaties in botsing met A.S. Thelwall, die de hervorm-
de predikanten ‘moordenaars der zielen’ had genoemd, omdat ze – na de grote overstroming 
die Amsterdam in 1825 trof – met geen woord repten over Gods straffende hand. In prediking, 
catechese en publicaties was Kaakebeen gericht op een praktisch christendom. Hij was be-
stuurslid van het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap, waarbij hij eens J.F. Kuy-
per – vader van Abraham Kuyper – vroeg om traktaatjes uit het Engels te vertalen. Dat deed 
Kuyper zo goed dat Kaakebeen hem een studiebeurs aanbood met als bekroning zijn bevesti-
ging tot predikant te Hoogmade in 1828. Sedert zijn Utrechtse studententijd was Kaakebeen 
bevriend met Wildschut en Rooyens, die zijn Amsterdamse collega’s werden.33 Kaakebeen 
was een man van verlicht evangelische gezindheid, die de uitersten wilde vermijden.34 

31 Geciteerd door Wildschut in ‘Levensberigt.’
32  Over Kaakebeen: BLNP II, NNBW IX, BWPGN, Van der Aa. Kaakebeen overleed vóór publicatie van de 

Herderlijke Brief in febr. 1836.
33 D.H. Wildschut – ‘Een woord ter nagedachtenis aan G.J. Rooyens’ in CM46, 131.
34 W. Bakker in NLNP.
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Frederik Hendrik van Berck Colenbrander (1784-1856)
Predikant te Amsterdam 1821-1855; geboren in 1784 in een pastorie in Zevenaar; studeer-
de aan de Academie te Utrecht bij Van Heusde, Royaards, Van Oordt en Heringa; predi-
kant te Lienden 1809, Den Brielle 1816, Amsterdam 1821; ging in 1855 met emeritaat.

 
Jan Pieter Wijs (1779-1836) 
Predikant te Amsterdam 1823-1836, waar hij geboren was; genoot onderwijs aan de 
Latijnse school en het Athenaeum (o.a. godgeleerdheid bij Van Nuys Klinkenberg); stu-
deerde aan de Utrechtse academie onder Bonnet en Royaards; werd predikant te Ilpen-
dam 1808, Hilversum 1815, Amsterdam 1823. 

Heiliger Jacob Wunder (1779-1845)
Predikant te Amsterdam 1823-1845; zoon van een Amsterdamse koopman; na de La-
tijnse school volgde hij vier jaar het Athenaeum in Amsterdam, studeerde daarna in 
Utrecht onder de hoogleraren Bonnet, Royaards, Heringa; predikant te Renkum en 
Heelsum 1805, Gorinchem 1817, Amsterdam 1823; overleed plotseling in 1845.

Pieter Rudolph Arend Saltet (1783-1832)
Predikant te Amsterdam 1823-1832; afkomstig uit het Duitse Wezel; studeerde in 
Utrecht onder prof. Heringa; predikant te Leersum 1809, Purmerend 1813, Amsterdam 
1823; hij overleed plotseling in 1832.

Daniël Johannes Mackay (1788-1867)
Predikant te Amsterdam 1824-1865; geboren in de pastorie te Paesens (Friesland); 
kreeg zijn basisopleiding aan het gymnasium te Emden, zette zijn studie voort aan de 
Utrechtse academie bij Heringa; predikant te Twijzel en Kooten 1809, Leeuwarden 1816, 
Amsterdam 1824. Hij vierde in 1859 zijn 50-jarig predikantsjubileum en hield daarbij 
een rede die het Christelijk Maandschrift publiceerde; Mackay was jarenlang bestuurslid 
van het  Nederlandsch Zendeling Genootschap; hij ging met emeritaat in 1865.

Isaac Prins (1781-1879)35

Predikant te Amsterdam 1825-1872; geboren in Leiden als zoon van een dekenfabrikant, 
die de titel meester in de rechten verwierf en in 1817 door Willem I benoemd werd tot 
burgemeester; Prins studeerde aan de Leidse academie bij Van der Palm en theologie bij  
Te Water en Van Voorst; predikant te Ede 1802, Lange en Korte Zwaag 1807, Oud-Beijer-
land 1815, Alkmaar 1817, Dordrecht 1822, Amsterdam 1825, waar hij tot op hoge leeftijd 
zijn ambtswerk voortzette. In 1872 ging hij met emeritaat, de negentig gepasseerd. 

35  Over Prins: ‘Levensberigt’ in JbMNL 1879, geschreven door zijn zoon Jacobus Johannes Prins, hoogleraar te 
Leiden; BLNP I; NNBW II; Prins over zichzelf in Isaac Prins, Kerkel. reg. predikanten.



480

Van belang is wat zijn zoon, de latere hoogleraar Johannes Jacobus Prins, schreef over 
de theologische vorming van zijn vader in Leiden. Hij typeerde Isaac Prins als een dank-
baar leerling van de exegeet J. van Voorst.36 En verder:   

met zijne oudere en jongere vrienden, waartoe ook Borger behoorde, was 
hij, hoezeer aan de leer der Kerk getrouw, van gestrenge rechtzinnigheid 
afkeerig, toen hij tot den predikdienst in de Hervormde kerk werd toe-
gelaten, – en die vrijzinnige richting heeft hij nimmer verloochend.

In zijn eerste gemeente Ede stond de geloofsbeleving van de gemeenteleden geregeld 
op gespannen voet met die van de jonge predikant:

Er waren niet weinigen, die prijs stelden op zijne even heldere als ernstige predi-
king; maar de steile godsdienstbegrippen, die aldaar, evenals nog, bij het meeren-
deel der gemeente werden aangetroffen, verplichtten hem, op zijn evangelisch 
standpunt, tot niet geringe omzichtigheid en stonden aan zijn invloed in den weg. 
Als voorstander der koepok-inenting, die toen opgang begon te maken, vond hij 
er tegenstand. Maar vooral toen in 1807 de Evangelische Gezangen op de Veluwe 
moesten worden ingevoerd, had hij er vele onaangenaamheden te verduren.

In zijn verdere loopbaan zag Prins geen heil in de Groninger theologie en het modernisme: 

Doch toen de Groninger en later de nieuwere richting zich in ons Vaderland deden 
gelden, is hij over het geheel getrouw gebleven aan de beginselen der school, 
waarin hij was opgekweekt. Zeker heeft de gang van ontwikkeling der laatste 
veertig jaren invloed op hem uitgeoefend en zijne zienswijze meer of minder 
belangrijk gewijzigd; maar van het evangelisch standpunt, eenmaal door hem 
ingenomen, is hij niet afgeweken en, hoe verdraagzaam en vrijgevig ook, zijn vast 
geloof in Jezus Christus, zijnen Heer en Zaligmaker, en door hem in God, zijnen 
hemelschen Vader, wien hij lief had en aan wien hij met besliste keus des harten 
toebehoorde, heeft door zijn voortgezet onderzoek geen de minste schade geleden.

Zoon Johannes Jacobus typeerde de prediking van zijn vader als volgt  

Zijne prediking toch onderscheidde zich (…) door edele eenvoudigheid, wars van 
opschik en phraseologie, door degelijkheid van inhoud, de vrucht van onder-
zoek en nadenken, door een milden evangelischen zin en eene echt practikale 
strekking. Zooveel mogelijk hield hij zich aan den gekozen tekst en ontleen-
de daaraan liefst, kon ‘t zijn, het plan zijner gansche leerrede (…) Hij zocht 
zijne hoorders vooral voor Christus te gewinnen en tot hem te brengen.

Prins bekleedde tal van functies in het kerkelijke en maatschappelijke leven. Hij was 
scriba van het classicaal bestuur Amsterdam, secretaris van het provinciaal kerkbe-
stuur Noord-Holland, bestuurslid van het Nederlands Zendeling Genootschap, sinds 

36  J.J. Prins, ‘Levensberigt’ (a.a.) refereert aan het eerbetoon van zijn vader met Ter Hoeven bij het overlijden 
van hun leermeester Van Voorst.
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1826 bestuurslid van ‘de Amsterdamsche afdeling van het genootschap tot zedelijke 
verbetering der gevangenen,’ vanaf  1829 lid van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, in 1850 voorzitter van de Amsterdamse afdeling van het Neder-
lands Bijbelgenootschap, bestuurslid van het Bataviaans genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, medewerker aan de Godgeleerde Bijdragen en voorzitter van de com-
missie voor de godsdienstige belangen van de protestantse bewoners in de droogge-
maakte Haarlemmermeer. Verder publiceerde Prins diverse preken en bezorgde hij 
vertalingen van geschriften van J.J. Hesz en Adolphe Monod.37

Prins had een voorliefde voor catechetiek en ontwierp een methode waarbij hij het 
onderwijs koppelde aan de leeftijdscategorie – een nieuw inzicht in die tijd.38 Veel aan-
dacht ruimde hij in voor de behandeling van een ‘christelijke zedenleer.’ De eerste on-
derwijsboekjes uit zijn Dordtse periode vonden overal in het land gretig aftrek door hun 
helderheid en toegankelijkheid.39 Prins was dan ook – zie het ‘Levensberigt’ – de grote 
man achter het nieuwe Amsterdamse catechisatieboekje uit 1833: Eenvoudig onderwijs 
in de christelijke leer.  

Jan Jacobus van Voorst (1791-1869)40

Predikant te Amsterdam 1828-1858; geboren in een predikantsgezin in Doodewaard 
(zoon van Dirk Cornelis van Voorst). Na voorbereidend onderwijs aan de Latijnse school 
en het Athenaeum Illustre te Amsterdam, vervolgde Jan Jacob zijn studie aan de Leid-
se academie, waar hij gevormd werd door zijn oom Johannes van Voorst; predikant te 
Doorn 1816, Goes 1819, Zutphen 1821, Amsterdam 1828 – waar hij vijf jaar lang gelijktij-
dig met zijn vader werkzaam was. Van Voorst jr. ging met emeritaat in 1858 en verkocht 
zijn indrukwekkende bibliotheek. Gebukt gaande onder ‘drukpersvrees’ liet hij nauwe-
lijks publicaties het licht zien. Koning Willem III eerde hem in 1857 met de onderschei-
ding ‘Ridder van de Nederlandschen Leeuw’ – een erkenning volgens Is. Prins voor het 
‘voordeel’  voor ’s rijks schatkist, vanwege de door hem aangekochte landerijen in de 
drooggelegde Haarlemmermeer.

Jacobus Corstius (1785-1847)41

Predikant te Amsterdam 1828-1847; zoon van predikant Melchior Corstius; opgeleid 
aan de academie in Groningen, daar gevormd door Hermannus Muntinghe; predikant 
te Feerwerd (Gr.) 1806, Garsthuizen 1807, Hoogezand 1811, Enkhuizen 1822, Amsterdam 

37  Prins publiceerde preken over de godsdienstige beschouwingen over den mensch, een preek over de zegen van 
de kerkhervorming, een preek ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum in 1850; hij vertaalde van 
J.J. Hesz, Eiland der hoop en De Reis (1828) en van Adolphe Monod, Theodoor en Lucile (1856).

38  Onderwijs in de Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnenden (24e druk in 1854), idem voor  eenigszins 
gevorderden (29e druk in 1859), idem voor meergevorderden (15e druk in 1854); gaf in 1832 uit een Beknopte 
handleiding bij het onderwijs in de leer des geloofs en der godzaligheid.

39  ‘In de geschiedenis der Catechetiek en der catechese in ons Vaderland bekleedt de auteur eene hoogst 
eervolle plaats, die hem niemand meer betwisten zal.’

40  Over Van Voorst: ‘Levensberigt Jan Jacobus van Voorst’ in JbMNL 1869 (geschreven door Is. Prins), NNBW, 
BWPGN, Van der Aa.

41 Over Corstius: BLNP, NNBW, BWPGN, Van der Aa.
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1828, waar hij overleed in 1847. Corstius was voorstander van een praktisch christen-
dom. In De wedergeboorte en Heiligmaking zette hij zich af tegen een moralistische ver-
vlakking van het begrip wedergeboorte.42 Het plaatsbekledend lijden en sterven van 
Christus zag hij als kern van het Nieuwe Testament. Toen in 1832 de cholera-epidemie 
veel slachtoffers maakte, gaf hij Christelijke raad en troost in donkere dagen uit – een op-
roep tot verootmoediging onder de ‘tuchtigingen Gods.’ Samen met vier andere predi-
kanten was Corstius auteur van het nieuwe catechisatieboekje Eenvoudig onderwijs in 
de christelijke leer. Ook publiceerde hij veel bijdragen in het Christelijk Maandschrift.

Johann Carel Riehm (1798-1842)43

Predikant te Amsterdam 1829-1842; geboren in Neu Hornbach, in het voormalige her-
togdom Zweibrücken, als burgemeesterszoon; studeerde te Utrecht, waar zijn oom J.H. 
Koch lector hoogduitse taal en letterkunde was; genoot onderwijs van Heringa, Ro-
yaards en Van Oordt;  volgde filosofie bij Pareau en Van Heusde; promoveerde in 1821 
op het  proefschrift De Fontibus Actuum Apostolorum. Predikant te Deil en Enspijk 1821, 
Zaltbommel 1825, Amsterdam 1829. Van 1829-1833 was hij voorzitter van de Amster-
damse afdeling van het genootschap ter zedelijke verbetering van gevangenen en ver-
richte – in het kader van deze functie – werkzaamheden in het huis van arrest. Bij het 
Haagsch Genootschap won hij in 1831 goud met een verhandeling over Jezus’ lijden in 
Gethsemane; vanaf 1834 nam hij zitting in het hoofdbestuur van het Nederlands Gods-
dienstig Traktaatgenootschap; vanaf 1836 was hij mededirecteur van het Nederlandsch 
Zendeling Genootschap; hij bedankte in 1839 voor het hoogleraarschap aan de Gronin-
ger academie. Riehm publiceerde veelvuldig in het Christelijk Maandschrift.

Mattheus van Meeteren (1792-1868)44

Predikant te Amsterdam 1829-1860; zoon van een koopman; zijn vader was lid van het 
college van schepen te Dordrecht; studeerde aan de academie te Leiden bij Van der 
Palm en Van Voorst; predikant te Zoelen 1815, Hillegom 1820, Amersfoort 1823, Am-
sterdam 1829, op eigen verzoek met emeritaat in 1860; publiceerde enkele bijdragen in 
het Christelijk Maandschrift. Verder was hij mede-auteur van de nieuwe catechese-me-
thode Eenvoudig onderwijs in de christelijke leer. Van Meeteren was bevriend met Van 
Hengel en met zijn Amsterdamse collega’s Ter Hoeven en Broes. Hij bleef ongehuwd.

Hendrik Jacobus Tol (1796-1863)45

Predikant in zijn geboortestad Amsterdam 1831-1863; verloor zijn vader op 2-jarige leef-
tijd; kreeg onderwijs op het Athenaeum Illustre van o.a. D.J. van Lennep en Van Nuys Klin-
kenberg; studeerde aan de Leidse academie vanaf 1816 bij Van der Palm, Van Voorst, 
Clarisse en Suringar; promoveerde in 1819 op het proefschrift De instituto ab Jesu Christo 

42  J. Corstius, Over de wedergeboorte en heiligmaking, zijnde een vervolg eener Proeve van bijdragen tot de zede- en 
beoefeningsleer van het Christendom (Amsterdam 1832).

43 Over Riehm: Prins, Kerkel. reg. predikanten 1818- 1860; Van der Aa.
44 Over Van Meeteren: Prins, Kerkel. reg. predikanten.
45 Over Tol: Prins, Kerkel. reg. predikanten.
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epulo sacro evangelistarum et Pauli comparatas inter se narrationes illustrantur; predikant 
te De Meern 1820, Oudewater 1822, Kampen 1825, Amsterdam 1831, leverde bijdragen 
voor het Christelijk Maandschrift, waaraan hij enige tijd als redacteur verbonden was.

Jan Brave (1793-1859)46

Predikant in zijn geboortestad Amsterdam 1832-1859; zoon van een boekhandelaar; 
studeerde aan de Utrechtse academie bij Royaards, Pareau, G. van Oordt en Heringa; 
predikant te De Meern 1817, Maarsen 1819, Doetinchem 1826, Arnhem 1827, Amster-
dam 1832. Medewerker van het Christelijk Maandschrift en Bijbelsch Magazijn, In 1839 
werd hij redacteur van Godgeleerde Bijdragen, vanaf 1842 was hij bestuurslid van het 
‘Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap.’ Voor de Bijbelse almanak van dit 
genootschap leverde hij stukjes aan. Brave behoorde tot de oud-liberale theologen van 
de school Heringa.47

Jan Barend Hendrik Bruinier (1796-1856)48

Predikant te Amsterdam 1833-1856; zoon van de Lochemse predikant Jan Hendrik Brui-
nier;  vertrok in 1815 naar de Leidse academie om achtereenvolgens rechten, filosofie en 
theologie te studeren, daartoe aangespoord door hoogleraar Van Voorst en de Leidse 
predikant Lucas Egeling. In Leiden kreeg Bruinier onderricht van Tollius, Van der Palm, 
Brugmans en in de theologie van Van Voorst, Suringar en Clarisse; hoewel Bruinier 
graag had willen promoveren, ontbrak het hem aan financiële middelen daarvoor. Als 
predikant diende hij Eck en Wiel 1822, Hillegom 1824, Leeuwarden 1827, Amsterdam 
1833, waar hij in 1856 plotseling overleed op 59-jarige leeftijd. In 1832 protesteerde hij 
tegen de uitsluiting van Joden door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Bruinier 
publiceerde geregeld in het Christelijk Maandschrift. De preek die hij hield ter gelegen-
heid van zijn 25-jarig ambtsjubileum werd – zoals gebruikelijk – in druk uitgegeven.49 De 
recensent van Vaderlandsche Letteroefeningen wreef zijn ogen over dit ‘zonderlinge’ 
stuk. Geheel tegen het gebruik in, was er niets te vinden over Bruiniers eigen ervaringen, 
geen dankwoord aan de gemeente, geen woord van dank aan mede-collega’s. Het was 
een preek die hamerde op het handhaven en beschermen van Bijbelse waarheden als 
de inspiratieleer, de rechtvaardiging van de zondaar door geloof, Gods raadsbesluit van 
voor de grondlegging der wereld en het bloed van Christus als bron van gerechtvaardigd 
zijn voor God. Bruinier verweet de Hervormde Kerk dat ze haar jeugd prijsgaf aan onver-
schillig onderwijs en dat men de opleiding voor eigen predikanten verwaarloosde. Om 
de orthodoxie in de Hervormde Kerk te versterken, riep hij de afgescheidenen op terug 
te keren, zeker nu in de Hervormde Kerk nieuw leven was ontwaakt. Een opvallende 
keuze van Bruinier was zijn weigering om in 1848 de bijeenkomsten van de Christelij-

46 Over Brave: Prins, Kerkel. reg.predikanten; BLNP II, NNBW, BWPGN.
47 Zo BLNP.
48 Over Bruinier: Prins, Kerkel. reg.predikanten; BLNP II, NNBW, BWPGN.
49  Bruinier, Een pilaar en vastigheid der waarheid. 1 Tim. III:15a. Gelegenheidsrede, na 25-jarige Evangeliedienst. 

(Amsterdam 1847) [iG] Uitgegeven door de voormalig afgescheiden boekhandelaar Henricus Höveker. Een 
recensie met samenvatting is te vinden in Vaderlandsche Letteroefeningen 1847 (DBNL [i]).
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ke Reveilvrienden bij te wonen, omdat hij niet met afgescheidenen wilde vergaderen.50 
Verder was hij de enige hervormde predikant uit de hoofdstad die Da Costa’s voordrach-
ten bijwoonde. Bruinier kon het goed vinden met Wormser. In de hervormde kerken-
raad nam hij een zelfstandige positie in. In 1847 verzette hij zich tegen het standpunt om 
leerlingen van de rechtzinnige lekentheoloog T.M. Looman de toegang tot het doen van 
openbare geloofsbelijdenis te ontzeggen. Ook protesteerde hij met collega J.P. Hase-
broek tegen het besluit om godsdienstonderwijzers die op het seminarie van Da Costa 
hadden gezeten, af te zetten. De prediking van Bruinier was orthodox, zoals de titels van 
zijn gedrukte preken laten zien.51 

Willem van der Leeuw (1793-1858)52

Predikant te Amsterdam 1833-1858; in Rotterdam geboren als koopmanszoon; studeerde 
aan de Leidse academie van 1812-1816 bij Van der Palm, Regenbogen, Suringar, Van Voorst 
en  Clarisse; promoveerde onder Van Voorst in 1818; predikant te Limmen 1819, Alblasser-
dam 1821, Alkmaar 1823, Dordrecht 1825, Amsterdam 1833; medewerker van Christelijk 
Maandschrift; enige jaren directeur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap en be-
stuurslid van de ‘Amsterdamse afdeeling der Maatschappij van Christelijk hulpbetoon.’

Johannes Muntendam (1796-1859)53

Predikant te Amsterdam 1833-1859; in Muiden geboren als predikantszoon; studeerde 
aan de Groninger academie als leerling van Muntinge, Ypey en Tinga; predikant te Den 
Bilt 1819, Baflo-Rasquert 1821, Noordijk 1823, Uithuizen 1827, Nijmegen 1829, Amster-
dam 1833; leverde veel bijdragen voor het Christelijk Maandschrift. Van der Aa typeerde 
Muntendams theologische positie als volgt: “Zijne kennis was uitgebreid, en zijne door-
gaande rigting vrijzinnig,54 hoewel hij tegen de veel ruimer en stouter vrijzinnigheid van 
deze dagen conservatief was.”

Gerrit Anne van Limburg Brouwer (1801-1884)55 
Predikant in zijn geboortestad Amsterdam 1834-1867; studeerde in Leiden bij Van der 
Palm, Suringar, Clarisse, Van Voorst; promoveerde in 1825 bij Suringar op de gelijkenis-
sen van Jezus; predikant te Deil en Enspijk 1826, Hoorn 1827, Schiedam 1831, Amster-
dam 1834; leverde tussen 1835-1856 achttien stukken voor het Christelijk Maandschrift 
(ook afzonderlijk verschenen). Verder publiceerde hij Hoe heeft men te oordeelen over, 
hoe te handelen onder de twisten onzer dagen (Amsterdam z.j.).56 Van Limburg Brouwer 
50 Zie BLNP.
51  De toorn des lams en de genade onzes Heeren Jezus Christus. Openb. VI:16 en XXII:21. Twee leerredenen 

(Amsterdam 1848) en Maar zoovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven enz. Joh. I:12, 13. 
Leerrede (Amsterdam 1849) en De heerlijkheid van den Hoogepriester en de offerhande des Nieuwen Verbonds, 
boven de hoogepriesters en offers der Mozaïsche bedeeling. Twee leerredenen (Amsterdam 1852).

52 Over Van der Leeuw: Prins, Kerkel. reg. predikanten.
53 Over Muntendam: Prins, Kerkel. reg. predikanten; NNBW, Van der Aa.
54  Het begrip ‘vrijzinnig’ is hier op te vatten als: vrij ten opzichte van een dogmatisch systeem.
55 Over Van Limburg Brouwer: Prins, Kerkel. reg. predikanten; BLNP, NNBW, BWPGN.
56 Helaas kon ik geen exemplaar van dit geschrift inzien.
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was vanaf 1853 voorzitter van het classicaal bestuur, waar hij in 1854 te maken kreeg 
met hoog oplopende spanningen rond het uitgebrachte beroep op de uitgesproken 
Groninger predikant L.S.P. Meyboom. Onder leiding van Van Limburg Brouwer wees 
de classis uiteindelijk alle ingediende bezwaren af. Ook was Van Limburg Brouwer be-
stuurslid van het genootschap tot Christelijk hulpbetoon bij overmatig drankgebruik. 
Hij ging met emeritaat in 1867. 

Jacob Stroeve (1802-1864)57

Predikant in zijn geboortestad Amsterdam 1836-1864; na vijf jaar onderwijs en vier jaar 
Athenaeum Illustre bij o.a. prof. Van Hengel zette hij zijn studie voort aan de Leidse aca-
demie, waar hij onderwijs kreeg van Van der Palm, Van Voorst, Clarisse, Suringar en Kist; 
predikant te Groot Ammers 1828, Maassluis 1831, Dordrecht 1834, Amsterdam 1836; 
medewerker van het Christelijk Maandschrift; bestuurslid van het Zendeling Genoot-
schap, lid van het classicaal bestuur.

 
Hendrik Jan Spijker (1802-1870)58

Predikant in zijn geboortestad Amsterdam 1837-1862, waar hij aanvankelijk voorbe-
stemd leek voor een baan in de sigarenbranche. Maar dankzij extra financiële steun 
kon hij gaan studeren. Op het Athenaeum Illustre was Van Hengel zijn favoriete leer-
meester. Hij vervolgde zijn studie aan de Leidse academie, die hij in 1826 afrondde 
met een promotie magna cum laude op een dissertatie over Lactantius’ Institutiones; 
predikant te Piershil 1827, Waddinxveen 1829, Dordrecht 1831, Amsterdam 1837.59 Na 
25 jaar in Amsterdam gewerkt te hebben, werd Spijker in 1862 naar Den Haag gehaald 
als secretaris generaal op het departement voor de hervormde en andere erediensten 
(1862-1870). In zijn Dordtse periode maakte hij Neanders’ werk toegankelijk in het Ne-
derlands: Geschiedenis der Christelijke Godsdienst en kerk (2 delen).60 Spijker was vanaf 
1848 redacteur van het Christelijk Maandschrift. Hij bekleedde vele bestuursfuncties: 
voorzitter van het Nut, bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap Amsterdam, 
mededirecteur van het Haagsch genootschap ter verdediging van de Christelijke Gods-
dienst; lid van kerkbesturen op alle niveaus. Als lid van de Algemene Synodale com-
missie kreeg hij te maken met de aprilbeweging van 1853 – een brede interkerkelijke 
protestactie tegen hernieuwde bisschopsplaatsen in Nederland. Middels een synodale 
Herderlijke Brief bepleitte hij voor verdraagzaamheid jegens de katholieken. Aanvanke-
lijk gecharmeerd van de Groninger richting, vatte Spijker spoedig liefde op voor het mo-
dernisme dankzij J.H. Scholtens’ baanbrekende Leer der hervormde kerk (1850). Ook was 

57 Over Stroeve: Prins, Kerkel. reg. predikanten.
58  Over Spijker: Prins, Kerkel. reg. predikanten; ‘Levensbericht’ in JbMNL 1872 door J.G.R. Acquoy; verder: BLNP, 

NNBW, Van der Aa; M.J. Aalders, ‘H.J. Spijker (1802-1870). Een kennismaking’, in: NAKG 82 (2001) 46-69.
59  Op zondag 7 mei vond de bevestiging plaats in de Oude Kerk, op woensdag 10 mei de intrede in de Nieuwe Kerk.
60  Johann August Wilhelm Neander (1789-1850), was een Duits theoloog en gerenommeerd kerkhistoricus 

te Berlijn. Hij had gestudeerd bij Friedrich Schleiermacher in Halle, die grote indruk op hem maakte.  
Zijn specialisme was de kerkgeschiedenis van de eerste drie eeuwen. Neanders hoofdwerk Allgemeine 
Geschichte der christlichen Religion und Kirche verscheen met intervallen vanaf 1825 (deel vijf kwam uit in 
1842). De serie bleef onvoltooid.
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hij onder de indruk van het werk van de oudtestamenticus Abraham Kuenen. Opvallend 
ruimhartig werkte de moderne Spijker mee aan een verdere democratisering van de 
Hervormde kerk, waardoor het orthodoxe volksdeel een beslissende stem kreeg bij de 
verkiezing van nieuwe ambtsdragers, mogelijk gemaakt door het Algemeen Reglement 
1867.  Spijker bepleitte een scheiding van kerk en staat, met als paradoxaal gevolg dat 
hij zijn eigen baan verloor bij de opheffing van het departement voor hervormde ere-
dienst. Spijker had tijdens zijn 25-jarige predikantschap in Amsterdam niet te klagen 
over belangstelling van ‘het meest degelijk en denkend gedeelte der Amsterdamsche 
gemeente.’ Zijn kracht lag niet in welsprekendheid, maar in de ‘gloed zijner overtuiging, 
den rijkdom zijner denkbeelden, de zuiverheid zijner redeneering.’61 

In ‘t preêken lag zijne kracht, en zijne kracht in ‘t preêken was déze, dat hij ‘onge-
loovigen’ geloovig, onkerkelijken ‘kerksch’ wist te maken. Want hij leerde hun het 
wezen onderscheiden van den vorm, den godsdienst van de godgeleerdheid, de 
beginselen van Jezus van het overgeleverd christendom (…) En nooit was hij onweê-
rstaanbaarder, dan wanneer hij sprak over God. Dan vertoonde zich al de kracht 
van dat wijsgeerig hoofd, al de diepte van dat zedelijk hart, al de verhevenheid van 
dien ruimen en reinen geest (…) Kerkelijk rechtzinnigen, letterknechten, vormen-
dienaars heeft hij nooit kunnen winnen; maar lichtzinnigen te stemmen tot ernst, 
oppervlakkigen tot nadenken, onvromen tot vroomheid, dat gelukte hem goed.

De woorden in zijn afscheidspreek tot de Amsterdamse gemeente lijken prima bij deze 
kwalificatie te passen.62

Jakobus Johannes Wilhelmus van Staveren (1799-1852)63

Predikant te Amsterdam 1837-1852; begonnen als predikant te Eck en Wiel 1824, Edam 
1826, Zaandam Westzijde 1828, Amsterdam 1837.

Johannes Petrus Hasebroek (1812-1896)64

Predikant te Amsterdam 1851-1883; studeerde aan de Leidse academie, waar hij be-
vriend raakte met Nicolaas Beets; predikant te Heiloo 1836, Breda 1843, Middelburg 
1849, Amsterdam 1851-1883 (emeritaat); schrijver van proza en poëzie. Vertaalde De 
Imitatione Christi van Thomas à Kempis in het Nederlands (1844). Onder invloed van 
Nic. Beets sloot hij zich aan bij het Réveil. Willem de Clercq bezocht hem geregeld in 
de pastorie te Heiloo; Hasebroek werkte in Breda nauw samen met de Réveilpredikant 
L.G. James. Onder hun prediking kwam een geestelijke opwekking tot stand. In tegen-
stelling tot Bruinier, bezocht Hasebroek wel de bijeenkomsten van de Christelijke Vrien-
den in Amsterdam. Hij was bevriend met Da Costa, sprak op diens begrafenis en gaf 
diens complete dichtwerken uit (1861-1863). In zijn afscheidspreek noemde Hasebroek 
zichzelf een zoon van Calvijn, inclusief diens verkiezingsleer. In zijn preken hanteerde 

61 ‘Levensbericht’ 316-318.
62 H.J. Spijker, De laatste ure. Afscheidsrede (Amsterdam 1862) [iG].
63 Over Van Staveren: NNBW. Het intredejaar voor Amsterdam is hier abusievelijk vermeld als 1834.
64 Over Hasebroek: BLNP, BWPGN.
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Hasebroek een voor iedereen geldend aanbod van genade.65 Hasebroeks toenadering 
tot de Amsterdamse Réveilkring kwam hem op kritiek van collega’s te staan. Maar 
Wormser was helemaal blij: zodra Hasebroek in de hoofdstad arriveerde behoorde het 
gezin Wormser tot zijn vaste gehoor. 

Louis Suson Pedro Meyboom (1817-1874)66

Predikant te Amsterdam van 1854-1874; geboren in Emden als zoon van een musicus en 
portretschilder; studeerde theologie in Groningen bij Van Oordt, Hofstede de Groot en 
Pareau; promoveerde in 1840 op een dissertatie over ‘de vereeniging van idealen en fei-
ten in het christendom’; predikant te Hornhuizen-Kloosterburen 1840, Stiens 1844, Nij-
megen 1846, Groningen 1851, Amsterdam 1854. Tijdens zijn Groninger predikantschap 
genoot hij van de hereniging met zijn vroegere leermeesters. Samen redigeerden ze het 
tijdschrift Waarheid in Liefde – de spreekbuis van de Groninger richting. Meyboom nam 
het voor zijn leermeester Hofstede de Groot op in een debat over de godheid van Je-
zus tegenover de Rotterdamse predikant en latere hoogleraar Jacobus Isaac Doedes.67 
Meyboom kreeg zo landelijke bekendheid als een prominent vertegenwoordiger van 
de Groninger richting. Toen hij in 1853 in Amsterdam werd beroepen leidde dat tot een 
grootschalige protestactie: 500 gemeenteleden keerden zich tegen dit beroep, met in 
de hoofdrol Johan Adam Wormser die het Eindprotest schreef.68 Ook het Réveil roerde 
zich.69 Da Costa wees op Meybooms recente Leven van Jesus, waarin de predikant voor-
bij ging aan de betekenis van Jezus’ kruisdood om zondaars te redden. De kloof tussen 
Meyboom en de christelijke leer was volgens de jood Da Costa even groot als tussen 
jodendom en christendom. Jan de Liefde was met ‘vele ernstig denkende Christenen 
te dezer stede’ zeer teleurgesteld dat de behoudende hervormde predikanten in deze 
zaak zwegen.70 Terwijl het ‘eeuwig heil der zielen’ op het spel stond. Een catechisatie-
boekje van Meyboom maakte duidelijk, dat deze predikant niet in de godheid van Chris-
tus geloofde, niet in diens lijden tot bevrijding van eeuwige straf, niet in de Heilige Geest 
als persoon.71

65 Hasebroek, Gedachtenis. Laatste leerrede (Amsterdam 1884).
66  Over Meyboom: BLNP, ‘Levensbericht’ JbMNL 1875 (geschreven door zijn vriend en collega J.P. Stricker).
67 Zie JbMNL 177.
68 Zie par. 14.8.
69  Naast de in par. 14.8 genoemde adressen van Wormser zijn verder nog te noemen: Isaac da Costa, Adres ter 

gelegenheid van het beroep van dr. L. S. P. Meyboom bij den Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 
Amsterdam ingeleverd [iG]; J. de Liefde, Open brief over eenige gevoelens van den thans te Amsterdam beroepen 
predikant Dr. L.S.P. Meyboom, Het Klassikaal Bestuur van Amsterdam in 1854, gevreesd en voorspeld door de 
Klassis van Amsterdam in 1816 [iG]; Alphonsus van H., Open brief aan Dr. L. S. P. Meyboom: naar aanleiding van 
Prof. Hofstede de Groot [iG]; Carl August Ferdinand Schwartz, De intreérede van Dr. L. S. P. Meyboom [iG].

70  J. de Liefde,  Open brief over eenige gevoelens van den thans te Amsterdam beroepen predikant Dr. L.S.P. Meyboom, 
(H. de Hoogh Amsterdam 1853) [iG], p.3.

71 a.w. 4,7, 12.
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Het gedoe rond het beroep op Meyboom verscherpte de tegenstellingen in de Amster-
damse gemeente. Want Meyboom kreeg tegelijk van diverse kanten steun.72 Een zeke-
re Eusebius verzekerde hem dat hij in Amsterdam ‘duizenden mannen van zijn eerlijke 
geestrigting’ zou aantreffen, die met hem van mening waren dat het christendom als 
‘wereldburgerlijke godsdienst’ uit ‘menslievende daden’ zou moeten bestaan.73 Het 
zou goed zijn als Meyboom de gemeente vertrouwd maakte met ‘de opvoeding des 
menschdoms door God, den hemelschen Vader, overeenkomstig onze behoeften.’74 De 
verdachtmakingen aan het adres van Meyboom noemde de auteur ‘onchristelijk.’ Een 
andere steunbetuiging kwam van een zekere Alphonsus van H.75 Iedere christen diende 
liefde te ontwikkelen tot zedelijke volmaking van de geest. Vooral onder de armere be-
volkingsgroepen was veel werk te doen. Eens zou de wereld de christelijke liefde in volle 
luister kennen. Want het christendom was de ‘eindgodsdienst’ voor de mensheid, en liet 
je in ieder mens een broeder en zuster zien. Ook joden en moslims zouden zich bij het 
christendom aansluiten, want de traditionele struikelblokken werden weggenomen. 
Helaas stonden de orthodoxen de verspreiding van dit ‘onvervalschte christendom 
met zijn ware godsvereering en zuivere godsdienst’ in de weg, en dwarsboomden zij de 
echte ‘broederliefde en algemeene menschenliefde’.76 Het ontbrak hun ‘ten enenmale 
de geest van de grote Stichter.’77 Het gereformeerde stelsel vroeg slechts ‘blindelingse 
gehoorzaamheid’ en kon geen ‘rein zedelijke en echt godsdienstige’ mensen vormen.78 
Ook de Jood Philippus Samuel van Ronkel steunde Meyboom – die ‘tolk der geestesvrij-
heid’, die niets anders deed dan ‘het knellende juk van geestdoodende formen en dog-
mata van zich af te werpen,’ als ‘oude bierkruiken, waaruit het bier in zoo hevige gisting 
is uitgestroomd, dat het soms die kruiken doet vaneenspringen.’79  Hij eerde Meyboom 
met een hele serie verzen, waarvan er één zo ging:80  

Door ’t heilig godlijk vuur beschenen.
Gij tolk der vrijheid, afgezant
Van God. Van edlen moed ontbrand,
Hebt gij het slagzwaard aangegrepen,
En bliksmend schudt gij ’t heen en wêer

72  Eusebius, Open brief aan Dr. L. S. P. Meyboom, beroepen predikant bij de Herv. Gemeente te Amsterdam [iG]; Open 
brief uit Rotterdam aan de vijf honderd adressanten tegen de beroeping van Dr. L. S. P. Meyboom, te Amsterdam. 
Benevens het antwoord van het Klassikaal Bestuur van Amsterdam op de ingezondene protesten tegen de 
voornoemde beroeping  [iG]; Een Israeliet, Philippus Samuel Ronkel, Hulde aan Dr. L. S. P. Meyboom, evang. 
predikant te Amsterdam [iG].

73  Eusebius, Open brief aan Dr. L. S. P. Meyboom, beroepen predikant bij de Herv. Gemeente te Amsterdam, 
(Amsterdam 1853) [iG].

74 a.w. 9.
75  Alphonsus van H., Open brief aan Dr. L. S. P. Meyboom: naar aanleiding van Prof. Hofstede de Groot’s leerrede, 

gehouden in de Westerkerk den 7den September 1856 te Amsterdam (Amsterdam 1856) [iG].
76 a.w. XII.
77 a.w. 13v.
78 a.w. 29.
79  Een Israeliet, Philippus Samuel van Ronkel, Hulde aan Dr. L. S. P. Meyboom, evang. predikant te Amsterdam 

(Utrecht 1855) [iG], III.
80 a.w. 4.
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Op ’t geestvergiftend dwergenheir,
Die ’t hart verkankren in hun leer
De ziel verstompen in hun dweepen.
O voer het altijd, altijd even krachtig!
Verlam hun arm! ga voort, om hen, onmachtig,
In ’t vroeger niet terug te zweepen.

Ook buiten de stad bemoeide men zich met de zaken in Amsterdam. In Rotterdam staken 
orthodoxe gelovigen hun Amsterdamse geloofsgenoten een hart onder de riem.81 Hun 
geestverwanten hadden een goed getuigenis van de waarheid gegeven, ze moesten zich 
niets aantrekken van alle spot: die vele ‘waanwijzen’ hadden immers geen kennis van God.82 

Pas een jaar later, nadat alle bezwaren waren afgewezen, vond op 29 oktober 1854 de 
bevestiging van Meyboom als predikant van Amsterdam plaats.83

De oppositie was niet weggenomen en toen hij hier zijn intreê deed, vreesde men 
zoozeer voor ergerlijke tooneelen, dat eene aanzienlijke schaar van politie-agen-
ten in de kerk aanwezig was, om ieder die het zou durven wagen de godsdienst-
oefening te verstoren, aanstonds te verwijderen en des noods geweld met geweld 
te keeren. De plechtigheid liep echter zonder stoornis af (…) Hoe meer de nieuwe 
leeraar bekend werd, des te kleiner werd het getal van hen, die zich aanvanke-
lijk tegen hem verzet hadden. Toch bleven er nog over, die niets van hem wilden 
weten en hem vaak met geteekende of ongeteekende brieven, vol smaadrede-
nen, vervolgden. Geruimen tijd bleef hij in veler schatting de ongeloovige. 

Carl August Ferdinand Schwartz kon het niet nalaten Meybooms intredepreek, waar-
van inmiddels de zesde druk was verschenen, te analyseren.84 De preek leek op het eer-
ste gehoor best mee te vallen, er werd traditionele taal gebezigd, maar met een geheel 
andere inhoud. Je vond er geen ‘verslagen en gebroken geest’, nodig om de betekenis 
van Christus’ kruis te verstaan. En Meyboom bedoelde met Christus als de eerstgebo-
rene van de schepping een   geschapen Jezus. En Jezus’ dood zou alleen bewijs zijn hoe 
ver de Vader ging om zijn mensenkinderen terug te brengen, maar over hoe een zondaar 
werd gerechtvaardigd en dat de Geest het hart van een zondaar moet openen, hoorde 
je niets – zo oordeelde Schwartz.

81  Open brief uit Rotterdam aan de vijf honderd adressanten tegen de beroeping van Dr. L.S.P. Meyboom, te 
Amsterdam. Benevens het antwoord van het Klassikaal Bestuur van Amsterdam op de ingezondene protesten tegen 
de voornoemde beroeping (G. van Peursem Amsterdam 1854) [iG].

82 a.w. 4-5.
83 JbMNL 187v. Zie voor verdere literatuur over de kwestie Meyboom: Peter L. Schram in BLNP.
84  Carl August Ferdinand Schwartz, De intreérede van Dr. L. S. P. Meyboom [iG]. Meyboom  had gepreekt over 

‘Jezus en dien gekruisigd.’ Genoemde citaten bij Schwartz op pp. 4, 8, 11 en 14v.
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Meyboom werkte twintig jaar in Amsterdam en schoof in die jaren op richting het  mo-
dernisme.85 In zijn theologiseren zocht hij naar vrijheid en waarheid.86 Wel hield hij vast 
aan het geloof in een persoonlijke God en de hoop op onsterfelijkheid.87

Philip Reinhard Hugenholtz (1821-1889)88

Predikant te Amsterdam 1857-1878; zoon van de piëtistische predikant Petrus Her-
mannus Hugenholtz, broer van de vrijzinnige predikant Petrus Hermannus Hugenholtz 
(1834-1912) die eveneens predikant werd te Amsterdam (1866-1878); Philip Reinhard 
studeerde in Leiden en promoveerde daar in zijn Amsterdamse tijd (1875); diende de ge-
meenten Cillaarshoek 1847, Geervliet 1849, Haarlem 1851, Amsterdam 1857-1878. Lan-
ge tijd sympathiseerde hij met de ethische richting in de Hervormde kerk, maar onder 
invloed van zijn broer Petrus Hermannus sloot hij zich in 1864 aan bij het modernisme. 
De tijd had hij niet mee. Als gevolg van de nieuwe kerkelijke reglementen verwierven 
de orthodoxen in Amsterdam de meerderheid in de kerkenraad. Toegenomen span-
ningen brachten de gebroeders Hugenholtz in 1877 zelfs tot het besluit een eigen ‘Vrije 
Gemeente’ te stichten. Philip Reinhard Hugenholtz benadrukte het belang van het ge-
weten voor de zedelijke bestemming en verplichting van de mens. Gods geest werkte in 
het innerlijk van ieder mens. De bewustwording daarvan leidde tot godskennis en zelf-
verwerkelijking: verlossing bestond voor hem uit bevrijding van zinnelijkheid en zelf-
zucht. Mensen konden leren van hun fouten, waardoor het kwade een voorbijgaande 
fase in een mensenleven kon worden. Hugenholtz stond een vorm van determinisme 
voor, geïnspireerd door J.H. Scholtens studie De vrije wil. Over God sprak hij bij voorkeur 
als ‘de Oneindige’ en ‘de Volmaakte.’ Jezus zag hij als een mens door Gods Geest bezield, 
een inspirerend voorbeeld.  Zoals Jezus zichzelf had verlost, zo kon ieder mens dat doen. 
Langs die weg zou het rijk van God komen. 

85  ‘Over zijne theologische richting behoef ik niet uit te weiden. ‘t Is algemeen bekend dat hij, na eerst de 
Groningsche gevolgd te hebben, later onder de vanen der modernen gestreden heeft’ (JbMNL 188).

86  ‘Hoe fel hij de orthodoxie en het confessionalisme bestreed, de personen zijner tegenstanders liet hij 
ongemoeid en in hun volle waarde. Hij streed, omdat de nood hem was opgelegd, omdat hij zich tot een 
kampioen voor waarheid en vrijheid geroepen achtte.’ (JbMNL 191).

87  ‘Wat hij in de laatste maanden zijns levens in onderscheiden kringen voordroeg, getuigt er van. Hij sprak 
over ‘het geloof aan een persoonlijken God’ en over ‘de hope der onsterfelijkheid,’ over beide punten in 
toestemmenden zin; verder over ‘de schepping’ en over ‘lichaam en geest’ bepaaldelijk tot bestrijding van 
het Darwinisme en het materialisme.’ (JbMNL 190).

88 Over de gebroeders Hugenholtz: BLNP.



491Bijlage 2

Bijlage 2 
Overzicht eerste leden (oktober – december 1835)1

Vóór de instituering op 14 oktober 1835
Nicolaas Obbes en zijn vrouw Petronella Maria Broes (B1, 23.7.1835); Anthonie 
Zwanenburg (B2, 23.7.1835); J. van Golverdinge (B3, 7.8.1835; hij woonde in Den Haag, 
maar stuurde zijn afscheidingsbrief naar de kerkenraad  van de Hervormde Gemeente 
te Amsterdam, omdat hij daar belijdenis had gedaan, vgl. Protocollen BK 27.8.1835, 
art. 5); Geesje Hoppenbrouwer (B4, 10.9.1835); Jacob Kiesel (B5, 17.9.1835); J.J. Zeelt (B6, 
29.9.1835); Harm Hendriks Middel en zijn vrouw Harmina Scholten, samen met Coenraad 
Deteleff (B8, 1.10.1835); Jan Daniel Brandt (B10, 8.10.1835) en zijn moeder Sara Brandt-
Koopman; Tesselhoff (B44, Utrecht 8.10.1835); Matje van den Brink (B9, 9.10.1835).

De overige maanden in 1835 na de instituering 
Rut Gerret Kamans, zijn vrouw A.M. Eijkmans en hun kind Rut Gerrit (B11, 15.10.1835); 
Catharina Knap (B12, 22.10.1835); Herman Groenenberg met zijn vrouw Maria de Gram; 
Martinus Kamerling; Hendricus Buter en zijn vrouw Marta Elisabeth Metz + 4 ki (B13, 
20.10.1835); Johanna Hoppenbrouwer (B114, ongedat.); Siemon Cornelius Siemons, 
Joanna Catharina Mulder, Pieter Raman + ki (B16, ongedat.); Charlotte Georgina Deu-
ring (B17, ongedat.); Maria de Haan (B20, ongedat.); Johanna van de Velde (te ‘s-Gra-
veland); Joh. Buimer (B19, 31.10.1835); Jannetje Beekman (B21, ongedat); Grietje van 
Gent (B21, ongedat); J. Kemper (B21, ongedat); Jan Gerben en vrouw (B23, 19.11.1835); 
Catyrina Dominicus (B19.11.1835); Clasiena Wolters; Matje Eekhout (B25, 10.12.1835); 
W. Straatman en Wilhelmina Johanna Immel (B27, 10.12.1835); Elisabeth Dekkers (B28, 
10.12.1835); Jan de Vries en Hapeina Bardiena Spis en ki (B26, 10.12.1835); Coenraad Keer 
en Johanna Emmelot + ki (B29, 15.12.1835); Janna Koose (B30, 17.12.1835); Willem Kassel 
(B31, 16.12.1835); Willem Hendrik Nije en Jannetje van Leeuw + ki (B36, 24.12.1835); Eltje 
de Leeuw (B32, 15.12.1835); H.G. Bömcke (B33, 23.12.1835); Arend van den Brink (B35, 
ongedat.); Dirk Doomer en Suzanna Jacoba Jans(s)en (B34, ongedat.); Catharina Jansen; 
Hendrietta Amelia Mensink en Hendrik Keunen (B37, 31.12.1835); Janse van der Kam 
(B39, 31.12.1835); Jacoba Swagerman (B46, 31.12.1835).

1  Bron: Protocollen BK 1833-1843 (NHK inv. nr. 36) en de afscheidingsbrieven (NHK inv. nr. 181), aangeduid 
als B[rief] met nummer. Indien geen ‘ B’  vermeld wordt is er geen afscheidingsbrief bewaard gebleven. 
In CB 3 (d.d. 14.11.1835) bevindt zich een beroepsbrief aan Scholte, ondertekend door gemeenteleden, met 
vijf namen waarvan geen afscheidingsbriefje aanwezig is in het archief van de Hervormde Gemeente 
(met ‘CB’ aangeduid).
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Bijlage 3 
Groei Amsterdamse gemeente in 

de tweede helft 19e eeuw

groei van de Christelijk Afgescheidene Gemeente Amsterdam in de periode 1856-18921

jaar ledenopgave Van der Sluis ledenopgave Zalsman

1856 1090

1857 1139

1858 1139

1859 1139

1860 1450

1861 1629

1862 1850

1863 2167

1864 2167

1865 2167

1866 2167 2158

1867 2167 2158

1868 2711 2158

1869 2919 2919

1870 3279 3400

1871 3279 3400

1872 3279 3279

1873 3279 3279

1  Bronnen: Jaarboekje voor de Christelijke Gereformeerde Kerk 1856-1892 (verschenen bij uitgeverij Van Velzen/
Van der Sluis Kampen gedurende 1856-1892) en Zalsmans Jaarboekje voor kerk, school en zending (verschenen 
bij uitgeverij Zalsman te Kampen gedurende 1866-1881). De opgaven van Van der Sluis en Zalsman wijken 
behoorlijk van elkaar af. Een enkele keer is er bij beiden een onwaarschijnlijke afname in ledental (bij Van 
der Sluis in 1879, bij Zalsman in 1872).
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1874 3460 3409

1875 3460 3690

1876 3763 -

1877 4198 3893

1878 4345 3893

1879 3884 -

1880 4130 3900

1881 4303 3900

1882 4500
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Bijlage 4 
Beroepen van de Amsterdamse afgescheidenen

Laag I maatschappelijke toplaag en economisch welgestelden

advocaat (A.M.C. van Hall), grondeigenaresse (wed. J.J. Zeelt); 
[buiten beschouwing gelaten: predikant (S. van Velzen); rentenier 3]

totaal: 2

Laag II middenstand

aanspreker 3; ambachtsman; ankersmid; apotheker; apothekersbediende; azijnfabri-
kant; baardscheerder; baker 3; (brood)bakker 13; bakker van koek en banket; balletjes-
maker; bediende 2; behanger 5; biksteenverkoper; blikslager 2;  bloemist; blokkenmaker 
4; boekbinder 2; boekdrukker; boekverkoper; boekverkopersbediende; boomkweeker; 
buskruidwerker 2; commies 2; deurwaarder; draaier; drogist; fijnschilder; geëmployeer-
de aan de Ned. Bank; goudsmid 3; groenteverkoper;  grofsmit; hoedenmaakster 2; 
hoedenmaker 2; houtkoper; kaarsenmaker 2; kamerbehanger; kantoorbediende 8; 
kastenmaker; kistenmaker; kleermaker 15; klokkenmaker; koffie-siroop brander; ko-
meneischwinkel [kruidenierswaren] 2; kommandeur; koopman 11; koopvrouw 2; ko-
perslager 3; korendrager 2; kuiper; kruidenier; kruiwagensverhuurder; kunstdraaier; 
kweekeling op stadsarmenschool; landbouwer 11; leestenmaker; letterzetter; linieer-
der; machinist; makelaar; mandenmaker 2; melkboer 3; metselaar 8; militaire beroe-
pen: flankeur bij de militairen 2, luitenant, sergeant 2, tamboer majoor, werkman op ‘s 
lands werf 3; molenaar 4; molenaarszetbaas; molenmaker; mutsenmaakster; onder-
meester 3; onderwijzer 5; onderwijzeres 2; opzichter op ‘s konings jacht; orgelmaker; 
papierkoper; passementwerker 2; pijpuitbrander; rietdekker; schachtenmaker; scheep-
stimmerman 12; schepenmaker; schilder 9; schipper 4; schoenmaker 27; schuiermaker 
2; schuitenvoerder 2; sigarenmaker 5; slager; sloeproeier; smeersmelter; smid 3; stads-
opzichter 2; stadsopzichter van publieke werken; stadstimmerman; stangenmaker; 
steenhouwer 2; stoelenmaker; suikerraffinadeur 2; tabaksverkoper; tekenmeester; 
theologisch kandidaat; timmerman 17; tuigmaker; tuinbaas; tuinman 3; uitdrager; vee-
houder 2; verkoper van boter- en melk; vervulder; wagendrager; watermolenaar; win-
kelier 4; winkelierster 5; zaagmolen; zadelmaker 2; zeeman; zeilenmaker; zilversmid 2

totaal: 311



496

Laag III  arbeidersstand

arbeider; bakkersknecht 7; behangersknecht 2; boekdrukkersknecht 2; boerenknecht 
7; boodschappenloper; blikslagersknecht; broodbakkersknecht 2; dagloner; dienst-
baar(e) 17; dienstbode 93; dienstmaagd 7; fabrieksknecht; goudsmidsknecht 2; grut-
tersknecht; huishoudster 3; huisknecht; juweliersknecht; kamerbehangersknecht; 
karreman; kassiersknecht; kleermakersknecht 3; knecht 3; knecht op ‘s konings jacht; 
koffijhuisknecht; koopersknecht; koopmansknecht; koperslagersknecht 2; krant-om-
brenger 3; landbouwersknecht; meesterknecht in houtwaren; metselaarsknecht 4; 
modderman; molenaarsknecht 3; molenmakersknecht 2; naaister 24; ‘opperman’ (= 
knecht van een metselaar) 4; pakhuisknecht 3; papierverkopersknecht 2; plooister; 
scheepstimmermansknecht 8; schildersknecht 2; schoenmakersknecht; schoonmaak-
ster 5; schoonmaker; sjouwerman 6; smidsknecht 3; knecht in suikerraffininaderij 2; 
tabaksverkoperknecht; timmermansknecht 11; touwslagersknecht 3; tuinarbeider; ver-
kopersknecht; vervuldersknecht; wasvrouw 3; werkman 2; weversknecht; wijnkopers-
knecht 3; winkelknecht 2; zeepziedersknecht; zonder beroep 60

totaal: 331
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Bijlage 5 
Spreiding Amsterdamse afgescheidenen 

over 12 stadsdelen in de periode 1835-18501

I Centrum Nieuwe Zijde (tussen: Singel en Damrak/Rokin)

Handboogstraat 9x; Dirk van Hasseltssteeg 3x; Heiligeweg 2x;  Kal-
verstraat 5x; Klooster; St. Nicolaasstr 3x; Nieuwe Zijds Voorburgwal 
5x; Nieuwstraat; Oudebrugsteeg; Pijpenmarkt 3x; Stroo-markt
totaal 34 = 3,8% van de afgescheidenen (pauper-index: 41 en elite-index: 81).

II  Noordwestelijke grachtengordel (ten zuiden van Brouwersgracht, 
tussen Prinsengracht en Singel, tot aan Leidsegracht

Blauwburgwal 4x; Gasthuismolensteeg; Hartenstraat; Heerengracht 19x [door-
lopend tot de Amstel]; Heerenstraat 2x; Keizersgracht 21x [doorlopend tot de 
Amstel]; Korsjespoortsteeg; Korsjessteeg 6x; Langestraat; Leidsche gracht 7x; 
Leidsche straat 7x; Prinsengracht 22x [doorlopend tot de Amstel]; Romeinsarm-
steeg; Runstraat 4x; Singel 9x; Spiegelstraat; Westermarkt; Wolvenstraat 5x
totaal: 114 = 12,7% van de afgescheidenen (pauper-index: 43 en elite-index 367)

III  Jordaan (tussen Brouwersgracht en Leidsegracht, 
Prinsengracht en Lijnbaansgracht)

Anjelierdwarsstraat 2x; Anjelierstraat 16x; Anjeliersgracht 31x [nu: Westerstraat?]; 
Bloemdwarsstraat; Bloemgracht 16x; Bloemmarkt; Bloemstraat 17x; Boommarkt; 
1e Boomdwarsstraat; Boomstraat 7x; Driehoekstraat 4x; Egelantiersdwarsstraat 
2x; Egelantiersgracht 23x; Egelantierstraat 20x; Elandsgracht 4x; Elandstraat 6x;  
Goudsbloemgracht 4x; Goudsbloemstraat 6x; Hazenstraat; Karthuizerstraat 2x; 
Lauriergracht 2x; Laurierstraat 2x; Leliedwarsstraat; Leliegracht 4x; Leliestraat 

1  Bron: lidmatenregister CAGK. De 12 stadsdelen zijn gekozen omdat Marco H.D. van Leeuwen van deze 
stadsdelen een pauperindex heeft vastgesteld in zijn dissertatie Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850. 
Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie (Utrecht 1990). Deze pauperindex is te vinden op p. 87 en is 
gebaseerd op een onderzoek naar 17.108 gezinnen, die in de winter van 1846/47 onderstand van de algemene 
armencommissie kregen. Een elite-index, gebaseerd op het jaar 1854, is te vinden op p. 91. De mate waarin 
rijken en armen in de diverse wijken gescheiden woonden (‘sociale segregatie’) geeft Van Leeuwen weer op p. 
92. Buiten beschouwing heb ik gelaten: omschrijvingen van woonplaatsen die ik niet kon achterhalen (‘aan 
de molen De Star’, ‘naast de molen de Valk’; ‘Leprozenhuis’, ‘het Weduwenhof’).  21 straatnamen heb ik niet 
meegerekend omdat het straatnamen zijn die in onbruik zijn geraakt of omdat ze in het lidmatenregister 
onleesbaar waren. Tot slot zijn ook 51 belijdende leden, die buiten de stad woonden, buiten beschouwing 
gelaten, waarvan 15 leden aan de Amstelveense weg en 25 leden aan de Overtoomse weg.
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17x; (Lijn)Baangracht 8x [doorlopend tot bijna aan de Amstel]; Lindegracht 6x; 
Lindenstraat 9x; Looijersgracht 2x; Looijersstraat 3x; Madelievenstraat (gespeld 
als: Maagdenlievenstraat) 3x; Nieuwe Leliestraat 16x; Noordermarkt 3x; Noorder-
kerkstraat 3x; Oude Looijerstraat; Palmgracht 5x; Palmstraat 5x; Passeerdersdwars-
straat; Raampoort 5x; Raamstraat 2x; Roozengracht 8x; Roozenstraat 8; Tiggel-
straat; Tuindwarsstraat 4x; 2e Tuindwarsstraat 6x; Tuinstraat 18x; Westerstraat
totaal: 309 = 34,5% van de afgescheidenen (pauper-index: 160 en elite-index: 24) 

IVWestelijke eilanden (ten noorden van de Brouwersgracht)
Brouwersgracht 3x; Brouwersstraat 2x; Haarlemmerdijk 6x; Hout-
rijk (‘Halfweg Haarlem’) 3x; Houttuinen; Korte Prinsengracht 2x; (Bin-
nen) Oranjestraat; (Buiten) Oranjestraat; Vinkenstr 7x
totaal: 26 = 2,9% van de afgescheidenen (pauper-index: 73 en elite-index: 74) 

V  Omgeving van het Rembrandtsplein (tussen 
Koningsplein, Singel, Binnen Amstel en Heerengracht)

Appel(en)markt [tegenwoordig Rembrandtplein] 4x; Bakker-
straat; Reguliersbreedstraat 2x; Wagenstraat 2x
Straten die de stadswijken V, VI en VII in Noord-Zuid richting doorkruisen:
Amstel 8x; Amstelbaan; Amsteldijk 5x; Amstelstraat; Reguliersgracht 3x; 
(gedempte) Reguliersplein 2x; Utrechtsche straat 3x; Vijzelstr 10x
totaal 9-42 = 1,0% – 4,7% van de afgescheidenen (pauper-index: 104 en elite-index: 292)

VI   Zuidelijke grachtengordel (tussen Leidsegracht en 
Binnen Amstel, Heerengracht en Prinsengracht)

Kerkstraat 9xVoor de straten die de wijken V, VI en VII doorkruisen: zie hierboven
totaal 9-42 = 1,0% – 4,7% van de afgescheidenen (pauper-index: 13 en elite-index: 183)

VII  Omgeving van het Noordse Bos (tussen Prinsengracht 
en Singelgracht, Leidsegracht en Binnen Amstel)

Achtergracht 5x; Korte Leidsche Dwarsstraat 2x; Lange Leidschedwars-
straat 4x; Nieuwe Looiersstraat 18x; Noorderstraat 6x; Noorderdwarsstraat 
2x; Utrechtse Dwarsstraat 11x;  Vijzelgracht 2x; Weteringsdwarsstraat 4x; 1e 
Weteringedwarsstraat 4x; 2e Weteringedwarsstraat; Weteringstraat 3x 
Ook de Vijzelstraat, Reguliersgracht, Utrechtse straat en Am-
stel lopen door wijk VII (vgl. wijk V en VI) 
totaal: 62-85 = 6,9% – 9,5% van de afgescheidenen (pauper-index: 110 en elite-index: 140)



499Bijlage 5

VIII  Centrum Oude Zijde (tussen: Damrak/Rokin en 
Gelderse Kade/Kloveniersburgwal)

Achterburgwal 6x [= waarschijnlijk O.Z. Achterburgwal]; Bantammerstraat; Barn-
desteeg 5x; Betaniestraat 2x; Galgenstraat 2x; Hoogstraat 2x [Oude Hoogstraat ligt 
in Centrum Oude Zijde, Nieuwe Hoogstraat ligt bij Nieuwe Markt]; St. Jansstraat 2x; 
Koestraat; Kloveniersburgwal; Lange Niezel; Molensteeg; Nes 8x; Oude Zijds Achter-
burgwal 4x; Nieuwe [!] Zijds Achterburgwal 2x; Oude Zijds Voorburgwal 3x; Voorburg-
wal 9x [kan zowel  O.Z. als N.Z. Voorburgwal zijn, N.Z. behoort tot ‘Centrum Nieuwe 
Zijde’]; Pijlsteeg 2x; Slijkstraat 2x; Warmoesgracht; Warmoesstraat 5x; Zeedijk 15x  
totaal: 75 = 8,4% van de afgescheidenen (pauperindex: 72 en elite-index: 138) 

IX  Omgeving van de Nieuwmarkt (tussen 
Kloveniersburgwal/Gelderse kade en Oude Schans)

St. Anthoniesbreestraat; Bickersstraat 2x; Bickersgracht 3x; Brandewijn-
steeg; Dijkdwarsstraat 2x; Dijkstraat; Gelderschekaai [kade]; Groenburg-
wal 2x; Jonkerstraat; Koningsdwarsstraat 3x; Koningstraat 6x; Kromboom-
sloot 2x; Lange Keizersstraat; Oude Schans 2x; Prinseneiland; Raamgracht; 
Regtboomsloot 3x; Ridderstraat 2x; Schippersstraat 3x; (Oude) Waal 2x; de 
Waal 1x; oude Waal 1x; op t Waal 1x; Zanddwarsstraat; Zandhoek 2x;
Zandstraat 2x
totaal: 48 = 5, 4% van de afgescheidenen (pauper-index: 106 en elite-index: 94)

X  Jodenbuurt (tussen Oude Schans, Amstel en Nieuwe Herengracht)

Batafier(e)straat 2x; Buiten Bantstraat (‘in een kel-
der’); Muiderstraat;  Uilenburg; Rapenburg 3x
totaal 8 = 0,9% van de afgescheidenen (pauper-index: 257 en elite-index: 55) 

XI  Zuidoostelijke grachtengordel (tussen Amstel, 
Muidergracht en Singelgracht) 

Nieuwe Kerkstraat; Weesperdwarsstraat; Weesperplein; Weesperstraat
totaal: 4 = 0,4% van de afgescheidenen (pauper-inde: 121 en elite-index: 117)

XII  Plantage (tussen Nieuwe Herengracht, Entrepotdok en Muidergracht)

Plantagie 5x; Plantage-Kerklaan 5x 
totaal: 10 = 1, 1% van de afgescheidenen (pauper-index: 86 en elite-index: 107)
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XIII  Oostelijke eilanden (ten noorden van Entrepotdok, 
ten westen van de Schippersgracht) 

Grote Wittenburgerstraat 5x; Grote Kattenburgerstraat 7x; Groote Oosten-
burgerstraat 2x; (Hoogte) Kadijk 12x; Kattenburg 13x; Kattenburgerplein; 
Kattenburgerstraat 7x; Kleine Kattenburgerstraat 21x; Kleine Oostenburger-
straat 3x; Kleine Wittenburgerstraat 2x; Muiderpoort; Oostenburgergracht 
3x; Oostburgermiddelstraat 3x; Oostenburgerstraat; Oosterburgervoor-
straat 8x; Wittenburgergracht 2x; Wittenburgerstraat; Wittenburg 3x 
totaal: 95 = 10,6% van de afgescheidenen (pauper-index: 87 en elite-index: 42)

Buiten oude Amsterdam
Amstelveense weg 15x; Overtoom 22x; Overtoomse weg 3x; buiten de Raampoort 3x; 
Slooterweg; Ringdijk; Rustenburgerpad 2x; Utrechtsche zijde 2x; Weesperzijde 2x
totaal: 51 = 5,7% van de afgescheidenen

totaal binnen Amsterdam:  845 
totaal buiten Amsterdam:  51
totaal: 896
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Bijlage 6 
Brief van A.M.C. van Hall aan 

W. de Clercq, 2 juli 1836 

Rekenschap aan Willem de Clercq van mijne uitgang en 
aansluiting aan de gescheidene gemeente

Den weledgeb. Heere W. de Clercq v.h. [van huis] 2 July 1836

De Heer alleen kan mij geven u naar waarheid rekenschap te geven van mijne uitgang en 
aansluiting aan de gescheidene gemeente. Mocht ik oprecht zijn en van dat vleeschelijk 
enthusiasme bevrijd worden, dat mijne natuurlijke overtuigingen gewoonlijk verzelt. 
Mocht ik u oprecht kunnen mededeelen, hoe ik in mijn gemoed ten volle ben verze-
kerd en hoe Hij, tegen wiens prikkelen het mij hard viel de versenen te slaan, mij even 
als mijne vrouw heeft uitgeleid. Gij weet hoe ik gedurig in aanraking kwam met de ge-
scheidenen: hoe de kennis making met zommigen hunner te Tiel en te Arnhem reeds 
dadelijk indruk op mij maakte en hoe vervolgens Buddingh herhaaldelijk juist bij mij 
moest logeeren. Ik verdedig de impressie toen op mij gemaakt niet, even zoo min als 
de veelsints vleeschelijke ijver om met deze broeders voor de eere Christi te lijden. Ik 
stond onder dat alles niet in het geloof, dat de Heer de scheiding had gewerkt en dat 
hetgeen wij de Hervormde Kerk noemen als zoodanig Hem zedert lang had verlaten en 
van Hem afgevallen eene bloot menschelijke conventie geworden was. Hetgeen ik dus 
toen over de scheiding of gescheidenen sprak zal wel meest vleesschelijk geweest zijn. 
Maar er is meer gebeurd. De Heere heeft mij door Zijn woord en Geest overtuigd, dat 
hoe velen bekeerde menschen en leden van het ligchaam Christi zich nog uiterlijk aan 
het kerkgenootschap houden: hoe zeer ook en hele predikanten nog soms de waarheid 
prediken, die vereeniging collectief beschouwd, Christus geenszints als Koning erkend, 
dat zij noch belijdenis, noch tucht handhaafd, en bij ontstentenis van die beiden ook de 
bediening der sacramenten niet heeft noch die gruwelijk bedienen kan; Dat daarom 
het leerstuk der verkiezing, dat is dat van de eere Gods, uit de gedrukte belijdenis der 
Amsterdamsche predikanten moest wegblijven even als die leer ook onder de zoodani-
gen, die wij als bekeerden persoonen liefhebben, als op de lippen besterft. Dat daarom 
het kerkbestuur zich in realiteit heeft losgemaakt van de belijdenisschriften. Dat daar-
om zij, die de gemeente Christi noemt, allerlei menschelijke inzettingen huldigt en op 
straffe van uitzetting handhaafd. Dat daarom de Heer, wel verre van de bediening van 
Heiden en leeraren in dat ligchaam te zegenen en zich daarin te verheerlijken, die in 
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deze zoogenaamde gemeente als verwerpelijk heeft gesteld, zoodat zelfs die leeraars in 
wien de vreeze Gods woont, als leeraars ongetrouw en vijandig zijn. Dat daarom volgens 
wettelijke bepalingen, waaraan trouw gezwooren wordt, de opzienders, geenerlei op-
zicht noch tucht meer kunnen of mogen uitoefenen. Dat daarom die vergadering geene 
gemeente van Christus meer genaamd kan worden, daar zij noch getrouwe leeraars, 
noch opzienders meer hebbende, de wereld en de vorst dezer wereld eere toebrengt 
en geenerlei tucht noch orde meer kennende voor allen, gelovigen en ongelovigen, at-
heisten en deisten haren schoot ontsluit, allen zonder onderscheid tot kinderdoop en 
avondmaal uitnodigende, mits de formen slechts worden in acht genomen.

Gods Woord en hetgeen ik daarin van de gemeente en derzelven ordening: van de wij-
ze, waarop zich Gods koningrijk ook uitwendig openbaart: van de scheiding ook onder de 
nieuwe bedeeling tusschen gelovigen en ongelovigen lees, bracht mij tot die volkome-
ne overtuiging. Ja, ik mag met heidenen en tollenaars eeten, maar niet wanneer zij zich 
broeder noemen en als zoodanig (II Corinth.V.) Ja de kerk van Christus is van alle tongen, 
talen en natien, maar de Heere geeft dat zij zich uitwendig openbaart. Individu’s worden 
vervolgd omdat zij eene gemeente  daarstellen. De wereld kan veel verdragen, maar niet 
de instellingen Gods, wanneer die zich vertoonen als de zijnen. Ik stond voor weinige 
weken blind voor deze zaak. Maar nu weet ik bij het licht van ‘s Heeren Geest, dat het 
met Gods woord strijdig is, alleen op de onzichtbare geestelijke kerk te willen zien, daar 
de Heilige Geest door de prediking des woords, altoos ook gemeentens, heeft gevormd, 
herders toegerust en opzienders gesteld heeft. Ik zie in de gescheidenen eene gemeente 
Christi omdat ik bij hen de lang verloochende belijdenis en getuigenis als uit het graf 
verrezen vind. Ik kon en mocht niet anders dan mij bij die gemeente voegen, waarbij 
ik de belijdenis vinde, ofschoon ik derzelfs leden slechts weinig kenne. Die gemeente 
ofschoon volgens uwe en ook volgens mijne eigene overtuiging vol vlekken en rimpels 
heeft Christus tot haar Hoofd. Daarin wordt krachtig gewerkt door ‘s Heeren geest tot 
overtuiging van zonde, tot getuigenis tegen den afval, tot eere van Christus. Het is eene 
gemeente die aan velerlei verdrukking en strijd, inwendig vooral bloot staande, geen 
ander steunsel heeft, dan Christus. Waarde broeders, het was biddende uit de diepte, 
gelovende in Hem, die de zijnen bergen verzetten doet, alleen met het oog op Hem, dat 
ik mij aan die gemeente aansloot. Het mocht mij eene vernieuwing der keuze zijn. Ik zag 
daarbij op den Heer, niet op menschen, en bij Hem die hart en nieren proeft, en over het 
zondige dat ook deze daad aankleefde verzoening doen wil, in de verantwoording der 
daad zelve. Ik dank Hem daarvoor, als voor eene vernieuwde bekeering. Ik dank Hem 
voor het enge pad, waarop Hij mij bracht, voor het nog niet gekende kruis, dat Hij mij toe-
schikte. Indien gij het zelfde deed, zou mijn vleesch u beklagen, maar de geest wenscht 
u denzelfden strijd en dezelfde vertroostingen toe. Wees verzekerd, dat die vertroostin-
gen, waarvan ik spreek uit Hem zijn, en niet gelegen in de liefelijkheid der gemeenschap 
met de gescheidenen, zoo als gij vooronderstelt. Van dit laatste ondervond ik nog niets, 
maar wel het tegendeel. Neen. Ik weet dat ik Christus volge en zie niet om. Maar zoo ik 
ooit de gemeenschap met u, met Da Costa, met zoo vele andere broeders gevoeld heb, 
dan is het thans. Zoo ooit, dan ondervond ik nu, dat wij leden zijn van één ligchaam. Het 
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werk der scheiding is juist daartoe geschikt om te toonen, dat ook aan diegeenen, welke 
daarin nog geen licht hebben, de breuke Josephs de eere Christi en de zaligheid hunner 
zielen ter harte gaat. Gij gelooft en zijt gedoopt: gij volgt Christus en zoudt alles wat 
gij hebt voor Hem willen verlaten: gij aanbidt Hem als den almachtigen, die de kemel 
brengt door het oog der naalde: gij zijt in zijnen hand en belijd zijnen naam. Ik bemin u 
in Hem en ben ook overigens aan u verkleefd, waarom mistrouwt gij mij in die liefde. 
Als Hij tot u zeggen zal ‘verkoopt alles wat gij hebt, geef het weg en volg mij’ (zoodanig 
eene roepstem hoorde ik gedurig in de laatste dagen) dan zult gij gewilliger en met meer 
overgifte die roepstem volgen dan ik. Ik hoop, dat ik mij in het bovenstaande duidelijk 
genoeg heb uitgedrukt, om u te doen zien, dat ik mij bij de gescheidenen heb gevoegd, 
niet omdat ik daarvan vruchten hoopte te plukken. Van de geloofsoefening met mijnen 
eenigen Heer en Heiland, daarvan zijn vruchten te verwachten. Ik mocht die niet afbre-
ken door Zijnen mij zoo duidelijken wil te wederstreven. Ja Christus vergadert de zijnen, 
gelijk aan ieder bekeerden persooneel, maar niet gelijkerwijs de wereld die geeft. Waar-
om zullen wij dan hier op het menschelijke zien en voor de werkinge Gods blind blijven? 
Het eerste zal voorbijgaan en vervallen, maar de Heilige Geest die blaast waar heenen 
hij wil, zonder dat wij weten waar heen hij gaat, zal in en door de scheiding blijven wer-
ken. Ik worde omringd als door eene wolk van getuigen, die mij die werking openbaren. 
Aan de gelovigen is verdrukking en vervolging, teregtstelling ook voor koningen en reg-
ters voorspeld, ziet die is hier. Eenvoudige boeren of winkeliers verkondigen aan onzen 
Koning op zijne audientie het woord des levens. In  mijn huis is op dit ogenblik een mijner 
meiden, na de prediking des geloofs door eenen gescheidenen leeraar temende over 
hare zonden. Het nieuwe leven, waarop gij zoo te regt wijst openbaart zich gelijk vroe-
ger, allereerst onder de meest schamele gemeente. De tweespalt, waarvan gij spreekt 
openbaart het zondige en menschelijke in de scheiding: maar het is hier slechts de vraag 
of die scheiding en vereeniging Gods werk is al dan niet. Dat daarbij murmureering en 
twist kan zijn (want wij zijn en blijven zondaren en ook de gemeente ontvangt de schat in 
aarde vaten) leert ons Gods Woord. Ik meen wel te weten, dat ik niet voorbarig handel-
de. Eene geheel andere vraag is het of God werkelijk deze zaak nationaal zal maken en 
of de nieuwe reformatie zal voortgaan. Huss en de Waldenzen zijn daar om te bewijzen, 
dat ook voor dat zoodanig iets plaats heeft, de ijver des geloofs kan ontbranden: dat het 
‘s Heeren weg even zeer zijn kan zijne Hervormers door voorlopers te doen voorafgaan. 
Maar wie zal hen van voorbarigheid beschuldigen: de nog niet ontwaakten daarentegen 
prijzen? Wie weet daarenboven wanneer God werken wil? – Ik geloof waarlijk, dat en gij, 
en de overige broeders op Gods tijd scheiden zult. Maar ook buitendien droeg uw geloof 
reeds vruchten, ofschoon dan ook niet deze vrucht. Waarom zou dan de liefde en broe-
derlijke gemeenschap niet kunnen blijven? Nimmer verlangde ik in eene bijzondere kerk 
den zegen af te sluiten, die de Heer alomme werkt. De Moorman worde bekeerd en ge-
doopt zijnde vervolge hij zijnen weg met blijdschap. Belet zulks de vereeniging gemeen-
tensgewijze te Jeruzalem of elders? Aan partijzucht staan wij allen bloot. Ik bid den Heer 
en worstelde met Hem dagen en nachten lang, zoodat het ligchaam zelve daaronder 
leed en ik had minder dan immer de zucht om menschelijke vereenigingen te vormen. 
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Zoo de tijd van vreesselijke vervolging aanstaande is, zoo het gebed der gelovigen in de 
hitte der zielepijn Christus als het ware uit den hemel persen zal, dan zou ik in dien dag 
niet anders wenschen gehandeld te hebben dan ik deed. – Bedenk eens de Clercq! Ik heb 
mijnen vader diep bedroefd: mijn bestaan is onzeker geworden en van alle kanten wordt 
mijne daad, door innig geliefde broeders bestreden en wordt ik veroordeeld. Ik had die 
kosten vooraf mogen overrekenen en de Heer had mij verzekerd, dat Hij die goed zoude 
maken. Wie was ik dan, dat ik mij tegen Hem zoude stellen. Zoo kennelijk ondervond ik 
nimmer zijne kracht en bijstand zoo ik bij de beschrijving daarvan te sterk schijn te spre-
ken, bedenk dan bid ik u, dat ik beschrijf hetgeen de Heer mij gaf te zien, en dat ik van 
Hem wel moet spreken, omdat ik vast geloof, dat Hij dit alles in mij werkte. Ik ben eerst 
in het begin der beproevingen van mijn geloof: het pad zal nog enger en naauwer wor-
den. Wij zullen in de wereld verdrukking hebben, maar heil ons zoo ook wij de tekenen 
dragen van het kruis. Zoo zij Hem vervolgd hebben, zij zullen ook ons vervolgen. Ik heb 
u niet geschreven hoe de Heer Suze en mij stap voor stap geleid en ook door tekenen 
gesterkt heeft. Ik wensch u dit te vertellen uit de volheid van mijn hart en tot u te komen, 
zoodra u zulks schikt. Blijf gij met uwe beste vrouw ons lief hebben waarde vriend en 
geloof mij even als Suze

uwen innig verbondenen Van Hall
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Bijlage 7 
Overzicht van door de Amsterdamse 

afgescheidenen betaalde boetes1

persoon boete proces-
verbaal

RB
A’dam2

HH 
Den Haag

kwitantie3 bron4

A. Brum-
melkamp
W. Weimer

100
8

13.3.1836 17.5.1836 2.11.1836 S 215
S 215

H. P. Scholte
Wed. S. Brandt

100
15

1.5.1836 5.7.1836 2.11.1836 29.12.1836 S 244
S 244

C. Deteleff
J.D. Brandt

50
25

12.6.1836 5.7.1836 2.11.1836 29.12.1836 S 243/CAGK
S 243

J.C. Couprie 100 20.3.1837 22.5.1837 CAGK

N. Obbes
C. Deteleff
H.H. Middel
H. de Cock

100
100
100
100

12.3.1837 6.4.1837 5.7.1837 3.8.1837 S 143/CAGK

A.C. van Raalte
D.A. Budde

100
100

19.3.1837 6.4.1837 5.7.1837 3.8.1837 S 144/CAGK

J.C. Couprie
H. Buter
S. Sluyter

50
50
X5

26.3.1837 6.4.1837 5.7.1837 3.8.1837
3.8.1837

S 145/CAGK
S 145/CAGK

S 145

J.J. Runnenberg
D. Lijsen

50? G6

50? G
6.4.1837 5.7.1837 S 146

P. Raman                
W.G. Krantz

X
X

26.3.1837 6.4.1837 extract 
vonnis

17.5 ver-
zond.

S 147
S 148

H. Höveker 100 21.5.18377 6.6.1837 11.9.1837 17.10.1837 S 219/CAGK

A. Verburg
S. van Velzen

50
50

18.6.1837 28.6.1837 11.9.1837 S 255

H. Höveker 100 2.7.18378 11.7.1837 11.9.1837 17.10.1837 S 274/CAGK

H. Höveker 100 16.7.18379 25.7.1837 11.9.1837 17.10.1837 S 294/CAGK

onbekend 50 18.11.1837 CB 106
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1  Zie voor dit overzicht: het supplement op de Rechterlijke Archieven van de Correctionele Rechtbank 
van Amsterdam 1811-1838 (Arch. 5074, Suppl., inv. nrs. 70-73); het Archief van de Gereformeerde Kerk te 
Amsterdam, Arch. 743, inv. nr. 89: ‘Boeten en vonnissen’: A.v.1. nr. 1-16; A.v.2 en A.v.3. Vooral de kwitanties 
in dit archief zijn waardevol: ze vermelden de bijkomende proceskosten en ze laten de boetes zien die niet 
in het supplement van de Amsterdamse rechtbank (SA-Amsterdam) zijn opgenomen, omdat de Rechtbank 
van Eerste Aanleg per 1 oktober 1838 vervangen werd door de Arondissementsrechtbank Amsterdam 
(Noord-Hollands Archief te Haarlem). Van belang zijn tenslotte gegevens uit de notulenboeken en 
copieboeken, vooral CB 106: KR aan koning, 24.4.1838, met een lijst van boeten betaald in de periode 
december 1836 tot april 1838 en Not 123, 27.4.1838, art.9.  

2  De rechtbank van Amsterdam sprak consequent vrij, waarna de officier van justitie in hoger beroep ging bij 
het Hooggerechtshof in Den Haag, die telkens de vrijspraak omzette in boeten. 

3   Te vinden in het archief van de Gereformeerde Kerk, Arch. 743, inv. nr. 178.
4   ‘S’ verwijst naar: Supplement Rechterlijke archieven Correctionele Rechtbank te Amsterdam (Arch. 

5074, inv. nrs. 70-73); CAGK verwijst naar het archief van de Gereformeerde Kerk Amsterdam (Arch. 
743, inv. nr. 1 en 2: notulen 1835-1839 [Not]; inv. nr. 25: Copieboek uitgegane brieven 1835-1839 [CB]; inv. 
nr. 178: ‘Boeten en vonnissen’). 

5   De boeten van S. Sluyter, P. Raman en W.G. Krantz werden ongedaan gemaakt omdat op deze adressen 
met minder dan 20 personen was vergaderd, waardoor het resultaat van het hoger beroep op 5.7.1837 
neerkwam op f 700 aan boeten (zie CB 45, 46: KR aan De Cock, Van Raalte, 15.7.1837); vgl. CB 40: KR aan 
Van Hall, 13.6.1837, waar meegedeeld wordt dat Sluyter, Krantz en Raman niet op 13 juni waren gedagvaard 
‘misschien omdat hunne bijeenkomsten uit minder dan twintig personen bestonden’.

6   G = geacquiteerd, d.w.z. voor voldaan getekend.
7   Datum op grond van Bos IV, 174 (voetnoot 42).

persoon boete proces-
verbaal

RB
A’dam2

HH 
Den Haag

kwitantie bron

H.P. Scholte
P. Niezen

100
100

10.9.1837 26.9.1837 4.12.1837 7.3.183810 S 392/CAGK

H.P. Scholte
N. Obbes

100
100

19.9.1837 29.9.1837 4.12.1837 15.1.1838 S 393/CAGK

J.C. Couprie
N. Obbes

100
100

20.9.1837 29.9.1837 4.12.1837 15.1.1838 S 394/CAGK

S. van Velzen
J.D. Brandt

100
100

26.11.1837 12.12.1837 21.2.1838 7.4.183811 S 499/CAGK

J.D. Brandt X12 4.2.1838 13.2.1838 22.5.1838 S 51

H.P. Scholte 100?13 18.6.1838 4.9.1838 ‘verzonden’ S 311

S. van Velzen
J.D. Brandt

10014

100?
1839 bericht

Scholte15

Not 207,
9.8.1839

N. Obbes16 37,57 1.4.1839 24.4.1839 13.7.1839 13.11.1839 CAGK17

H.P. Scholte 142,10½ 28.6.1839 27.8.183918 CAGK

bijkomende proces kosten19  ƒ 63,87 à ƒ 70
totale kosten aan boeten20  ƒ 2961,64½ 
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8   Vermoedelijke datum op grond van: gouverneur aan minister Justitie, 3.7.1837 (Bos IV, 175).
9   Vermoedelijke datum, gebaseerd op: Bos IV, 174 (voetnoot 42).
10    Het CB 106 noemt een boete van 212,43½ die betaald zou zijn op 4.12.1837. De boete werd volgens de 

kwitantie betaald op 7.3.1838. 
11  Op 2 april 1838 werd een laatste waarschuwing aan J.D. Brandt c.s. gedaan om binnen drie dagen zich te 

vervoegen ‘ten kantore van de Registratie’ op de O.Z. Voorburgwal ten einde de boete te betalen. Onderaan het 
briefje was toegevoegd: ‘invorderbaar bij lijfsdwang’. De datum van 7 april blijkt uit het overzicht in: CB 106. 

12  Vrijspraak door het Hooggerechtshof wegens een procedurefout.
13   De hoogte van de boete wordt niet vermeld, gezien de andere boeten ligt f 100 voor de hand.
14  Scholte en Van Velzen kregen op 14 juni 1839 door de Criminele Rechtbank van Amsterdam boetes opgelegd 

van f 100. Van Velzen tekende cassatie aan, Scholte deed dat niet (De Ref VI (1839) 178).
15  Scholte stuurde een brief, ‘vergezeld met eene aanschrijving van het Publiek Ministerie ter voldoening der 

boeten voor de prediking van Ds. van Velzen in de suikerbakkerij’ (Not 207, 9.8.1839, art. 4).
16   Voor zover bekend is er geen proces-verbaal tegen voorganger Van Velzen opgemaakt.
17   De complete gegevens zijn te danken aan de stukken A.v.2 en A.v.3 in dit archief.
18    De laatste twee boeten werden betaald, nadat de Afgescheiden Gemeente reeds door de overheid was erkend.
19    Het eerste bedrag op grond van de bewaard gebleven kwitanties. Op grond hiervan kunnen de proceskosten 

voor de andere boeten worden geschat op  f 70 (voor dubbel proces-verbaal werd f 10 in rekening gebracht).
20    Er zijn aanwijzingen dat er meer boeten zijn opgelegd en betaald dan in deze tabel zijn vermeld. Zo werd 

een proces-verbaal opgemaakt op 31.7.1836 tegen Brummelkamp op grond van het feit dat hij niet tot het 
opgegeven aantal behoorde (De Lagh aan Pro Justitia, 31.7.1836; NHA); op 2.10.1836 vanwege de afkondiging 
dat er ouderlingen en diakenen waren benoemd (burg. aan gouverneur, 5.10.1836; NHA); begin febr. 1837 
tegen De Cock (CB 26: KR aan koning, 6.2.1837); op 10.11.1838 vanwege een bijeenkomst van 275 personen in 
de suikerfabriek van Brandt (directeur politie aan gouverneur, 11.6.1838; NHA). Scholtes vermelding in De 
Reformatie, dat in september 1837 een bedrag van meer dan f 2.000 aan boeten was opgelegd, bevestigt het 
vermoeden dat het totale bedrag hoger dan f 2.961,64½ is geweest (De Ref II (1837) 272), terwijl volgens de 
gegevens in deze bijlage de boetes in september 1837 uitkwamen op  f 1.648.
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Summary

This church historical study is an analysis of the origin of the Secession Church (the 
‘Afgescheiden Gemeente,’ also called the ‘Christelijk Afgescheidene Gereformeer-
de Gemeente,’ or later, the ‘Gereformeerde Kerk’) in Amsterdam in the year 1835, 
against the background of the theological climate in the Dutch Reformed Church 
(the ‘Hervormde Gemeente’). It examines the development of this church commu-
nity in the first twenty five years of its existence, and the two Amsterdam conflicts 
(the ‘Amsterdamse twisten’) that lead to the clash between the founding fathers, 
Hendrik Peter Scholte (1805-1868) and Simon van Velzen (1809-1896).

1 The theological climate in the Dutch Reformed Church of Amsterdam

In the first half of the 19th century, the Dutch Reformed Church in Amsterdam was, 
theologically speaking, conservative. There were different reasons for this: 1) A 
church in Amsterdam was often the climax of a successful minister’s career. As a 
result, there was no influx of younger ministers who were recent graduates from 
a university and thus familiar with the latest theological opinions; 2) Very few of 
the ministers in Amsterdam had studied at the University of Groningen, where the 
most innovative theological faculty at the time was located. They were either edu-
cated at the theological faculties of the University of Utrecht (14 pastors) or the Uni-
versity of Leiden (13 pastors); 3) A substantial number of the pastors in Amsterdam 
(one fourth) adhered to a moderate orthodoxy.

However, the lay preacher (‘oefenaar’) and elder in the Secession Church of  Am-
sterdam, J.C. Couprie, was correct in claiming that within two decades a change to 
a new type of preaching and theology had taken place. In the first decades of the 
19th century the influence of a so-called ‘rational supernaturalism’ increased in 
Amsterdam, and it became the dominant  theological orientation in the capital city. 
It remained so during the first four decades of the 19th century.  This study shows 
how that change came about. A striking leadership role was played by W.A. van 
Hengel (1779-1871), professor at Leiden, and by H.J. Royaards (1794-1854), professor 
at Utrecht. These professors were also contributors to the Christelijk Maandschrift, 
a monthly publication of the 27 ministers of Amsterdam in the large ‘Hervormde 
Gemeente’ (the Dutch Reformed Church, with 100,000 members, half of the total 
population of the city). They all belonged to the so-called ‘ring Amsterdam,’ an as-
sociation of the Amsterdam pastors. 
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Both professors adopted the modified theological discourse in the academic world. 
Van Hengel was inspired by the German theologian F.V. Reinhard (1753-1812), and 
Royaards was impressed by the Utrecht philosopher Ph.W. van Heusde (1778-1839). 
Both theologians traveled to Germany, corresponded with their foreign colleagues, 
and imported new ideas. Another source of inspiration was the Swiss theologian 
J.J. Hesz (1741-1828). Several of his books were translated by some Dutch Reformed 
ministers in Amsterdam. 

Ministers supporting supernaturalism were convinced that a new, strictly scien-
tific exegesis had proven that the classic Reformed doctrines were speculative and 
thus were to be regarded as obsolete. At the occasion of his 50th anniversary as a 
pastor, the Amsterdam minister D.H. Wildschut (1788-1868), said “that by continued 
study on many points of doctrine a bright light was beginning to shine for him.” 
According to him, the 19th century had brought about “a second Reformation.” The 
Dutch Reformed Church needed a new foundation.

The theology of supernaturalism was characterized by its need for compromise. 
Over against radical Enlightenment philosophers and radical Bible critics in Ger-
many and France, these supernaturalist theologians claimed that the miracles and 
salvation events recorded in the Bible were historically reliable.  At the same time 
they created their own variant of the optimistic Enlightenment culture: in their 
view, one day there would be a universal acknowledgement of the superiority of 
the Christian virtues. Christianity would be able connect with the desire for vir-
tue and love in every person. The power of Christian morality was the command to 
love even one’s enemies. Humanity could be gradually brought up and educated to 
achieve an ever greater perfection.

These theologians advocated tolerance in the church, encouraged cooperation 
with all Protestants, including Anabaptists and Remonstrants. There was quite a 
difference between the city of Amsterdam and the province of Groningen. In Am-
sterdam there were no publications influenced by the ‘Groninger Richting,’ which 
scorned the Reformed confessions. The theology of  supernaturalism tried to com-
bine tradition and Enlightenment. The focus was fully on the virtues summed up in 
the Bible, especially in the New Testament. For example, they said that every human 
being will eventually reap what he or she has sown on earth.

Within supernaturalism there was hardly any critical reflection about whether 
these new insights were as objective as they were thought to be. Afterwards it had 
to be said that they were strongly influenced by the spirit of the Enlightenment, and 
that sometimes they were highly speculative, as is evident in the philosophy of the 
Utrecht Professor Van Heusde. 

The concept of God’s education and harmonious development of mankind implied 
tensions with the Reformed doctrines expressed in the Heidelberg Catechism, the 
Belgic Confession, and the Canons of Dordt, especially doctrines like the Fall into sin,  
causing a moral break in human history, and—according to the apostle Paul—evo-
king God’s wrath. How could one combine the idea of God as a beneficent Father of 
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all human beings with the Reformed doctrines of the radical depravity of mankind,  
Original Sin, and God’s eternal election (as expressed in the Canons of Dordt)? 

In this supernaturalism one could see a reinterpretation of the classical doc-
trine of regeneration—meaning a work of the Spirit whereby the spiritually dead 
sinner is brought to life—as a moral improvement of mankind, with God’s help. In 
fact there was no longer a need for the doctrine of free grace—rediscovered by the 
Reformation of the 16th century. In the magazine Christelijk Maandschrift one can 
read the exclamation: “What an honor it is for mankind that Jesus became man!” 
This instead of the classic view, which sets forth His humiliation and shame in His 
incarnation, because of the sin of mankind. The chief point of Jesus dying on the 
cross was now no longer pardon for sins, but the great moral example of how to be 
a virtuous person under the most painful circumstances. In supernaturalism mo-
ral growth was the result of a human being’s own persistent effort, not a gift which 
Christ earned at the cross and which the Holy Spirit applied to the believer. This 
made supernaturalism prone to moralism.

Isaac da Costa, messianic Jew and leader of the Amsterdam Réveil, stated in his 
programmatic Bezwaren tegen den geest der eeuw (“Objections to the spirit of the age”) 
(1823) and following publications, that the dominant theology in the Dutch Refor-
med Church had exchanged God’s wisdom for worldly wisdom. The English Evan-
gelical Anglican minister A.S. Thelwall, living in Amsterdam, accused the Refor-
med ministers of being murderers of the soul, because they didn’t speak about God’s 
judgment when a flood disaster struck Amsterdam in 1825. His plea made a deep 
impression on the conventicles when it was conveyed to them by the lay preacher 
Petrus van Veen.  

At the conventicles the focus was on true conversion to God as a long process in-
volving many doubts, struggling with the guilt of sin, the fear of misleading oneself, 
and the hope of finding a gracious God in Jesus Christ. Supernaturalist theologians 
stood miles apart from this way of thinking. Influenced by Da Costa, Rev. Scholte 
accused the Dutch Reformed ministers of deception, using old and familiar words 
like rebirth, faith, and repentance, but filling them with a completely new content. 
Wormser said that the familiar “sounds were heard externally,” but that they had 
lost their genuine meaning. This is the background against which the Secession in 
Amsterdam took place on October 14, 1835.

2  The origin of the Secession Church in Amsterdam 

The existing conventicles played a large role in the origin of the Secession Church 
in Amsterdam. Here lay preachers articulated a spirituality rooted in the 18th cen-
tury movement of the so-called Further Reformation (‘Nadere Reformatie’). Some of 
the many conventicles in Amsterdam had withdrawn from the supervision of the 
Dutch Reformed Church at the beginning of the 19th century. The conventicles of 
Coenraad Deteleff (1766-1841), an old man and former youth teacher in the Dutch Re-
formed Church, and the younger Harm Hendriks Middel (1802-1882), head of an iron 
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manufacturing company which fabricated anchors, decided in November, 1835, to 
leave the Dutch Reformed Church and to join the Secession churches.

Scholte acted as leader and mobilizer of this discontent. Born in Amsterdam, he 
continued to feel connected to the capital because of his family ties. With impassio-
ned sermons he convinced many that the Dutch Reformed Church was no longer a 
Church of Christ. He compared this church with a collapsing building: if you want 
to survive, you had better leave as fast as you can.  He connected this image with the 
Belgic Confession, which speaks of the ‘true’ and ‘false’ church (Articles 27-29). In 
Scholte’s eyes the Dutch Reformed Church had become a false church, restoration 
was impossible, and secession was a divine duty.

This view was not shared by all the conventicles. The orthodox Reformed publis-
her J.H. den Ouden and the physician and publicist Z.H. van der Feen thought that 
Scholte was wrongfully putting pressure on people to secede. In their view, a Refor-
mation of the church could only occur in God’s timing and could not to be forced by 
men. Secession should not be seen as an voluntary act of the will. Faithful Reformed 
members should not give in to an unbiblical consistory (church council) appoint-
ed by the Dutch Reformed Church, because the Reformed confessions were still the 
official papers of this church. This conviction was also held within the circle of the 
Amsterdam Réveil. That is why most of the orthodox Christians in Amsterdam did 
not join the Secession Church there.

In admission interviews with potential new members, the church council of the 
Secession Church tested them regarding their sufficient knowledge of the Reformed 
doctrines. There was a difference of opinion as to whether an additional testimony 
was required regarding God’s internal work in the soul. The preserved papers regar-
ding the Secession in the archives of the Dutch Reformed Church and the reports of 
the admission interviews in the Secession Church show what kind of motives play-
ed a role in the decision to secede. The optimistic climate of the preaching was parti-
cularly mentioned by Seceders as a deformation. Many of them were of the opinion 
that there was no longer any difference between the preaching of Dutch Reformed 
ministers and the preaching of their Remonstrant colleagues. The gospel of God’s 
radical grace was no longer heard in the Dutch Reformed Church, they said. 

In its first year the Secession Church in Amsterdam consisted almost entirely of 
people with a pietistic (‘bevindelijke’) background in the conventicles. We notice 
a continuity here with the later, introverted phase of the Further Reformation of 
the 18th century. In the years 1836 and 1837 a different group of novices joined the 
Secession church. They felt an affinity with the more contemporary, international 
Réveil movement. These new members were, among others, the lawyer Maurits van 
Hall, the publisher Henricus Höveker, the bailiff Johan Adam Wormser, and some 
other friends. They sympathized with the Amsterdam Réveil movement, and they 
appropriated a wide range of spiritual resources: the 16th century Reformation, the 
English Puritans, and the early phase of the Further Reformation. This created a 
new, tense dynamic within the Amsterdam Secession Church.
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An analysis of the occupations and addresses, based on the membership registers, 
shows that the Amsterdam Seceders were found mainly in four concentrations in 
the city. The largest concentration was in the impoverished neighbourhood called 
the Jordaan. Another concentration of Seceders was found on the Eastern Islands of 
Amsterdam, near the harbor with its typical port activity. Furthermore, a striking 
number of servants were found among the Seceders: for example, housemaids em-
ployed by their rich masters in the patrician houses along the canals. However, not 
all Amsterdam Seceders came from the lowest social class. The influx of people who 
sympathized with the Réveil raised the social level of the community. Also, the Se-
cession Church counted a significant number of small businessman such as bakers, 
grocers, booksellers, paper sellers, and farmers among its members. Scholte’s brother-
in-law, Jan Daniel Brandt owned a building which was a former sugar factory. Lawyer 
Van Hall, born into a distinguished patrician family, belonged to the upper class of 
Amsterdam. Also widow J.J. Zeelt from Baambrugge, the benefactress of Seceders, 
was a member of the Amsterdam Secession Church. Based on the membership regis-
ters, Amsterdam Seceders could be classified as living one of the thirteen districts, to 
which Marco H.D. van Leeuwen assigned a pauper- and elite-index in his dissertati-
on Social aid in Amsterdam ca. 1800-1850. Care of the poor as a strategy for manage-
ment and survival (Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en 
overlevingsstrategie (Utrecht 1990)).  On the basis of this data depicting the professions 
exercised and the spread of the Seceders in these districts, it can be concluded that 
the Amsterdam Secession Church formed a fairly broad reflection of the population at 
that time. The religious and administrative elite hardly noticed this, however. In line 
with previous studies on the social position of the Seceders, with regard to Amster-
dam as well, it is demonstrable that the Secession was not just a matter of the poorest 
and least developed section of the population.

Based on the specified numbers, at least 522 people left the Dutch Reformed 
Church in Amsterdam in the period 1835 to 1855. In reality this number was higher, 
because the Dutch Reformed Church consistory stopped registering the number 
of Seceders accurately when it became clear that the Secession was past its peak. 
A notable part of the Amsterdam Seceders (7%) came from the Lutheran Church, 
where tensions were also rising, as illustrated in the conflict involving H.F. Kohl-
brugge. The Secession Church in Amsterdam grew into the largest of the Secession 
churches in the country in the second half of the 19th century.   In the 1850’s the 
number of Seceders increased again. A storm of protest had arisen at the arrival of 
the liberal minister L.S.P. Meyboom in Amsterdam. 

3   The influence of the Further Reformation on the Secession 
Church in Amsterdam 

According to the conversion stories of Middel, published in 1866, en Van Veen, pu-
blished in about 1864, the conventicles strongly emphasized the pietistic model of 
conversion. This was a result of the late phase within the Further Reformation. In 
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order to achieve certainty of personal salvation a system of specific evidences of 
conversion was developed. The path to conversion was to be characterized by a deep 
sense of one’s own futility and one’s deserving of eternal condemnation, experien-
cing the fear of hell, finally culminating, possibly, in an experience of being virtu-
ally present before God’s heavenly tribunal (the ‘vierschaar-ervaring’), in which the 
believer received divine acquittal, pledged to him or her in a heavenly court session.

Notable features of this spirituality included throwing lots to make decisions, as-
king for a divine answer to specific questions from specific Bible verses (for exam-
ple, which name should be chosen for a baby, or an indication of whom one should 
marry), sometimes by using the Bible as a direct source of specific revelation.  To get 
a direct divine answer from the Bible, you could randomly open it and where your 
finger would rest, that word or text would be God’s revelation to you. The spiritua-
lity of the conventicles reflected the influence of the Medieval bridal mysticism of 
the late Further Reformation. A religious personal experience became the focus of 
attention, and assurance of faith was rarely found. Most Seceders reckoned them-
selves as belonging to the category of those who were ‘under conviction of sin’ (‘be-
kommerden’). Scholte, Van Hall and Wormser fought against this kind of spirituali-
ty. They wanted to link assurance of faith to trust in God’s promises.

When citing writers of the Further Reformation it is clear that the group of Scholte, 
Wormser, and Van Hall mainly relied on authors from the first period: Willem Teel-
linck (1579-1629), Jacobus Koelman (1632-1695) and Johannes van der Kemp (1664-1718). 
The theologians of this phase of the Reformation meant to address the entire society 
with their program of Reformation. This attempt appealed to the Scholte group.

The pietistic part of the church (the conventicles) preferred the authors from the 
18th century, with a focus on inward, mystical spirituality: Abraham Hellenbroek 
(1658-1731), Jacobus Fruytier (1659-1731), Johannes d’ Outrein (1662-1722), Johannes 
Wesselius (1671-1745), Aegidius Francken (1676-1743), Lambrecht Myseras (1676-
1740), Johan Verschuir (1680-1737), and Johannes Groenewegen (1709-1764). The pre-
aching of the pietistic minister Dirk Adrianus Detmar (1774-1844) could also count 
on the approval of the conventicles. 

Finally, it is interesting to note that a number of authors of the Further Reformation 
were appreciated by both parties among the Amsterdam Seceders: Jodocus van Loden-
stein (1620-1677), Wilhelmus à Brakel (1635-1711), Bernardus Smijtegelt (1665-1739), Justus 
Vermeer (1697-1745), Johannes Temmink (1701-1768), Theodorus van der Groe (1705-1784), 
Alexander Comrie (1706-1774), and Meinardus Meiners (1751-1817). This study provides 
two explanations for this: Van Lodenstein en À Brakel appealed to both groups as un-
disputed examples of Reformed orthodoxy. In addition, the group of Scholte, Wormser 
and Van Hall quoted these authors in their criticism of the abuses at the conventicles, such 
as assessing each other’s state of grace (‘genadestaat’). The pietistic part of the communi-
ty (the conventicles) loved these writers because of their anatomical lessons on the soul, 
which was dissected in detail in the ongoing conversion process with its ups and downs. 
Finally, familiarity with Calvin and the Reformation was minimal. Only in the se-
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cond half of the 19th century were new editions of Calvin brought to the market by 
orthodox booksellers like Höveker and Den Ouden. There was a lot of ignorance 
among the Seceders about the contents of the Reformed confessions. The Secession 
churches, for example in the person of Scholte, made an important contribution to 
the orthodox part of the population==also within the Dutch Reformed Church--by 
publishing  new editions of the Reformed confessions.

4 Reactions to the Secession in Amsterdam 

4.1  Reaction of the Amsterdam Réveilkring 
The decision of the lawyer Maurits van Hall, who belonged to the inner circle of the 
Amsterdam Réveil, to join the Secession Church, forced other members of the Reveil, 
especially his friends Da Costa, H.J. Koenen and W. de Clercq to react. All of them be-
longed to the editorial board of the periodical Nederlandsche Stemmen over godsdienst, 
staat-, geschied- en letterkunde (‘Dutch Voices about religion, politics, history, and litera-
ture’). A range of theological and social factors caused the majority of the Réveil mem-
bers not to follow the Secession and break with the Dutch Reformed Church. 

In the field of theology the Secession was seen by this latter group as avoidable, 
because it was a voluntary act. In addition, the Réveil movement had objections to 
the exclusive claim of the Seceders that they were the legitimate continuation of the 
Reformed Church in The Netherlands and hence the only ‘true church.’ The Réveil 
movement had a pluralistic ecclesiastical character. Also, the Réveil was interna-
tionally oriented (to groups in Germany, Switzerland, and France), sought to relate 
to modern times, and was activistic in nature, with a strong social commitment. 
The pietistic spirituality of the conventicles on the other hand was molded strongly 
by a form of pietism resulting from the late Further Reformation, characterized by 
deep uncertainty and an inward-looking attitude. The mainstream of the Secession 
oriented itself towards the legacy of Dordt and the Further Reformation. Da Costa, 
however, felt the need for a new confession that would address the liberal modern 
developments in theology, influenced by the rationalistic Enlightenment. 

Finally, the societal gap played a role: the Réveil community was mostly aristo-
cratic in nature and, as such, intertwined with the political and cultural elite at that 
time. Secession was seen as amounting to rebellion, and in their eyes was a revolu-
tionary deed against the established elite. And the Secession Church was filled with 
people from the lower social class. 

The hard-fought decision of the Van Hall couple to join the Secession shows how 
big the societal gap was at that time. Being active outside your own social circle was 
a very challenging and sometimes unpleasant experience.

4.2  Reaction of the Hervormde Gemeente (Reformed Church Amsterdam) 
In response to the expanding Secession, the Dutch Reformed pastors of Amsterdam 
decided together to  publish a pastoral letter (Herderlijke Brief), in which they warned 
against the separatists and rejected their accusations.  Being pastors of the largest 
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Reformed community of the country (as has already been noted, 100,000 mem-
bers), they felt an extra responsibility. They used the same means, a pastoral letter, 
as was used a century before to criticize the Moravian movement. 

It should be noticed that the pastoral letter was signed by all pastors, also by tho-
se who were known to be orthodox. It is doubtful whether the letter dissuaded any 
potential Seceders from making a decision to secede. Many of the orthodox people 
inside and outside the Dutch Reformed Church criticized the fact that the Dutch Re-
formed ministers claimed to unanimously agree on all the main points of the Refor-
med confessions. Wormser left the Dutch Reformed Church as a result of this pasto-
ral letter. As well, conservative members of the Dutch Reformed Church seized the 
opportunity of the letter from the ministers to make clear that it was irresponsible 
to attend church services led by these ministers. 

4.3 Reaction of the government 
That the government treated the church in Amsterdam in a special way is proven by 
the large amount of records in The Hague archives concerning the Secession in Am-
sterdam. Actually, the Seceders in Amsterdam played a pivotal role in challenging 
the government, directed under the King’s authority from The Hague, to come to a 
new policy. In order to counter foreign criticism of the government’s policy of hos-
tility to the Secession Church, a plan was made to allow at least one of the Secession 
churches to exist. The church in the city of Amsterdam was chosen as the starting 
point. The government was of the opinion that this community was the most likely 
to meet the requirements of the King. In addition, Amsterdam was an important 
city, domestically as well as abroad. It was therefore an attractive option to show the 
good will of the government toward everyone, including the Seceders.

Government policy toward the Secession Church and the Secession churches’ res-
ponses can be described as follows:

• a period of acquiescence (October, 1835 to February, 1836). The community was 
small, and there were no military actions from the government against them;  

• the second phase lasted from March, 1836 to July, 1836. The Code Pénal (a Cri-
minal Code originating from the Napoleonic period) was consistently applied 
against unauthorized gatherings of Seceders, involving military force; 

• the third phase began with the Royal Decree of July 6, 1836 and the authori-
zation granted on this basis by the City Council. Only gradually did the Sece-
ders discover what the consequences of this authorization meant: they were 
forbidden to hold meetings with an ecclesiastical character.  For example: the 
sacraments were banned. The Amsterdam Seceders declared on March 16, 
1837 that they no longer wanted to comply with these conditions, after which 
the license for worship was withdrawn immediately. The government in The 
Hague ordered the Amsterdam City Council to put an end to meetings of the 
Seceders, if necessary by military force;

• the fourth phase lasted from March 16, 1837 to May 28, 1839. It was the most 
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difficult period for the fast growing congregation. As many as 33 police re-
ports were registered. The Seceders were spared from having their homes oc-
cupied by soldiers as a punishment, because the city had sufficient barracks 
for the soldiers. By paying the fines--at least 2,960 guilders in total-- impri-
sonment or public sale of property was avoided;

• the fifth phase dawned on May 28, 1839: on that date the Secession Church 
received royal recognition. 

The Amsterdam City Council reluctantly implemented the various orders from 
The Hague. Amsterdam had a historic reputation of being a safe haven for perse-
cuted religious minorities from abroad. Moreover, many conventicles and religious 
groups were to be found in Amsterdam, so why should only the members of the Se-
cession Church be persecuted? On top of that was the verdict of the higher Amster-
dam Court that criminal prosecution of Seceders could be condemned as contrary 
to the constitutional freedom of religion. But because the federal government was 
an absolute monarchy, the City Council had no choice but to observe and carry out 
royal orders. In the meantime, petitions which Scholte wrote for the Amsterdam Se-
ceders--and thus for all other Secession congregations--remain monumental pleas 
for the value of religious freedom to our day. 

The governmental actions against the Secession Church were limited to being 
focused on the owners of locations in which illegal church services took place, as 
well as on those persons who acted as leaders. Beyond that no further actions took 
place. Höveker was not prosecuted for the printing of publications disagreeable to 
the King, Van Raalte was not prosecuted when he defied the authority of a police of-
ficer, nor was Scholte arrested when he characterized ministers of the Dutch Refor-
med Church as “lazy shepherds; egotistical, materialistic servants.” For a long time 
the Amsterdam Secession Church was a candidate to be the first to receive royal 
recognition in The Netherlands. But The Hague still feared possible consequences. 
Then Scholte, on behalf of the church in Utrecht, met all the requirements uncon-
ditionally--including giving up the name Reformed (‘gereformeerd’). The Secession 
Church of Amsterdam took the same course and was allowed to continue with the 
name the ‘Christelijk Afgescheidene Gemeente te Amsterdam’ (‘Christian Secessi-
on Congregation of Amsterdam’) as the second Secession church in the country on 
May 28, 1839.

5 The Amsterdam tensions and conflicts 

5.1  The first Amsterdam conflict
The first Amsterdam conflict occured in the period 1837-1842. The source of the 
conflict was a sermon by Scholte about ‘een beetje vleesch’ (a bit of flesh, meaning a 
bit of sin) that cannot undo the work of God. Some pietistic members of the church 
felt that Scholte underestimated the depth of sin. In their opinion, he was thinking 
far too lightly about matters of faith and repentance. A closer look at this criticism 
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shows that it was part of a wider area of tensions. In the periodical De Reformatie 
Scholte, Van Hall and Wormser increasingly chose sides against the prevailing cli-
mate in the Secession churches. They criticized its subjective character: cherishing 
doubt above confidence in God’s promises, following divine signs, using words 
in the Bible without relating them to the context, measuring and weighing each 
other’s state of grace. The articles of Scholte, Van Hall and Wormser were received 
very critically by the members of the conventicles. Wormser, along with some other 
supporters, had a strong influence in the Amsterdam consistory. With support from 
Scholte, the consistory managed to censor some critical church members. As a re-
sult, lay preacher and elder Middel left the congregation with a group of about 200 
people who supported him. 

The opposing parties in this first Amsterdam conflict revealed the position of Van 
Velzen. In 1839 he would be the first minister of the Secession Church of Amster-
dam. He had chosen the side of Middel--the fact that Van Velzen’s mother belon-
ged to Middel’s supporters was significant. Van Velzen condemned the censorship 
measures exercised by the consistory on both formal (the classis was not operating 
at the time) as well as on substantial grounds. In 1842 the Middel group returned to 
the main congregation, mainly due to the sustained efforts of Van Velzen.

5.2   The second Amsterdam conflict  
In June 1839 Van Velzen became minister in Amsterdam, this against the wishes of 
four members of the consistory (namely Wormser, D.A. Budde, Höveker, D. Lijsen). 
First of all, because they had come to know Van Velzen as their opponent in the first 
Amsterdam conflict; secondly, because of his authoritarian demand to submit to 
the Utrecht Church Order (1837). A third reason why they opposed his appointment 
was the fact that he had independently reinterpreted the call of the Amsterdam 
congregation (Van Velzen had decided to remain a minister in Friesland as well). 

It was clear to all that Van Velzen had accepted the call to Amsterdam in order to 
counteract Scholte’s influence in this central location. Moreover, the pietistic accent 
in his preaching, focusing on the powerlessness of man, corresponded with the spi-
rituality of the majority of the congregation, but not with the group of Wormser. 
Tensions escalated when Van Velzen criticized the procedure followed by Scholte in 
assessing candidates for the ministry. 

Scholte decided to proceed with a frontal attack. While Van Velzen was out of 
town, he read a letter at the Amsterdam consistory on behalf of the consistory of 
Utrecht. This letter stated that the preaching of Van Velzen was “a skeleton of doc-
trinal truths,” which lacked the quickening of Christ. Van Velzen, after returning to 
Amsterdam, demanded a categorical rejection of this criticism from all consistory 
members. Because Wormser, Höveker and two other officers partly admitted the 
validity of the criticisms--it is even likely that the criticism mainly came from them-
-they were immediately suspended from their office. 
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Soon Wormser and a group of like-minded held their own meetings called the As-
sociation (‘de Vereeniging’). Scholte preached in these meetings and administered 
the sacraments. The minister A. Brummelkamp took the initiative to intervene in 
this crisis situation. He organized a meeting where most ministers of the Seces-
sion churches and also many elders from all of the provinces were present. In the 
end, Brummelkamp pointed to Scholte as the instigator of all the misery. Because 
Scholte kept denying his role in the conflict, he was finally suspended from his offi-
ce by the Synod of Amsterdam in 1840. He ended up outside the mainstream of the 
Secession churches. He continued elsewhere to educate students from Secession 
churches with the aim of their becoming ministers, especially candidates from Zee-
land (that province was not represented at the Amsterdam Synod and rejected the 
suspension of Scholte). The clash between Scholte and Van Velzen was a low point in 
the history of the Secession: two men who belonged to the ‘fathers of the Secession’ 
regarded each other as being unconverted. Scholte ultimately decided to seek free-
dom and a new future in Pella (in Iowa, U.S.A.) together with hundreds of followers. 
Just as he had previously proclaimed that the Dutch Reformed Church could no lon-
ger be rescued, he now thought the same about the Secession churches. In his view, 
as the nation of Israel had been guided by God’s command to leave Egypt, now the 
Seceders had the duty to answer God’s call to leave The Netherlands. The separation 
of the Dutch Reformed Church became a duty to separate from the nation. 

This second conflict in Amsterdam can be interpreted in different ways: it can 
be seen as a clash of characters, as a collision in spirituality, and as a contrast in 
understanding what secession entailed. These factors are in fact complementary 
and do not exclude each other. The most decisive factor, in my opinion, is the dif-
ference there was in spirituality. Influenced by the Reveil, Scholte argued for bold 
confidence in God’s promises. Such confidence could be offered to every believer, 
because God’s salvation was obtained by means of faith. Scholte fought against the 
lack of confidence and the emphasis on human impotence to trust in God’s pro-
mises in conventicle circles. Already Th. van der Groe (1705-1784), whose text Het 
zaligmakend geloof  (‘Saving faith’) Scholte discovered and first published in 1838, 
emphasized assurance as belonging to the essence of faith. Van Velzen showed, like 
Hendrik de Cock, more understanding for those who remained skeptical about di-
rect trust in God’s salvation acts and promises. As to the structure of the Secession 
churches, Van Velzen sought close connection to the practices and perspectives of 
the theologians belonging to the  Further Reformation, whom he regarded as being 
authoritative. Scholte and Van Velzen had, in fact, opposite ideals regarding seces-
sion. With their characteristic unwillingness to compromise, tenaciously clinging 
to their own opinion as the only right one, conflict was inevitable. In this study I 
advocate a degree of rehabilitation for Scholte, in assessing his views in this period 
in The Netherlands. In the historical literature concerning this period, for example 
in the writings of C. Veenhof, Scholte is dismissed as an independent (someone who 
doesn’t want ties with other churches in a federation) and a Labadist (someone who 
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wants a church of exclusively born-again believers). In this study I provide, I belie-
ve, sufficient evidence that Scholte wholeheartedly agreed with Reformed doctrine. 
Regarding church structure, he chooses--like Van Hall and Wormser--for a congre-
gational model, but certainly not without a federation. 

However, in my opinion, Scholte made a mistake with his personal attack on Van 
Velzen, whom he had first recognized as sharing the same views: for example, both 
were--contrary to De Cock--against the role of the lay preachers (‘oefenaars’). Van 
Velzen had defended Scholte against De Cock in the case of Scholte’s preamble to the 
Utrecht Church Order 1837. 

Scholte’s attack of Van Velzen stemmed from his perception that Van Velzen was 
power-hungry, leading him to change his views in order to achieve his own goals. 
Scholte seems to be confirmed in this view through his correspondence with Rev. 
R.W. Duin, who had collided in Friesland with Van Velzen. 

6  Building up church life

In this section, a description of church life in the Secession Church focuses on issues 
surrounding church services (preaching, the sacraments, church weddings, fasting 
and prayer-days), as well as issues that affected the practice of day to day faith. 

Five sermons of Scholte and six of Van Velzen were examined. In their preaching 
they used a simple classification system, based on the early Further Reformation: 
the hearers in the congregation were distinguished as those under conviction of 
sin (‘bekommerden’), those with assurance of faith (‘verzekerden’), and the uncon-
verted (‘onbekeerden’). Each category was addressed separately in the sermon. It is 
noteworthy that the differences in the preaching of Scholte and van Velzen were 
significantly less important than both of them seem to feel. Van Velzen, like Schol-
te, also appeals to God’s promises, and encourages a practical Christian life, while 
Scholte gave attention to the presence of sin and guilt as well.

Concerning Baptism and Lord’s supper, the most striking conclusion is that the 
Secession Church, despite the pietistic background of the conventicles, was not 
characterized by the phenomenon of the so-called ‘avondmaalsmijding’ (i.e. avoi-
ding the Lord’s Supper). This phenomenon later became typical for some strict Re-
formed Churches (like the Gereformeerde Gemeenten) in The Netherlands.

The church ceremony for Weddings followed the practice of the historic Refor-
med Church, and took place during a regular church service. If a minister was not 
available, an elder would lead the ceremony. 

The Seceders joined the tradition, originating in the 16th century, to call for Days 
of Fasting and Prayer, inspired by the Old Testament. They took place on the follo-
wing occasions: prior to a Synod, at the occasion of the calling of a pastor, and in 
the case of serious epidemics threatening the lives of humans or livestock. A day 
of prayer and fasting was considered to be a ‘sabbath,’ according to the ministers, 
so work was banned. The Amsterdam consistory, however, found this not feasible 
on a weekday: it could get church members in trouble with their employers. In their 
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view, only the government had authorization to ordain such days and to stop all 
business and work. 

The Amsterdam consistory invested a lot of time and energy in Catechetical in-
struction, for a variety of different audiences. Older members received lessons as 
well, since there was very limited knowledge of the Reformed confessions, due to a 
lack of teaching in the Dutch Reformed Church.

The Seceders dedicated much of their financial resources to their own Christian 
elementary school (‘diaconieschool’). They thought this necessary, because the pu-
blic school curriculum was based merely on a general belief in God and on leading a 
virtuous life. Unlike elsewhere, the City Council collaborated wholeheartedly with 
this effort and provided the appropriate licenses required for the school. There seem 
to be two reasons for this: firstly, the existence of a Roman Catholic parish school in 
Amsterdam; secondly, the City Council had always disagreed with the persecution 
policy of the King and the ministers in The Hague. Now they were provided with an 
opportunity for doing things their own way, as the municipality was authorized to 
do so. For many years this Christian elementary school was the only one among the 
Secession churches. 

In Ethics the Dutch Reformed Church and the Secession Church shared some 
opinions regarding certain subjects: for example, a social conservatism, opposing 
people who refused to remain in the social position God had supposedly put them 
in; and a rejection of the ‘loose living’ excesses connected with attending traveling 
fairs (‘de kermis’). But there were other themes as well, through which the Seceders 
attempted to show their identity as the true church, over against the Dutch Refor-
med Church. As ‘mark of the true Church’ (Belgic Confession, Art. 29) the Seceders 
were keen to maintain a pure disciplinary practice. They did so mainly by practicing 
strict Sunday observance. Following the Further Reformation and the Puritans, the 
Sunday was considered to be a replacement of the Sabbath. The consistory debated 
often about the question: what is to be considered necessary work for a regular Sun-
day and what is not? For example, if a mother would have to use a horse and carriage 
to attend the baptism of her child, some members of the consistory and a part of the 
congregation preferred her staying at home. The influence of the Further Reforma-
tion and the Puritans was also visible in the resistance against everything that had 
to do with fashion, jewelry, hairstyles and entertainment.

The practiced faith of the Seceders is explored in this study focusing on what was 
commonly sung in church, that is, predominantly the Psalms (as recommended by Cal-
vin and his followers), and further on how they dealt with the issues of suffering and 
death. In connection with this, Wormser’s reflections on a cholera epidemic showed 
that he too found it difficult to let go of earthly life and to put his trust completely in God.

The Seceders financed their own Relief for the Poor  In order to be acknowledged 
by the Crown, they promised never to claim any public funds, in spite of the fact that 
they even paid taxes to finance churches of other denominations. Needy members 
who wished to apply for financial aid came to the weekly meetings of the diaconate. 
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They were asked to explain their request for support. For eligibility, church mem-
bership was required. Aid was granted in the case of inadequate income, disability, 
or illness. In the winter there were significantly more members helped financially 
than in the summer, due to the harsh weather conditions. The assistance provided 
had a variety of forms: money, free education, food, clothing, bedding, footwear, 
peat for heating and cooking, medical care, and providing half the cost of a funeral. 
Further the diaconate arranged to place the sick and elderly in a special houses for 
such people. Internal care for orphans was arranged. From 1850 onward the finan-
cial situation improved a lot. Plans for a private orphanage were realized in 1864. 
The revenue sources for the work of the diaconate were the collections in church 
services and at the houses operated by the church, and further, seats rentals in the 
church building, gifts, and bequests. Although the community was financially in 
dire straits until 1850, the diaconate generously helped fellow believers elsewhere if 
they were affected by calamities. 

7  The position of the Secession Church compared to other denominations, 
and missionary activities   

The Secession Church had an isolated position in relation to other churches and 
groups in Amsterdam. Van Velzen played a major role in establishing this isolati-
on. With his roots in the Dutch Reformed Church, he viewed the Secession Church 
as the legitimate continuation of the old Dutch Reformed Church. In his view, the 
Dutch Reformed Church had lost its legitimacy by departing from the Reformed 
confessions. He stated that Christ had revealed Himself again in the Secession 
Church, and only there. He even went so far as to claim that before the Secession 
there was no Church of Christ to be found in The Netherlands. Van Velzen’s ecclesio-
logical convictions excluded any cooperation with orthodox kindred spirits outside 
the Secession Church.

That became clear in relation to the ‘Gereformeerde Gemeente onder het Kruis’ 
(the Reformed Church under the Cross) in Amsterdam, which was founded inde-
pendently of the Secession Church. According to Van Velzen the members of the 
Reformed Church under the Cross had broken with the true Reformed Church (i.e. 
the Secession Church) and ought to return immediately. Moreover, their ministers 
had been ordained illegally, in his view.

Furthermore, Van Velzen could not really appreciate the resurgent orthodoxy in 
the Dutch Reformed Church of Amsterdam as this became visible in the ‘address 
movement’ in the early 1840’s. Van Velzen argued consistently: even if some local 
Dutch Reformed ministers preached biblically, a Dutch Reformed congregation was 
part of a federation which was led by a corrupt Synod which had abandoned the tea-
ching of the Reformed confessions.

Van Velzen’s church vision also led him to condemn other offshoots and indepen-
dent church plantings, for example the communities that arose around Jan de Lief-
de and Woutherus Bekker.
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The only form of personal contact with non-Seceders he had was with C.H.W. Pau-
li and C.A.F. Schwartz, two evangelists from England who were sent to Amsterdam 
for the evangelization of the Jewish people. But this did not result in further coo-
peration, because Pauli and Schwartz refused to give up cooperation with kindred 
spirits in the Dutch Reformed Church.

Like the Dutch Reformed Church, the Secession churches were stongly anti-papist. 
This became evident when the pope seized on the Dutch constitutional separation of 
church and state in 1848 to attempt to recover the lost Roman Catholic church struc-
tures in The Netherlands. As a result, an anti-papist storm raged over the Netherlands 
in 1853, and an ad hoc coalition was formed of various Protestant denominations in 
Amsterdam, in which the Seceders wholeheartedly participated as well.

Finally, I describe the results of my investigation as to the extent to which the Am-
sterdam Seceders made an effort to carry on evangelism and missions. From the 
1840’s and onward, Amsterdam was full of initiatives in these areas, but initially 
the Seceders refused invitations to participate in cooperative activities such as joint 
prayer meetings or collecting money for Bible distribution. Compared to the initia-
tives by Jan de Liefde and T.M. Looman  (‘de Verbreiding’ (the Spreading (of the Go-
spel))-- an orthodox group which evangelized within the Dutch Reformed Church), 
the Secession Church did not make use of the opportunity to spread the Gospel. At 
his farewell address, Van Velzen stressed above all the unique position of the Seces-
sion Church with respect to the other denominations. However, in the late 1850s 
there were clear signs of a growing missionary awareness.1

1 Met dank voor de vertaling aan drs. Kim Batteau.
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I PRIMAIRE BRONNEN 

A Archiefmateriaal NHK

Hervormde Gemeente Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam, Arch. 181)
inv. nr. 36   Protocollen van den bijzonderen KR [BKR] 1833-1843
inv. nr. 77   Ingekomen Stukken bij den Bijzonderen Kerkeraad
inv. nr. 80  Ingekomen stukken 1840-1843 
inv. nr. 87   Brieven van afscheiding 
inv. nr. 181  Brieven van afscheiding 
NB: de Acten van het hervormd Presbyterium Amsterdam 1834-1841 bevinden 
zich abusievelijk in het archief van de Geref. Kerk, Toegang 743.

Hervormde classis Amsterdam (Stadsarschief Amsterdam, Arch. 379)
Geraadpleegde inventarisnummers:
inv. nr. 250  Acta van de vergaderingen van de classis 1817-1859
inv. nr. 254  Acta van de vergaderingen van het classicaal bestuur 1816-1843
inv. nr. 255  Acta van de vergaderingen van het classicaal bestuur 1844-1864
inv. nr. 261  Ingekomen stukken classicaal bestuur 1816-1817
inv. nr. 271  Ingekomen stukken classicaal bestuur 1835-1837
inv. nr. 272  Ingekomen stukken classicaal bestuur 1838-1840
inv. nr. 273  Ingekomen stukken classicaal bestuur 1841-1843
inv. nr. 484  Verslagen van de schriftelijke kerkvisitatie, door 

kerkeraden ingediend bij ClB 1834
inv. nr. 485   Verslagen van de schriftelijke kerkvisitatie, door 

kerkeraden ingediend bij ClB 1835
inv. nr. 486   Verslagen van de schriftelijke kerkvisitatie, door 

kerkeraden ingediend bij ClB 1836
inv. nr. 698  Met attestatie ingekomen leden 1818-1836  
inv. nr. 721  Met attestatie vertrokken leden 1830-1851

Acta Provinciaal Kerkbestuur NHK 1571 – 1951 (Noord-Hollands Archief, Arch. 119)
inv nr. 23, 26, 62-65 Acta Synode Noord-Holland 1795-1810 
inv. nr. 148-149 Acta PKB 1816-1817
inv. nr. 162-176 Acta PKB 1830-1845
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inv. nr. 211-212 Reg. ingekomen stukken 1816-1861
inv. nr. 214 Reg. uitgaande stukken 1828-1860
inv. nr. 218  Handelingen 1816-1829
inv. nr. 219 Handelingen 1830-1836
inv. nr. 220 Handelingen 1837-1851
inv. nr. 307 Bezwaren rond AR 1816

B Archiefmateriaal CAGK Amsterdam1

Archief van de Gereformeerde Kerk A en rechtsvoorgangers 
(Stadsarchief Amsterdam: toegang 743A)

inv. nr.  1  Notulen kerkenraad 1835-1837
inv. nr.  2  idem 1837-1839
inv. nr. 3  idem 1840-1841
inv. nr. 4  idem 1842-1844
inv. nr. 5  idem 1844-1848
inv. nr. 6  idem 1848-1852
inv. nr. 7  idem 1852-1855
inv. nr. 8  idem 1855-1857
inv. nr. 9  idem 1857-1859
inv. nr. 10  idem 1859-1863
inv. nr. 11  idem 1863-1869
inv. nr. 25  Copieboek van uitgaande brieven van de kerkenraad1835-1839
inv. nr. 26  idem 1839-1847
inv. nr. 27  idem 1847-1851
inv. nr. 28  idem 1851-1854
inv. nr. 29  idem 1863-1864
inv. nr. 31  Ingekomen stukken bij de kerkenraad 1857-1880
inv. nr. 37  register diakenen 1835-1890
inv. nr. 38  register ouderlingen 1835-1891
inv. nr. 39  register predikanten 1839-1883
inv. nr. 43  Doopboeken en registers van doopbedieningen 1836-1890
inv. nr. 44  Registers van huwelijksinzegeningen 1840-1881
inv. nr. 73  Register van overledenen 1838-1861
inv. nrs. 74-95 Alfabetische lidmatenregisters 1835-1882
inv. nr. 140  Alfabetisch register met de namen van kinderen die met hun 

ouders uit andere kerkgenootschappen zijn overgekomen 
naar de Christelijke Afgescheidene Gemeente later de 

1  Hieronder wordt de omnummering gevolgd die in dit archief in 2013 is aangebracht. Het archief van de 
diaconie en de brieven van Anna Oldekamp zijn van inventaris nummer veranderd.  Een inventaris van 
het archief Gereformeerde Kerk Amsterdam is digitaal beschikbaar: https://stadsarchief.amsterdam.nl/
archieven/archiefbank/overzicht/743a.htmlcs
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Christelijke Gereformeerde Gemeente 1835 – 1896
inv. nr. 140A  Register van handtekeningen van afgescheidene der 

Nederlandsch Hervormde Gemeente 1836 – 1839 
inv. nr. 144 Notulen van de vergadering van de diaconie1849-1853 
inv. nr. 145 idem 1853-1857 
inv. nr. 146 idem 1857-1860
inv. nr. 147 idem 1860-1865
inv. nr. 148 idem 1865-1868
inv. nr. 160  Notulen van de vergaderingen van de commissie belast met 

het toezicht over kerkgebouwen en goederen 1855-1857
inv. nr. 161 idem 1858-1865
inv. nr. 161  Bestek en voorwaarden, met bijlage voor het bouwen van een Nieuwe 

Kerk ten behoeve van de Christelijk Afgescheiden Gemeente 1857 
inv. nr. 172  Lijst van inschrijvers voor de geldlening ten behoeve van het 

kerkgebouw staande op de Keizersgracht tussen de Leidsche- en 
Spiegelstraat, Buurt X nr. 707 en 708a (betreft het jaar 1857)

inv. nr. 173  Testamenten en schikkingen ten bate van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk, met retroacta (1764, 1832) 1837-1893

Diaconie
inv. nr. 176  Stukken betreffende het verstrekken van een lening 

aan H. van der Woude, schipper te Amsterdam 1860-1861
inv. nr. 178  Kwitanties, verband houdende met vonnissen en 

boeten van afgescheidenen 1836-1839
inv. nr. 179 Kasboeken 1842-1862  
inv. nr. 180 Idem 1863-1868
inv. nr. 197A  ‘Bedeelingsgrootboek’. Ingedeeld naar de wijken, met vermelding van 

namen, adressen, geboorte- en huwelijksdata, met naamindex.1850-1870
inv. nr. 198 ‘Armen-administratieboek’; kasboek ten behoeve van de armen.1860-1866
inv. nr. 199  Manuaal van de armenadministratie, met 

alfabetische trefwoordenindex.1867-1879
inv. nr. 200  Afschriften van tabellen betreffende de aantallen 

ondersteunden en de inkomsten en uitgaven 1869-1892
inv. nr. 201  Kasboek van de zomer- en winterbedelingen, met vermelding van de 

namen van de bedeelden en het soort steun dat zij kregen 1869-1884
inv. nr. 203  (Huishoudelijke) reglementen van het wees-, oude mannen- en oude 

vrouwenhuis van Christelijk Gereformeerde Gemeente 1881-1882

Overig
inv. nr. 209  Afschriften van brieven van een dienstmeisje aan haar familie 1835-1837
inv. nr. 210  ‘Boek van de Psalmen en Gezangen bij de Hervormde Kerk van 

Nedederland in gebruik’, met in handschrift: aan den kerkeraad der 
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Nederlands gereformeerde kerk (doleerende) te Amsterdam 1856
inv nr. 211   ‘De Heidenbode’ uitgave van de Nederlandsche 

Gereformeerde Zendings Vereeniging 1861-1869
inv. nr. 213  ‘Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jesus Kristus’, 

uitgave van het Nieuwe Testament in het Surinaams 1864 
inv. nr. 220  ‘De afscheiding, 50 jarig gedenkfeest der christelijke 

gereformeerde kerk’, door J.A.G. de Waal 1884 
inv. nr. 225  ‘Handleiding ten gebruike van hen die onderwezen worden in 

het kort begrip der christelijke religie’, door H. de Cock 1885

Toegang 743C  Gereformeerde Kerken in Nederland; 
Classis Amsterdam en rechtsvoorgangers

inv. nr. 1   Ingekomen brieven bij de classicale vergadering van 
de Christelijke Afgescheiden kerk 1865

inv. nr. 2   Notulen van het Presbyterium, met achterin een beknopte index 1800-1841
inv. nr. 3  Notulen Classis Amsterdam 1850-1854
inv. nr. 4  idem 1855-1861
inv. nr. 5  idem 1861-1867
inv. nr. 50  Kopieboek van uitgaande brieven 1847-1859 
inv. nr. 56   Huishoudelijke reglementen van de Christelijke Afgescheiden 

gemeenten, met bijlagen, bijeengebracht door ds. S. van Velzen 1864

Archief van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Noord-
Holland (Noord-Hollands Archief, Toegang 272).

Provinciale Kerkvergaderingen van Noord-Holland (en Utrecht) van de Christelijk 
Afgescheiden of Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 1840-1869
inv. nr. 1   1840, 29 mei – 1846, 3 sept.
inv. nr. 2   1846, 17 nov. – 1851, 1 apr.
inv. nr. 3  1854, 5 sept. – 1868, 29 apr.
inv. nr. 5  Brievenboek, 1840-1861 

Acta landelijke synoden CAGK en GGohKr

Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijk 
Afgescheidene Gereformeerde Kerk 1836-1869 met stukken betreffende 
de synode van 1843, bijlagen en registers (Houten/Utrecht 1984)

Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde 
Kerk onder het Kruis 1844-1869 (Leusden Dienstencentrum 1981)

C Overig archiefmateriaal
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Kompleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. 
Herv. Kerkgenootschap van de leeraren H.P. Scholte e.a. I en II  (Kampen 18842)

F.L. Bos, Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1837 I-IV (Kampen 1939-1946)

Réveil-archief (bibliotheek UvA) 
- Verzameling W. de Clercq
-  Dagboek (‘Mémoires’) Willem de Clercq (digitaal te raadplagen op 

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/declercq/
- Verzameling I. da Costa
- Verzameling C.A.F. Schwartz

HDC (VU Amsterdam)
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
- Archief J.A. Wormser
-  Archief H. Höveker (o.a. drie onuitgegeven biografische geschriften 

van Henricus Höveker De erfenis der familie Höveker)
- Archief Budde
-  een aantal brieven van Wormser en zijn familie bevindt zich in het archief 

Budde, dat door dhr. J.P. Verhave is overgedragen aan het HDC2 

Kampen, Gemeentearchief 
- Familiearchief Hendrik de Cock

Familiearchief, in particulier bezit
- Archief De Moen

Archief Weteringkerk 
- Overgegaan in 1878 van CAGK naar Vrije Evangelische Gemeente (archief aldaar)
- Doopboek 4.11.1849-9.12.1894
- Ledenboek (1850-1881) 
-  Keerboek (oudste ledenregister, voorzijde alfabetisch ledenregister, 

achterzijde bevat aantal bijzonderheden over de leden)
- Vijf handgeschreven teksten van Hendrik Stiegheuver (als lid aangenomen in 1859)

Stadsarchief Amsterdam
Archieven van de rechtbank van eerste aanleg Amsterdam (Toegangsnr. 5074)
Inv nr. 70-73Supplement op de Rechterlijke Archieven van de Correctionele Rechtbank van
Amsterdam 1811-1838
- Inv.nr. 209-214 Vonnissen in correctionele zaken 1836-1837 

2  Met dank aan dhr. J.P. Verhave voor inzage in deze collectie brieven. Helaas ontbreken in deze verzameling 
een aantal belangrijke brieven van Wormser over de kerkelijke situatie in Amsterdam. Mogelijk hebben 
deze brieven gefungeerd als rondzendbrieven en zijn ze zo verloren gegaan.
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- Inv. nr. 217-219 Chronologisch register correctionele vonnisen
- Inv.nr. 547-550 Processtukken van criminele appel-zaken 1836-1838
- Inv. nr. 559  Alphabetische Klapper op de processtukken 

van criminele appelzaken 1826-1838
- Het Algemeen Handelsblad (op microfiche)
- Deliberatieboek B&W 1835-1840
- Omnummerregister. De nummers van de woningen in Amsterdam zijn sinds 1795 
drie keer gewijzigd; via het Omnummerregister is het huidige nummer gemakkelijk te 
achterhalen, zie: www.amsterdam.nl/stadsarchief/downloads/omnummerregister/ 

Noord-Hollands Archief (Haarlem)

Archief Arrondissementsrechtbank Amsterdam 1838-1900 
(verving op 1 okt. 1838 de rechtbank van eerste aanleg) 
Otten, F.J.M., Archief van het provinciaal bestuur van Noord-Holland 1814-1850 (Haarlem 1984)
Archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 
kabinetsarchief van de Gouverneur  (Toegang 16)
periode 1815-1850
inv. nr. 2835  Stukken betreffende de separatisten  

Band I: separatisten Amsterdam 1837-1838; separatisten ‘s-Graveland 1838; 
separatisten Hilversum 1836; separatisten Huizen 1836-1837; separatisten 
Marken 1838; separatisten Nieuwer Amstel 1837; separatisten Urk 1836-1838; 
separatisten Zaandam 1836-1838 
Band II: separatisten Amsterdam 1837; onlusten te Amsterdam 1836-1837 
Band III: separatisten Amsterdam 1836; instructiën; stukken 
omtrent de separatisten van de Hervormde Godsdienst

Inv. nr. 2904 Veertiendaagse rapporten van de gouverneur aan de koning 1840-1844
Inv. nr. 2907  Wekelijkse rapporten van de gouverneur aan de 

minister van Justitie en Binnenlandse zaken
Inv. nr. 2893 Jaarverslagen van de gouverneur aan de koning 1836-1849

Nationaal Archief Den Haag3

Archief departement van Justitie 
Archief departement van Hervormde Eredienst 
Archief departement van Binnenlandse zaken 

3   Van de hieronder genoemde ministeries zijn relevante archiefstukken veelal opgenomen in: F.L. Bos, 
Archiefstukken I-IV. Zie verder: H. Bonder, Inventarissen van de departementsarchieven van betreffende 
eerediensten 1805-1870 (’s-Gravenhage 1931).
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D Brievencollecties4

Gunning J.H.zn., J.H., H.J. Buddingh. Leven en arbeid (Rhenen 19092)
Groen van Prinsterer, G., Brieven van mr. Isaäc da Costa I (1830-1849), II (1850-1855),
 III (1856-1860), (Amsterdam 1872, 1873, 1876))  
Groen van Prinsterer, G., Brieven van J.A. Wormser I (1842-1852), II (1853-1862)
 (Amsterdam 1874, 1875)  

[te raadplegen op: www.dbnl.org.tekst/worm009brie02_01/downloads.php]
Groen van Prinsterer, G., Schriftelijke nalatenschap. Derde deel. Briefwisseling II (1833-1848); RPG 114, 

uitgegeven door C. Gerretson en A. Goslinga, voltooid door J.L. van Essen (’s-Gravenhage 1964)
Groen van Prinsterer, G., Schriftelijke nalatenschap. Briefwisseling 1808-1876 I (1808-1833), II 

(1833-1848) (http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/groen_briefwisseling/)
Kluit, M.E., Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa. Bloemlezing 

uit onuitgegeven brieven, berustende in het Réveil-Archief te Amsterdam, 
samengesteld en ingeleid door M. Elisabeth Kluit (Baarn 1938)

Rüter, A.J.C., Rapporten gouverneurs in de Provinciën 1840-1842. Eerste 
deel. Periodieke  Rapporten 1840-1842 (Utrecht 1941)

Smits, C., De Afscheiding van 1834 III. Documenten uit het archief ds. H.P. 
Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. (Dordrecht 1977)

Smits, C., De Afscheiding van 1834 V. Documenten uit het archief ds. H.P.  Scholte, 
bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. (vervolg) (Dordrecht 1982)

Smits, C., De Afscheiding van 1834 VI. Het Réveil en ds. H.P. Scholte. Correspondentie (Dordrecht 1984)
Stellingwerff, J., Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit 

de prairie van Iowa 1846-1873 (Amsterdam 1975)
Verhave, J.P., ‘Onbekende brieven van Amsterdamse emigranten’, 

in: De Hoeksteen 13e jrg., nr. 1 (febr. 1984) 16-21

E Boeken, brochures, tijdschriften, preken

Adressen ingediend door de Gemeente Jesu Christi te Amsterdam, welke zich om 
der consciëntie wille heeft afgescheiden van het sedert 1816 bestaand Hervormd 
Kerkgenootschap. Met eene voorrede door H.P. Scholte (’s-Gravenhage 1835)

Albrecht, J.H., Broederlijke aanmerkingen op den Herderlijken Brief, van al de Leeraars der 
Hervormde Gemeente te Amsterdam. Aan de uitverkorenen hier en elders (Amsterdam 1836)

Alphonsus van H., Open brief aan Dr. L. S. P. Meyboom: naar aanleiding van Prof. Hofstede de Groots 
leerrede, gehouden in de Westerkerk den 7den September 1856 te Amsterdam (Amsterdam 1856) [i]

Bazuin, De. Gereformeerde Stemmen uit de Christelijke Afgescheidene Kerk in Nederland 1-36 (1853-1888)
Bekker, Woutherus, Eens Christens reize naar het land van Immanuël (Amsterdam 1860)

4  Enkele opmerkingen hierbij: helaas is de correspondentie gericht aan Van Velzen vernietigd, deels door 
hemzelf en deels na zijn dood. Zie J.W.A. Notten, Avondstemmen – Opstellen van wijlen Prof. S. van Velzen 
(Leiden 1897) 178. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de brieven van Worser aan Van Hall. Wormser vroeg 
aan de ernstig zieke Van Hall om vernietiging van de door hem gezonden brieven (Wormser aan Van Hall, 
13.7.1838 (afschrift in Wormser-archief, HDC). Voor wat de niet gepubliceerde brieven betreft zij verwezen 
naar de zeer nuttige bijlage 2 van M. te Velde, Anthony Brummelkamp (1811-1888) (Barneveld 1988) 480-537, 
met een uitputtende lijst van correspondentie in kringen van Afscheiding en Réveil.
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Bekker, Woutherus, Herinneringen aan de dagen van ouds of eenige beknopte overdenkingen van 
des Heeren wegen, gehouden met den weleerwaarden heer Woutherus Bekker evangeliedienaar 
te Weesp, Hazerswoude enz. door hem zelf beschreven en uitgegeven door een vriend en 
liefhebber van waarheid, en dienstknecht van Jezus Christus (Amsterdam 1849)

Bekker, Woutherus, Open brief en uitdaging aan den Heer H.J. Buddingh te 
Goes, zich noemende Bedienaar des Heiligen Evangeliums. Gevolgd door eene 
verdediging van de Godheid des Heeren Jezus Kristus (Amsterdam 1868)

Bekker, Woutherus, Tien kinderpreektjens voor eenvoudigen, over Johannes VI: 61b (Amsterdam z.j.) 
Bos, F.L., Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 deel I-IV (Kampen 1939-1946)
Brink, A. van den, Het zichzelven verdrukkend Sion in Nederland onder het oordeel Gods 

beschouwd in eene klagte tegen het onregtvaardig uitoefenen der kerkelijke tucht, en deszelfs 
verwoestende gevolgen in de Chr. Afgesch. gemeente te Amsterdam (Amsterdam 18424)

Broes, W., De geschiedenis der Engelsche Hervormde Kerk vergeleken met die 
der Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan  I, II (Delft 1825)

Broes, W., Geschiedkundig onderzoek over de vereeniging der 
Protestanten in de Nederlanden (’s-Gravenhage 1822) 

Brummelkamp, A., Verslag van de Vergadering van opzieners der gemeente Jesu 
Christi, gehouden den 6 en 7 maart 1840 te Amsterdam (‘s-Gravenhage 1840)

Brummelkamp, A.; S. van Velzen en A.C. van Raalte, Opwekking ter afzondering van eene dank-, 
vast- en bededag, welke dag is besloten door de onderscheidene provinciale synoden der gemeenten 
Jesu Christi in Nederland, en vastgesteld op den 20sten september 1837 (Amsterdam 1837)

Capadose, A., Des Christens wettelijke strijd, of, De ware belangen der 
Hervormde Kerk (Den Ouden Amsterdam 1827)

Capadose, A., Aan mijne geloofsgenooten in de Nederlandsche Hervormde 
Gemeente te s-Gravenhage (’s-Gravenhage 1843)

Capadose, A., Ernstig en biddend woord aan de getrouwe leeraren der 
Hervormde Kerk in Nederland, betreffende den tegenwoordigen toestand 
van de kerk en derzelver synodaal bestuur (Amsterdam 1835)

Capadose, A., Omstandig verhaal van de wederroeping der benoeming van den heer Hermanus 
Brasz: als ouderling der Nederlandsche hervormde gemeente te Amsterdam, met bijgevoegde 
aanmerkingen betreffende den toestand der vaderlandsche kerke (Den Ouden Amsterdam 1825) 

Christelijk Maandschrift, maandelijkse uitgave van de hervormde 
predikanten van de ring Amsterdam; er verschenen vier series:

 -  Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand. Uitgegeven 
door de Ringsvergadering van Amsterdam (1822-1826);

 -  Nieuw maandschrift voor den beschaafden stand (1827-1836);
 -  Maandschrift voor christenen van den beschaafden stand (1837-1846)
 -  Maandschrift voor den beschaafden stand ter bevordering van 

bijbelkennis en christelijk leven (1847-1859).
Cock, H. de, Besluiten van de Nationale Dordsche Synode gehouden in 

den jare 1618 en 1619 te Dordrecht (Groningen 1833)
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Cock, H. de, Ernstige en hartelijke toespraak aan mijne landgenoten in deze zorgvolle en 
droevige dagen, vooral met betrekking hunner eeuwige belangen (Veendam 1834)

Cock, H. de, Wederleggende beschouwing en ontwikkeling van 
het leerstuk des H. Doops (Veendam 1837)

Compleete uitgave van de officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. 
Herv. Kerkgenootschap van de leeraren H.P. Scholte, A. Brummelkamp, S. van 
Velzen, G.F. Gezelle Meerburg en Dr. A.C. van Raalte (Kampen 1884)

Costa, I. da, Adres ter gelegenheid van het beroep van dr. L. S. P. Meyboom bij den Kerkeraad der 
Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam ingeleverd (Höveker Amsterdam 1853) [iG]

Costa, I. da, Bezwaren tegen den geest der eeuw (Leiden 1823)
Costa, I. da, Geestelijke Wapenkreet (Rotterdam 1825)
Costa, I. da, Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het Adres aan 
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Couprie, Jacob  31, 41, 79, 85, 87–91, 95, 96, 129, 

145, 150, 158, 159, 163–165, 173, 174, 191, 198, 
199, 205, 209, 214, 215, 237, 238, 241, 243–246, 
248, 252, 308, 313–315, 328, 360, 366, 379, 383, 
384, 406, 435, 505, 506

Cowper, W.  121
Cramer, dr.  439
Cramer, W.D. (burg. A’ dam)  230, 233, 238, 439
Credner, prof. dr. K.A.  51, 52
Cremer, J.  450

D

Daman  381
Darby, John Nelson  349, 350, 351
Davenantius, Joan  446
Deddens, prof. drs. D.  78, 179, 180, 277, 297, 349, 

369, 393, 466
Dedelhof (oefenaar)  168
Dekkers, Elisabeth  491
Delvendiep  112, 263
Dermout, I.J.  44
Descartes, René  61, 62
Deteleff, C. 32, 33, 78, 79, 86, 87, 96, 135, 142, 147, 

153, 158, 159, 160, 161, 164, 173, 174, 230, 232, 
237, 242, 250, 251, 252, 261, 262, 263, 280, 383, 
491, 505
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Detmar, ds. D.A.  92, 153, 154, 155, 166, 167, 335
Deuring, Charlotte Georgina  491
Deursen, prof. dr. A.Th. van  384, 404
Dickson, David  133
Diderot, Denis  61
Diekenga, J.I.  334
Diepgrond, Neeltje  399
Dijk, ds. J. van  96, 456
Dijk, Maartje van  96
Dijksterhuis, ds. P.M.  320
Dionysius de Areopagiet  126
Doomer, Dirk  158, 491
Does, J.C. van der  102, 103, 297
Dominicus, Catyrina  491
Donker Curtius, H.H.  49, 219, 220
Doornhouwer, G.  198, 334
Dosker, Nikolaas Hermanus  391
Drummond, Henry  178
Driessen, ds.  85
Driessen, prof. dr. A.  41, 171
Dubois, dr. O.W.  185, 204
Duin, ds. R.W.  92, 127, 249, 311, 313, 314, 315, 316, 

317, 326, 336, 404, 421
Dunnewind, E  387
Durham, James  133, 350
Dwars, W.A.  43

E

Erskine, Ebenezer  145, 146, 262, 274
Erskine, Ralph  124, 146, 148, 262, 266, 327, 368
Eckhout, Lambertus  434
Edelman, J.C. (verlichtingsfilosoof)  45
Edwards, Jonathan  262
Eekhout, Matje  491
Eerenbeemt, dr. H.F.J.M. van den  430
Egeling, F.W.  101, 259, 261, 263, 333, 335
Egeling, ds. Lucas  35, 261, 299, 483
Eigenhuis, Gerrit  420
Eijnatten, dr. Joris van  149, 222, 379, 415, 442
Eik, J. van  184
Eijkmans, A.M.  160, 491
Elevelt, H.  96

Ellerbroek, G.  316
Elsnerus, prof. Gijsbertus Matthias  42
Emmelot, Johanna  491
Empaytaz, Henri-Louis  178, 349
Engels, ds. R.  54, 202, 337
Ens, ds. J  118
Erasmus, Desiderius  57, 473
Erskines  84, 148, 462
Eswijler, J.  126
Eusebius (pseudoniem)  46, 488
Evenhuis, dr. R.B.  22, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 53, 92, 

93, 181, 184, 185, 186, 223, 226, 259, 260, 277, 
394, 402, 413, 442, 474

Everard, J.  124, 125, 126
Evers, ds. A.  414, 415
Eversdijk, ds. W.  118, 124, 137, 138, 262
Ewijck, mr. D.J. van (gouverneur NH)  225
Exalto, dr. John  147, 150, 161, 162, 163, 167, 172, 

414
Exalto, drs. K  118, 123, 125, 126, 129, 132, 134, 153, 

171, 267, 292, 301, 353, 380

F

Fabius, ds. J.C.  55, 59, 64, 66, 69, 71, 75, 211, 469, 
477, 478

Feen, ds. Bartout van der  93
Feen, Z.H. van der  19, 75, 91–94, 106, 215–217, 220
Feisser, dr. J.E.  354, 444, 445
Flesch, S.M.  435
Fliedner, Theodor  420
Florijn, H.  118, 137, 459
Francke, August Hermann  171
Francken, Aeg.  124, 142, 143, 155, 161, 384
Fruin, prof. dr. R.  34
Fruytier, ds. J.  118, 124, 139, 140, 141, 145, 155, 167

G

Gaay Fortman, Bas de  177, 180, 185, 187
Gäbler, prof. dr. Ulrich  177, 178, 180, 181, 350, 

393, 454
Gansfort, Wessel  57
Gardenier, ds. W.  324
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Gast, dr. C. de  107, 108, 109, 110, 467
Gaussen, Louis  183, 262, 351, 455
Geert Grote  57
Gefken, mr. J.W.  192, 306, 394, 395
Gelderen, drs. Jaap van  19, 22, 298, 299, 300, 463
Genderen, prof. dr. J. van  118, 134, 136, 137, 144, 

148, 353, 378
Gentman, C.  125
Gerben, Jan  491
Gerretson, prof. dr. F.C.  223
Geul, Engbert  164, 255, 280
Gewin, E.E.  34, 180
Gezelle Meerburg, ds. G.F.  81, 126, 230, 236, 286, 

289, 310, 339, 428
Gieseler, prof. dr. J.C.L.  51, 52
Gijssel, ds. F.A. van  436
Gildemeester, H.  184, 199
Gillespie, George  351, 462
Gispen, ds. W.H.  128, 256, 257, 258, 325, 407, 412
Gobius du Sart, ds. J.J.  343
Goethe, Johann Wolfgang von  62
Golverdinge, J. van  92, 168, 226, 264, 276, 281, 

282, 301, 369, 384, 410, 435, 491
Gonthier, Jean  178, 349
Goodwin, Thomas  128, 133
Goor, ds. Klaas Jans van  357
Gorsel, W. van  153
Goslinga, prof. dr. A.  31, 455
Gouge, W.  122
Graaf, De  185
Graaff, L. de  337
Graafland, prof. dr. C.  49, 55, 118–121, 123, 125, 

126, 129, 130, 132, 134, 136, 140, 145, 147– 151, 
170–172, 267, 292, 301, 353, 378, 396

Greef, dr. W. de  448
Grevelink, J. (commissaris van politie)  158, 231
Gent, Grietje van  491
Gram, Maria de  491
Griffin, A.  313, 314
Groe, Eva van der  118, 147
Groe, ds. Theodorus van der  118, 120, 121, 124, 

127, 146–150, 152, 153, 155, 164, 169, 171, 262, 

286, 353, 354, 361, 366, 381, 459
Groen van Prinsterer, mr. Guillaume  50, 53, 54, 

57, 94, 135, 180, 182, 185, 189–192, 194– 196, 198, 
200–203, 207, 217, 226, 227, 240, 242, 244, 245, 
259, 260–262, 333–335, 337–340, 342–347, 385–
388, 390, 393–395, 397, 412, 443, 454, 468, 473

Groen van Prinsterer-Van der Hoop, E.M.M.  260
Groenenberg, Herman  491
Groenendijk, Jacob  420
Groenendijk, prof. dr. L.F.  118, 122, 138, 154, 281, 

384, 402
Groenendijk, Nicolaas  391
Groenewegen  (algemeen) 118, 124, 152, 155, 450
Groenewegen, Jac.  118
Groenewegen, Joh.  118
Groot, dr. A. de  19, 22, 24, 31, 32, 43, 48, 54, 56, 

107, 112, 118, 122, 180, 211, 216, 222, 357, 379, 
460, 472

Groot, Hugo de  57
Groot, Johanna de  95
Grossmann, prof. dr. C.G.  52
Grunthe, Rijk  448
Guers, Emilie  178, 349
Gunning JHzn., J.H.  97, 185, 190, 192, 193, 194, 

195, 200, 264, 307, 325
Gunther  334
Guthry, William  133
Gützlaff, Karl  455

H

Haan, G.  321
Haan, ds. T.F. de  161, 294, 311, 316, 391, 437, 466
Haar, B. ter  43, 51
Haas, dr. G. de  32, 39, 42, 96, 160, 212, 214, 269, 

360, 361, 437
Haan, Ido de  221, 418
Haan, Maria de  491
Haar, J. van der  118, 125
Haas, W. de  32, 39, 42, 96, 160, 212, 214, 269, 360, 

361, 437
Hachenberg, ds. J.A.  211, 469, 471
Haldane, Robert  178, 179
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Hall, mr. Anne Maurits Cornelis van  19, 112, 117, 
180, 183, 185–187, 195, 196, 207, 214, 222, 227, 
229, 243, 244, 251, 259, 260, 267, 272, 412, 413, 
495, 501

Hall, Floris Adriaan van  187
Hagendoorn  423
Haitsma, Jurjen R.  313, 410
Harinck, ds. C.  148
Harinck, prof. dr. George  48, 55, 92, 148, 239, 386
Hart, H. ter  448
Hartogh, prof. dr. G.M. den  53, 340, 376
Hasebroek, ds. J.P.  27, 29, 43, 53, 54, 60, 336, 343, 

344, 347, 470, 484, 486, 487
Hasselman, Aarnaut  111
Haverkamp, Marretje  95
Heeren, prof. dr. A.H.L.  52, 94, 127, 139, 182, 216, 

399, 431
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich  258
Heideman, Eugene P.  79, 358, 462
Heijting, W.  136, 259, 262
Heilbron, Clasiena  447
Heineman, J.  398
Heldring, ds. O.G.  337, 444, 452
Hellema, Doeke  312
Hellema, W.D.   312
Hellenbroek, ds. A.  92, 124, 138, 139, 155, 173, 

383, 384, 389
Hendriks, dr. J.  107
Hengel, prof. dr. W.A. van  30, 43– 44, 45, 46, 47, 

48, 50, 51, 58, 64, 66, 68, 69, 70, 76, 192, 211, 
472, 473, 475, 482, 485

Hengel, Van der  423
Hengeveld, Jan Lodewijk  173, 358
Hengstenberg, Ernst Wilhelm  51, 183, 405, 448
Herder, Johann Gottfried von  47, 50, 62, 216, 293
Heringa Ezn, prof. dr. Jodocus  48, 49, 55, 59, 474, 

476, 479, 482, 483
Herk, Ellen van  23, 32
Hermsens, H.  118
Herwerden, H. van  42, 214
Hesz, J.J.  58, 470, 471, 481
Heusde, prof. dr. Ph.W. van  50, 476, 478, 479, 482

Heusden, Hendrik Antonie van  315
Heyde, jufvrouw van der  206
Heyden, van der  209
Hiddes, Hendrik  423, 425
Hiddes, J.  241, 243, 381
Hobbes, Thomas  61, 62
Hoek, Maria Elisabeth van  90
Hoest, G. de (apotheker) 92, 94
Hoest, ds. S.J. de  92, 452
Hoeven, ds. A.H. ter  43, 44, 54, 69, 211, 469, 473, 

474, 480, 482
Hof, W.J. op ‘t  118, 122, 126, 136, 141, 330, 353
Hoffmann, N  433, 439
Hofland, drs. P.J.  23, 223, 233
Hofstede de Groot, prof. dr. P.  50, 51, 57, 85, 178, 

202, 387, 388, 455, 460, 487, 488
Hofstra, Hendrik (diaken)  358, 420, 425
Hogendorp, G.K. van  35
Hogendorp, mr. D. van  181, 192, 195, 473
Hogerzeil, ds. Simon  299
Hoksbergen, D  126, 269
Holbach, Paul-Henri Thiry baron d’  63
Hollebeek, J.  45, 125
Holtius, ds. N.  55, 150, 450
Holtrop, prof. dr. P.N.  177, 216, 295
Homma, ds. L.  121, 122, 123
Hondebier  421
Hondius, ds. J.  121
Honert, prof. Johann van den  42, 450
Honig, prof. dr. A.G.  151
Hoogh, H. de (boekhandelaar)  346, 487
Hoogkamer  334, 355
Hooker, Thomas  133
Hoornbeek, prof. dr. Johannes  136
Hoppenbrouwer, Geesje  491
Hoppenbrouwer, Johanna  491
Houkes, dr. Annemarie  440
Houthaak (boekhandelaar)  125
Höveker, Henricus (boekhandelaar)  17, 18, 81, 

86, 96, 101, 127, 128, 131, 134, 136–138, 142, 144, 
149, 154, 159, 160, 164, 184, 190, 198, 200, 203, 
206, 214, 215, 235, 237–241, 243, 246, 254, 259, 
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260–263, 267, 272, 273, 276, 280, 282, 285, 286, 
297, 307–310, 312, 313, 315–318, 320, 325–328, 
333–335, 344–346, 366, 369, 405, 419, 440, 458, 
465, 483, 505

Höveker, Neeltje  261
Huet, D.P.M.  439
Huet, Daniel Théodore  217, 218
Huet, Pierre Josué Louis  45, 65
Hugenholtz, P.H.  335
Hugenholtz, Ph.R.  57, 61, 470, 490
Huiding  334
Hume, David  61
Huyding, Hendrik  248, 249

I

IJntema, J.W.  38
IJsseldijk, Cornelis van  261
Illgen, prof. dr. C.F.  52
Immel, Wilhelmina Johanna  491
Immens, ds. P.  118, 450
Iperuszn, mr. Sam. (directeur politie)  226
Irving, Edward  191
Israel, prof. dr. Jonathan I.  31, 70

J

James, John Angell  262, 283, 443, 465
James, ds. L.G.  92, 187, 486
Janse, dr. Maartje  177, 393, 440
Janse, prof. dr. Wim  442
Jansen, Catharina  491
Janssen, Suzanna Jacoba  491
Janssen, Jacobus Didericus  31
Janssen, dr. R.C.  31, 191
James, Betsy  206, 207
James Haldane  179
Jansen  334, 491
Joffers. ds. H.  327
Jong, H. de  140, 145
Jong, prof. dr. O.J. de  22, 23, 79, 80, 107, 459
Jongeneel, prof. dr. J.A.B.  
  31, 61, 62, 70, 71, 126, 454
Jonkman, Trijntje  168

Juch, ds. Jacob  435, 438
Jung Stilling, J.H.  17, 259

K

Kaakebeen, Dick  54, 59, 469, 477, 478
Kagchelland, dr. A. & dr. M.  34, 35, 36, 38, 185, 

394
Kaajan, Dick  96, 136, 237, 239, 240, 243, 257, 406, 

413
Kalmijn, D.  36
Kam, Janse van der  491
Kamans, R.G. (oefenaar)  79, 117, 158, 160, 174, 

206, 226, 491
Kamerling, Martinus  90, 205, 491
Kamphuis, prof. drs. J.  78, 180, 189, 190, 260, 277, 

297, 369, 466
Kan  400
Kant, Immanuel  46, 47, 61, 62, 63
Karsemeijer, Magdalena  391
Kassel, Willem  491
Keables-Scholte, S.  336
Keer, Coenraad 63, 164, 386, 419, 423, 460, 491
Keizer, dr. G.  19, 146
Keizer, ds. S.D. de  55, 75, 211, 469
Keizer, W.P.  183
Kemp, C.M. van der  92, 189, 192, 473
Kemp, Joh. van der  92, 118, 124, 141, 155, 189, 192, 

473
Kemper, J.  491
Kempis, Thomas à  57, 119, 126, 129, 452, 486
Kersten, G.H.  151
Keunen, Hendrik  491
Kiesel, Jacob  358, 491
Kist, prof. dr. E.  47, 55 
Kist, prof. dr. N.C.  51, 52, 48, 49, 50, 379, 485
Klokgieter  386
Kloppenburg, Cornelis  42, 257, 434–436, 438
Kloppenburg, Th.  42, 257, 434, 435, 436, 438
Klugkist, prof. dr. C.  41, 171
Kluit, dr. M. Elisabeth  29, 32, 34, 35, 36, 38, 79, 

177, 181, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 221, 
226, 260, 340, 394, 443, 447, 448, 454, 455
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Kluitenaar  183
Knap, ds. J.J.  92, 491
Knap, Catharina  491
Knetsch, prof. dr. F.R.J.  180
Knippenberg, H.  109
Knox, John  178
Koch  420, 421, 482
Kock, H.M. de  233
Koelman, dr. J.  118–124, 127–135, 137, 138, 145, 

155, 170, 199, 262, 264, 268, 272, 286, 301, 304, 
327, 328, 353, 367, 384

Koenen, mr. Hendrik Jacob  34, 35, 36, 48, 54, 60, 
94, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 195, 196, 
197, 198, 200, 201, 202, 209, 259, 262, 311, 318, 
325, 326, 394, 412, 461

Kohlbrugge, dr. H.F.  54, 81, 92, 93, 180, 181, 182, 
183, 186, 204, 461, 462

Kok, dr. J.A.  25
Kok, ds. W.A.  436
Kooijman, P.J.  139, 142, 152, 173
Koolen, J.  139
Koose, Janna  491
Korink, Catherine  260
Kortenhoef Smith, ds. J.  27, 28, 53, 54, 58, 77, 168, 

205, 211, 260, 336, 343, 469, 475
Koswee, Hendrik   420
Kout, Klaas Siemons  311, 314
Kouwenhoven, Hendrik  439
Kraan-van den Burg, Gera  185
Krabbendam, dr. Hans  48, 55, 92, 239, 357
Kramer, Johannes  439
Krantz, Maria Hendrika  82
Krantz, W.G.  241, 242, 505, 506
Krause, dr. A.F.  52
Kruijt, dr. J.P.  25
Kruijter, Kees de  439
Kruithof, Bernard  418
Krummacher, Friedrich Adolf  183
Krummacher, Friedrich Wilhelm  298
Krummacher, Gottfried Daniel  183, 298
Kuipenga, Klaas  167
Kuiper, Prof. dr. D. Th. 36, 77, 79, 91, 92, 107, 109, 

111, 112, 184–186, 190, 198, 208, 209, 260, 298, 
343, 448

Kuyper, Abraham  151, 335, 439, 441, 478
Kuyper, Jan  450

L

Laatsman, ds. W.  204
Labadie, ds. Jean de  123, 130, 136, 270, 330, 458
Lacunza, Manuel  350
Lagh, J. de (commissaris politie)  228, 230, 231, 

236, 238, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 507
Lakeman, C.  357
Lambertz., G.  103
Lampe, prof. dr. F.A.  41, 137, 145, 171, 172, 365, 

383, 384, 450
Lampe, J.  450
Landweer, ds. Geert  299
Langelaar, Hendrika  257
Laurman, ds. M.Th.  460
Lavater, Johann Kaspar  17, 259
Lechler, prof. dr. G.V.  52
Ledeboer, ds. L.G.C.  153, 319, 320, 321, 361, 449
Leeneman van der Kroe, G.S.  38
Leeuw, Eltje de  491
Leeuw, Jannetje van  491
Leeuw, ds. W. van der  43, 211, 469, 484
Leeuwaarden, N.S. van  125
Leeuwen, dr. Marco H.D. van  113, 116, 417, 497
Leeuwen, W.H.   139, 361, 385, 387, 388
Leféburé, J.  82, 92
Leibnitz, G.W. von  258
Lennep, mr. D.J. van  34, 35, 44, 192, 298, 482
Lessing, Gotthold Ephraim  50, 61, 62, 63
Leupenius, ds. P.  122
Leurdijk, G.H.  118, 127, 142, 147
Lieburg, prof. dr. F.A. van  23, 26, 29, 32, 34, 42, 

57, 78, 86, 109, 118–121, 132, 133, 138, 140, 
 146–149, 154, 158, 167, 170, 171, 177, 178, 186, 

211, 222, 279, 294, 378, 379, 396, 404, 414, 415, 
420, 442

Lieburg, Mart van  420
Liefde, ds. Jan de  131, 136, 155, 272, 339, 433, 439, 
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443–446, 452, 463, 487
Lijsen, Dirk 101, 241, 242, 252, 259, 261, 297, 307, 

308, 310, 312, 316, 317, 318, 320, 321, 335, 419, 
505

Lijnen, J. van  316, 429
Limburg Brouwer, ds. G.A. van  43, 57, 60, 69, 

211, 469, 484, 485
Linde, Antonius van der  359, 360, 438, 451, 464
Lindeman, E.  126
Linden, van de (weduwe)  400
Linden, ds. J. van der  85
Linnenkamp, J.  241
Linnenkamp, Geertrui  375
Linnenkamp (weduwe)  424
Lintum, C.E. te  185, 192, 196, 394
Lis, H. van  118
Locke, John  61, 62, 63
Lodenstein, ds. J. van  92, 118, 120, 121, 123, 124, 

129, 130, 131, 140, 148, 155, 265, 272, 286, 287, 
302, 319, 353, 365, 378, 380, 404, 446, 450

Lonkhuijzen, J. van  54, 181
Loo, L. Frank van  417, 419, 430
Looman, Theodorus Matthijs  60, 390, 440, 441, 

448, 452, 456, 484
Loon, dr. J.C.A. van  31, 192
Loonstra, dr. B.  172
Lothes, P.W  334
Love, Christopher  133
Lubberde, W.  358
Lücke, prof. dr. F.  51, 52
Lunter  87
Lunter (oefenaar)  87
Lussenburg, J.  435
Luther, Maarten  217, 267, 405
Luuring, J.W.  105, 334, 336
Lynden, J.E.N. van (staatsraad)  245

M

Maanen, C.F.  221, 222, 224
Mackay, ds. D.J.  43, 211, 469
Mackay van Ophemert, baron mr. AE  341
Malan, Henri Abraham César  179, 181, 183, 262, 349

Manen, van  163
Manglerius, E.  122
Marck, prof. dr. Joh. à  124, 138
Maresius, Samuel  136
Marez Oyens, G.H. de  440
Mars, Dirk  441, 442
Metz, Marta Elisabeth  491
Martelhoff, Dirk  420, 427
Mather, Increase  170
Meeteren, ds. M. van  43, 55, 65, 75, 211, 469, 473, 

482
Meeuse, C.J.  32, 132
Meijer, W.H.  79, 91, 158, 174, 215, 241
Meijering, J.  312
Meiners, ds. E.  118, 153
Meiners, ds. M. 118, 125, 153
Melgers, D.  439
Mensink, Hendrietta Amelia  491
Merckens  205, 207, 405
Merle d’Aubigné, J.H.  178, 185, 393
Messchert, Willem  190, 207
Messchert van Vollenhoven  448
Meulen, ds. Cornelis van der  54, 55, 136, 211, 293, 

306, 310, 316, 469, 474
Meulen, ds. R.J. van der  54, 55, 136, 211, 293, 306, 

310, 316, 469, 474
Meusevoet, V.  122
Mey van Streefkerk, J.G. baron de  233
Meyboom, dr. L.S.P.  29, 42, 43, 46, 57, 60, 99, 

106, 306, 342, 344–346, 443, 444, 450, 470, 485, 
487–490

Meyer, J.F. von  52
Middel, Johannes  162
Middel, Harm Hendriks (oefenaar, ouderling)  

20, 79, 87, 88, 111, 117, 131, 139, 142, 143, 147, 153, 
158, 160–165, 168, 173, 174, 227, 236, 251, 252, 
256, 262, 263, 270, 276–280, 287–297, 309, 321, 
327, 334, 360, 375, 407, 412, 415, 426, 434, 464, 
465, 491, 505

Middel, Israël  163
Middel, Johannes  407
Mill, Remmelt van  390
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Moen, ds. C.G. de  199, 200, 268, 299, 300, 309, 
310, 312, 313, 315, 318, 319, 322, 323, 325, 326, 
328, 330, 333, 334, 336, 340– 342, 395, 410, 429, 
446, 453

Moen, Johanna Maria Wilhelmina de  299, 300, 
410

Molenaar, ds. D.  33, 84, 91, 92
Moll, W.  43
Monod, Adolphe  262, 452, 481
Monod, Frédéric  179
Montesquieu, Charles  47, 61
Moody, D.L.  439
Mooij, Arend of Marinus  439
Moorrees, ds. B.  77, 92, 94, 154, 167, 168, 202, 335
Moreau, Hendrik  88, 95, 255
Moser, Friedrich Karl von  405
Moulin, ds. Pierre du  452
Moulinié, Charles Etienne François  178
Mulder, Abraham  88, 89, 90, 420
Mulder, Joanna Catharina  491
Mulder, dr. L.H.  107
Muntendam, ds. J.  43, 54, 60, 65, 211, 469, 484
Munting, mej.  258
Muntinghe, prof. H.  44, 473, 481
Murray, Andrew  439
Muysken, F.C.  102
Myseras, L.  118, 124, 144, 155, 256, 450

N

Nagtegaal, Andries  258
Nahuys, ds. P.  118, 212
Nas, F. van  423, 424, 427
Natzijl, H.  449
Nauta, prof. dr. D.  191
Neander, prof. dr. A.  51, 52, 448, 485
Nentjes, ds. J.  360, 361
Newton, ds. John  262, 266, 272, 273, 447
Nibbeling, ds. G.H.  167, 168
Niedner, prof. dr. C.W.  52
Niel, ds. B.E.C. van  118, 167
Niel, ds. C. van  118, 167
Niet, dr. Johan de  29, 211
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Nije, W.H.  79, 158, 425, 426, 491
Nolte Klocke, Jan  420, 423, 425
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209, 225, 226, 232, 234–237, 241, 244–246, 252, 
320, 325, 375, 381, 387, 391, 419, 491, 505, 506
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Oever, ds. Cornelis van den  362, 434, 436–438, 
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255, 257, 406, 407, 413
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Olivier, F.L.H.  181, 351
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482, 483, 487
Oostendorp, L.  79–81, 84, 181, 297, 307, 351, 358, 
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Oosterzee, dr. J.J. van  217
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Ottens  376
Ottinga, R.  125, 153, 155
Ouden, J.H. den  19, 37, 44, 91, 94, 106, 130, 139, 

142, 147, 151, 152, 193, 196, 346, 440
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Paarlberg, Klaas  357
Paine, Thomas  45, 61, 62, 63
Pajon, prof. dr. C.  55
Pallandt van Keppel, baron F.W.F.Th. van 221, 
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Palm, prof dr. J.H. van der  44, 47, 48, 379
Pamans, Geesjen  118
Pape, ds. C.W.  82, 84, 85, 157, 428
Pareau, prof. dr. J.H.  49, 482, 483, 487
Pater, B. de  109
Patrick, Simon  452
Pauli, C.H.W.  433, 447, 483
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Perkins, William  121, 122, 124, 125, 126, 350
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Peursem, Van  306, 345, 346, 489
Pierson, dr. Allard  34, 177, 335
Pierson, J.L. Gregory  337, 440
Philipse, A.W. (procureur-generaal)  228
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Plug, ds. Jakob  434, 438
Pol, drs. H.  260, 333, 336, 337, 345, 346
Poll, F. van de (burgemeester A’ dam)  226, 233
Hattem, Pontiaan van  258
Pos, N.  158
Post, S.D.  141
Posthumus Meyes, R.  43
Postma, ds. D.  398, 436, 437, 438, 444, 446, 453
Potter van Loon, mr. J.  192
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Prins, prof. dr. J.J.  44, 46, 47, 476, 477
Proosdij, ds. C. van  22, 297, 387
Pyt, Henry  178, 349

R
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Reinhard, prof. dr. F.V.  46, 61, 470, 490
Repelaer van Driel, O.  31
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Rinkelberg Hoffman, Johannes  447
Roëll, prof. dr. H.A.  31
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Runnenberg, J.J.  252, 505



569Register van namen 

Rutherford, Samuel  126, 133, 262
Ruyl, P.  122
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Schiotling, Elise  17, 18, 85, 86, 102, 103, 112, 200, 

366
Schleiermacher, prof. dr. F.D.E.  46, 51, 57, 485
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Scholten, Harmina  163, 491
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Schriek  334
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Schurman, Anna Maria van  123
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Schuurman, Suzanna  375
Schuylenburg  205, 206, 405
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Secrétan, J.C.I.  185, 262, 394
Sepp, dr. C.  34, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 63, 65, 476
Severijn, J.  258
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Smits, H  436
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Smitt, W.W.  235, 269, 327, 433, 435, 439
Smytegelt, ds. B.  92, 118, 124, 137, 141, 142, 155, 
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Soepenberg, Jan-Henk  3, 434
Someren, Joh. van (boekhandelaar)  121
Spaans, dr. Joke  430
Spall, T. van  82
Spener, Philipp Jakob  150, 171
Spijker, dr. H.J.  29, 43, 45, 57, 470, 485, 486
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Spijker, prof. dr. W. van ‘t  32, 86, 118, 119, 121, 123, 
125, 126, 132, 267, 268, 269, 271, 301, 304, 367, 
463, 540, 542, 545, 552

Spinoza, Baruch  61, 62, 71, 258, 362
Spis, Hapeina Bardiena  491
Sprankhuyzen, D.  125
Springer, H. & J.A. Roosenboom  105
Stam, J.  434
Stam, Jasper C.  135
Staveren, ds. J.W. van  54, 336, 343, 344, 470, 486
Steenberg, H.  43
Stellingwerff, dr. J.  23, 79, 259, 260, 297, 334, 336, 
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Steyling, Maria  205, 278, 279, 280, 281, 287, 288, 

289, 290, 292, 295, 297
Stiegheuver, Hendrik  327, 433, 434, 435, 438, 

439, 440
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Straatman, W.  491
Stratingh, Zwaantje  300
Straus, Jan Jacob  241, 381, 420, 423
Strauss, prof. dr. D.F.  46, 55, 70
Stricker, J.P.  43, 487
Stroeve, ds. J.  57, 470, 485
Strootman  87, 224
Stunt, Timothy  349, 351
Suringer, P.  82
Suurman, prof. B.T.  395
Swagerman, Jacoba  491
Swalue, E.B.  43
Swedenborg, E.  258
Symonds, Joseph  133
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Taats, ds. B.J.H.  345
Taffin, ds. J.  125, 148
Takken, E.  316
Tauler, Johannes  129
Teding van Berkhout, P.J.  440
Teellinck, ds. Johannes  118

Teellinck, ds. Willem  118, 119, 120, 121, 124, 125, 
126, 127, 128, 133, 148, 155, 262, 265, 353, 365, 
367, 380, 465

Temmink, ds. Joh.  26, 123, 124, 147, 155, 459
Tesselhoff  491
Thelwall, A.S.  33, 38, 39, 59, 461, 478
Thilo, prof. dr. J.K.  52
Tholuck, prof. dr. F.A.G.  52, 448
Thorbecke, J.R.  244, 245, 430, 431
Thuynen, Van  172
Tieleman, G.H.  241
Tierrij, S.  450
Tijn, dr. Th. van  417, 418
Tindal, Matthew  45
Tjaden, S.  118
Tol, ds. H.J.  43, 55, 211, 469, 482
Tolmer  399
Toorenenbergen, dr. J.J. van  339, 346
Trigland, J.  125, 138, 286
Trimp, prof. dr. C.  369, 466, 467
Trimp, dr. J.C.  27, 123, 129, 130, 378
Turner, William  170
Tuyll, mr. J.H. van (gouverneur NH)  225, 226
Twent van Roosenburg, Adriaan Pieter  181, 182, 
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Udemans, ds. G.  118
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Uitterdijk, ds. T.H.  437
Uitterwijk, ds. H.  358
Ullmann, prof. dr. C.  51
Umbreit, prof. dr. F.W.C.  52
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Veen, J. van der  241
Velde, ds. Abr. van de  118, 120, 124, 128, 155, 265, 

491
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Velden, ds. A. van  154
Velsen, ds. Van (NHK)  157, 311, 437
Velzen, prof. dr. C. van  41, 171
Velzen, Geertruida Maria van  26
Velzen, Simon van (vader)  297, 298
Velzen, ds. Simon van  17, 20, 26, 41, 53, 55, 81, 
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300, 311, 312, 314, 320, 327, 359, 362, 369, 375, 
390, 411, 436, 463, 466, 495, 505, 506, 507
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Veenhof, prof. C.  267, 301, 303, 304, 305, 323, 
325, 326, 329, 463

Velde, Johanna van de  491
Velthusius, ds. Joh.  121
Veltkamp, dr. J.W.  31
Ven, Janke van der  28, 260, 261, 343, 413
Ven, Rika van der  334
Venema, Frouwe  78, 215, 235, 373
Verburg, Abraham  152, 159, 246, 247, 252, 406, 

419, 505
Verff, ds. Joh. P.  168
Verhave, dr. J.P.  135, 259, 260, 261, 320, 357, 528, 

530, 553
Vermeer, mr. dr. Justus  118, 124, 146, 147, 155
Verschuir, Joh.  41, 118, 120, 124, 140, 144, 145, 
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Verwoert, IJsbrand  421
Vijgeboom, J.W.   39, 168, 173, 174, 226, 293, 376
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Vinke, G.J.  43
Vis, dr. Jurjen  442
Visscherus, Hadrianus  125
Visscherus, Johannes  125
Visser, ds. J.R.  435
Visser, Jacob Rijts  420
Vitringa, prof. dr. C.  145, 450
Voetius, prof. dr. G.  41, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 

130, 134, 136, 137, 142, 151, 170, 301, 330, 365, 

378, 402, 450
Volger, dr. W.  29, 31
Vollenhove, C. van  118
Volney  71
Voltaire  45, 61, 62, 63, 71
Vondel, Joost van den  122
Voogt, ds. J.E.  57
Voorst, H. van (oefenaar)  168
Voorst, ds. Jan Jacob van  27 , 469, 481
Voorst, prof. dr. Johannes van  168, 479, 480, 481, 

482, 483, 484, 485
Vos, ds. H.A. de  453
Voss, Agatha Sophia van  300
Voss, Johanna Alyda Lucia van  300, 410
Vree, dr. Jasper  27, 48, 50, 55, 57, 60, 91, 92, 191, 

202, 239, 337, 338, 346, 386, 387, 388, 394, 454
Vries, Jan de  491
Vries, J. de  241
Vrijer, prof. dr. M.J.A. de  141, 171
Vroon, dr. A.  82, 84, 554
Vry, Frederic de  121, 122
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Waal, ds. A.G. de  359, 360, 361, 362, 363, 437, 438, 
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Wagenaar, dr. L.H.  34, 298, 357, 549
Wakker  344
Wakker, P.   316
Wall, prof. dr. E.G.E.  31, 54, 554
Wallet, dr. Bart  35, 36, 167, 186, 204, 209, 351, 

447, 448
Warner, Gerko C.  240
Warnsinck, W.H.  43
Weerden, dr. J.S. van  107, 467
Weimer, Wilhelm  112, 227, 228, 252, 505
Werp, D.J. van der  83, 256, 257, 387, 435
Wesseling, dr. J.  13, 17, 19, 21, 22, 28, 31, 39, 52, 78, 
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Wesselius, ds. Joh.  117, 124, 142, 147, 155
Westendorp, H.C.  204
Westendorp, Matthijs  182, 204
Weurman  415
Weyland, ds. H.  55, 64, 65, 211, 469, 474
Whately, W.  127
Whitefield, George  178
Wieringa, W.J.  107, 108
Wigneij, A.  357
Wijk, Van (bakker)  88, 89, 147
Wijk, Cornelia van  88
Wijs, ds. J.P.  55, 211, 425, 469, 479
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Wildschut, dr. D.H.  43, 51, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 
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Willink, G.  334
Wiselius, mr. S. Ipz. (directeur politie)  35, 36, 39, 

158, 230, 231, 232, 426
Wisse, dr. Maarten  172
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Wolterbeek, ds. J.L.  55, 58, 211, 469, 470, 471
Wolters, Clasiena  491
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Wormser, A.N.  334
Wormser, Georg Adam  260
Wormser, Hendrik  219, 326, 334, 386
Wormser, Johan Adam  18, 21, 23, 24, 27, 28, 42, 

43, 53, 54, 57, 87, 89, 90, 97, 101, 111, 117, 127, 
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243, 249, 250, 252, 255, 259–264, 268, 271, 272, 
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303, 305–322, 324–328, 330, 333–347, 357–359, 
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Wüst, Willem Coenraad  434, 436
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Zahn, F.L.  390
Zalsman  100, 101, 493
Zeelt, Johanna Judith  17, 32, 101, 102, 112, 116, 

127, 206, 253, 261, 312, 313, 314, 315, 317, 334, 
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Zinzendorf, Nikolaus von  178
Zonne, ds. Pieter  320, 336
Zuylen van Nijevelt, mr. C. baron van  38, 91, 92, 
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Zuylen van Nijevelt, P.J. van  94
Zwaag, W. van der  179
Zwanenburg, Anthonie  122, 235, 491
Zwemer, dr. J.P.  26, 459
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Over de auteur

Jan-Henk (Jan Hendrik) Soepenberg werd op 15 januari 1969 geboren in Hardenberg. 
Hij groeide op in Ommen. In 1987 behaalde hij het VWO diploma aan de Greijda-
nus-scholengemeenschap te Zwolle. Hij studeerde aan de Theologische Universiteit 
te Kampen (Broederweg), eerst de vooropleiding Grieks en Latijn (1987-1989), vervol-
gens de studie theologie, die hij afrondde op 12 september 1997 met het doctoraal 
examen. Zijn hoofdvak was kerkgeschiedenis. De afstudeerscriptie had als titel: Een 
nieuwe haven. De Afscheiding van 1840 in Den Helder (Kampen 1997). Een jaar lang 
verrichte hij archiefonderzoek naar de Afscheiding in Noord-Holland (gefinan-
cierd door Deputaten art. 19 KO). Hij diende als predikant de Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt te IJsselmuiden (2000-2008) en sinds 2008 de Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt te Assen-Zuid. Jan-Henk Soepenberg is gehuwd met Margreet Dijk. Ze 
kregen vier kinderen. 
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