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AFSCHEIDING EN DOLE,\NTIE IN HE'I' LAND VAN
HELISDEN EN ALTENA



Op vrijdag 3 maart a.s. zal in de aula van de Katholieke
Universiteit Brabant, Hogeschoollaan 225 te Tilburg de open-
bare verdediging plaatsvinden van mijn proefschrift getiteld:

AFSCHEIDING EN DOLEANTIE
IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

Spanningen tussen gereformeerden

en samenleving in de negentiende eeuw

Gaarne nodig ik U uit tot het bijwonen van de promotiezitting,
die om 16.15 uur precies zal beginnen.
Na afloop vindt een receptie plaats in de portrettenzaal.

C. de Gast
4269 VG Babylonienbroek
Hillsestraat 4
Tel. 04165-2390



STELLINGEN

1

Het feit dat een belangrijk percentage \an cle afgescheidenen in Xoord-
Brabant tot de lokale en regionale elite behoorde,   ijst niet op sociaal-
economische vervreemding,  maar zersterkt de gedachte dat de Afschei-
ding voornamelijk een cultureel karakter had met eeii sociaal-politieke
achtergrond.

J.  Hendriks.  De emancipatie i·an de gerefbrmeenlen.  Sociologische bijdrage tot de zierklaring
1'an enige kenmerken t·an het hui,lige gereformeerde rolksdeel. Alphen aan den Rijn. 1971,
240.

1I

Het door menigeen beschreven beeld,an de afgescheidenen, die passief
waren op maatschappelijk gebied, moet worden bijgesteld. Ze waren

wel degelijk actief op het gebied ran het onderwijs, de politiek en de
economie, met name reeds roor 1860. De zoons vati enkele ,velgestelde
leiders volgden een academische opleiding.

Hendriks, a. 11'.. 241; J. van Putten, Zoreel kerken zot,eel zinne,i. Een sociaal-zi·ete,ischap-
pelijke stitilie ran rerscitillen in belioudendheid tzisse,i Gereformeerden eit Christelijke Gere-

formeerden, I,ampen 1968.194 e.\., \V.J. Ii'ieringa. De Aischeiding in de Nederlandse
samenle,·ing, iii De Afscheiding i' m 1834 en haar geschiede,lis. o.r.#. \\'. Bakker e.a..

Kampen 1984, 215.

III

Er zou nader onderzoek rerricht moeten irorden naar de relatie tussen

een orthodoxe geloofsbeleving en het ontplooien van economische acti-
viteiten in de negentiende eeu\\ , omdat de meningen hierover rerdeeld

zijn. Er zijn aan,# ijzingen J oor de gedachte, dat een rechtzinnig geloof
het starten \·an economische acti\'iteiten niet belemmerde.

M·J· \\'intle, Aspects of  Religion  in the  Prorince  of Zeela,id l Netherla,uls)  in the,ti,ieteelith

(:entun, Lnii·ersit>· 01'Hull 1985.251, 308 e.v.; D.Th. Kuiper, De Ioormannen. Eu,
soci,tal-uvete,iscliappelijke sttidie orer ideologie. konflikt eli kentgroeprorming binize,1 cle gere-

fornieerile  ,i·ereld  i,1  Xecierlil,id  titsse,i  1820  en 1930. Kampen 1972, 81.



I\'

De  mening,  dat de afgescheidenen  on\erdraagzame  ultras  K £iren  die
opportunistisch gebruik maakten ran de liberale overi,inning van 1848,
is  te  generaliserend.   Ifen   deel deed. gelouterd  door   het   repressieve
overheidsoptreden, een beroep op zijn pc)litieke rechten, steunde het
liberale voorstel tot grond,rets„ ijziging ran  1844 en  de  grond,retsher-
ziening van 1848 en stelde te\ens de inhoud , .in artikel 36 ran de
Nederlandse geloofsbelijdenis ter discussie.

A. A. de Bruin, Het ontstaan i·an de schoolstrod. Barne eld 1985, 261-263.

\,

De stelling, dat de confessionele arbeidersorganisaties nerden opge-
richt in die streken „aar de socialisten een zekere kracht gingen ont-
wikkelen, gaat niet op \(,or het I.and \an Heusden en Altena. waar het
socialisme  in de negentiende eeumr  nau\\ elijks aanhang kreeg.  De op-
richting werd mede gestimuleerd door predikanten die c,og kregen voor
de sociale kivestie als gevolg wan de machtspositie ran de rijke boeren.

S. Stuurman. Zerzuiling, Ktivitalisme en Patriarchaut. Nijmegen 1983. 319.

V1

Het verrichten ran een beroepsstratificatie-onderzoek is onontbeerlijk
bij de verdere studie naar de lokale en regionale achtergronden van de
Afscheiding en de Doleantie, die planmatig zou moeten worden
opgezet.

VII

Het is aanbevelenszr·aardig om in het voortgezet onder\vijs het onder-
deel luistervaardigheid in de vreemde talen, dat nu bij het schoolonder-
zoek is ondergebracht, te voegen  bij  het  C. S. E.,  \raardoor  het eindcij-
fer op evenwichtiger wijze tot stand komt dan nu het geval is.

VIII

Er kan bij het voortgezet onderwijs op de rreemde talen bezuinigd
worden in tijd en geld door het C.S.E.v\erk ign de eindexamenkandi-



daten niet door het C.1.T.0. maar door de leraren te laten corrigeren.
De m.c.-toetsen zouden dan aange\ uld kunnen rrorden  met   open
vragen.

IX

Het is vanuit historisch en didaktisch oogpunt wenselijk om het tijdrak
waaruit bij het C.S.E. voor geschiedenis en staatsinrichting in het
voortgezet onderwijs de examenstof wordt genomen, niet te beperken
tot de twintigste eeuw. De keuze van thema's kan bijdragen tot meer
inzicht in de huidige samenleving.

X

Het verdient aanbeveling, dat de herkelijke archieven zoreel mogelijk
worden overgebracht naar de archiefbewaarplaatsen ran de overheid,
onder meer vanuit het oogpunt van veiligheid en toegankelijkheid.

XI

De overheid zou het gebruik van de fiets in het zvoon-werkverkeer
binnen een straal van vijftien kilometer moeten stimuleren vanuit het
oogpunt van gezondheid en milieu.

XII

Uit het feit, dat zowel de kerkelijke erediensten als de promotie aan een
universiteit gepaard gaan met ceremonies, blijkt dat er ;fel degelijk
raakvlakken zijn tussen geloof en wetenschap.

Stellingen behorende bij de dissertatie ,·an C. de G·ast, Afscheiding en t)oleantie iii ket Lind l'an
Heusden en Altena; spanningen tussen gereformeerde,; m samenlei·ing in de negentiende eeuti, 1 ilburg
1989.
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WOORD VOORAF

Deze studie is ontstaan vanwege mijn belangstelling voor kerk- en streekgeschiede-

nis, in dit geval die van het Land van Heusden en Altena,  5,'aar ik bij redelijk weer elke
dag door ftets op weg naar mijn werk.

Twee motieven gaven de doorslag bij het dcx,rzetten van deze studie:

Ten eerste niijn nieuwsgierigheid naar het  antivoord op de B raag.  waarom de bevin-
delijk-orthodoxe  en  gereformeerde  geloofsbele,ing  zo'n  belangrijke  plaats  zijn  gaan
innemen in het Land van Heusden en Altena. Hierbij kwam. dat een wat uitgebreidere
studie over de Afscheiding en de Doleantie in het zuiden van Nederland ontbrak. Een
studie naar de positie en de mentaliteit van de gereformeerden in de specifiek Noord-
brabantse situatie leek zinvol.

Ten tweede was ik geinteresseerd in het geschiedverhaal en de mentaliteit van vorige

generaties. Uit gesprekken bleek, dat anderen die belangstelling deelden. Daarom s·indt

men in dit boek het verhaal naast het betoog in een elkaar ondersteunende relatie.
Drie omstandigheden hebben het mij mogelijk gemaakt deze studie af te ronden na

vier jaar intensieve arbeid. Allereerst was er de rustgevende ambiance van het ge/in,
waarvoor ik mijn vrouw Tiny dank, des te meer omdat de studie plaats\'ond naast een

volledige dagtaak. Ten tweede was er de stimulerende begeleiding van mijn promotor
prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt te Tilburg, met wie ik vele gesprekken heb

gevoerd en die mij hielp bij het uitzetten van het parcours en bij het halen van de
finish. Ten derde bespaarde de aanwezigheid van het streekarchivariaat in Heusden,
#·aar zeer veel archiefmateriaal van gemeenteraden en kerken aanwezig was, mij veel

tijd aan reizen. De medewerkers dank ik voor hun hulp. Flet plezier denk ik terug Han

de reis die Tom van der Aalst en ik maakten om tien jaargangen van De Protestantsche

Noordbrabanter op te halen bij de Koninklijke Bibliotheek in 's-Gravetihage, opdat ik ze
enige tijd in Heus(len kon bestuderen. \'eel dank ben ik verschuldigd aan enkele

kerkeraden, onder wie de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente in \'een, de
Gereformeerde Kerk in Genderen en van de Hervormde Gemeenten in Giessen-Rijs-
wijk. Sleeuwijk en Veen.

Stimulerend waren de vele gesprekken en brieven naar aanleiding Fan deze studie.

Ik dank degenen die belangstelling toonden en zo nu en dan mij van advies dienden
Mevrouw M.A. Koster-Birghoffer en mijn collega's  P.  Kamsteeg en J.  Zellenrath dank
ik voor de correctie van de sommaire.

Mijn belangstelling voor godsdienst en kerk gaat ten diepste terug tot het gezin van

mijn ouders. In wezen was dit onderzoek een speurtocht op zoek naar mijn godsdiensti-
ge oorsprong. Ik hoop, dat de leden van de verschillende kerkgenootschappen door deze
studie meer begrip zullen krijgen voor elkaar.

Tenslotte betuig ik graag mijn dank aan de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te

Tilburg voor het willen uitgeven van deze studie.

Babylonienbroek, 1 september 1988 C. de Gast
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PROBLEEMSTELLING EN OPZET

Onderwerp van deze studie is de bevolking van het Land van Heus-
den en Altena in de negentiende eeuw, die als protestantse minderheid
in de overwegend katholieke provincie Noord-Brabant een proces van
confessionalering onderging, waardoor de orthodoxen een grotere greep

kregen op de samenleving.
Deze studie omvat drie thema's. Het eerste thema betreft de Afschei-

ding. Door een gedetailleerde dieptestudie zullen de nationale, regiona-
le en plaatselijke ontwikkelingen worden nagegaan om tot een genuan-
ceerd beeld van de Afscheiding te komen. Een sociale stratificatie van

de bevolking in dertien woongebieden omstreeks 1850 zal hierbij de
basis vormen. Velen hebben aangedrongen op nader plaatselijk onder-

zoek waarbij een studie naar de sociale herkomst van de afgescheidenen
onmisbaar is, onder wie D.Th. Kuiper, L. H. Mulder, O.J. de Jong en

G.J· Schutte. De Jong vroeg zich af, waarom een aantal orthodoxen in
de Hervormde Kerk bleef. 1 In deze studie zal getracht worden deze
vraag te beantwoorden.

Een kernvraag is, in welke mate de afgescheidenen tot de kleine

luyden behoorden. Als zou blijken, dat de welgestel(len een belangrijk
aandeel hadden in de organisatie van de Afscheiding, kan dat verre-
gaande consequenties hebben voor de typering van de Afscheiding in
cultureel, sociaal-economisch en politiek opzicht. D.Th. Kuiper wees
er op, dat in de recente literatuur enige nuances zijn aangebracht in de
klassieke typering van de Afscheiding als alleen maar een beweging uit
de onderlaag van de samenleving. 2 Zo toonde Mulder aan, dat in een
achttal Friese dorpsgebieden enkele welgestelden - hoewel onderverte-

genwoordigd - betrokken waren bij de Afscheiding. Het is zeer zinvol,
om in dit verband de Afscheiding in Noord-Brabant te bestuderen.

Nader onderzoek zal worden verricht naar het karakter van de afge-

scheidenen. Waren zij inderdaad zo apathisch en wereldvreemd  in

politiek en economisch opzicht, zoals door velen onder wie A. Kuyper
en J.  Hendriks is gezegd. Nagegaan zal worden, of wellicht bij een deel
van de afgescheidenen moderne ideeen doordrongen, bij voorbeeld be-

')  De Jong. Nieuw licht op de Afscheiding van 1834?,in Rondom het Woord,  jrg.  XVI 11  (1976),
52.

2) Kuiper, De a»scheidenen l'an 1834 en hun nageslacht, 17.
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treffende de \erhouding tussen Kerk en Staat. Is de grenslijn tussen de
passieve afgescheidenen en de actieve dolerenden niet te scherp getrok-
ken? i Sloot Kuyper wellicht aan bij ideeen die ook bij afgescheidenen
leefdeni Daarom moet de gedachtenwereld van de Noordbrabantse af-
gescheidenen, beinr loed  door  ds.   H.P.  Scholte  en  ds.  G. F. Gezelle
Aleerburg, nader worden onderzocht.

Dit onderzoek kan niet los zvorden gezien van de \'raag in hoeverre
culturele, structurele en incidentele factoren zich tot elkaar verhouden
bij het ontstaan van genoemde ontwikkelingen.

Het t\reede thema betreft de ontwikkelingen na de Afscheiding.
Gelet zal \rorden op het interactieproces tussen her\·ormden, afgeschei-
denen en katholieken. klet name 7.ullen de oorzaken worden bestu-
deerd die de aanzet ga\en tot de Verzuiling in het Land van Heusden en
Altena. Welke groepen stimuleerden dit proces en in welke mate von-
den belangrijke plaatselijke gebeurtenissen plaats onder inrloed van
regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van de kerk, het
under\vijs, de politiek en de sociale bewegingen? Een kernvraag is, in
hoe\erre de Afscheiding heeft bijgedragen tot de Verzuiling

Het derde thema handelt over de Doleantie. In samenhang met de
vorige thema's moet onderzocht worden, weIke maatschappelijke pro-
cessen bijdroegen tot het ontstaan van de Doleantie. Aan de hand van
plaatselijke gebeurtenissen  en een sociale stratificatie omstreeks  1890
wordt nagegaan, welk karakter de Doleantie had en welke factoren
overheersten: religieuze, politieke of sociaal-economische factoren.
Welke groepen bevorderden de Doleantie, welke relatie was er met de
landelijke situatie en welke overeenkomsten en verschillen waren er
met de Afscheiding?

Zoals de titel aangeeft. is de studie geconcentreerd op twee belangrij-
ke godsdienstige gebeurtenissen, de Afscheiding en de Doleantie. In
verband daarmee zijn twee doorsneden gemaakt van de regionale sa-
menleving omstreeks 1840 en  1890, waardoor de relatie tussen de ge-
noemde evenementen en de sociaal-economische ontwikkelingen kan
ivorden duidelijk gemaakt, met name door middel \ an de sociale stratifi-
catie. In deze studie wordt dus niet een transitieproces beschreven,
maar worden twee perioden met elkaar vergeleken.

Het centraal stellen van de Afscheiding en de Doleantie is zo interes-

3)  Wieringa. De Afscheiding en de Nederlandse samenleving, in De Afscheiding ran  /834 en  /war
geschiedenis. o.r.v. W. Bakker e.a., 215.
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sant, omdat beide een verschillend karakter hebben. De Afscheiding
was min of meer een spontane volksbeweging, waarbij leiders een be-

roep deden op de religieuze emoties. De Doleantie had een duidelijker
organisatiepatroon, opgezet door A. Kuyper en was rationeler van aard,

wat blijkt uit de rol van de pers.
Er is gekozen voor een opzet, waarbij het interactieproces tussen

diverse groepen en personen, tussen ontwikkelingen en gebeurtenissen
in hun onderlinge samenhang wordt ontleed. Deze studie is immers

volledig gericht op de regionale en lokale samenleving. Centraal staat

daarom de onderlinge wisselwerking tussen elites, middengroepen en

machtelozen, tussen leiders en volgelingen, tussen groepen en kerken.

Zo blijkt bij voorbeeld, dat de invloed van A. Kuyper in dit gebied zeer
gering was.

De Afscheiding van 1834 en 1835 veroorzaakte een breuk in menige
dorpssamenleving. Dit was in het Land van Heusden en Altena ook het
geval. In 1834 verlieten veel leden van de Hervormde Kerk hun ge-
meente om terug te keren tot de "ware Kerk", degene die zich hield aan
de drie Formulieren van Enigheid en de Dordtse Kerkorde. In 1864

gingen de meeste afgescheidenen verder onder de naam Christelijke
Gereformeerde Kerk en na de Doleantie van 1886 gingen de meeste

dolerenden en christelijke gereformeerden  in 1892 samen  in  de Gere-

formeerde Kerken van Nederland. Daarom worden zij in deze studie

gereformeerden genoemd. Wel is het zo, dat een aantal rechtzinnigen
in de Hervormde Kerk bleef en zich bij voorkeur gereformeerd noem-

de. Zij worden in deze studie orthodoxen genoemd.
Deze studie is zinvol om de volgende redenen. Ten eerste moet

geconstateerd worden, dat de Afscheiding in het genoemde gebied van
grote betekenis was en tot in deze tijd invloed uitoefent. Dit kwam
onder meer omdat drie hervormde predikanten in de regio een belang-
rijke aanzet gaven  tot deze religieuze beweging,  met  name  ds.  H. P.

Scholte uit Genderen-Doeveren, die erin slaagde om twee medestan-

ders in de classis Heusden als collega te krijgen ondanks enig verzet van

het classicale bestuur. Hoewel er reeds zeer veel literatuur is versche-

nen over de Afscheiding is er nog geen samenvattende totaalstudie

gedaan over het Land van Heusden en Altena, ofschoon er een van de

belangrijkste leiders woonde. Opgemerkt moet worden, dat dit gebied
als voornamelijk protestants in het overwegend katholieke Noord-Bra-
bant een aparte positie innam.
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In de tweede plaats kan deze studie een bijdrage leveren aan de
discussie over de sociale herkomst van de afgescheidenen. Over het
algemeen worden de afgescheidenen gerekend tot de "kleine luyden".
Zo noemde de hervormde predikant C.W. Pape hen. Hij had er als
scriba van het hervormde classicale bestuur belang bij, de beweging als
onbetekenend  voor te stellen. Ook Abraham Kuyper beroemde  zich
erop, de leider te zijn van de kleine luyden. Zij zouden in verzet zijn
gekomen tegen de liberale deftige burgerij. In mijn studie over de
Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven werd erop gewezen
dat een groepje zeer rijke boeren de aanzet gaf tot de Afscheiding, met
name A. den Dekker uit Emmichoven. Ook in Genderen is daarvan
sprake. Het is zinvol, om door een meer uitgebreid plaatselijk en regio-
naal onderzoek na te gaan hoe de maatschappelijke positie van de afge-
scheidenen in andere dorpen was. Dit zou nieuw licht kunnen werpen
op het karakter van de beweging.

Door middel van een sociale stratificatie wordt de positie van de
gezinshoofden in de woongebieden Andel, Babylonienbroek-Hill,
Meeuwen, De Werken, Kille, Sleeuwijk, Giessen, Rijswijk, Uitwijk,
Veen, Waardhuizen, Werkentlam en Heusden omstreeks 1850 en 1890
onderzocht. Dit sociale stratificatieonderzoek moet de basisgegevens
opleveren voor de studie naar de sociaal-economische verhoudingen,
omdat zal worden onderzocht in hoeverre die een rol hebben gespeeld
tijdens de godsdienstige crises van 1834-1835 en 1886. Dit onderzoek is
tevens nodig voor de studie naar de achtergronden van de verzuiling.
Een belangrijke vraag is namelijk, hoe de maatschappelijke positie was
van de groepen die een aanzet gaven tot de verzuiling op het gebied van

het onderwijs, de politiek, de vakbeweging en de pers.

Het doel van deze studie is hiermee enigszins aangegeven. Bestu-
deerd zal worden welke maatschappelijke processen zich tijdens de
Afscheiding en de Doleantie voordeden, waarbij de nadruk zal worden
gelegd op het interactieproces tussen de verschillende maatschappelijke
geledingen. Omdat de mens in zijn maatschappelijke context zal wor-
den bestudeerd, zal gelet worden op ontwikkelingen op geografisch,
sociaal-economisch, politiek en cultureel gebied. De probleemstelling
heeft een sociaal-religieus karakter, dus zal worden nagegaan of behal-
ve religieuze factoren ook andere maatschappelijke ontwikkelingen een
rol hebben gespeeld.

Het uitgangspunt van dit onderzoek is namelijk de these, dat er een
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interdependentie bestaat tussen kerkelijke en maatschappelijke ontwik-
kelingen. De ontwikkelingen in de Hervormde Kerk moeten daarom
worden bestudeerd als een deel van de in haar totaliteit te bestuderen

samenleving.
J.A. Bornewasser wijst er in dit verband op, hoe belangrijk het voor

het lokaal en regionaal onderzoek is om tot integratie te komen van
diverse wetenschappelijke disciplines bij de studie van de "histoire reli-
gieuse". 4

Juist de historici van de Franse "Annales"-groep gingen uit van de
gedachte, dat de samenleving een geheel vormt waarin alles met elkaar

samenhangt en waarin geen strikt zelfstandige, louter wetmatige ont-
wikkelingen plaatsvinden. Zij wezen op het belang van een interdisci-

plinaire aanpak, waardoor de "histoire intdgrale" mogelijk wordt ge-
maakt. 5 In dit onderzoek wordt daarom gebruik gemaakt van een veel-
heid van complementaire vakgebieden, zoals de godsdienstsociologie, de
sociaal-culturele antropologie, de economische en politieke geschiede-
nis, de psychologie, de cultuurgeschiedenis en uiteraard de kerkge-
schiedenis. De historische methode is zeer geschikt om tot integratie
van deze wetenschappen te komen.

De ontwikkelde gedachten houden in, dat een studie van de niet-
kerkelijke bronnen nodig is en dat het kadaster, de registers van de
burgerlijke stand, de belastingarchieven, de notulen van burgemeesters
en gemeenteraden in ruime mate geraadpleegd zullen worden, waar-
door tabellen niet zullen ontbreken.

Zelf actief kerklid, rijpte tijdens het onderzoek de gedachte, dat het
moeilijk is zich te onttrekken aan de invloed van zijn milieu en zijn tijd.
Steeds moet de onderzoeker er zich van bewust zijn, allerlei valkuilen
te vermijden zoals die van de subjectiviteit. Hij moet er zich voor
wachten, kritiekloos allerlei ideologisch georienteerde theorieen of apo-
logieen toe te passen. Anderzijds schrijft J.A. Bornewasser, dat kerke-

lijke betrokkenheid en een historische analyse elkaar niet behoeven uit
te sluiten. 6

4) Bornewasser, Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw, in De Negentiende
Eetiw. Documentatieblad Werkgroep negentiende eeuw, jrg. 11, no. 2 (1987), 69-75.
5)  Frijhoff. Van Histoire de l'Eglise naar Histoire religieuse. De invioed van de Annales-groep op de
ontwikkeling van de kerkgeschiedenis in Frankrijk en de perspectieven daarvan voor Nederland,
in Nederlands Archief roor Kerkgeschiedenis, dl. 61 (1981).  119.
6) Bornewasser, t. a. p., 71
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Tot slot volgt een hort overzicht van de inhoud der diverse hoofd-
stukken.

In hoofdstuk I zullen enige landelijke ontwikkelingen worden ge-
schetst, waarbij zal worden uiteengezet in hoeverre de staatsstructuur
botste met de plattelandscultuur. Ondanks de scheiding van Kerk en
Staat bleef de Staat invloed behouden op de Kerk, met name door het
Reglement  van  1816.

In hoofdstuk 11 zullen enige regionale ontwikkelingen worden be-
schreven. Nagegaan zal worden, hoe enige orthodoxie-bevorderende
factoren het Land van Heusden en Altena beinvioedden, die haaks
stonden op de in hoofdstuk 1 geschetste landelijke ontwikkelingen.
Betoogd zal worden, hoe de economische recessie vanaf 1831 mede
bijdroeg tot de opleving van de godsdienstige gevoelens.

1n hoofdstuk III wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen in een
aantal dorpen. Van de landelijke macrostructuur wordt via de regionale
structuur ingegaan op de microstructuur. De interne machtsverhou-
dingen in een aantal dorpen zullen worden blootgelegd mede door mid-
del van een sociale stratificatie. Onderzocht zal worden, wie in de
diverse besturen in kerk en samenleving zitting hadden.

In de eerste drie hoofdstukken wordt de context beschreven waarin
de Afscheiding plaatsvond. In hoc,fdstuk IV worden de spanningen en
conflicten beschreven die zouden leiden tot genoemde verzetsbeweging
Een vorm van verzet waren de conventikels of oefeningen die vooral in
de rivierdorpen aamrezig n·aren. Daarna zal worden uiteengezet, hoe
ds.  H. P.  Scholte de leider werd van de godsdienstige beweging in  het
Land van Heusden en Altena en landelijke invloed uitoefende. Hij
slaagde erin, ds. G.F. Gezelle kleerburg en ds. J. van Rhee bij zijn
acties in te schakelen. Beschreven wordt, hoe de beweging zich uit-
breidde over het gebied en welke kerngroepen en leiders hierbij actief
waren. Met name de op,allende rol van enige vrou,ven zal worden
belicht. De verzetsbe\veging leidde tot grote spanningen tussen hogere
en lagere overheden en de separatisten, zoals de afgescheidenen werden
genoemd.

In hoofdstuk V zal een typering worden gegeven van de Afscheiding.
Er zal worden ingegaan op de maatschappelijke positie van de afge-
scheidenen en zo nodig zal het beeld ran de afscheidingsbeweging
enigszins worden gewijzigd of aangevuld.

In hoofdstuk VI zal beschreven worden, hoe de verfijnde bestrijdings-
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tactiek van de overheid een aantal afgescheidenen bracht tot een ge-
wijzigde visie over de verhouding tussen Kerk en Staat, waardoor al
voor A. Kuyper een modern-gereformeerde mening ontstond. Ook zal
de verhouding tussen de verschillende kerkgenootschappen worden be-

sproken in hun specifiek Noordbrabantse context.
In hoofdstuk VII wordt aandacht geschonken aan de consolidatie van

de positie der gereformeerden door middel van hun organisatie. Hierbij
wordt de verhouding tussen hervormden en gereformeerden besproken.
Vooral in plaatsen waar tevoren de Hervormde Gemeente de enige
geloofsgroep was geweest,  was de plaatselijke eenheid verdwenen. 7
Welke gevolgen had deze situatie? Nagegaan wordt, hoe de afgescheide-
nen na 1850 overgingen tot het stichten van christelijke scholen. De
oprichting van de A.R. P. wordt eveneens besproken. Enige rijke afge-
scheiden boeren waren hierbij de initiatiefnemers. De lijfbladen van de
A. R. P., De Protestantsche Noordbrabanter en  De Drie Provincien speel-
den een belangrijke rol bij de organisatie en motivatie van de ortho-
doxen, waarbij ook hervormden waren betrokken. Een bespreking van
de houding der gereformeerden ten opzichte van het sociale vraagstuk
zal niet ontbreken.

Een analyse van genoemde onderwerpen zal zo mogelijk moeten lei-
den tot een karakterisering van het begin van de verzuiling. Stond de
emancipatie van de orthodoxen centraal of de strijd tegen de neutrale
Staat? Overheerste het element van de beheersing van de lagere sociale

lagen door de hogere, waardoor de klassentegenstellingen werden afge-
zwakt of was het een combinatie van factoren?

Tenslotte zal in hoofdstuk VIII door middel van een tweede sociale
stratificatie de maatschappelijke positie van de gereformeerden om-
streeks 1886 worden vergeleken met die van omstreeks 1850. In die tijd
was een nieuwe crisis gaande in kerk en samenleving, die leidde tot een
uittocht van orthodoxen uit de Hervormde Kerk. Hoewel de Doleantie
veel minder aansloeg dan de Afscheiding in dit gebied, vond in 6dn dorp
een hergroepering plaats. Oorzaken, ontwikkelingen en de maatschap-
pelijke positie van deze dolerenden zullen worden besproken. Ook zal
de Doleantie met de Afscheiding worden vergeleken.

In een slotbeschouwing zullen enkele conclusies worden getrokken,

7) De Jong, Van de andere kant. Hervormde reacties op de Afscheiding, in De A scheiding van
1834 en haar geschiedenis,  235.
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waarbij de reeds bestaande literatuur zal worden betrokken en een
vergelijking zal worden gemaakt met andere landsdelen. Wellicht zul-
len de resultaten van dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan de
landelijke discussie over het karakter van de Afscheiding, de verzuiling
en de Doleantie.

In deze studie wordt slechts het begin beschreven van het confessio-

naliseringsproces en van de kerkelijke differentiatie die plaatsvonden in
het Land van Heusden en Altena. Misschien kan het voortgaande proces
in de eerste helft van de twintigste eeuw beschreven worden in een
volgende studie. Want om het karakter van een gebied te begrijpen,
moet men kennis nemen van zijn geschiedenis.

8
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HOOFDSTUK I

LANDELIJKE ONTWIKEELINGEN: EEN CENTRALISTISCHE
STAATSS'TRUCTUUR BOTSTE MET DE

PLATTELANDSCULTUUR

In dit hoofdstuk worden enkele landelijke ontwikkelingen beschre-
ven, die de context aangeven waarin de Afscheiding van 1834, 1835
plaatsvond. Volgens L. H. Mulder was er al in de zeventiende en acht-
tiende eeuw een proces gaande waarin de adel en de hogere burgerij
voorkeur hadden voor een verlichte geloofsopvatting. De affiniteit tus-
sen deze hogere standen en de Gereformeerde Kerk zorgde ervoor, dat
de machtsposities van de orthodoxgezinden verzwakten. 1

Verwevenheid van politieke met godsdienstige machtsgroepen

De toenemende verwevenheid van de bevoorrechte publieke kerk met
politiek-bestuurlijke machtsgroepen was er de oorzaak van, dat de ge-
loofsbasis van de Gereformeerde Kerk: de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis, de Heidelbergse Catechismus en de Vijf Artikelen tegen de Remon-
stranten, die de Drie Formulieren van Enigheid worden genoemd,
steeds minder gezag kreeg.

In   1796  werd de scheiding tussen  Kerk en Staat  door de Bataafse
Republiek afgekondigd ondanks het protest van zo'n 215000 personen
bij de Nationale Vergadering. 2 Dit betekende niet dat de invloed van
het  staatsgezag op de Kerk verdween.  M. E. Kluit schrijft dat  in   1796
een aantal rechtzinnige Oranjegezinde predikanten werd geschorst of
afgezet, zoals de Leidse predikant N. Schotsman. De situatie van ver-
vreemding die hierdoor ontstond, leidde tot de oprichting van nieuwe
conventikels waarin orthodoxgezinden naast de officiele kerk hun Bij-
belbesprekingen hielden. 3 Omstreeks 1800 begon de Leidse greinfabri-
kant J. Le Fdburd zi.in oefeningen in Leiden. 4

9  M ulder,  Revolte der Fijnen. Een studie omtrent de Afscheiding van  1834 als sociaal conflict en
sociale beweging met een bronnenonderzoek in een achital Friese dorpsgebieden, 324,325.
2) Kompagnie, "Tekenend de kleine luiden.     . . ' Een protestactie van 215000 ingezetenen  anno
1797, in Gens Nostra, jrg. XI (juli 1985) no. 7, 291-294.
')  Kluit, Het protestantse Rheil in Nederland en daarbuiten 1815-1865, 58
4) Bos, Archiefstukken betrejfende de Afscheiding van 1834,1. 208.
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Juist aan het begin van de negentiende eeuw waren er tekenen die
wezen op vervreemding van orthodoxe groepen. In 1801 hadden enkele
hervormde gemeenteleden uit Giessendam hun predikant J. F. Barends
aangeklaagd wegens zijn beklemtonen van de algemene verzoeningsleer
en van de vrije \viI. De kwestie trok de aandacht van de vaderlandse
pers in 1806, maar de provinciale synode wees het protest af. De meeste

protesteerders zouden in de Afscheiding weer een rol spelen. '
In  1804 was er in Klundert in West-Brabant een gezelschap ontstaan

onder leiding van D. van der Made, rijk aannemer en eerste assessor
aldaar.   In 1827 werden  er de geschriften  van Da Costa  en  ds.   D.
Molenaar gelezen. Het gezelschap was een uiting van protest tegen de

geest der eeuw. Hoewel de leiding in handen was van de hogere burge-
rij, voelden eenvoudige leken er zich thuis, omdat de "taal van de
mindere man" werd gebruikt. 6 Het gezelschapsleven was voor de lagere
standen aantrekkelijk vanwege zijn bevindelijkheid, emotionaliteit en
concreetheid. Het abstracte intellectualisme werd er vermeden.

Hoewel de Staatsregeling van  1798 een ieder de vrijheid gaf om God
te dienen naar zijn overtuiging, bleef de invloed van de Staat op de Kerk
bestaan. In 1803 verklaarde het Staatsbewind, dat de godsdienst van te
groot gewicht was voor de samenleving om haar te onttrekken aan het
oppertoezicht van de Staat. 7 Via de hogere kerkelijke besturen werden
er soms maatregelen genomen, die indruisten tegen de godsdienstige
gevoelens van een aantal orthodoxen. Dit was bij voorbeeld het geval
met de invoering van de evangelische gezangen in de classis Gorinchem
van de Hervormde  Kerk met ingang  van   1  januari   1807. Dit besluit
veroorzaakte onrust in enkele Hervormde Gemeenten in het Land van
Heusden en Altena. Ds. J. van Diepen, predikant te Hill en Babylo-
nienbroek, beklaagde zich over het onrustig gedrag van enige personen
in zijn gemeente bij het zingen van de gezangen. 8 Op 13 juni 1809
verklaarden de kerkvisitatoren aan de classicale vergadering, dat de
kerkeraadsleden van de Hervormde Gemeente in Andel "zeer onheu-
sche uitdrukkingen

" hadden gebezigd betreffende de gezangboeken en
uitdrukkelijk verklaarden,  ze  niet te zullen aanschaffen. '  Door  dit

') Bouwkamp e.a, * Zal gedenken 1835-1985. Uitgave van de raad der Geref. Kerk i an Giessen-
dam en Neder-Hardinxveld, 23
6) Bos, a. u'., 118, 126.
9 Kluit, a.w..57.
8,  Archieven Hervormde Kerk, Acta classis Gorinchem 1788-1816.Cim·.nr. 103,6,7 april  1807.
5 t.a.p., 13 juni 1809
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lijdelijk verzet protesteerde men tegen de bevoogding door de hogere

bestuursorganen, die ingrepen in de dorpscultuur. Een zinvolle defini-
tie van wat onder cultuur moet worden verstaan geeft L. Laeyendecker

in zijn boek Religie en conjlict. De zogenaamde secten in sociologisch
perspectief Hij verstaat onder cultuur: "de wijze waarop mensen leven
en denken binnen een groep of binnen een samenleving in haar geheel
en zoals dat zijn weerslag heeft gevonden in een min of meer samen-

hangend geheel van waarden, normen, doeleinden, verwachtingen,
symbolen, geloofsinhouden, kennis, kunst en dergelijke". '° De dorps-
samenleving moet in dit hader worden bezien.

Na 1816 perdere inpassing van de Hervormde Kerk in de centralistische
Staatsstructitur

Na 1813 zou de situatie van vervreemding zich aanzienlijk gaan
verscherpen. Vele orthodoxgezinden meenden dat de koning de gerefor-
meerde leer in ere zou herstellen, maar de koning en zijn adviseurs
gingen een andere richting in. 11 Teleurgesteld zag men dat er geen
zuivering plaatsvond in de kerk en dat de gereformeerde belijdenis juist
monddood werd gemaakt, omdat de bindingen van de rekkelijken met
de politiek-bestuurlijke machtsgroepen steeds hechter werden, waar-
door de orthodoxen buitenspel werden gezet. 12 Dit gebeurde met name
in 1816, toen het "Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervorm-
de Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden" in werking trad.

Voor de koning was het nieuwe systeem hanteerbaarder dan de oude
organisatie van gen'estelijke synoden. De presbyteriale kerk had plaats-
gemaakt voor een gecentraliseerd hierarchisch bestuurssysteem dat
paste bij de nieuwe staatsstructuur. 13 De artikelen 195 en 196 in de
grondwet van 1815 gaven de koning behoorlijk wat inrloed in kerkelijke
zaken. Artikel 196 bepaalde dat de koning ervoor kon zorgen, dat alle
godsdienstige gezindheden zich zouden houden binnen "de palen van
gehoorzaamheid aan de wetten van de Staat". Het reglement van14

1816 was het logisch gevolg daarvan. Het was ontworpen door J.D.

'°) Laeyendecker, Religie eu conjlict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief, 166.
" } Mulder, a.u'.. 325.
12) Mulder, a.it'.. 324.
11) Munnich, De kerken der lien·orming sinds 1813, in Geschiedenis ,·an de Kerk in Xederland,
239.

'41 Kluit, a. u'., 59
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Janssen, predikantszoon en voormalig theologisch student, sinds  1798

departementaal ambtenaar. Het reglement schreef voor, dat ouderlin-
gen gekozen moesten worden uit 'de achtingwaardigste, kundigste en
voornaamste leden der gemeente". De kansen op medezeggenschap voor
het gewone volk werden hierdoor verkleind. In elk der 43 classicale
besturen en 10 provinciale kerkbesturen had slechts 66n ouderling
zitting, waardoor het elitaire harakter werd beklemtoond. De classes

Amsterdam, Tiel, Haarlem, Utrecht, Delft, Tielerwaard en Gorin-
chem dienden protesten in tegen de invoering. Ze keerden zich bij
voorbeeld tegen de ontwijkende bepalingen over de leer en over de grote

bestuurlijke macht van de Synode.
Geadviseerd door Janssen wees de koning de protesten af. De leer

was niet in het geding volgens hem. De Synode moest niet alleen de
godsdienstige kennis vermeerderen en de christelijke zeden bevorde-
ren, maar ook orde en eendracht bewaren en liefde voor koning en
vaderland aankweken. 15 Zo werd de Hervormde KerA ingepast in een
centralistisch staatssysteem, waarbij de koning aan de top kwam te
staan. Onder aan de bestuurspiramide stond de kerkelijke gemeente,
die werd gecontroleerd door het classisbestuur. Hierbij kwam dat de
koning weinig moest hebben van een leerstellig geloof. De Hervormde
Kerk moest aan de meer rekkelijken ruimte bieden. Zijn ideaal was een

algemene nationale christelijke Kerk. Ook op Europees niveau was hij
voor eenheid der christenen. 16 De paus zou het zichtbare hoofd moeten

zijn van de gehele christenheid. Koning Willem I hoopte zo, dat de
kerkelijke eenheid de politieke eenheid zou stimuleren. 17

Het algemeen reglement van 1816 zou niet alleen tegenstand ont-
moeten bij de invoering, maar tot de Doleantie toe werd ertegen gepro-

"testeerd. Invoering betekende saecularisering, oligarchie, hierarchie,
staatsusurpatie en richtingstrijd". Men was bang dat het reglement in
de handen van de koning tot caesaropapisme zou leiden. 18 Het reeds

genoemde gezelschap van D. van der Made in Klundert was niet alleen
gekant tegen de evangelische gezangen en de avondmaalsvragen, maar

ts)   De  Jong,   Nederlandse  KerAgeschiedenis,  308.   309.
I6

) Bornewasser, Koning Willem  L  in  Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis, 257-260.
/7 )  Bornewasser, "Het Credo- - -geen  rede van twist". Ter verklaring van een koninklijk falen

( 1826-1829), in Archief roor de geschiedenis van de Katholieke  Kerk in Nederland. jrg.  XIX (1977),
268-280.
I 8) Kuiper, De Voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en
kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930, 53.
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ook tegen het nieuwe kerkbestuur. 19 In de acte van afscheiding van 25
december 1835 lieten de afgescheidenen in Almkerk en Emmichoven
zich kritisch uit over het "sedert 1816 bestaan hebbend zoogenaamd
Nederlandsch Hervormd Kerkbestuur. . ," waarin de regering door
middel  van de hogere bestuurslagen grote invloed kon uitoefenen. 20

Aanvaardi,ig van de Verlichting door een groot deel vait de hogere burgerij

De beschreven tendens naar centralisatie, waarbij een deel van de
hogere burgerij werd ingeschakeld, ging gepaard met een toegenomen
invloed van de denkbeelden van de Verlichting.

Immanuel Kant omschreef de Verlichting als "der Ausgang des Men-
schen aus seiner selbstverschuldeten Unmundigkeit". Het ging hier om
de emancipatie van de autonome mondige mens. 21

De Verlichting behield in Nederland een sterk christelijk karakter.
Men was ervan overtuigd, dat waar de Rede alleen zou worden vereerd,
atheisme en zedeloosheid zouden gaan overheersen. 22 De christelijke
leer moest gepaard gaan met een vrome levenswandel. Maatschappelij-
ke misstanden moesten worden opgeheven, bij voorbeeld de heerlijke
rechten.  In de eerste dertig jaren van de negentiende eeuw kreeg het
verlicht supra-naturalisme een grote invloed. Het was intellectualis-
tisch en moralistisch. Men probeerde een synthese te vinden tussen de
Openbaring en de Rede. Het inspiratiedogma en de triniteitsleer ver-

23dwenen uit het blikveld en de navolging van Jezus werd beklemtoond.
Zo  streefde  ds.  J. H.  van  der  Palm naar christelijke humaniteit.  Hij
verloochende de leerstellingen niet, maar stelde ze meer op de achter-
grond, omdat ze deels onbijbels, deels onbegrijpelijk waren. Hij be-
klemtoonde de leer van de vergeving van de zonden en van de deugd.
"Er is geen zekerder weg van gerust en vergenoegd, gelukkig en geze-
gend op deze wereld te leven, dan God te vreezen en zijnen pligt te
beminnen", aldus Van der Palm. 24 Hoewel het rationalistisch supra-

19) Bos, a.w., I, 126.
2°) De Gast, De Afscheiding ran 1835 in Almkirk en Emmichoven, 185.
2i )  Bornewasser, Christendom en Aufklarung. Over geschiedenis en interpretatie, in Tussentijds,
Theologische Faculteit Tilburg, 25,26.
22) De Groot, Sociocultureel en godsdienstig leven in de Noordelijke Nederlanden 1795-1813, in
A.G. N., XI 15.
23) Rasker, De Nederlamise Hen,ormde Kerk :'anaf 1 795, 33
24) De Groot, Lel'en en arbeW valt J. H.  van der Palm,  167,  207,  245.
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naturalisme de christelijke waarheden verdedigde tegenover het Deis-
me, stond het te zeer onder invloed daarvan om nog wezenlijke waarde
te hechten aan de leertucht. 25 Juist de leertucht zou een schibbolet zijn
voor de afgescheidenen.

Een volgeling van Van der Palm was ds. C.W. Pape uit Heusden. Hij
was van 1816 tot 1837 scriba van de classis Heusden en daarna tot 1850
praeses van het classisbestuur. Vanaf 1839 was hij lid en na 1851
voorzitter van de Synode. Hij keerde zich tegen het dogmatisme en vond
dat de belijdenisgeschriften het geloof niet mochten bepalen, omdat ze

menselijk waren. De Bijbel had goddelijk gezag, maar de Rede had alle
recht om de gronden waarop dat gezag berust te onderzoeken. Maar uit
hetgeen de Rede niet doorziet blijkt juist de hogere oorsprong van de
Bijbel. Hij noemde God "de groote opvoeder der menschheid" en consta-
teerde in het christendom een ontwikkeling van een lager naar een
hoger niveau. De mensheid zou zich tot steeds hogere volmaking ont-
wikkelen, omdat God de volmaakbaarheid in de mens als "gezellig,

redelijk en zedelijk wezen" had gelegd. Hoewel Pape dus een aanhanger
was van een christelijk vooruitgangsgeloof, geloofde hij ook in Jezus als
verzoener, die de zonden vergeeft en de relatie tussen God en de mens
herstelt. 26 De afgescheidenen legden de nadruk op de zondigheid van

de mens en op Gods oordeel. Hun mensvisie was meer pessimistisch in
vergelijking met het optimisme van de aanhangers van het supra-natu-
ralisme.

De ini,loed van de Nadere Refonnatie op ket  Land van  Hellsden en  Altena

Bij velen in het Land van Heusden en Altena was een andere geloofs-
beleving aanwezig, geent op de ideeen van de Nadere Reformatie. Hoe-
wei binnen deze beweging verschillende fasen aanwezig waren, kan ze
gekenmerkt worden door het beklemtonen van de vrome levenswandel,
de praxis pietatis.

Omstreeks 1600 legde de Middelburgse predikant Willem Teellinck
al de nadruk op de levensheiliging en de vroomheid als noodzakelijke
aanvulling op de leer. De strenge levenswandel van veel puriteinen in
Engeland en hun zondagsheiliging inspireerden menig Nederlandse

25) Verberne, Geschiedenis ran Nederland in de jami /8/3-1850, 1, 108.
26 3   Pape,   Het  protestantisme  en  zij,le  betrekking  tot den Staat,  24-43.
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predikant. 27 Ze stelden wereldse uitwassen zoals vloeken, dansen,
schransen, zuipen, kaarten enz. aan de kaak en hielden een indringen-
de boeteprediking. Zo drongen kenmerken van het Anglo-Calvinisme of
Puritanisme binnen in het Nederlands Calvinisme. Met name ds. J
Koelman vertaalde tientallen Engelse werken, die op de gezelschappen

28werden gelezen.
De beweging was eerst gericht op geheel het volk en heel de kerk,

later werd ze meer binnenkerkelijk en trad er een sterke verinnerlijking
op, waarbij de ware vromen het overgebleven volk van God waren. De
overgrote meerderheid zou te werelds leven en onder het oordeel vallen.
Naast de boeteprediking werd de bevinding belangrijk. Het zieleleven,
de geestelijke toestand van de mens werd blootgelegd en de bekeerden
en onbekeerden werden in diverse soorten ingedeeld: de klassificatie-
methode. 29 Bij W. Schortinghuis kreeg de Nadere Reformatie een mys-
tiek karakter, waarbij de vereniging van de ziel met Jezus in extatische
bewoordingen werd beschreven. 30

De Nadere Reformatie sprak het gewone volk aan, omdat het hart en
het gemoed grote aandacht kregen in de prediking en de praktische
toepassing duidelijk was. Het concreet-verhalende was voor het gewone
volk duidelijker dan het abstract-bespiegelende. Door de klassificatie-
methode in de prediking toe te passen werd het groepsdenken in de
gemeente behoorlijk gestimuleerd en daardoor nam de neiging tot sepa-
ratisme toe, aldus T. Brienen. 31

In het Land van Heusden en Altena kreeg de Nadere Reformatie al
snel voet aan de grond in de persoon van ds. G. Voetius, die vanaf 1617
hervormd predikant in Heusden was. Een twist met de remonstrantse
predikant Grevius, Voetius' collega in Heusden, leidde tot de afzetting
van Grevius. 32 Door bemiddeling van Voetius kreeg Babylonienbroek in
1610 een contra-remonstrants predikant, ds. D. de Pyre, die vele keren

praeses was van de classis en die zich inzette voor de reformatie van het
dagelijks leven. 33 Dank zij het voorbereidende werk van Voetius kreeg

27) De Jong, a. w., 216.
28

) Van Scheiven, Histonsch onderzoek naar den lerelisstul ran het Calrinisme, 24; Meeuse. Van
Gezelschap tot gemeente, in L'it louter genade,  172.
29

) Brienen, Prediking en z·roomheid bij Re»·matie en Nadere Reformatie, 46-50.
10)  Bavinck,  Ii/elke zun de oon:ken ,·an het kerkelok gescheiden leven der Gere omeerden in  A'ed r-
tamil>, 32,33.
31                               51) Brienen, a.w.
32) Hamoen. Het begin r'an de Reformatie in de Ring Heusden. 27-32.
33) a. u.,40,41.
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Meeuwen een eigen predikant. 34 Zowel organisatorisch als geestelijk
liet Voetius zijn invloed gelden. In Aalburg en Heesbeen werd J. van
Oudenhoven als predikant bevestigd in 1626. Hij had als proponent
ingewoond bij Voetius en kan als vertegenwoordiger van de Nadere
Reformatie worden beschouwd. 35

Als protest tegen de intellectualistische prediking gingen veel kerk-
mensen zich afzonderen in oefeningen. Tegenover de zwevende en zeer

ruime opvattingen van reel predikanten koos men voor houvast, voor
onwrikbare zekerheden. 36 L. Laeyendecker ziet in de strijd voor ortho-
doxie een samenhang met een behoefte aan stabiliteit, vastheid en
veiligheid. 37 In het midden van de achttiende eeuw werd over het voor
en tegen van oefeningen gediscussieerd. De een vond, dat er de gezonde
woorden van Jezus ,verden gehoord, de ander was van mening, dat er
mensen bijeen kwamen met een verdorven verstand en die leugenachtig
waren. 88 Het is weI zeker, dat in het gezelschap menigeen zich voelde
uitgetild boven de dikwijls droevige realiteit van elke dag en er de

warmte vond die men in de kerk miste. 39
Niet vergeten moet worden, dat sommige gezelschappen werden ge-

leid door predikanten en dus een kerkelijke functie hadden. Dit was het
geval in Werkendam omstreeks 1750, \raar ds. Johannes Groenewegen
en zijn broer Jacob invloed uitoefenden door hun conventikels en liede-
ren. 40 Er ontstond een geestelijke opwekking, die gepaard ging met een
sterke emotionaliteit en waarbij kinderen betrokken waren. De bewe-
ging vond onder meer plaats op de Veluwe, in het Gooi en in de Alblas-
serwaard en werd mede gestimuleerd door het Methodisme, aldus O.J.
de Jong. 4'  In Schotland, Engeland en Amerika vonden dezelfde ver-
schijnselen plaats, evenals bij de hugenoten in Frankrijk. 42 De Wer-
kendamse berveging werd zeker gestimuleerd door contacten met Nij-
kerk, waarmee een drukke correspondentie werd onderhouden. Jacob

34) a.u'.,56
35 j Brienen en Tukker, Reformatie en Xadere Reformatie  iii  Alblassent·aard en  \'gjherenlanden,  34.
36) Rasker, a.w., 55,56.
37)  Laevendecker, a. u'..  191.
38) Keizer, De A»heiding van 1834, 73
39) Schram, Conventikels, in Buitenspong geloren. Studies over "randkerketijkheid',  56.  58
40) Zie Groenewegen, De lofzangen israils,  uwaronder de Heere troont.
")  De Jong, a.w., 257, 258.
42 )   Van   Dij k, Een opregt   1·er/uial  en  eene  l'erdediging   ,·a,1  het  u·erk  der  o,·ertu,ging £11 bekeering  van

zondarm,  roo, evallen  in de gemeente  van   11/erkendam,   inden jare  /75 1  en /752, geschreven  door
Jacob Groenewegen,  7.
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onderhield contacten met vooraanstaande vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie, onder wie ds. Th. van der Groe uit Kralingen. 43

Door de oordeelsprediking raakten de gemeenteleden in verroering en
jammerden over hun "onbekeerde staat", riepen om Jezus." .  . hoe raak
ik nog mij zelve kwijt, om Jezus voor een eeu\vigheid eens hertelijk te
kiezen. 0, mogt ik in dat bloet gewassche worden... 0, lieve Jezus,
dan zal ik mij met u vereenige.

"44

De conventikelen namen door deze beweging sterk toe. Volgelingen

waren bij voorbeeld Bastiaan Sterkenburg en Dirk Verhey. In 1830
verwekte Sterkenburg opschudding in Almkerk, omdat hij bij het zin-
gen van een gezang tijdens de kerkdienst als uiting van protest zijn
hoofd bedekt hield. Ds. Sjoenis had hem gen'aarschuwd, maar toen hij
met zijn acties doorging, liet de predikant hem wegens ordeverstoring
door de veldwachter uit de kerk zetten. De ringpredikanten wijdden
een hele vergadering aan de gebeurtenis en juichten de aktie van ds.
Sjoenis toe.  In de jaren na de Afscheiding werd Sterkenburg oefenaar
van een "Verenigde Gereformeerde Gemeente met de Synode van Dor-
drecht 1618 en 1619" in Giessendam en tenslotte werd hij leider van
een vrije gemeente. 45 Dit protest is een voorbeeld van het feit, hoe de
predikanten de protesten van een bevindelijk-orthodox deel van de ge-
meente lieten  voor  wat ze waren.

Dirk Verhey werd op 6 juli  1840 door de afgescheiden predikant ds.
G. F. Gezelle Meerburg bevestigd in het ambt van ouderling van de Chr.
Afgescheiden Gemeente te Giessendam. Hij werd later afgevaardigde
van de provincie Zuid-Holland op de Generale Synode van de afgeschei-
denen,  die in september  1846 in Groningen werd gehouden. 46  Er was
een duidelijk verband tussen de opwekkingsbeweging in Werkendam
en de Afscheiding, wat wijst op continuiteit in de geloofsbeleving.
Het geloof van Dirk Verhey was sterk emotioneel geladen en ging met
krachtige "aandoeningen en ontroeringen" gepaard. Hoop en wanhoop
wisselden elkaar af. Het was gericht op eigen zieleheil en op het hierna-
maals. De eeuwige verdoemenis werd afgeschilderd tegenover de he-
melse zaligheid. Verhey las de schrijvers van de Nadere Reformatie

;

43) Clements, De Alblassen,wardin de ban ran een religieuze beweging, 11, 13.
44)  Van Dijk, a.w.,  37.
45)  Bos. De man van de derde mogelijkheid, in Kruisdominees,. Verhalen uit afgescheiden kringen,

81-96.

46) Smits, De Afscheiding van 1834, I, 320, 321.
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zoals W. Schortinghuis en J. van Lodenstein. 47 Tegenover Gods heilig-
heid en hoogheid had hij een diep besef van de nietigheid en onwaardig-
heid van de mens. De bekering stond centraal en mondde uit in een
liefdesmystiek, de rereniging met Jezus. Gebruikte bewoordingen wa-

ren:  'verslonden door liefde-, "lie,en Bloedbruidegom" en  'zalige veree-
niging . Hij \·oelde zich een vreemdeling op aarde, die op reis \vas naar
een hemels raderland. In \i'erkendam en omge\,ing was duidelijk een
bevindelijke onderstroom aanwezig.

48

In het oosten van het Land \'an Heusden en Altena was de in\'loed
van de Nadere Reformatie in de achttiende eeuw eveneens merkbaar.
Ds. H. Helligers, die vanaf 1755 tot 1781 predikant was in de gemeente
van Genderen-Doeveren, schreef in  1762 een boekje over het onder-
scheid tussen bekeerden en onbekeerden, wedergeborenen en niet we-
dergeborenen, \\aarbij hij aantoonde dat de \vaarheid van het evangelie
alleen gekend kan zvorden door degenen die ;vedergeboren zijn. Dezelf»
de predikant maakte op de rergadering van de classis Gorinchem op 20
en 21 juli 1774 melding I·an een ongeoorloofd conventikel in Veen. 49
Hieruit kan de conclusie  vorden getrokken dat, hoewel enkele predi-
kanten niet afwijzend stonden tegenover een zekere bevindelijkheid,
men van hogerhand de groepsvorming binnen de kerk trachtte in te
dammen, omdat die separatistisch zou kunnen werken. Bovendien ont-
aardden sommige gevoelens van bevindelijkheid in een sterk anti-ker-
kisme. In hoofdstuk Ir zal hierover meer worden geschreven. Duide-
lijk is dat de eenheidsgedachte, waarnaar men van hogerhand streefde,
telkens weer stuitte op een verschil in godsdienstbeleving, op godsdien-

stige pluraliteit, met name tussen de bestuurselite en menig platte-
landsbewoner. De elite \vas meestal academisch gevormd, was predi-
kant en had een ruime bestuurservaring. Het verzet bleef incidenteel of
uitte zich in groepjes: charismatische leiders ontbraken vooralsnog.
Toch werd het aantal incidenten in de eerste helft van de negentiende
eeuw groter, zvat duidde op een toegenomen desintegratie in de Her-
vormde Kerk.

<i Verhey, Gedachtenis, 1-23.
48)  a.w., 29-74
49) \'an Diggelen, De ABcheiding iii Gouieren en Doei'eren: een anal>·se ,·an de achtergronden en
motieven van de Afscheiding van 1834 in de dorpen Genderen en Doe,eren, 106, 107; Helligers,
Verhandeling over het onderscheid ran de waarheid van het Evangelium in de Onwedergeboorenen en de
\Vede,geboomien, 1762.
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Toegenomen phiralisering iii de Hen,ormde Kerk in de eerste helft van de
negentie,ide eettiv

De reacties op de toegenomen invioed van het rationalisme bleven
niet uit, zowel van orthodoxe zijde als van rekkelijke richting. De
aanhangers van de Groninger Richting wilden het rationalisme in hu-
manistisch-christelijke richting bijsturen en daarbij de nadruk leggen
op het godsdienstig gevoel. In dit humanistisch-christelijke denken wil-
de men de oudvaderlandse traditie voortzetten van de nationaal-gerefor-
meerden zoals Thomas A Kempis, van de remonstranten, doopsgezin-
den en coccejanen. 50 Men zag de Bijbel als geloofwaardig en historisch
betrouwbaar, maar maakte wel onderscheid tussen de Bijbel en Gods
Woord. Ds. Hofstede de Groot koos voor de quatenus-interpretatie van
de proponentsbelofte. 51 De triniteitsleer werd afgewezen, omdat men
de Heilige Geest als kracht van God zag. Jezus' verlossing wilde de van
God vervreemde mens terugbrengen naar het doel waartoe God hem
had geschapen.

Een tweede groep die al eerder verzet bood, was die van de ortho-
doxie. De orthodoxen (gereformeerden) protesteerden niet alleen tegen
het rationalisme, maar ook tegen de Groninger Richting. Al wist een
groot deel van de hervormden nauwelijks wat de drie Formulieren van
Enigheid inhielden, al keerden de aanhangers van de Verlichting zich
ertegen, ds. N. Schotsman verdedigde ze in 1819, vooral de vijf Artike-
len tegen de Remonstranten, die op de Synode van Dordrecht in 1618
en 1619 waren opgesteld. Maar ds. Schotsman was een eenling, hoewel
Bilderdijk het voor hem opnam:

la, Schotsman, staan wij pal. Bij Jezus' kruis gebogen, verachten
wij den wrok van Heiden en Sofist". 52

In 1827 verzette de Haagse predikant D. Molenaar zich tegen  de
nieuwe proponentsformule, die op subtiele wijze de gereformeerde leer
zou ondermijnen. 53 In een latere publikatie hekelde Molenaar de gere-
formeerde predikanten en belijders die zich schuldig maakten aan over-

50)  Rasker. a. w., 49.
5/

) De aanstaande predikanten moesten beloven de Formulieren ian Enigheid aan te nemen
overeenkomstig Gods Woord. Betekende het woord 'overeenkomstig" nu "omdat" (quia) of "voor
zover" (quatenusp In het tweede geval was sprake van een ruimere interpretatie.
52) Algra. Het wonder ran de /9e eeuu'. \'an vrije kerken en kleine luyden, 13-15.
51) Rasker, a. w., 43.
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drijving. Wij moeten ons houden aan de geest van de leer, niet aan de
"enkele letter". 54

Bilderdijk vond met veel andere orthodoxen, dat de leer van de ver-
zoening werd aangetast. Hij sloot in een brief aan Da Costa in 1823
afscheiding als gevolg van uitwerping niet meer uit. 55 Bilderdijk werd
door Allard Pierson gekenschetst als een der vaders van het Rdveil. 56
Pierson zag het R6veil als een beweging die wortelde in de Romantiek,
omdat ze een opleving beoogde van de innerlijke bevinding of van het
esthetisch-godsdienstige gevoel. 57 Bilderdijk was zeker een romanticus,
die wegvluchtte uit een verdorven wereld naar het geidealiseerde
verleden. Hij voelde zich een vreemdeling, net als zijn leerlingen Da
Costa en Capadose.

Da Costa viel de eigenwaan van het ongeloof aan in zijn Bezi,wren
tegen de geest der eettic:   dat  in   1823  verscheen en stelde Gods rrije
genade en de "onvoorwaardelijke verkiezing Gods" centraal. 58 Capado-
se streed tegen de vaccinatie, omdat de mens zijn plaats niet mag
vergeten. die hem door de Voorzienigheid Gods is aangewezen. 59 Bij de

stichting van de christelijke school in Genderen zou de vaccinatiekwes-
tie een strijdpunt zijn.

Het Rdveil in Nederland was reelkleurig en maahte deel uit van een
geestelijke op\vekking die overal in Europa plaatsvond en per land van
karakter verschilde. Volgens Rasker was de afkeer van het Rationalisme
gemeenschappelijk evenals de ver\vantschap met de Romantiek. 60 De
geloofsbasis van het Rdreil  ,varen de volgende gedachten.   1. De Bijbel
is goddelijk geinspireerd. 2. De triniteitsleer wordt aanvaard. 3. De
menselijke natuur is geheel ierdor,en. 4. De satisfactieleer staat cen-
traal. Christus heeft de schuld van de gelovigen voldaan door Zijn lijden
en sterven. 5. De rechtraardiging van de zondaar uit genade en door
het geloof. 6. De bekering en de heiligmaking is het werk van de Heilige
Geest. 61

54) \'an der Does, De Afscheiding in /mar u'ording en beginperiode, 20.
55) Rullmann. De Afscheiding in de Nederlandsch Hen,ormde Kerk tier X/Xe eeuu'. flistorisch ge
schetst,  ll.
56

) Pierson, Oudere t,)4enooten. 188.
57) a.u'.,  189.
58

  Kiuit, a.u·., 144, 145.
59) a. 11'., 153.
60) Rasker. a. w., 70-75.
61 ) Honders, Op zoek naar de theologische structuur van het Reveil. in Kerk en Theologie,  jrg.
XXVI (1976), 8. 9.
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Een belangrijke kern van het Rdveil bestond in Amsterdam en werd
geleid door Da Costa, die er regelmatig reunions hield. Het woord
,, reunions" wijst op het aristocratische karakter van deze bijeenkom-
sten. De student Scholte kwam er ook meermalen. 62 Deze had trou-
wens meer contacten met het Rdveil. Toen hij student was in Leiden

ging hij herhaaldelijk op bezoek bij baron Twent van Rozenburg, die
het Zwitserse R6veil had leren kennen en er een afscheiding had mee-
gemaakt. Scholte raakte er zodoende vertrouwd mee. 63 De ouders van
Scholte waren lid van de Hersteld Lutherse Gemeente in Amsterdam
en hadden een kerkscheuring meegemaakt. In 1827 of 1828 werd
Scholte hervormd. Opvallend zijn de contacten van Scholte met de
elite. Hij behoorde tot de zeer gegoeden en was zodoende vrij en onaf-
hankelijk. Een testament had hem aangewezen als de enige erfgenaam
van zijn moeder en zijn broer en verschafte hem f 40.000 alsmede het
bedrijfspand/huis van zijn vader. Hij erfde aanzienlijke hapitalen van
andere familieleden, zoals van zijn beide grootvaders. 64 Hoe intensief
de contacten waren van Scholte met het Reveil wordt duidelijk na
lezing van deel VI van de door C. Smits geschreven boeken over de
Afscheiding, dat handelt over de contacten van Scholte met onder meer
Bilderdijk, Capadose en Da Costa. 65 Scholte stond tussen het Rdveil en
de Afscheiding in.

De Algemene Synodale Commissie had in 1829 geconstateerd, dat er
een "geest van separatie" groeiende was in de Hervormde Kerk en in
1833 werd vermeld, dat het bezoek aan de oefeningen toenam. Omdat
in sommige conventikels de neiging bestond zich tegen de bestaande
kerk af te zetten, verontrustte dat de leden van de hogere bestuursorga-
nen, die de eenheid wilden bevorderen in kerk en samenleving. In de
conventikels gingen dweperij en onwetendheid samen, aldus de Alge-
mene Synodale Commissie. 66 Volgens Rasker hebben de conventikels
de Afscheiding in het hele land bevorderd. 67 1n hoofdstuk IV zal dat
voor het Land van Heusden en Altena worden onderzocht.

In   1829 ging Scholte in Leiden theologie studeren. Brummelkamp
volgde  in   1830.   Met  S. van Velzen namen ze vrijwillig  deel  aan  de

62)   Kluit,  a. w.,   1 1 5.
63)  Van der Does, a. w.,  33.
64) Smits, a.w., 1, 52, 53.
65) Smits, a.w., VI, Het Rlvei! en (Is. H.P. Scholte. hst. 1-IV.
66) Rasker. a. w., 44.
67

) a. w., 56
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Tiendaagse Veldtocht tegen Belgie. De geest van revolutie bracht een
crisisstemming teweeg. De opstandelingen waren katholieken, met wie
de verhouding toch al niet zo best was en die door Da Costa werden

68vergeleken met een "Heir der tijgren" in een bombastisch gedicht.
Veel Nederlanders vonden het een goede zaak, dat door het Belgische
schisma het Oud-Nederland zijn gereformeerde eigenheid had terugge-
kregen. Na zijn terugkeer in het vaderland wilde Scholte zijn strijd
voortzetten, maar nu in geestelijke zin. Da Costa schreef aan Scholte:

"En gij keert met vrede weer
Overdekt met krijgsmanseer,
Tot den strijd van 't geestelijk werk
Van den opbouw Zijner Kerk". 69

In de tweede Leidse periode ging de club van Scholte, waartoe be-
hoorden behalve Scholte: Brummelkamp, Van Velzen, Gezelle Meer-
burg, Van Raalte en Biihler, in de aanval en kwam openlijk uit voor zijn
calvinistische overtuiging. 7° Mede door dit groepje zou de latente crisis
in kerk en samenleving losbreken in concreet verzet. Dat verzet kwam
niet alleen voort uit de lagere standen, maar juist vanuit de aristocratie
en  de hogere burgerij. De rijke ds. Scholte kreeg  in   het  Land  van
Heusden en Altena weer contact met bemiddelde boeren, die het gods-
dienstig verzet zouden aanwakkeren. Maar terwijl de aanhangers van
het R6veil voornamelijk binnen de kerk bleven en meer op zichzelf
bleven, legde Scholte eveneens contacten met de lagere volksklassen.

Ontsman van de Afscheiding

In veel boeken wordt gesteld dat de Afscheiding in Ulrum begon, in
Groningen. Ds. H. de Cock was daar de opvolger geworden van de
bekende leider van de Groninger Richting, ds. P. Hofstede de Groot.
De Cock was in het begin een verlicht predikant, maar door de contac-

"
ten met gemeenteleden - indien ik ook maar 66n zucht tot mijn zalig-
heid moest toebrengen,  dan  was  het voor eeuwig verloren"  - door  het
lezen van Calvijns Institutie en de geschriften van baron C. van Zuylen
van  Nijevelt  kwam  bij  hem een ommekeer tot stand. 71 Sommige  ge-

68)  Wormser,   'Door kwaad gerucht en god gerucht". Het leven van Hendrik Peter Scholte. 9

69) a. w.,250.
70) Kluit, a.w.,250.
")   Knappert,  Geschiedenis  der  Nede,landsche  Hen,onnde   Kerk gedurende  de   18e  en   19e  eeuw.   300.
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meenteleden hadden al eens aan ds. Hofstede de Groot gevraagd, of hij
niet uit Schortinghuis wilde preken. Dit wijst op een bevindelijke on-
derstroom en op vervreemding, wat zou kunnen leiden tot een crisis.
Een leider ontbrak echter.

De radicale ommekeer van De Cock bracht hem in conflict met
collega's en autoriteiten. In 1833 viel hij zijn collega's ds. L. Meyer
Brouwer van Uithuizen en dr. G. Benthem Reddingius van Assen aan
en vergeleek hen met wolven die de schaapskooi van Christus aanvie-
len, omdat ze van de zuivere leer waren afgeweken. Het boekje van dr.
Reddingius vergeleek hij met "eenen schoonen schijn" en de schrijver
was een duivel, die aankomt "als een engel des lichts: Hij werd verge-
leken met "witgepleisterde graven, van binnen uit vol verrotte doods-
beenderen". 72 Met deze krasse bewoordingen verbrak De Cock de col-
legialiteit en werden orde en eendracht verstoord. De tegenstanders
van De Cock vonden zijn optreden "weerspannig en onverzoenlijk,
polariserend en onredelijk". 73 Bovendien doopte hij kinderen uit andere
gemeenten zonder toestemming van de betreffende predikant. In de-
cember   1833   werd   hij   door het classisbestuur van Middelstum  ge-
schorst vanwege zijn doophandelingen en het beledigen van collega's
Toen De Cock doorging met zijn protesten en een voorwoord schreef in
een boekje dat gericht was tegen de evangelische gezangen waarin ze
"hoereliederen" werden genoemd,   werd  hij  op  29  mei   1834  door  het
Provinciaal Kerkbestuur afgezet. De verstoring van de orde en een-
dracht is het hoofdmotief geweest.

Na de afzetting ging De Cock in beroep bij de Synode, die hem een
bedenktijd gaf van een halfjaar. Hij moest schuld belijden, waarna de
afzetting zou worden ingetrokken, maar de schorsing van twee jaar en
het verlies van tractement zouden gehandhaafd blijven. Op dat moment
kwam Scholte langs bij De Cock. Scholte had al eerder in een brief
laten weten, of het niet beter was de vrijheid te kiezen en zich af te
scheiden. De Cock wilde herstel van de Gereformeerde Kerk, zoals die
tijdens de Synode van Dordrecht in 1618, 1619 was gevormd, maar het

72) De Cock, Verdediging van de ware gereformeerde leer en van de ware gereformeerden,
bestreden en ten toon gesteld door twee zoogenaamde gereformeerde leeraars of de schaapskooi van
Christus aangetast door twee wolven en verdedigd door H. de Cock, in Venamelde Geschrifien, I.
90,91.
73 j Reitsma, Geschiedenis van die Herrorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. bijgewerkt door
J. Lindeboom en met medewerking van F. Reitsma, 764, 768.
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ideaal van Scholte was een vrije kerk. 74 Daags na het bezoek van
Scholte, dat op 9 oktober 1834 begon, ondertekenden kerkeraad en
gemeente van Ulrum de Acte van Afscheiding of Wederkeering. 75 Kluit
legt er dan ook de nadruk op, dat Scholte de laatste stoot tot de afschei-

ding had gegeven. Dat was niet zo moeilijk, want Ulrum was al separa-
tistisch gezind. 76 Mulder zegt dat het bezoek van Scholte de affaire in
een stroomversnelling bracht. 77 Enkele leiders maakten dus de gevoe-
lens van vervreemding manifest.

Aan de andere kant was de houding van de overheid tegenover Schol-
te zeer waakzaam en kritisch. Halverwege 1834 werd al een kerkelijke
procedure tegen hem voorbereid in overleg met de adviseur van het
ministerie van Eredienst, J. D. Janssen. Kluit schrijft, dat Scholte als
gevaarlijke Da Costiaan al lang onder controle van de kerkelijke instan-
ties stond. 78 De situatie zvas gespannen.

Deze crisissituatie werd door politieke factoren - de Belgische op-
stand - en sociaal-economische aspecten alleen nog maar verergerd. De
bestaansonzekerheid werd vergroot, waardoor velen teruggrepen naar ou-
de, vertrouwde zekerheden. Deze spanningen waren zeker aanwezig in
Noord-Brabant,  waar de hervormden ongeveer  11%  van de bevolking
uitmaakten. Veel katholieke inwoners uit Noord-Brabant voelden zich
aangetrokken tot het opstandige zuiden. Het blad de Noord-Brabander
zinspeelde daarop,  toen  het op 14 september  1830 een eventuele schei-

ding suggereerde van het koninkrijk langs de Moerdijk, de Maas en de
Waal op grond van de "natuurlijke scheiding, zeden, geaardheid en
vooral godsdienst". 79 Het wantrouwen tussen katholieken en protestan-
ten nam hierdoor toe. Gevluchte protestanten uit Noord-Brabant verer-
gerden de stroom van geruchten, die wellicht sterk overdreven waren.
Er zouden ongeregeldheden hebben plaatsgevonden tussen protestan-
ten en katholieken. Volgens de marechaussee moesten in het Land van
Heusden en Altena maatregelen worden genomen om handtastelijkhe-
den te voorkomen. Nu hadden beide groepen al een vijandsbeeld van
elkaar. 80 De katholieken beschouwden de protestanten als vreemde-

74) Algra, a.u'., 114.
75) a.w., 115, 116.
76) Kluit. a.u'.. 256.
77) Mulder, a.ie., 166.
78) Kluit, a.u'., 256.
19) Hoffman, Noord-Brabant en de opsm,id van  1830.  48.
80) De Vries,  ISO jaar weistand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk
onder landlieden 1822-1972, 44-47.
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lingen en bijwoners", die de hel als eindbestemming hadden. Menig
protestant was bang voor machtsuitbreiding van de katholieken, die het
protestantisme zouden willen vernietigen. De hervormde predikant
C.W. Pape uit Heusden wees op de "hevige prediking der missionaris-
sen in Noord-Brabant, Gelderland en elders". "Het pauselijk gezag, die
onchristelijke hierarchie blijve een voorwerp van onze aanhoudende
waakzaamheid en vereenigd krachtbetoon". 81 Eenheid van de protes-
tanten  was dus geboden, zeker  in het grensgebied  van  het  Land  van
Heusden en Altena. In verband met de Belgische opstand werden troe-
pen gelegerd in Waalwijk en Werkendam. Ook de Koning vond eenheid
gewenst vanwege de Belgische kwestie.

In de Afscheiding was er sprake van een intensief conflict, dat sa-
menhing met zeer principiele kwesties. Mulder wijst erop, dat de in-
tensiteit van de crisis toenam, omdat er een zekere overlapping was van
de diverse machtsstructuren in kerk en samenleving. Hierdoor kon het
waarden- of cultuurconflict het karakter krijgen van een machtscon-
flict. 82 In de volgende hoofdstukken zal dit voor het Land van Heusden
en Altena nader worden uitgewerkt.

81) Pape, a. w., 3. 263, 267, 322.
82

) Mulder, a.w., 353.
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HOOFDSTUK II

REGIONALE ONTIVIKKELINGEN BEVORDERDEN DE
ORTHODOXIE IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA IN

DE EERSTE HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW

§1. De uisselii'erking tlissen landelijke eli regio,tale ontwikkelingen

a. Bevoogding in kerk en school

In hoofdstuk I is uiteengezet hoe een deel van de bestuurselite,
verlicht-liberaal, door middel van het gecentraliseerde bestuurssysteem
maatregelen kon uitraardigen die door groepen van de bevolking als
bevoogdend werden ervaren. Vooral op twee terreinen kon deze bevoog-
ding tot vervreemding leiden, omdat de bevolking kans liep ermee ge-
confronteerd te worden, namelijk op godsdienstig en onderwijsgebied.

De predikanten hadden door hun universitaire opleiding de mogelijk-
heid met verlichte denkbeelden in aanraking te komen en die door hun
vorming te vern'erken.  Voor hun studie verlieten  ze hun geboorte-
streek. Voor de gemiddelde plattelander was dit niet zo. Omdat veel
predikanten verlicht waren, werd een religieuze orientatie opgedron-
gen, waar menig dorpsbewoner zich niet bij thuisvoelde. Een beeld
daarvan wordt gegeven in de vergaderingen van de ring Heusden van de
Hervormde Kerk. De predikanten spraken er over onderwerpen "den
godsdienst en den bloei des Christendoms betreffende, alsmede over de
waarneming der plichten aan hunne gewichtige bedieningen verbon-
den, ten einde elkanderen te beschaven en in kennis te verrijken". De
predikanten hadden zich de bijdragen tot de bevordering der -Godge-
leerde wetenschappen" aangeschaft en spraken "over de daar in voorko-
mende belangrijke stukken om hunne bijbelkennis te vermeerderen en
verstand te beschaven" ' De predikanten voelden zich in hun intellec-
tuele bezigheden belangrijk, konden in hun ringbijeenkomsten op gelijk
niveau spreken, wat in het dorpsleven slechts met enkele mensen mo-
gelijk was. In de ring Woudrichem werden boeken en tijdschriften aan

1) Archieven Henormde Kerk, ingekomen brieven classis Heusden 1816-1850 (inv. nrs. 63-80),
1 I maart 1818, verslag van ds. B. i'an \'een, praeses van de ring Heusden, over 1817
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elkaar ter lezing doorgegeven waaronder het Gronings tijdschrift Waar-
heid en liefde. 2 Het gebruik van geleerde en abstracte taal sloeg bij de

bevolking niet aan. Omdat de kerkeraadsleden gekozen moesten wor-
den uit de "achtenswaardigste, kundigste en voornaamste" leden van de
gemeente, was de kans groot dat plaatselijke bestuurders een verlicht
predikant beriepen, die niet door de meerderheid van het kerkvolk werd
aanvaard. 3

Op onderwijsgebied kon eenzelfde vervreemding ontstaan, als een
schoolmeester verlichte ideeen propageerde tegen de gevoelens van de

bevolking  in. De schoolwet  van   1806 had bepaald,  dat het onderwijs
moest opleiden tot alle maatschappelijke en christelijke deugden op
basis van een christendom boven geloofsverdeeldheid. De invloed van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was in deze wet duidelijk
zichtbaar. Deze maatschappij wilde "naar de beginselen van de christe-
lij ke godsdienst, algemeen volksgeluk" bevorderen, maar het Calvinis-
me werd door haar afgewezen. 4 De kinderen kregen "aufgeklUrte" Bij-
belverhalen en leesboekjes aangeboden waarin de brave Hendrik en de
brave Maria ten voorbeeld werden gesteld. 5 In de eerste helft van de
negentiende eeuw kwam onder meer de jeugd uit Giessen-Rijswijk in

"

aanraking met deze "voorbeeldige lectuur volgens het getuigenis van
A. Elshout Rz. De jeugd las in het Zedekundig Schoolboek, uitgegeven
door de Maatschapppij tot Nut van 't Algemeen. 6 Het onderwijs was
niet ongodsdienstig, want in Giessen-Rijswijk werd regelmatig door een
schooljongen een gebed voorgelezen uit een gebedenboek en op vrijdag-
middag werd uit de Bijbel voorgelezen, uit de Evangelien of uit de
Handelingen der apostelen. De kinderen brachten dan zelf een Nieuw
Testament mee en lazen om de beurt vier A vijf verzen voor. 7 Dit
onderwijs was wel algemeen-christelijk, maar niet orthodox-gerefor-
meerd. Uit het bovenstaande wordt duidelijk, dat de verlichte ideeen
ook het Land van Heusden en Altena binnendrongen.

Deze burgerlijke cultuur kwam in botsing met de dorpscultuur en

23 Archieven Herrormde Kerk, Classis Heusden, \\'et- en notulenboek ring Woudrichem 1834-
1850 (inv.nr. 143), 6 september 1837.
5 Mulder, a.u'.. 105-108.
43 Van der Velde, De Alaatschappij tot Nut fan 't Algemeen en het ,·olksonderwijs, in Pedagogi-
sche Studien C 1959).  481,  491.
5) Van Klinken, Een diagnose ran de hedendaagse sc·hoolziekle, 46-49.

6) Elshout Rz., Gods leidingen met temand, 6,7.
7 3 a. u'.. 8.
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leidde tot een crisis. De politieke situatie en de sociaal-economische
spanningen droegen hiertoe bij. Latente spanningen kwamen  tot  uit-
barsting, omdat er een nieuwe religieuze beweging opkwam waarvan de
club van Scholte deel uitmaakte. Leden van deze club werden de leiders
van de afscheidingsbeweging. In dit hoofdstuk zal getracht worden de
dorpscultuur te ontleden en het ontstaan ervan te beschrijven.

b. Een traditionele samenleving

J.c. van der Does zegt in zijn boek over de Afscheiding, dat er in
Almkerk en omgeving over het algemeen een groot conservatisme heer-
ste. 8 G. Keizer schrijft in zijn studie over de Afscheiding hetzelfde over
de gemeente zan Genderen-Doeveren en Gansoyen. Hij noemt de ge-
meente streng-orthodox en afkerig van 'alle nieuwigheden, ingevoerd
onder en na de Napoleontische overheersching". 9 Het traditionalisme
van een groot deel van de bewoners van het Land van Heusden en
Altena is door menigeen beschreven. 1n 1984 noemde G. Roos de classis
Almkerk van de Gerefurmeerde Kerken, voortgehomen uit de Afschei-
ding "nog altijd overwegend behoudend". m

J. van Putten onderscheidt vier soorten van behoudendheid. Aller-
eerst zijn er de gewoontehandelingen, die meestal plaatsvinden zonder
reflectie. Dan is er het conventionalisme, een meestal bewust vormelijk
gedrag waarmee men wil beklemtonen bij een bepaalde groep te beho-
ren. Ten derde is er het conservatisme, de geestesstroming die als
reactie op Verlichting en Liberalisme in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw ontstond en vooral politiek georienteerd was. Het heeft een
tamelijk uitgewerkt waardenstelsel en is min of meer een levensbe-
schouwing geworden. Tenslotte is er het traditionalisme, de gehecht-
heid aan een specifiek samenlevingspatroon dat zich eeuwenlang heeft
gehandhaafd, maar door het modern-dynamische cultuurpatroon voor
een groot deel is verdrongen. De behoudendheid gericht op het handha-
ven van die sociale en culturele structuur, die verbonden is aan het
traditionele samenlevingspatroon,  ging in West-Europa vooraf aan  het
modern-dynamische cultuurpatroon. Traditionalisme kan ritualisme

8)  \'an der Does, a.w..  122.
9) Keizer, a. it'., 515.
I 0

) Roos, Drogeham, Almkerk en J en na anderhal\·e eeun·, in Bijlage Reformatorisch Dagblad, 9
oktober  1984.
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worden als men stug vasthoudt aan het institutionele gedrag, omdat
men  bang  is  niet  meer  bij een groep te behoren. 11

Traditionalisme kan een meer onbewuste, natuurlijke gebondenheid
zijn aan het verleden, terwijl er bij conservatisme van een meer bewus-
te samenhangende denkhouding met een conceptie van maatschappij en
wereld sprake is, aldus Karl Mannheim. 12 Bij velen heeft het begrip
.conservatisme" een negatieve betekenis. Dit behoeft niet zo te zijn. De
definitie  van H. Verwey-Jonker geeft  een meer neutrale en positieve
betekenis aan het begrip "conservatisme". Het is dan een levenshouding
die gekenmerkt wordt door een positieve waardering van bestaande
normen, verhoudingen en tradities en door de wens om deze te handha-
ven tegen krachten die op verandering zijn gericht. 13

Omdat de samenleving in het Land van Heusden en Altena in de
eerste helft van de negentiende eeuw pre-industrieel van karakter was,
kan men die samenleving traditionalistisch noemen. De voormannen
van de Afscheiding brachten delen van de bevolking tot grotere bewust-
wording, zodat gezegd kan worden dat traditionalistisch en conservatief
denken min of meer in elkaar overgingen. Omdat dit denken voor een
groot deel godsdienstig bepaald was, kan men deze behoudende gods-

dienstige denkhouding als orthodox kwalificeren. Hoogerwerf ken-
schetst de orthodoxe of rechtzinnige denkwijze als een "relatief grote
neiging tot vasthouden aan een overgeleverde godsdienstige, politieke of
andere leer". 14 H.W. von der Dunk noemt het denken van het Raveil
en van de anti-revolutionaire staatsleer, zoals die door Groen van Prin-
sterer werd ontwikkeld een conservatieve reactie op de regering van
koning Willem 1, waarin Verlichting en centralisme samenkwamen. 15

Het conservatieve denken- Al. Vovelle spreekt van "traditionalistische
gevoeligheid" - wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen: Men
is gehecht aan het concrete en is afkerig van het abstracte en rationele,
bekommert zich meer om het dagelijkse leven en houdt zich minder
bezig met structuren. Men redeneert vanuit het verleden, dat men

")  Van Putten,  Zoivel kerken,  zoi'eel zinnen. Een sociaal-wetenschappelijke studie van verschillen
in behoudendheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden,  37-41.
12 ) Von der Dunk, Conservatisme. 13; 5lannheim, Konsen,atismus, Ein Be:trag zur Soziologie des
Wissens, 92-97.
'3)   Verwey-Jonker,   Het conservatieve denken. in Socialogisch Jaarboek. V (1951), 46.
'4) Hoogerwerf, Protestantisme en progressiviteit. Een politicologisch onderzoek naar opvattingen
van Nederlandse protestanten over verandering en gelijkheid, 45,46,53.
15) Von der Dunk. a. w., 120.
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statisch beziet. Men denkt particularistisch en stelt de eigen groep, het
eigen dorp op de voorgrond. 16 Van dit denken vindt men veel terug in
het Land van Heusden en Altena omstreeks 1830. In de conventikelen
verkoos men concrete, visuele taal boven de abstracte preek van de
predikant. De traditionalistisch ingestelde boeren uit de tijd van de
Franse Revolutie waren volgens M. Vovelle meer gehecht aan gebaren,
houdingen en vormen dan aan begrippen. 17 Hierbij moet gezegd wor-
den, dat de traditionele liturgische vormgeving voor veel bewoners een
sacraal karakter had gekregen. Verandering betekende voor velen  hei-
ligschennis. Het verzet tegen de evangelische gezangen, die bovendien
voor een groot deel een burgerlijke geest ademden, moet vanuit dit
kader worden bezien.

Volgens M. Vovelle  kan een oorzaak van conservatisme gelegen  zijn
in de traagheid der mentale structuren. Hij legt verband tussen deze
traagheid en de geogratische geisoleerdheid. Hij constateert, dat tal
van Franse gebieden waar de oude plattelandssamenleving intact is
gebleven, tegelijk geografische isolaten zijn. 18 Ook E.W. Hofstee wijst
op de mate waarin het modern-dynamische cultuurpatroon is doorge-
drongen, als belangrijke oorzaak van verschillen in regionale ontwikke-
ling. In gebieden waar een sterk agrarisch-ambachtelijk leefpatroon
aanwezig is, zullen de conserverende krachten, ook op godsdienstig
gebied, nog overheersen. 19 Deze conservatieve krachten hebben ge-
tracht de invloed van de verlichte denkbeelden tot stand te brengen en
terug te dringen.

c. Overherigheid en traditionalisme

A. Wichers plaatst het traditionalisme in een groter geografisch ver-
band. Hij ziet het traditionalisme over,vegend in het midden, het wes-
ten en het zuid-westen van Nederland en in Zuid-Limburg. Het gaat
hier om Holland bezuiden het IJ, westelijk Utrecht, het land tussen de

grote rivieren, Zeeland, Noordwest-Brabant, de Veluwe, Oostelijk
Utrecht en Zuid-Limburg. De berolking in deze gebieden zou streng

bevooroordeeld zijn tegen de stads- en burgerlijke bevolking. Ze is indi-

163 Hoogerz,·erf, a.w.,45,46.
17 3  Vor'elle,  Mentaliteitsgeschiedenis.   156
183 a.14'.. 152.
19

3 Bosmans, Het maatschappelijk-politieke le,enin Nederland 1918-1940, in A.G.,\'.,XIV, 205
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vidualistisch ingesteld en werkt moeilijk samen. De gezinsverhoudin-
gen zijn er sterk autoritair. Men is godsdienstig orthodox. De boeren

zijn voornamelijk dogmatisch-calvinistisch, de arbeiders en kleine luy-
den vooral passief bevindelijk.

In het noorden van Nederland is de bevolking meer vrijheidslievend
en idealistisch, initiatiefrijk en handelend uit positieve collectieve over-
tuiging. Een derde mentaliteitsgroep zou voorkomen op de zuidelijke en
oostelijke zandgronden, waar men tussen beide genoemde mentaliteiten
inzit. Men is er eerder volger dan initiatiefnemer. 20 A. Wichers ba-
seert deze indeling van omstreeks   1900 op streekkarakterbeschrijvin-
gen. Hij verklaart dit geografische patroon door de vaststelling, dat
zowel de romanisering als de feodalisering Nederland in tweean heeft
gedeeld. In de noordelijke streken vond nooit een feodale onderwerping
van het volk plaats, dat wil zeggen in Noord-Holland benoorden het IJ,
Friesland, Groningen en Drente. In het zuiden vond deze feodale on-

derwerping weI plaats, namelijk in Noord-Brabant, Limburg en het
zuidelijk deel van Gelderland. In Zuid-Holland en Zeeland gedroegen
de stedelijke regenten zich min of meer feodaal in sociaal en cultureel
opzicht. Wichers noemt dit verschijnsel "overherigheid" en bedoelt
daarmee de locale patronage en ideologische onderwerping aan de adel.
Van het zuiden naar het noorden is er een afnemende tendens naar
overherigheid. Deze overherigheid bracht een bepaalde geestesgesteld-
heid te weeg, waarbij de godsdienst slechts een secundaire rol zou
hebben gespeeld. 21

Zowel J. van Putten als S. Stuurman baseren zich bij hun onderzoek
mede op deze indeling, hoewel er nogal wat uitzonderingen zijn. 22 Met
name in Groningen en Friesland had de Afscheiding veel aanhang. In
1859 en 1869 telde Friesland het hoogste aantal afgescheidenen, terwijl
Groningen op de derde plaats  kwam wat dit betreft. 23 Wichers ver-
klaart dit door te wijzen op de grote sociale antithese tussen boeren en
arbeiders, waardoor de orthodoxie van de kleine luyden werd bevor-
derd. 24 Hierbij wordt echter vergeten dat de mentaliteit van de afge-

20) Van Putten, a.w., 171, 172.
21)   Wichers,   De  oude plattelandsbescharing. Een sociologische bewustwording  van  de  "overherig-
heid", 207-236.
22

) Van Putten, a. w.,171,172; Stuurman, \'eruiling, kapitalisme en patnarchaat. Aspecten van de
ontwikkeling,·an de moderne staat in Nederland, 328,329.
23 )  Stuurman, a.w., 342, noot 67.
24) Van Putten, a.u,., 172.
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scheidenen in Groningen en Friesland al lange tijd voor de Afscheiding
bevindelijk-orthodox was, dus traditionalistisch. Dit gold ook voor de
vele afgescheidenen in Drente en Overijssel. Met name de Drentse
richting dacht conservatief, was wettisch en beklemtoonde de zeven-
tiende- eeuwse dogmatiek.  F. L.  Bos zegt dat de Drentse richting geheel
in het spoor van  ds.  H.  de Cock wandelde,  die zelf uiterst behoudend
was. De onmacht en de onwil van de zondige mens om te geloven stond
op de voorgrond. 25 Er was een behoorlijk conservatieve onderstroom in
de provincies Groningen, Friesland en Drente, waaraan mede andere
factoren ten grondslag moeten hebben gelegen. De regenten en heren
waren over het algemeen tolerant en rekkelijk, terwijl de plattelandsbe-
volking meestal bevindelijk-orthodox was. Men volgde de heren dus
niet in godsdienstige mentaliteit. Ook in de Afscheiding valt men de
liberale elite juist af.

d. Overherigheid en Verzuiling

Volgens S. Stuurman begon de Verzuiling omstreeks 1848. Hij
noemt de onderlinge verrlechting van pre-kapitalistische en modern
kapitalistische verhoudingen per streek de primaire factor van verzui-
ling. De mate van feodalisering of overherigheid is dan de eerste varia-
bele en de kracht en de vorm van het industrieel of agrarisch kapitalis-
me de tweede variabele. Daarboven speelde de verhouding stad-platte-
land een rol. Hoe groter de stad, des te minder is de overherige traditie
bepalend. Volgens Stuurman brengt dit gecompliceerde proces de regio-
naal uiteenlopende varianten van godsdienst voort, waarop de Verzui-
ling later voortbouwde. 26 Stuurman leidt godsdienstige verschijnselen
dus af van andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Het is opvallend dat S. Stuurman in zijn studie over de Verzuiling
weinig aandacht besteedt aan de Afscheiding, die toch het preludium
op de Verzuiling kan worden genoemd. De afscheidingsbeweging speel-
de zich af in het pre-industriele tijdperk, toen er van modern-kapitalis-
tische verhoudingen nog nauwelijks sprake was. De botsing van een
deel van de orthodoxen met de groot-protestantse elite moet daarom
mede op andere factoren berusten dan de invloed der modern-kapitalis-

25)  Bos,  De Drentse richting, in Anderhah'e eeuw gerejonneerden in stad en land, Drenthe,  16.
26) Stuurman, a.w., 329.
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tische verhoudingen, gezien het tijdstip  van de eerste massale aanva-
ring. 17

e. Onderlinge wisselwerking van diverse factoren

J. van Putten ziet de relatief sterke behoudendheid niet zo zeer in
verband staan met theologische verschillen, maar veeleer met het al of
niet aanvaard hebben van het modern-dynamische cultuurpatroon. Hij
wijst dan op verschillen in sociaal en cultureel isolement. Ten eerste
spreekt hij over het verschil in sociaal beroepsmilieu en opleidingspeil.
Dit noemt hij verticaal isolement. Ten tweede onderscheidt hij ver-
schillen in geografische spreiding, wat hij horizontaal isolement
noemt. 28 Het probleem bij deze visie is, dat in het Land van Heusden
en Altena in hetzelfde dorp of in naast elkaar gelegen dorpen die onge-
veer dezelfde mate van isolement bezitten, toch verschillen in geloofs-

beleving optreden bij personen uit dezelfde laag. Hoewel de door hem
gegeven indicaties zeer belangrijk kunnen zijn, moet de mogelijkheid
worden opengehouden dat andere factoren een rol gespeeld hebben bij
het ontstaan van een bepaald type geloofsbeleving, c.q. bij het ontstaan
van de Afscheiding. Dit zouden psychische factoren kunnen zijn van
incidenteel karakter. Bovendien mag in de bestudering van de wissel-
werking tussen landelijke en regionale factoren niet vergeten worden
dat het culturele aspect op zichzelf invloed kan hebben uitgeoefend.

D. Th.  Kuiper is van mening, dat J. van Putten in zijn studie over de
oorzaken van de verschillen in behoudendheid tussen gereformeerden
en christelijke gereformeerden het culturele aspect heeft verwaarloosd.
Het structurele aspect zou zijn overgewaardeerd. Kuiper zegt, dat de
theologie en de godsdienst vanuit sociologisch gezichtspunt culturele
subsystemen zijn en als zodanig dienen te worden opgenomen in de
bestudering van een sociaal systeem.

29

L. Laeyendecker onderscheidt naast de sociaal-economisch en so-
ciaal-psychologisch onterfden ook cultureel-onterfden. Hij verstaat on-
der de cultuur van een religieuze groepering "het gehele leerstelsel,

27)  I.J. Brugmans zegt dat Nederland tot 1870 in het stadium van het vroegkapitalisme verkeerde.
Zie Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuu, 1830-1870, 66.
28) Van Putten, a.u'., 185.
29) Kuiper, Oorzaken van de verschillen in behoudenheid tussen gereformeerden en christelijke
gereformeerden. Een kritische analyse van een theorie van J. van Putten, in Gereformeerd Theolo-
gisch Tijdschrifi, 7e jrg. (1970),91-97.
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inclusief (de formele) gedragsregels (ethiek, moraal, recht) in het ritu-
eel en in de organisatorische structuren, maar ook voor een belangrijk
deel in de informele „ijze ran zich gedragen en het met elkaar omgaan
ran de leden, en in de houding die zij tegenorer andere groeperingen of
de samenleving aannemen'. 30

Lae>'endecker schrijft dat deze religieuze

cultuur in wisselwerking staat met de cultuur \·an de samenle\ing.
hoeziel het soms zeer moeilijk is de rerschillende aspecten van de
rrisselwerking te c)ntleden. In tegenstelling tot J. ran Putten en S.
Stuurman doet Laevendecker recht aan de culturele factor.

J. Verrips concludeert in zijn studie over de Doleantie in Ottoland,
dat de godsdienstige reranderingen tijdens de Doleantie in Ottoland
niet rechtstreeks op economische reranderingen,varen terug te voeren.

\'olgens  hem  u as er sprake  ran  een  reactie  cip  een  combinatie  van
economische, politieke en theologische ontnikkelingen, \\aarran hij
het interactieproces beklemtoont. Ook hij stelt dus het culturele aspect
gelijk\\·aardig aan de andere aspecten.

g 1

f. Een ircirkschema

Uit het bc„·enstaande kan het ,olgende :verkschema n·orden opge-
steld dat, mede op basis ran reeds rerricht onderzoek, tevens het karak-
ter ran een zverkh>pothese heeft. Gebruik zal  'orden gemaakt van het
schema van onter\ ing, dat door D.Th. Kuiper is gebruikt. Deze spreekt
0, er drie aspecten zan onterringsprocessen. Ten eerste onderscheidt

hij het culturele aspect, dat in rerband staat met de opvatting van
betrokkenen.  fen tweede zijn er de structurele aspecten. die in ver-
band staan met de pc,sitie \an de betrokkenen in de groepering en in de
samenleiing. Ten derde zijn er de psychische aspecten, die de persoon-

lijkheidsstructuur der betrokkenen om\,at ten. 32

In  dit  onderzoek  „ordt  de  term  -onterzing'   , er\angen  door  -,er-
rreemding  .  Alet onter, ing nordt bedoeld een toestand ran niet bevre-
digd zijn, ran aardse goederen verstoken. De term heeft een min of
meer materiele betekenis.  De term rer\ reemding geeft het geestelijke

w)  Laeyendecker. a. ii·.. 113. 166-169.
R j   Z'errips,   En  bot'en de poWer de hemel. Een antropologische studie  van een Nederlands  dorp
1850-1971, 234.
 2

i Kuiper. De l'oormannen. 364, 365
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proces aan \,an ver\vijdering, dat tussen individuen of groeperingen kan
plaatsvinden.

Omdat in deze studie historische ontiwikkelingen n orden beschre-
ven, die in rerschillende perioden zijn begonnen en die hun uitiferkiii g
hebben gehad op de agrarische samenle\ing in het Land van Heusden
en Altena, zoals de door Vorelle geconstateerde traagheid der mentale
structuren die als onderstroom tijdens de Afscheiding invloed uitoefen-
den, zal een t,veede schema \vorden gebruikt dat aandacht geeft aan het
historisch-gewordene in een pre-industriele samenleving. Fernand
Braudel onderscheidt drie soorten van ber\·eging in de tijd. Ten eerste
de geografische tijd, waarin het bijna onbeweeglijke geografische milieu
wordt beschreven en die ook wel longue durde" wordt genoemd. Ten
tweede de sociale tijd, waarin de trage sociale en economische ontwik-
kelingen worden beschreven en die 'movenne durde" wordt genoemd.
Tenslotte is er de individuele tijd of "courte dura", \vaarin de uiterst
beweeglijke gebeurtenissen, de evenementen worden verhaald. 13

Dit schema heeft overeenkomsten met de indeling van D.Th. Kui-
per, die met zijn zienswijze het spoor heeft gerolgd van Laeyendecker
en Niebuhr. Het culturele aspect heeft raakvlakken met de geografi-
sche tijd. Het structurele aspect lijkt min of meer op de sociale tijd,
omdat hier processen op middellange termijn worden beschreven en de
psychische aspecten hebben verwantschap met de evenementen. De
beschrijving van de geografische tijd kan duidelijkheid geven over het
ontstaan en de aard van de culturele aspecten en de wisselwerking
aantonen tussen de genoemde aspecten. Bovendien kunnen op deze
wijze historische ontwikkelingen in een structureel kader worden ge-
plaatst.

Er zijn dus drie aspecten van vervreemding. Ten eerste de geogra-
fisch-culturele, ten tweede de sociaal-structurele en tenslotte de evene-
mentieel-psychische aspecten. Het betreft hier ontwikkelingen op lan-
ge, middellange en korte termijn, die in een onderlinge wisselwerking
invloed hebben uitgeoefend op de gebeurtenissen rond de Afscheiding.

Zo ontstaat de volgende hypothese:
De bevolking van het Land van Heusden en Altena \ras over het alge-
meen traditionalistisch ingesteld en de orthodoxe richting toegedaan.
Dit werd bevorderd door het geografische isolement en doc)r de beroe-

33
1 Braudel, Geschiedschrij,·ing, 9
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penstructuur van de bevolking, die voor meer dan 50% tot de lagere

standen behoorde. Hoe hoger de maatschappelijke positie is, des te
meer kans heeft men het geografisch isolement te doorbreken.

Het sociale systeem, de sociale controle en de grote invloed van de
kerk versterkten het traditionalisme.

1n de godsdienstbeleving waren drie lagen te onderscheiden. Een
meer bevindelijke onderstroom die vooral bij de kleine luyden aanwezig
was, een meer orthodox-bevindelijk geloof bij een groot deel van de
gezeten boeren en een wat modernere geloofsbeleving bij een klein deel
van de boerenelite en een kleine groep aannemers, bij voorbeeld in
Almkerk en Werkendam. Dit sluit aan bij wat Max Weber heeft ge-
noemd de selectieve affiniteit of keurverwantschap. Hij stelde vast, dat
bepaalde sociale lagen een zekere affiniteit hebben tot specifieke ver-

schijningsvormen van religie, omdat het behoeftenpatroon zou verschil-
len. Naarmate de positie van kooplieden beter werd, was men minder
"Jenseits" gericht. De kleine burgerij voelde zich meer aangetrokken tot
een verlossingsreligiositeit. Intellectuelen zochten vooral naar een zin-
volle verklaring van de kosmos en het proletariaat zou nooit drager zijn
geweest van een specifieke religiositeit. 34 Onderzoek van R. Bergsma

wijst in dezelfde richting. Hij zegt, dat grote boeren veelal moderner

zijn in hun religie dan de kleine vanwege hun vele contacten met de
buitenwereld. Ze zijn minder aan het bedrijf gebonden en lezen

35meer.

Aangenomen moet worden, dat een deel van de bevolking wellicht
pro forma godsdienstig was. De orthodox-bevindelijke onderstroom was
in harmonie met de harde werkelijkheid van het agrarische bestaan en

paste beter bij de belevingswereld en het gesloten wereldbeeld van de
bewoners dan het meer abstracte, intellectualistische denken van het
Supra-naturalisme, dat door middel van het gecentraliseerde be-
stuurssysteem binnendrong. Hierdoor ontstonden botsingen die wezen

op een vorm van vervreemding die vooral cultureel van aard was, maar
die door sociaal-structurele factoren werd verhevigd, met name de so-
ciaal-politieke factoren. Het waren echter de evenementieel-psychische
aspecten die de latente vervreemding tot een crisis brachten. De club
van  Scholte zou hierbij de hoofdrol spelen.

34) Kuiper, De Voormannen, 364,365
35)  Bergsma. Op weg naar een nieuw cultuuipatroon. Studie van de reactie op het moderne cultuur-
patroon in de Dokkumerwouden, 93
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§ 2. Situering, geschiedenis en karakter van het Land van Heusden en
Altena

Het Land van Heusden en Altena is een voornamelijk agrarisch ge-
bied, dat aan de wvestkant zvordt begrensd door de Biesbosch, aan de

noordkant door de Boven-Merwede, aan de oostkant door de afgedamde
Maas en aan de zuidkant door de Bergsche Maas, die aan het einde van
de negentiende eeuw werd gegraven, waardoor het isolement van het
gebied werd vergroot. Het Land van Heusden en Altena ligt op een
kruispunt van drie provincies: Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-
Holland. Wat karakter betreft sluit het gebied aan bij de rivierkleige-
bieden in Gelderland en Zuid-Holland. 36

De grondsoorten maken het land tot een vruchtbaar landbouwgebied.
Dank zij de rivierklei was de streek in de achttiende eeuw een vrucht-
baar akkerbouw- en veeteeltgebied. In de omgeving van Meeuwen was
de grond wat veenachtig. In het oostelijk deel van het Land van37

Heusden en Altena ligt voornamelijk oude rivierklei en in het westelijk
deel liggen de jongere kleiafzettingen. De Kornse dijk, aangelegd in
1461 tussen Dussen en Werkendam, vormt de scheiding tussen het
oude landschap en de jongere inpolderingen. 38 In de loop van de eeu-
wen werd land teruggewonnen op de veroveringen van de St. Eliza-
bethsvloed, die in 1421 flink had huisgehouden.

a. Typeringen

Om dorpen en bevolking te karakteriseren, zal gebruik worden ge-
maakt van enkele typeringen.

De eerste typering gaat uit van de ligging en de opbouw van de
verschillende dorpen. A.W.A. Steegh onderscheidt in het Land van
Heusden en Altena verkeersdorpen en oeverwaldorpen. Verkeersdor-
pen zoals Werkendam, Sleeuwijk en Drongelen hadden een vrij gunsti-
ge geografische ligging aan wegen of rivier. Daardoor nam het veerhuis
een centrale plaats in naast de koffiehuizen of caft's. De oeverwaldor-
pen ontwikkelden zich vooral in de lengte vanwege de ligging aan een
36

) Steegh. Domen in Brabant, 9.
37) Vercauteren, Een bijdrage tot de economische geschiedenis van het Land van Heusden en de
oostelijke Langstraat omstreeks  1800,  in Met Cansen Trou, jrg. 10, nr. 1 (1960), 3-5.
38) Louwe Kooymans, Ben'oning van het Land van Heusden en Altena van de Steentijd tot de
Middeleeuwen, in Streekhistorie Land ran Heusden en Altena, 3.
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lange en hooggelegen oezer\\'al of door dijkbebouwing.  Dit is het geval
met Giessen, Rijs\vijk. Veen. Wijk en Aalburg en Almkerk. Een dorp
gebouzvd  op een  huisterpenzwerm is Babylonienbroek dat, laaggelegen,
,eel overlast had \,an de rele dijkdoorbraken omstreeks 1550, toen door
oorlogen de dijken slecht werden onderhouden. 39

Een tweede typering kan gemaakt worden naar de aard \'an de be-
roepsbevolking. Ten eerste zijn er de stadjes Heusden en Woudrichem.
In beide stadjes bleren na de vrede van Munster in 1648 garnizoenen
gevestigd, wat trouwens met het gehucht De Werken ook het geval

was. 4° Zon·el Heusden als \foudrichem kregen hierdoor een wat gedif-
ferentieerde bevolking, omdat tal van soldaten er na hun dienstverband
bleven wonen, onder meer door huwelijk. 41 Heusden was de hoofdstad
van het Land van Heusden en Woudrichem was de hoofdstad van het
Land van Altena. Woudrichem bleef zeer klein, waardoor de aantrek-

kingskracht gering bleef. 42 1n het begin van de negentiende eeuw raak
ten de stadjes hun garnizoensfunctie kwijt, waardoor de economische

bedrijvigheid werd verminderd. In 1879 werd de middenstand van
Heusden getroffen  door de definitieve opheffing  van het garnizoen.

43

Zowel in Heusden als in Woudrichem en Werkendam \, as de invloed
van een burgerelite merkbaar, bij voorbeeld in een afdeling van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Heusden en Werkendam. 44

De dorpen kunnen worden ingedeeld in land-, rivier- en Biesbosch-

dorpen. In de landdorpen was de akkerboun de hoofdbron van bestaan.

Hierbij behoorden Genderen, Heesbeen, Eethen, Drongelen, Babvlo-
nienbroek, Almkerk. Uitwijk en Waardhuizen. De beroepsbevolking
was er vrij homogeen. In de rivierdorpen vond men naast de akkerbouw
ook handel en visserij, zodat de beroepsstructuur er meer gevarieerd
was. Rivierdorpen waren Aalburg, Wijk, Veen, Andel, Giessen, Rijs-
wijk en Sleeuwijk. Visserij vond men tot 1920 vooral in Woudrichem.
Ook in Werkendam en Hank woonden vissers. Veen was bekend om

zijn handelaren. In de Biesboschdorpen, zoals Werkendam, Kille,
Nieuwendijk en zoor een deel Dussen-Hank waren behoorlijk wat be-

39 1 Steegh, a.u'., 9-12
*13   Streef.   Enkele  aspecten  ian de geschiedenis  i'an  het dorp Nieuu'endok.   13.
It

J De Hoog, Het Land van Heusden en Altena in de 17een INe eeuw, in Lind l'an Heusden en

Altena, t.p. a.
42

3 a. w., 7..p.a.
41) Kool-Blokland, De elite i•an Heusden 1700-1750. 36, 37.
44

1 Biesheuvel, Genealogie ,·an het geslacht Biesheul'el. 6
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roepen gericht op de Biesbosch. Er woonden biezensnijders, rietsnij-
ders, rietdekkers, mandenviechters en grondwerkers. 45 Hoewel er een
behoorlijke beroepsvariatie was, waren de meeste beroepen afhankelijk
van de natuur of agrarisch gericht. Deze orientatie op de natuur had
invloed op de mentaliteit en het wereldbeeld van de bewoners.

Tenslotte kan een typering worden gegeven naar invloedssferen. Het
is belangrijk vast te stellen, in hoeverre het Land ran Heusden en
Altena van buitenaf is beinvloed. Zo beinvloedde de stad Gorinchem
de streek, omdat de stad een marktfunctie had. Zelfs vanuit Genderen,
Andel en Almkerk trokken boeren naar deze markt. Ook waren er

invloeden vanuit het achterland van Gorinchem. Wellicht is het beter
te spreken van een wisselwerking. Zo breidde de geestelijke opwekking
omstreeks  1750  zich  uit van Werkendam naar Hardinxveld-Giessen-
dam. De bewoners van de rivierdorpen in het oostelijk deel van het
Land van Heusden en Altena onderhielden contacten met dorpen in de
Bommelerwaard. Dit gebeurde zowel op het terrein van het dorpsbe-
stuur als op kerkelijk gebied. In de achttiende eeuw leende het dorpsbe-
stuur van Veen de brandspuit uit Poederoyen in de Bommelerwaard. 46

in de negentiende en twintigste eeuw waren er contacten tussen de
afgescheidenen in Veen en Aalst. 47 Vanuit het zuiden en oosten van
het gebied bestonden er handelscontacten met de steden Waalwij k en
Tilburg. Ook Heusden trok mensen aan. Deze economische bedrijvig-
heid was trouwens noodzakelijk vanwege de grote armoede. De gods-
dienstige beinvloeding kwam voornamelijk vanuit de Alblasserwaard,
Gorinchem en de Bommelerwaard. Dit kwam niet alleen door de geo-
grafische ligging, maar rooral door de godsdienstige geaardheid van de
bewoners, die protestant waren.

b.  Frustraties tengevolge van de indeling bij Noord-Brabant

Het Land van Heusden en Altena en de Alblasserwaard lijken in veel
opzichten op elkaar. Het zijn agrarische gebieden omringd door rivieren
en de bewoners kenden een vaak vergeefse strijd tegen de natuurele-
menten, waardoor een wat berustend karakter ontstond. Maar boven-

49  )    Het    La,ul  ran   Heusden   en   Allena   in   perspectief.   22
46 j  Van der Pol.  Budragen tot de geschiedenis van het Land ran Heusden en Altena en den Bommeler-
u'aard, 46
47) \'erzijl. De Gerefornieerde Genteente ie \'een, 1,erleden en heden, 24, 29.
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dien behoorde het gebied tot 1795 bij het gewest Holland. Dat verklaart
het voornamelijk protestantse karakter van het gebied. Tijdens de
Franse overheersing werd het Land van Heusden en Altena geschoven
van het ene naar het andere gewest, totdat het in 1814 definitief bij
Noord-Brabant kwam. 48  De wet van 20 juli 1814 vermeldde,  dat de
ligging van het gebied hierbij van doorslaggevend belang was geweest.

49

Heusden protesteerde, omdat de stad bang was voor inlijving bij een
economisch zwak gebied. 50 Ook van protestantse zijde kwamen er pro-
testen. De protestanten, die vooral in het Land van Heusden en Altena
en de westhoek rondom Klundert woonden, voelden zich in een min-
derheidspositie, omdat ze ruim 11% van de bevolking uitmaakten. 51 De

protestanten waren bang voor overheersing of verwaarlozing door de
katholieke bestuurders. In 1840 dienden 46 inwoners uit Almkerk bij
de Koning een rekest in om weer bij Holland te mogen worden inge-
deeld. Het rekest had een religieuze achtergrond, te meer omdat de
hervormde en de afgescheiden predikant ook hadden ondertekend. 52 1n
datzelfde jaar dienden protestanten uit Woudrichem een verzoek in bij
de Koning om de landstreek weer bij Zuid-Holland te voegen. Onder de
ondertekenaars bevonden zich drie leden van het gemeentebestuur. Als
argument werd genoemd, dat de indeling bij Noord-Brabant voor de
protestantse samenleving nadelig was geweest. De overige leden van
het gemeentebestuur namen afstand van de inhoud van het rekest. 53

De gehele negentiende eeuw door wekte de indeling bij Noord-Bra-
bant gevoelens van vervreemding op. Een deel van de protestanten
voelde zich buitengesloten op bestuursgebied en verwaarloosd.  In  1896

nog klaagde het anti-revolutionaire weekblad De Protestantsche Noord-
brabanter erover, dat zowel het bestuur in 's-Gravenhage als in 's-Herto-
genbosch weinig afwisten van het Land van Heusden en Altena. Aan-
leiding voor die klacht was een uitvoerverbod van vee in de omtrek,
maar volgens het blad was er "geen drie uur in 't rond een ziektegeval te
bekennen". Het blad schreef vol gram: "Wij wenschen Hollanders te

48 )  Van der Griendt, De sociaal-economische problematiek van Heusden in historisch perspectief,
in  Brabantia,  jrg.   Vill  (1959),   69.
49)  Lages, De wording en bestuurlijke indeling van Hollands-Brabant tijdens de jaren 1796-1815,
in Holland, regionaal-historisch tijdschrift, jrg. XIV (1982), 168-175.
so) Latjes, t.a.p., 175.
5I ) Van den Eerenbeemt en Linders-Roovendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleri,zg,
108.

52)  De Gast, a.w.,  40.
53 ) Van der Aalst e.a., iSOjaar parochie  1/oudrichem, 5 e.,·.
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blijven. Geen wet of besluit kan ons tot Brabanters maken". 54 In dat-
zelfde jaar klaagde het blad dat het provinciebestuur niets voor het
gebied deed, ondanks het feit dat de paardenbelasting er vier keer
zoveel opbracht dan in andere delen van de provincie. 55  In  1915  klaag-
de het anti-revolutionaire weekblad De Drie Provincie,1 en schreef:
"Waarom moet onze dichtbevolkte streek altijd in een vergeten hoek
blijven?" 56  Deze klachten hielden mede verband  met  het  feit,  dat  na
1850 het Land van Heusden en Altena in een sterk isolement bleef,
terwijl in andere gebieden de infrastructuur werd verbeterd. Zelfs in
1960  constateerde  F. E. M. Vercauteren,  dat veel Brabanders nauwe-
lijks weten dat het Land van Heusden en Altena bij Noord-Brabant
behoort. Hij noemde het voor de onderzoekers van het verleden een
"soort niemandsland". 57

c. In het spanningsveld tussen overherigheid en ideologie

Reeds beschreven is, hoe A. Wichers een verband legde tussen de
overherigheid en het traditionalisme. In het Land van Heusden en
Altena is de overherigheid zeer nadrukkelijk aanwezig geweest. Zowel
de adel als de steden brachten de plattelandsbevolking in een toestand
van totale verarming vanwege de herendiensten en de plunderingen,
aldus J. Kasteel. 58 H. M. Brokken verhaalt, hoe de stad Dordrecht stad
en Land van Heusden, Woudrichem en het Land van Altena dienstbaar
wist te maken aan haar belangen in de vijftiende en zestiende eeuw.
Dordrecht schrok er niet voor terug, de betrokken dorpen dwangmaat-
regelen  op te leggen. 59  Het  Land  van Altena behoorde vanaf  1332  en
het  Land van Heusden vanaf  1357  aan de graven van Holland.  Deze
situatie droeg in grote mate bij tot de protestantisering van het ge-
bied. 60 De verbreiding van het protestantisme vond plaats vanuit de
stad Heusden. De feodale heren hadden het recht van collatie en kon-

54) De Protestantsche Noordbrabanter, 5 december 1896.

55) t.a.p., 30 mei 1896.
56) De Dne Provincien, 8 oktober 1915.
57 )  Vercauteren,  t.a.p..  2-16.
58) Kasteel, Geschiedenis van de Maas en de Nieuive Maasmond, 13.
59) Brokken, De voormalig Hollandse gebieden in de provincie Noord-Brabant, in Holland, no 14.
127.

60) Brokken, Heusden en Altena tussen Holland en Brabant in de eerste helft van de 19e eeuw, in
Streekhistone Lind van Heusdn en Allena, z.p. a.
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den dus predikanten, schouten en schoolmeesters benoemen. Zodoende
61kon de overheid, de heer, mede en geloofsovertuiging beinvloeden.

Hier gold het principe 'cuius regio, eius religio ('\Viens gebied, diens
religie"j. Hoerrel iii Dussen de parochiekerk tijdens het T\vaalt]arig
Bestand van 1609 tot 1621 in handen kn'am van de protestanten bij de
komst van de eerste predikant, bleef de katholieke gemeenschap toch
bestaan. Dit kwam omdat de heren van Dussen katholiek bleven. finan-
ciele steun verleenden en bij vacatures katholieken benoemden. On-
danks het verbod ran de Staten-Generaal in 1660 om katholieken in de
plaatselijke regering te benoemen, was dat in Dussen wei het geval. 62

in Uitwijk ,\ as de situatie anders. Hoewel de heer van Uitwijk
katholiek "'as. bleef de bevolking over\vegend protestant. De bevolking
volgde dus niet altijd de ideologie ran de heer. In de eerste helft,an de
negentiende eeuziv ontstond er een conflict tussen de her,ormde kerke-
raad van Uitwijk en de vrouive, die de benoeming van een predikant
wilde doordrukken tegen de ,fil van de kerkeraad in. De rechtbank zou
uiteindelijk de kerkeraad in het gelijk stellen. 63 Zeker in de negentien-
de eeuN· was een deel ran de bevolking niet meer zo volgzaam, als het
om principiele kwesties King. Naarmate de bindingen meer formeel-
juridisch werden en de economische afhankelijkheid van de heer klei-
ner werd, kon men zich vrijer opstellen. Biel konden uiteraard andere
economische bindingen ontstaan, wellicht met de boerenelite. Toch
bestaat de indruk, dat de plattelanders zich onderwierpen voorzover dat
niet streed met hun levensbeschouwing en o\'erige belangen. Tegen-
over de heren was er een mengeling van ontzag en wantrouwen. Uit het
zoorgaande kan geconcludeerd worden, dat de in\·loed,an de heer in de
negentiende ee uK afnam. In de achttiencle eeun ,ras het platteland nog
rechteloc,s en hadden de steden en de adel een stem in de gewestelijke
staten, aldus Al.J.A. 11. Kocken. 64 In de bestuursreglementen ran  1814
en 1819 kon de heer nog bestuurders rwrdragen voor het gemeentebe-
stuur, hoewel de koning ze benoemde. In het reglement van 1825 bleef
dit  zo,  maar  in de grond\ret  ran  1848  \, erd bepaald  dat de raadsleden

61 3  Juniorkamer. Lind 1·an  fieusden  en  .·\ltena.  44.
62  4   Den  Haan,   liet   Lind  ran   Alte,la.  ee,1  kerkelijk  Imite,ibeentje,  88.
63

1 \'an Rijswijk. Ik kom i·an Litu'tjk en ik lt'eet t'an mks. 148. 149.
'A

3 Kocken, \'an stads- en plattelandsbestltur  imar  gemee,itebestuur.   30  e.\
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rechtstreeks zouden worden gekozen. De adellijke rechten vervielen,
bij voorbeeld het collatierecht. 65

De invloed van de overherigheid moet niet worden overschat, hoe1 el
ze  ongetwijfeld invloed heeft uitgeoefend. AI. Hylkema wijst  op  de
'geest van kritiek ' die er in de "kleilanden boren de Langstraat" zou
heersen. Ongetwijfeld bedoelt hij met deze kleilanden het Land van

Heusden en Altena. Hij zegt dat de bevolking niet zo gemakkelijk iets
aanneemt, scherper onderzoekt en zich eerder verzet. Deze geestesge-
steldheid wijst niet op een geest van onderdanigheid als gerolg van de
overherigheid. Hylkema verklaart op deze wijze het grote aantal gere-
formeerde groeperingen in het gebied. 66 Deze geest van kritiek kan
door twee factoren zijn bevorderd, ten eerste door het reeds geconsta-
teerde individualisme en ten tweede door het jarenlange lezen in de
Statenvertaling, waardoor de zelfwerkzaamheid en het nadenken werd
bevorderd.

Wichers constateerde een individualistische gezindheid in de traditio-
nalistische gebieden.  J. P. Kruijt was eveneens van mening,  dat  het
individualisme sterker was dan de gemeenschapszin. Deze mentaliteit
zou  volgens  hem zijn veroorzaakt door de strijd tegen het water. 67

Waarschijnlijk hebben ook andere oorzaken een rol gespeeld. omdat
strijd tegen \velke vijand dan ook ereneens gemeenschapszin kan op-
wekken. T\/el is het mogelijk, dat door het ondergaan van de natuurele-
menten en het dagelijks z\voegen op het land een zekere ruigheid of
stoerheid en hardheid ontstonden die nodig waren om te overleven. Het
hoge sterftecijfer, met name onder kinderen, kan ook die hardheid
hebben bevorderd. Het reeds aanwezige individualisme werd versterkt

door de bevindelijke prediking en de daarbij gebruikte classificatieme-
thode. A. Houttuvn-Pieper zegt hierover, dat het voortdurend wijzen
op de noodzaak ran de bekering in relatie met Gods genade de mens
passief maakte en het lijdelijkheidsgevoel versterkte. Het groepsver-
band werd nutteloos gevonden evenals het kerkelijk instituut. 68 Geo-
grafische en culturele aspecten versterkten elkaar.
65 3 Kooiman, De ,\'ederlaiuische Gemeente in de negentiende en ni,intigste eeuu'. 5-8, Aocken. a. u·.,
454.

66) Schdnhage en liylkema, Noord-West-Brabant. in //andboek  pastorale  sociologie.  o. r. s .   Ban-
ning, 213 e.v.
"-1 Kruijt, Zoeklicht en kompas. Bundel  prof  dr.  J. P. Kruijt aangeboden  bij zijn afscheid  als
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te l'trecht, 115, 116.
I.

i liouttuyn-Pieper, Samenleving en I-erenigingsle#·en in een Gelders dorp, in Zi' Burger, l'ere-
nigingsleren in  Neder/and.  91
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Ook werd door de Reformatie de eigen verantwoordelijkheid beklem-
toond. Het Bijbellezen versterkte bij menigeen de leesvaardigheid en de

kritische zin. Bij een deel van de bevolking was het leren lezen en
schrijven belangrijk om de Bijbel te kunnen lezen. 69 Men las bovendien
de uitgegeven preken van voorgangers en de "vaders" van de Nadere
Reformatie. Ook in de gezelschappen werden geschriften gelezen, zij
het onder leiding van oefenaars. maar ongetwijfeld werd de kritische
zin bevorderd tegenover de verlichte predikanten.

Naarmate in de Hervormde Kerk de pluriformiteit toenam, ontston-

den er spanningen en conflicten. Hierbij botste het belang van het
"eeuwig heil" met de plicht tot gehoorzaamheid en volgzaamheid. Men
moest God meer gehoorzamen dan mensen. Menig afgescheidene deed

dan ook een beroep op zijn geweten. Ds. B. Moorrees, hervormd predi-
kant in Wijk en Aalburg en fel gekant tegen de Afscheiding, zag dit
dilemma en schreef, dat de afgescheidenen geen politiek verzet pleeg-
den of opstandelingen waren, omdat ze tegen 'die hoogst strafbare
misdaad van oproer tegen de machten" waren. 7° In het spanningsveld
tussen gehoorzaamheid aan mensen of aan God, tussen tijdelijk of
eeuwig belang koos een groepje voor de interest op lange termijn. Het
culturele aspect is hier ongetwijfeld van belang geweest naast het geo-
graftsche.

Tenslotte moet niet vergeten worden, dat naast de reeds genoemde
oorzaken ook de vrijheidszin een kritische geest heeft bevorderd, aldus
M. Hylkema. 71

d. Het grondpatroon van een plattelandssamenleving

Na lezing van een aantal studies over diverse gebieden in Nederland
blijkt, dat deze gebieden in een aantal kenmerken overeenstemmen.
Wichers noemt het steeds terugkerende in de plattelandsculturen het
grondpatroon. 72 Enkele kenmerken die voor deze studie relevant zijn,
zullen worden besproken.

In de agrarische samenleving van omstreeks 1830 was de dorpsbevol-

69 )  Van den Eerenbeemt en Linders-Rooyendijk, a.w.,  146.
70

) Moorrees, Een eenvoudig doch emstig woord aan al mi)ne geloo genooten, in deze donkere en
treurige dagen, zoo aan degenen, die zich van de thans bestaande kerk hebben afgescheiden, als

aan degenen, die nog in de kerk gebleven zijn, 36,37.
71) Schijnhage en Hylkema. t. a.p, 213 e. v.
72) Wichers, a.w., 76.
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king sterk verbonden met de aarde, waarvan ze moest leven. Matigheid
en ijver waren nodig om te overleven. Dit gold zeker voor de arbeiders
en de kleine boeren, die qua mentaliteit op elkaar leken en voortdurend
in armoede leefden, aldus R. Bergsma. 73 Menigeen veroordeelde de
luxe consumptie, die in tijden van voorspoed te bespeuren zou zijn,
\vant spaarzaamheid was nodig om in tijden van tegenspoed te kunnen
overleven. Deze attitude, die door economische motieven werd ingege-
ven, had ook een religieuze achtergrond die de gehele negentiende
eeuw van belang zou zijn. In 1885 riep De Protesmntsche Noordbrabanter
op, niet te klagen over de economische malaise, maar zich eerst te

.bepalen tot het verminderen der weelde". Het boven zijn stand leven
wees op trots en hooghartigheid, twee onchristelijke deugden. 74 De
burgerlijke levensstijl werd aangevallen, de salon van de middenstander
en het cafd chantant, dat door de jeugd werd bezocht.

In de traditionele samenleving was het gezin een arbeidsgemeen-
schap voor boeren en menigmaal ook voor arbeiders. Bij welgestelde
boeren betekende beneden zijn stand trouwen, dat men tot armoede
kon vervallen. Meestal werd de partner zorgvuldig uitgekozen. Bij een
misstap konden grote conflicten ontstaan.  In 1876 beschuldigde W. B.
uit Genderen zijn broer, die ouderling en voorlezer in de Chr. Geref.
Gemeente was, ervan overspel te hebben gepleegd met zijn dienstmeid.
Tussen beide broers ontstond een jarenlange vete, die ongetwijfeld
mede werd veroorzaakt door het huwelijk van ongelijke stand, dat enige
tijd daarna werd gesloten. 75 Het gezin was een van de hoofdpijlers van
de samenleving naast de familie, de buurt en de kerk. 76

Volgens A. Wichers bepaalde het geografische isolement tevens in
zekere mate de geestelijke horizon. 77 Alles wat vreemd was, werd met
argwaan bekeken. Vreemden stonden buiten de dorpssamenleving. Als
een groep zigeuners het Land van Heusden en Altena binnen kwam,
werden ze vanaf het begin tot het eind met argwaan gevolgd. Het
Nieuwsblad sprak er zijn blijdschap over uit, als het "vreemde volkje"
verdwenen was. De stadscultuur behoorde bij die vreemde wereld voor
een deel. Men zou er trots zijn zoals in het Bijbelse Babel. Er zou een

73) Bergsma, a.w., 93.

74) De Protestantsche  Noordbrabanter,  2  mei  en 10 oktober  1885.
75) Archief Gereformeerde Kerk Genderen, Notulen kerkeraad 1868-1882, passim.
76) Houttuyn-Pieper, t.a.p., 113, 114.
77) Wichers, a.w., 126, 127.
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geest van lichtzinnigheid heersen. Men jaagde er het genot na en was
er rusteloos en gejaagd. Bovendien werd er de zondag ontheiligd, aldus

78De Protestansclie Noordbrabanter.
Traditie en sterke sociale controle versterkten de normen en waar-

den. Hierdoor werd het gevoel van veiligheid vergroot en werd onaange-
past gedrag ingedamd. Het was moeilijk om zich buiten de dorpsge-
meenschap te plaatsen. Ouderen gaven de traditie  door en :perden

gerespecteerd. De samenlering had een patriarchaal karakter. 9
De besloten dorpscultuur werd niet alleen door het geografische

isolement versterkt. maar ook door de slechte infrastructuur. 8(, In 1844
rvilden de gemeenten een weg die het gebied doorsneed vanaf Heusden
naar Iverkendam. van een grindlaag voorzien omdat de kleiweg vier
maanden ran het jaar onbegaanbaar was. Er waren slechts enkele
grind\regen. H' In 1840 \faren de dorpen Dussen, Aleeuwen, Eethen,
Genderen en Heesbeen gedurende het najaar en de winter onbereik-
baar.

82

De slechte infrastructuur bevorderde het kleinschalige denken en
het  particularisme.   Alen  wilde  niet in grotere leefverbanden opgaan.
Toen in 1919 de samenroeging van enkele gemeenten werd overwogen,
was een raadslid van Aleeu\\'en tegen de samenroeging met een naburi-

ge gemeente. Hij gaf als reden op: "Ik kan voor die vreemde plaatsen
'·83niet ge\'oelen, ik ken daar de menschen en de behoeften niet.

Door het geografische isolement, de slechte infrastructuur, de eco-
nomische gebondenheid aan de aarde, het traditionalisme en de sociale
controle was de gezichtskring van veel plattelanders beperkt.

Hierbij kwam, dat het onderwijs door veel kinderen in de zomer-

maanden nauwelijks werd bezoclit, waardoor de intellectuele ontwik-
keling van een deel van de bevolking achterbleef. Nogal \\ at kinderen
moesten meewerken op het land om zo het loon ran rader aan te vullen.
In het bevolkingsregister stonden deze leerlingen vaak vermeld als huis-

leerling. 84 Omstreeks 1880 King meer dan 10% ran de leerlingen nooit

8 )   De  Protestantsche  Noordbrabanter.   10 juli  1886
9 j Houttu n-Pieper, t.a.p., 113, 114.

HO)    prong,   L'it  de geschiedenis  ran  Meeuri·en,  40.
81

I Archief gemeente Eethen c.a. Register ,·an correspcindentie burgemeester 1846-1849. juli
1847.
82

) Archief gemeente Eethen c.a , Notulen gemeenteraad  1821-1846.6 mei  1840
83 j   Kieuu,sblad, 5 november   1919.
84 J  \'ander Aalst, Een terugblikophet verleden van Eethen, in Gids ioor de gemeente Aa/burg,  11-
15.
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naar school. ln het voorjaar werd het percentage hoger. 85 In Genderen
bezochten in 1855 20 van de 53 leerlingen 's zomers geen school en dit
geval stond niet op zichzelf. 86 In 1886 bezochten 61 kinderen ran de
401 in De Werken geen school, wat op ongeveer 15% neerkomt.  Alet de
westhoek van Noord-Brabant behoorde het Land van Heusden en Alte-
na tot de vier minst ont\vikkelde gebieden in Nederland: 15 tot 19% ran
de bevolking was analfabeet. 87 Deze geringe ontwikkeling moet hebben

bijgedragen aan de beperking van de gezichtshring
L. Layendecker zegt hierover, dat het ontbreken van een zekere

ontwikkeling de culturele openheid kan belemmeren, hoewel men voor-
zichtig moet zijn met het trekken van conclusies vanwege de complex-
heid van het probleem. 88 Ofschoon het schoolverzuim allereerst een
economische oorzaak had, stond de plattelander over het algemeen
wantrouwig tegenover academische kennis, die niet relevant zou zijn
voor het dagelijkse leven. Zo ,verd de kans op geestelijke immobiliteit
vergroot.

De elite stuurde haar kinderen wel naar scholen voor voortgezet
onderwijs, naar Gorinchem, Heusden of zelfs Brussel, wat de culturele
openheid ongetwijfeld heeft bevorderd.

§ 3.   Factoren die het a.fhankelijkheidsgevoel en de godsdienstbelei,ing bein-
ploedden

P. Deffontaines betoogt, dat uiterlijke oorzaken meestal op de mens
inwerken via een psychologische interpretatie. 89 Dat wil zeggen dat
gebeurtenissen in de natuur of in de samenleving bij de mens leiden tot
een idee, een verklaring. die in wisselwerking kan staan met zijn we-
reldbeschouwing. E. Durkheim zegt eveneens, dat de godsdienst alle
aspecten van het maatschappelijk en natuurlijk gebeuren rerbeeldt en
weergeeft. " A.A. de Bruin beschrijft in een deel van zijn dissertatie

85
3 Hui/enga.  /00 jaar Land ,·an tleusden en Altena,  100.

86
1 Archief gemeente Eethen  c.a.,  Register van correspondentie burgemeester en nethouders

1853-1857, 21 februari 1856.
87 ) Huizenga, a. w., 91.
H:

J Laevendecker, a.u·., 171.
89

3 Deffontaines, Valeur et limites de lexplication religieuse en g6ographie humaine, in Diogtile,
no 2 (mars 1953), 78.
90) Durkheim, LEs fonnes  dltmentaires  de  la  i'ie  religieuse. Le systtme totdmique en Australie, 601
Durkheim schrijft: "Loin donc que la religion ignore la socilte reelle et en fasse abstraction, elle
en est l'image, elle en rfiltte tous les aspects, m0me les plus I·ulgaires et les plus repoussants".
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over het ontstaan van de schoolstrijd het verband tussen natuurrampen
en tegenslagen enerzijds en de godsdienstbeleving anderzijds. Sommi-
gen zagen rampzalige gebeurtenissen niet als op zichzelf staande feiten,
maar als straf van God en als oproep tot bekering. 91 De Bruin wijst op
de grote neerslag in de eerste helft van de negentiende eeuw als gevolg
van klimatologische veranderingen. Een grote neerslag had nadelige
invloed op de tarweoogst en veroorzaakte grote schade aan bomen en
planten. 92

a. Strijd tegen het water vergrootte de afhankelijkheidsgevoelens

In het Land van Heusden en Altena stond de gehele negentiende
eeuw gedurende het najaar en de winter een groot deel van de polders
onder water door de werking van de getijden en de slechte afwatering.
Dit betekende, dat een deel van het jaar veel arbeiders geen werk
hadden, omdat de polders "in meren waren herschapen". 93  Het
Nieuiesblad van 27 september 1882 verwoordde de gedachten van menig
plattelander als volgt: "De jaarlijks terugkeerende hooge waterstanden,
die soms drie maal in de twaalf maanden vruchtbaar land onder water
zetten, die het hooi van de weiden meevoerden, die de aardappelen
deden verrotten in den grond, en dikwijls de schoonste verwachtingen
van goeden oogst  en  een  goed jaar vernietigden.   . . " Dit moest  wel

94leiden tot ddfaitisme en lijdelijkheid, tot besef van eigen nietigheid.
Deze gebeurtenissen beletten de bewoners autonoom te zijn, omdat
men besefte de wereld niet naar zijn hand te kunnen zetten. De natuur

bevestigde de almacht van God en de kleinheid van de mens, aldus H.A.
Sillevis. 95 M Hylkema  zegt,  dat  in  het  Land van Heusden en Altena
het zondebesef en onmachtsgevoelens vaak samengingen, die door de

96invloed van de kerk in de loop van de eeuwen werden versterkt.
De hervormde predikant van Wijk, ds. B. Moorrees, zag 1816 als een

rampjaar, omdat er het hele voorjaar en in de zomer zoveel regen
viel, dat een totale misoogst het gevolg was. Het brood werd duurder, de

91) De Bruin. Het ontstaan van de schoolstrgd, 24.
92) a.w.,20,21.

93)   Nieuwsblad,   16  december  1882  en 24 februari  1883.
94)  t.a.P., 27 september  1882.
95 ) Sillevis, De boer m zun wereW. De boerenbevolking van  de  N. W. -Veluwe sociaal-typologisch
beschouwd, 119, 146.
96) Schijnhage en Hylkema, t.a.p , 224-226.
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prijs steeg van zes stuivers tot een gulden per acht ponden. Moorrees
zag in deze ramp het oordeel van God over land en volk, vooral vanwege
het doordringen van de verlichte denkbeelden in de Hervormde Kerk. 97
Hierdoor keerde een deel van de plattelandsbevolking terug tot de or-
thodoxie.

Naast de grote regenval en de jaarlijkse overstromingen werd het
land regelmatig geteisterd door dijkdoorbraken, die de bewoners vrees
inboezemden. C. Baardman vermeldt negen overstromingen in de ne-
gentiende eeuw, namelijk in 1808, 1809, 1820, 1825, 1849, 1853,
1855,  1861 en  1876.98 Deze opsomming is onvolledig,  want in  1834,
het jaar  van de Afscheiding,   1841,   1880  en 1881 vonden  er  ook  over-
stromingen plaats.

Juist de zeer arme inwoners werden het zwaarst getroffen volgens
A. D.  van der Aa, die dit schreef naar aanleiding van de overstroming in
1809. Hun huizen werden onbewoonbaar en ze hadden geen geld ze
weer op te bouwen. Ds. G. F. Gezelle Meerburg uit Almkerk-Nieuwen-
dijk constateerde hetzelfde verschijnsel naar aanleiding van de ramp in
1849.99

De watervloed van 1809 maakte veel indruk op de bewoners. In de
gemeente De Werken-Sleeuwijk waren er alleen al 23 doorbraken. Een
inwoner uit De Werken, die zijn reeds zwaar beschadigd huis wilde
ontvluchten, werd door het over de dijk stromende water meegevoerd.
Zijn vrouw werd gered, maar hun kind verdronk. Pieter van der Stelt,
voor wiens huis de dijk van het Nieuwe Land van Altena was doorge-
broken, redde zich met zijn gezin op een boerenwagen. In Almkerk

"smoorde" Jacob van Helden in het water door de storm van 21 februari
na  van een hooitas  te zijn gevallen.  Van  de 170 huizen werden  er  28
geheel weggespoeld; 44 stonden op instorten en 66 werden onbewoon-
baar verklaard. Van de 990 personen moesten er 513 door "onderstand"
van de regering voor gebrek worden behoed. In Emmichoven werden
van  de 156 huizen  er 22 geheel vernield  en 56 werden onbewoon-
baar. 100 Een mogelijke dijkdoorbraak betekende dus niet alleen vrees
voor de dood, maar ook vrees voor totale armoede. In 1824 was menig

97) Harkema, Bernardus Moorrees, in Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht
predikanten die niet met de Afscheiding meegingen, 70.
98)  Baardman e.a.,  De ruee Biesbosch,  15
99) Van der Aa, Aard«ikskundig woordenboek der Nederlanden, 11, 341.
'0°)   De  Protestantsche  Noordbrabanter, 6 februari  1897.
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streekbewoner bang \oor hoge waterstanden en eventuele dijkdoorbra-
ken. In 1834 meldde de Noord-Brabaitder doorbraken bij Werkendam.
 'De reehuldig ge\allene regens en de hooge stand der ri,ieren.
hadden reeds in vele gemeenten in polders in Noord-Braband eene
aanzienlijke schade aangerigt: Veel doorweekte dijken bezueken. 101

Imroners raakten hun winterroorraad aan hooi, graan en aardappelen
kzvijt. Bij een o, erstroming in februari 1841 leden 47 gezinnen in
Werkendam schade. '02

b. Accumulatie van tekenen

1 n het begin van de negentiende eeuw was het aantal religieuze
reacties groot naar aanleiding  \ an de rampen die piaats\onden.   liet
aantal religieuze gedichten, leerredenen en andere beschouwingen nam
toe. Sommigen zagen een duidelijk verband tussen de pc,litieke gebeur-
tenissen in Europa,  de  ramp ,'an Leiden  in  1807  en  de  n atersnood.

Juist de accumulatie van tekenen bracht de mensen aan het denken.
Ds. B. Aloorrees uit \Vilk vergeleek de Nederlandse situatie tijdens de
0\ erheersing  \an  Napoleon  met de Babylonische ballingschap ran  het
volk Israel. Hij noemde Napoleon een "gesel Gods" en zag in de bevrij-

1()4

ding \'an de Franse overheersing Gods vinger. De afgescheiden pre-
dikant  G.F.  Gezelle l\,leerburg noemde de bevrijding van Nederland
van het juk der Franschen- een wonder van God. '04 Toen hij drie
maanden oud \vas en lag te slapen, stortte een declzan het huis van zijn
ouders in Leiden in op 12 januari  1807 als gevolg van het ontploffen van
een kruitschip, maar het jongetje werd gered omdat het even te\'oren
naar de achterkamer was gedragen. Ds. N. Schotsman had in een
leerrede God gedankt voor de bescherming uit die ruurbrand- die
Leiden als Sodom en Gomorra teisterde. '05

Deze religieuze reacties duurden de gehele negentiende eeuw , oort.

J. de Kanter zag in de zeer slechte  iveersomstandigheden  \an   1825

101
j De Xoord-Brabander. 7 januari 1834.

102
i Archief gemeente A:erkendam,  Register ran correspondentie burgemeester  1839-1842 {in\·.

nr. 46j, 18-20 februari 1841.
1°83 ,\loorrees e.a.. De hand   des Heeren. Enige bekerings,erhalen en andere geschiedenissen, 72.
73.
Ii.

1 Gezelle ,\Ieerburg, De schuld ,·an Xederland en ieder inwoner van het/el\·e bij den Hoge
God,  in  Een   opirekkiNg  om  acht  te  geren  op  de  tekenen  tier  tijden ,   3.
105

1 Rullmann.  'Ernst en rrede" Net le,en \·an George Frans Ge/elle kleerburg. 5-9.
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Gods hand. 106 De grondslag van deze geloofsvisie was onder meer ge-

legd door zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, waar over de
voorzienigheid van God wordt gezegd, dat "alle dingen niet bij geval,
maar van Zijn vaderlijke hand ons toekomen".

Veelindruk maakte de overstroming van 1849, waardoor het midden
en het westen van het Land van Heusden en Altena werden getroffen.
Ds. Gezelle Meerburg sprak van een "nieuwe roede over ons die zoo
genadig zijn verschoond gebleven roor die ontzettende ziekte". 107 In
diezelfde tijd heerste namelijk de cholera. Daarom hielden veel predi-
kanten wekelijks een biduur, waarin over de toestand van land en kerk
werd nagedacht. Ds. Meerburg verwachtte nog zwaarder straffen, als
het volk zich niet bekeerde. Hij wees op Leviticus 26: 27,28, waarin
God dreigde Israel zevenvoudig te straffen, als het zich niet be-
keerde.

108

Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hielden de
predikanten van Genderen een collecte voor de getroffenen van de
"noodlottige overstroming" van  1849. "9 Ds. Gezelle Meerburg zag van-
uit zijn woning in Nieuwendijk alleen maar water. "De passagiers en
goederen die anders van Gorcum tot Sleeuwijk slechts overvaarden en
dan in de diligences gingen, varen nu over land en straatweg tot voor
mijn deur, waar zij dan in de diligence gaan tot Breda".110 Bouman uit
Wijk zag de dijkbreuk van 1849 als een straf van God. De concrete
aanleiding was een feest in Werkendam, omdat een medeburger tot lid
van de Staten-Generaal was gekozen. Bouman vergeleek dat feest met
de nachtelijke orgie van koning Belsazar. Een vinger aan de wand
kondigde  hem het oordeel aan. Diezelfde nacht werd Belsazar  ge-
dood.  1 1 1

Men legde nogal eens verband tussen allerlei rampen en de tekenen
des tijds, waarover in de Bijbel gesproken werd. Deze tekenen zouden
wijzen op de spoedige terugheer van Jezus, Die dan iedereen zou oorde-

'° ) De Bruin, a.w.. 24-29.
107)  Brief van ds.  G. F. Gezelle Meerburg aan W.  Floor,  landbouwer te Driebergen, 24 januari
1849.

108) t.a.P
109

) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgmeester 1846-1849,  10
februari  1849.
110

) Brief van Gezelle Aleerburg aan W. Floor, 24 januari 1849.
H') Bouman, Tegengiji op het ve,1(ftig werkje genaamd  De oude Kron,·k, betrekkelijk de vrije
stemming geschreven door een J.  . s'an D.  ., een zeker en beproeft middel tot redding van land en
volk, waarin mede de oorzaak wordt opgegeven van den doorbraak van het Land van Altena, 9.
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len. Dit deed De Reformatie, het tijdschrift van de afgescheidenen, in
1845 toen het blad een verband zag tussen de heersende aardappelziek-
te en het eind der tijden. Met name het samengaan van tekenen wees
daarop, zoals de toename van valse profeten (verlichte predikanten), de
verkilling van de onderlinge liefde en de toename van de ongerechtig-
heid. 112

Dorpsbranden boezemden ook vrees in en werden als een ingrijpen
van God ervaren, omdat ze soms ontstonden door blikseminslag. Men
verwees in dit verband naar psalm 29, waarin zeven keer het onweer
wordt vergeleken met Gods stem. 113 Dorpsbranden konden gemakkelijk
ontstaan, omdat de meeste daken van boerderijen en huizen met riet
waren gedekt.   In   1827  en  in 1876 vonden er grote branden plaats  in
Almkerk en in 1845 brandde de gehele dorpskern van Meeuwen af.
Zestien woningen, een raadhuis en vier schuren gingen in vlammen op.
Het betrof 22 gezinnen, waarvan de meesten arm waren. 114

c. Vrees voor de dood

Bovengenoemde rampen bedreigden de bestaanszekerheid en ver-
grootten het gevoel van afhankelijkheid. Ds. Gezelle Meerburg zag in
deze rampen een les van God die de mensen doet leren "het vergankelij-
ke van alles".  1,5 L. Oostendorp wijst  erop,  dat ds.  H. P. Scholte,  die
vanuit Genderen en Doeveren de stoot tot de Afscheiding zou geven,
door de dood van zijn vader op 38-jarige leeftijd in 1821, daarna van zijn
grootvader in  1822 en in  1827 van zijn moeder en zijn broer Jan Andries
op 17-jarige leeftijd losraakte van zijn wortels en alleen kwam te staan.
De zo nadrukkelijke aanwezigheid van de dood versnelde zijn beke-
ring.  1 16 Menige ziekte verhoogde de sterftekans en maakte de mensen
bang. In 1807 werd over de kinderpokken geschreven:" De angst voor
dezen gevreesden vijand leest men op veler ouderen aangezigten, zelfs
op die, die van het voorbehoedmiddel (inenting) gebruik gemaakt heb-
ben". 117 W. Bilderdijk en A. Capadose zagen een relatie tussen de

1

12) De Reformatie, 1845 1, 136.
113) Florijn, Blikseminslagen als voorteken, straf of gebedsverhoring, in Terdege, jrg. 4. no. 4.26

november 1986
114) Van Reest, De levensroman van dr. H. Colon, 41; Sprong, a.w., 41.
115)   Brief van  ds. Gezelle Meerburg  aan W. Floor, 24 januari   1849.
"5  Oostendorp,  H. P.  Scholte,  leader of the secession of 1834 and.fbunder of Pella,  21,  22.
117) De Bruin, a.w., 37.
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ziekten en het algehele verval van zeden en meenden dat ziekten door
God gezonden waren.

In  1832 brak in Nederland de cholera of Aziatische braakloop uit, die
in 1832-1833 veel slachtoffers eiste. Er ontstond een grote angst bij de
mensen door het onverwachte optreden en het explosieve karakter van
deze ziekte. Het snelle overlijden en de incidentele sterftepiek zorgden
voor een grote psychologische druk. De ziekte heerste vooral op het
platteland, wellicht omdat de medische zorg er kwalitatief minder

118Was.

In 1834 kwamen ook nog ziektegevallen voor. De gehele negentiende
eeuw bleef de cholera een steeds terugkerende plaag. Bekend zijn de
epidemieen in de jaren 1848/1849, 1853, 1854, 1855, 1859, 1866,
1867, 1892, 1893, 1894. Hoewel de armen vatbaar waren voor deze
ziekte door het gebrekkige, onregelmatige voedsel, trof de ziekte haar
slachtoffers volkomen willekeurig volgens velen. Willem de Clerq acht-
te iedereen "in de nabijheid des doods". 119

De cholera trof menig inwoner in het Land van Heusden en Altena.
In 1832 stierven zeven personen in het naburige Waalwijk aan deze
ziekte. In Almkerk stierven er twee. 120 De gemeentebesturen kregen
van hogerhand opdracht, zeer alert te zijn op de heersende ziekte en
voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo berichtte de burgemeester   van
Werkendam, dat schipper Gerrit Haverman was overleden aan de cho-
lera, maar dat hij de ziekte waarschijnlijk elders had opgelopen. 12' In
1853 overleed in Veen het hoofd van de lagere school J. Krasenberg aan
de cholera, waarna de gemeenteraad besloot de jaarlijkse kermis niet te
laten doorgaan. 122 In 1849 waren er in Genderen twee slachtoffers, in
1859 een. 123 In 1866 stierf een op elke 37 inwoners in Werkendam aan
deze  ziekte.  124  In   1883,   1884,   1892  en 1894 vielen er doden  in  Wer-
kendam, Heusden en Veen, waarbij vermeld moet worden dat deze lijst
onvolledig is. Hoewel de armen in Werkendam in 1894 kosteloos konden

1 18)  a. w.,  40,  41,  Van den Eerenbeemt, De "blauwe dood" als impuls tot maatschappelijke ver-
nieuwing, in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, dl. 47 (1984), 91-92.
1'9)   Van  der Zee, Armoede en cholera  in   1832, in Economisch-Historisch laarboek, 22, 196-206
120) Suerman, Specimen historico-medicum de cholera asiaticae per Belgium, 284,287.
121

) Archief gemeente De Werken c.a., Register van correspondentie 1831-1840 (inv. nr. 43),
1832.

122) Archief gemeente Veen, Notulen gemeenteraad 1852-1860 (inv  nr. 41), 24 september 1853.
123) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgemeester en wethouders
1867-1872, 6 april 1865.
124) Naaikens, Noord-Brabant in grootvaders tijd, 31.
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worden ingeent, deden velen dat niet, want ze meenden dat "daardoor

de Voorzienigheid Gods werd miskend en de feilbare wetenschap op de
troon werd geplaatst. 125 Godsdienstgevoelens beYnvloedden dus duide-

lijk het sociale gedrag.
Velen zagen het heersen van de cholera als een straf van God, die zo

de mensen opriep tot boetedoening en bekering. Talrijk zijn de voor-
beelden hiervan.  Op  14 juli 1833 besloot de hervormde kerkeraad van
Genderen, om wekelijks een bidstond te houden wegens het uitbreken
van de cholera.  126  in 1849 hielden de hervormden in Werkendam  we-

kelijks een bidstond, waarvoor grote belangstelling was.  Ds.  G. F.  Ge-
zelle Aleerburg schreef in  1854 een bidstondsrede, waarin hij opriep tot

127
verootmoediging en bekering vanwege het heersen van de cholera.

Nog  in   1892   zag De Protesmntsche Noordbrabanter de cholera als een
straf van God. De cholera heerste niet maar -diende", omdat ze een
"tuchtmiddel in de hand Gods" was, om de "volkeren der aarde krachtig
te herinneren aan hunne diepe athankelijkheid aan Hem".-Hoort de
roede en vernedert U", A·as de oproep.

128

d. Drie perioden van geestelijke opleving

Tijdgenoten legden een verband tussen natuurrampen en een geeste-

lijke opleving, die daarvan meestal het gevolg was. Samenvattend kan
de conclusie getrokken worden, dat er in de periode 1807-1814 een
periode van grote sterfte aanbrak, die leidde tot een godsdienstige ople-
ving, bij voorbeeld door het oprichten van conventikels. 129 lien tweede

periode met een relatief hoog sterftecijfer omvatte de jaren 1826-1834.
Aan het eind van deze periode rond de Afscheiding plaats, die deel
uitmaakte  van een tweede religieuze opleving. 130 De derde periode
omvatte de jaren 1845-1849, toen Nederiand geteisterd werd door hon-
gersnood, slechte klimatologische omstandigheden en ziekten. 181

A. Elshout, lange tijd woonachtig in Giessen-Rijswijk, constateerde
in die periode een geestelijke opleving. met name als gevolg van de

125) De Protestantsche Noordbrabanter. 16 juni 1894.
126

1 Archief Hen·ormde Gemeente Genderen, Actenboek kerkeraad 1833-1862,  14 juli 1833.
127) Gezelle Aleerburg, Bidstonds-Rede bij het heerschen der cholera,  12.
128

) De Protestantsche Noordbrabanter,  17 september en 8 oktober 1892.
129

) De Bruin, a.u'.,  37.
m) a.w., 38.
'31) a.u'., 41
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heersende cholera in 1849. Hij schrijft 'Velen kregen met hunne zon-
den te doen. Sommigen kwamen tot de blijdschap des geloofs in Jezus
Christus als hun Verlosser". Predikanten speelden in hun preken in132

op de heersende afhankelijkheidsgevoelens.  Ds. H.P. Scholte  en  ds.
G. F. Gezelle illeerburg hadden in 1834, 1835 de geestelijke wind mee.
Hun optreden veroorzaakte een geestelijk rciveil in liet Land van Heus-
den en Altena. Ds. S.H. Buytendijk, hervormd predikant in Veen
omstreeks 1860, vertelt dat naar aanleiding van een preek over Ezechiel
37 in zijn gemeente een geestelijke opleving plaatsvond, waarbij de
emoties een grote rol speelden.

183

De beschreven strijd om het bestaan en de vrees voor de dood komen
elders in de wereld ook voor, maar worden godsdienstig anders inge-
vuld, hoewel het gaat om dezelfde emoties en reacties. Daarom moet de
nadruk warden gelegd op de rol van de predikanten en de kerk, die de
gereformeerde leer zaaiden in een min of meer weltoebereide akker.

Gevoelens van onmacht en wanhoop werden door middel van predi-
king en opvoeding omgezet in hoop en verwachting. Traditie en sociale
controle zijn ongetwijfeld mede van invloed geweest. Toch is er zeker

sprake van een wisselwerking van culturele en sociaal-geografische fae-
toren. Thomas F. 0'dea zegt, dat breukpunten in het menselijk be-
staan door de religie weer zin kunnen krijgen. Menigeen zoeht voortdu-
rend naar geestelijke rust en houvast dwars door de gevaren en verwar
ringen van het menselijk leven heen. 134

e. Bevindelijk christendom

Onmacht en afhankelijkheidsgevoelens uitten zich soms in mysticis-
me. M. Hylkema spreekt van "schroom voor het heilige". 135 Men voel-
de zich slecht, zondig en nietig tegenover de heilige God. Alen durfde
nauwelijks het Heilig Avondmaal te vieren, uit angst zich een oordeel te
eten en te drinken. In het formulier dat bij het Arondmaal werd gele-
zen, stond immers dat degenen die een zondig leven bleven leiden,
beter niet konden deelnemen aan de viering "opdat hun gericht en

132)  Elshout Rz., a.w., 24
0,

) Buytendijk, Bladen uit mtjn lei'ensboek. 72. Ds. Buytendijk werd in 1858 predikant van de
Hervormde Gemeente  te  Veen.
1 34)  0'dea,  Godsdienstsociologie.  14.44.
/35

i Sch8nhage en Hylkema. t.a.p.,  224.
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verdoemenis niet des te zwaarder worde". 136 Alleen de bekeerden
mochten deelnemen aan het Avondmaal. A. Elshout schrijft, dat in
Giessen-Rijswijk heel weinig mensen naar het Avondmaal gingen. Zelfs
kerkeraadsleden gingen niet. In Veen werd het Avondmaal ook slecht
bezocht, omdat alleen "gefundeerde vromen" daaraan deel mochten

137neIllen.

Het probleem was nu, wanneer men zich bekeerd kon noemen. In de
Bijbel las men wel een oproep tot bekering, maar velen dachten dat de
bekering een genade van God was, een gave waaraan men verder niets
kon doen dan afwachten. Men kon bidden en smeken om die bekering.
Deze gedachte versterkte de gevoelens van onmacht. 138 Dit kwam om-
dat het dogma van de predestinatie zeer centraal stond en de verlos-
singsleer overschaduwde. 11' H.G.W. van der Wielen constateert even-
eens een mystieke inslag bij de bewoners in het Land van Heusden en
Altena. Zij neigen tot zwaarmoedigheid, bezitten een \,rij diepe emotio-
naliteit en hebben aanleg voor lijdelijkheid. 140 ln dit bevindelijk chris-
tendom school de geest van de Nadere Reformatie, die via sommige
predikanten en enkele gezelschappen werd doorgegeven.

De orthodox-hervormde predikant B. Moorrees trof bij zijn eerste

verblijf in Wijk vanaf 1815 een sterke bevindelijkheid en emotionaliteit
aan in zijn gemeente. De oorzaak daarvan vond hij zowel in de gezel-
schappen van soms vijftig A zeventig man en in de emotionele prediking
van zijn voorganger, ds. Detmar. 141 Moorrees probeerde de subjectieve
geloofsbeleving om te buigen naar een objectieve en confessionele rich-
ting. De mystiek-bevindelijke geloofsbeleving werd vooral gevonden bij

"
een aantal vrouwen, die meer op "gestalten lvisioenen) en ervaringen

142bouwden dan op Christus, aldus Moorrees.
Als men kon vertellen van bijzondere gebeurtenissen, tekenen en

visioenen die men had ervaren, gold men voor een bekeerd mens. N.
Bouman  uit Wijk geeft hiervan enkele voorbeelden. In augustus  1849
kreeg Anna Oom enkele dagen voor haar dood een visioen.  Ze zag Jezus,

136
1 Formulier om het Heilig Avondmaa! te houden volgens de oude liturgie van de Geref. Kerken.

137)  Buytendijk, a.w., 69; Elshout Rz.. a.w.,  11.
138) Houttuyn-Pieper, t.a.p.. 91.
10) Sillevis, a. w., 149.
'4o)   Van der Wielen, Sociale toestanden ten plattelande,   in  Z. W.   Sneller,   Geschiedenis  van  de
Nederlandse  Landbouw  1795-1940,   160.
141)  Moorrees, De hand des Heeren, 77.
142)  t. a.p.,  82.
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Die "haar in Zijn wijnhuis voerde". Toen ze stierf, zond God een engel.
Haar dochtertle van tien jaar had namelijk op het ledikant van haar
moeder een witte duif gezien -met uitgestrekte vleugelen". In Veen en
omgeving deden zich dezelfde verschijnselen voor, aldus ds. S.H. Buy-
tendijk. 143 Wijk was vooral een dorp met een agrarische traditie, ter-
wijl Veen gericht was op de handel. Het beroep lijkt in eerste instantie
niet zo belangrijk bij het ontstaan van deze bevindelijkheid. Zeker is,
dat vooral vrouwen hierbij een belangrijke rol speelden.

Het viel ds.  Buytendijk op, dat het bevindelijk-orthodoxe geloof nogal
eens niet in overeenstemming was met de dagelijkse praktijk.  Nu bood
juist de leer een uitweg hiervoor, want een deel van de bevolking stelde
daarin de eigen onmacht en de verkiezing van God centraal, waarbij de
eigen wil kon worden uitgeschakeld. Buytendijk noemde sommige her-

" 144 "vormden dan ook pseudo-gereformeerd". Men gaat naar de kerk en
leest uit den Bijbel, maar men blijft een natuurlijk mensch, den Geest
niet hebbend. En dien overeenkomstig is zijn handel en wandel".

Hylkema merkte op, dat de inwoners van het Land van Heusden en
Altena niet gesteld waren op een moralistische preek, omdat dan zowel
de leer als het leven op de korrel werd genomen.

Volgens Buytendijk kwam deze ultra-bevindelijkheid vooral voor bij
het gewone volk. Hij noemt een zestien-jarig meisje met haar vriendin,
die elke godsdienstoefening in tranen uitbarstte. Hij noemt drie oorza-
ken voor de aanwezigheid van deze emotionele bevindelijkheid. Ten
eerste steeg men in sociaal aanzien, als men bekommerd was om zijn
eeuwig heil. Ten tweede waren lichaam en ziel bij het gewone volk zeer

nauw met elkaar verbonden en ten derde maakte men van zijn hart
geen moordkuil, als het om godsdienstige zaken ging. 145

In de bevindelijke godsdienst stonden enkele "vaderen" hoger aange-
schreven dan de predikant. Deze "toongevers" hadden groot gezag,
omdat zij konden bogen op een moeilijke bekering. Zij hadden rede-
naarstalent en wisten in hun platte volkstaal hun gehoor te boeien. 146

Hier en daar leidde het bevindelijke tot anti-kerkisme, omdat men was

143) Bouman, De rok zonder naad, waarmede Anna Oom, Wed. Bast. Vos, den 12 Augustus 1849
de zatige rust is ingegaan, en tevens den toestand van den Hervormden Kerkstaat wordt aangewe-
ten, 12

'")  Buytendijk, a. w.,68.
145) a.u·.. 69, 70.
146 ) a. w., 82-85.
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vervreemd van de officiele kerk met zijn -algemene prediking". Dit was
het geval met sommigen in Giessen-Rijswijk. 147 Ook in de Bommeler-
waard kwam deze vervreemding nogal eens voor, bij voorbeeld in Poede-

royen. De berindelijke taal bestond niet alleen uit de "tale Kanaans",
maar was nogal plastisch en ruw van karakter. Een onbekeerd mens
werd vergeleken met een "kreng die ligt te rotten in een sloot". 148

f. Differentiatie in de godsdienstbeleving bij de afgescheidenen

Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken, dat de
godsdienstbeleving was geYntegreerd in de volkscultuur wat betreft
taal, beelden en inhoud. Er Kas een soort van vulgarisering opgetreden,
waarin de harde overleringsmentaliteit zich zz·eerspiegelde. J.P. Kruijt
zegt, dat als ideeen doorsijpelen bij de lagere bevolkingsgroepen, er niet
alleen een "verspating' optreedt, niaar tevens een vulgarisering. 149 Het

is opvallend. dat in de volksbevinding niet de verlossing domineerde als

antwoord op een crisissituatie, maar eerder de noodlotsgedachte. l'Hou-
et heeft betoogd, dat de mens in een agrarische samenleving het meest

voelt voor een harde God, Die van het Oude Testament, omdat Deze
het meest overeenkomt met de harde realiteit. De burgerklasse zou
meer opteren roor de liefderijke God van het Nieu\ve Testament. 150 De

lagere rolksgroepen domineerden, omdat meer dan  50% ran de bevol-

king daartoe behoorde. Daarom nam de volksbevinding een belangrijke
plaats in.

Bij rijkere boeren werd deze bevindelijke mentaliteit soms enigszins
getemperd door een zvat grotere intellectuele ontwikkeling of door een
wat ruimere blik door hun contacten met bestuurlijke kringen.

De gezeten boerenfaniilie H. de Jong uit Almkerk bezat omstreeks
1850 ongeveer dertig boeken, waanan het grootste deel godsdienstig-
be,indelijk was. bij zoorbeeld van W. A Brakel, Th. van der Groe. J
Bunyan, 1. Watts en E. Erskine.

De landbou,rersfamilie G. van der Beek uit Genderen, eveneens

vermogend, bezat ook een groot aantal godsdienstige boeken.
Landbouwer A. Colijn uit Uitwijk was eigenaar van een -kleine maar

'<) Elshout Rz., a.it'.. 3. 4.
148

) Faber, Pastorale en'aringen,  20-25.

'49 1 Kruijt. De onkerkelqkheid in Nederiand. Haar verbreiding en oorzaken. Proe,e eener sociologi-
sche verklaring, 173
ISO

3 a.u'. 212.
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goede bibliotheek , aldus zijn zoon, de latere minister-president H.
Colijn. 15' Al deze boerenfamilies kozen voor de Afscheiding, maar wa-
ren gematigd bevindelijk.

Dit blijkt uit het volgende voorbeeld. De afgescheiden predikant W.
van Leeu\ven uit Werkendam had in 1859 enkele jongere collega's.
onder \vie ds. N.H. Dosker uit Nieuwendijk-Almkerk, enan beschul-
digd dat ze de 'vroomen altemaal te ligt" waren. De bevolking wilde een
harde, strenge en orthodoxe leer horen. De hereboer A. den Dekker
schuwde de confrontatie met Van Leeuwen niet en vroeg hem, of hij de
"maatstaf bepaalt van de diepte der ontdekking, hoe zwaar iemand
onder de schuld moet gedrukt worden, eer hij tot Christus mag ko-
men?" Den Dekker wilde een ruim genade-aanbod en was niet streng-
orthodox. 152

Wellicht kregen in de dorpen Genderen en Nieurvendijk, waar de
rijke boeren sociaal-economisch veel invloed hadden en die door hun
orthodoxie geaccepteerd werden, grote groepen  van de bevolking een
getemperde bevindelijke geloofsbeleving. In de rivierdorpen overheerste
een streng-bevindelijke geloofsbeleving. Met name in Veen en Werken-
dam waren vanaf 1750 gezelschappen, die grote invloed uitoefenden.
Er woonden bovendien handelaars en vissers, die door de week uithui-
zig waren. De vrouw stond dan alleen voor de opvoeding en had grote
invloed  op de kinderen.

J. Verrips constateert,dat vooral de rivierdorpen in de Alblasserwaard
rijk waren aan gezelschappen of conventikels.  Hij legt een verband met
de meer gedifferentieerde beroepsbevolking langs de rivieren dan in de
binnendorpen, waar men meer homogeen agrarisch was. Hierdoor zou
ook enige differentiatie in godsdienstbeleving zijn opgetreden. Schakel
wijst erop, dat de vrouwen gemakkelijk door rondreizende theologanten
konden worden belinvioed, als ze alleen waren. In het Land van Heus-
den en Altena trok tijdens de Afscheiding marskramer Jan Thee rond,
die een fel aanhanger van de nieuwe beweging was. Hij heette eigenlijk
Jan Kilwinger of Killewinger.
151 j Overige boeken van de fam.  De Jong waren geschreven door Da Costa, Groen van Prinsterer,
Scholte  en  Martinet c Katechismus der natuur). E. Erskine ( 1680- 1754) stelde Gods genade
tegenover de deugd Vanwege zijn verzet tegen de patronaatsrechten werd hij door de Synode van
de Schots-Presbyteriaanse Kerk afgezet. Zie Praamsma, De kerk van alle tijden, Ill. 48,49. De
gegevens van de fam. Colijn zijn ontleend aan Fuchs, Kone lei·ensschets ran den minister-president
dr. H. Col,in. 6.
152

1 Archief Gereformeerde Kerken, Notulen vergaderingen classis Almkerk 1857-1881, 27 juli
1859.
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Ook kan een rol hebben gespeeld, dat men juist langs de rivieren zich
meer afhankelijk voelde van oncontroleerbare machten, waardoor de
religiositeit extra aanzetten kreeg. 153 In vissersdorpen langs de Noord-
zee en de voormalige Zuiderzee worden dezelfde verschijnselen aange-

troffen.  J. P. Kruijt schrijft,  dat de vissers  nog meer afhankelijk waren
van de natuur dan de boeren. Hun afhankelijkheidsgevoelens uitten
zich in een streng-orthodox geloof. 154 Toch was in het vissersstadje

Woudrichem ten tijde van de Afscheiding slechts in geringe mate spra-
ke van een streng-orthodoxe richting. Juist toen werd er in Woudri-
chem een katholieke parochie gesticht, wat bij de protestanten daar
niet tot protesten leidde. De stedelijke levenswijze en de centrale
streekfunctie vanwege de markt hebben er wellicht tot een grotere
pluriformiteit aan cultuuruitingen geleid. 155 In Heusden vond in 1841
wel een afscheiding plaats. Ongetwijfeld hebben daarom plaatselijke
factoren een belangrijke rol gespeeld, waarbij de machtsverhoudingen
en de onderlinge relaties van belang waren.

Twee factoren die daarbij een rol speelden, zijn ten eerste de mate

van vervreemding die op plaatselij k niveau werd gevoeld en de oorzaken

daarvan, ten tweede de beschikbaarheid aan leiders, aan "toongevers"
of'vaders" met veel gezag. Zo schijnt in Heusden het autoritaire optre-
den van ds. C.W. Pape tot vervreemding te hebben geleid. Daarom is
plaatselijk onderzoek van groot belang om tot een genuanceerd oordeel
te komen.

g.  Volksgeloof en magie

Hier en daar waren nog resten van magisch denken achtergebleven
in de negentiende eeuw, die zich met christelijke elementen hadden

vermengd en waaruit bleek, dat een deel van de bevolking meer emotio-

neel-magisch dan rationeel reageerde.   In   1882  werd een geval  van
hekserij waargenomen in Meeuwen. Om een ziekte te bestrijden, was
men naar de duivelbanner in Gorinchem gegaan, die bij het opensnij-
den van een hoofdpeluw een krans van veertjes ontdekte, wat de hekse-
rij bevestigde. 1n Wijk vond in 1894 een geval van betovering plaats en
was een vrouw door een kwade hand aangeraakt. In 1885 zag men in

153 ) Verrips, a.w., 60,252.
"4) Kruijt. De onkerkelilkheid in Nedertand, 221.
155) a.w., 219; Schulte e. a., 1Voudnchem, geschiedenis en rondgang, 11.
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Doeveren een monster in het Oude Nlaasje, dat men voor de duivel
hield. Met messen, hooivorken en zeisen ging men het monster te lijf,
dat uiteindelijk een grote zeehond bleek te zijn. 156

§ 4.   Fluctuaties in de middelen van besman droegen bij tot de godsdienstige

opleving

a. Agrarisch georienteerd

Het Land van Heusden en Altena was in de negentiende eeuw een
vruchtbaar agrarisch gebied. Het Niewvsblad sprak    in    1884   over
"vruchtbare akkers, schone weiden, fraaie boomgaarden en weIvarende
dorpen".

In 1909 nog was 54,4% van de beroepsbevolking werkzaam in de
agrarische sector. In Nederland was toen dat percentage 27,3%. Het
laagste percentage had Woudrichem, namelijk 21,4%. 157

In het oosten vond men vooral gemengd bedrijf, hoewel het grasland
overwoog. In negen polders was er omstreeks 1900 1062 bunder akker-
land en 3031 bunder grasland. Naar het westen toe had men meer
akkerland, vooral in de Biesboschpolders na 1850. In 1838 was in de

158Biesbosch nog overwegend grasland, aldus H.A. Schunhage
In het oosten bestonden vooral kleine tot zeer kleine landbouwbe

drijfjes. Dit zal blijken uit de sociale stratificatie van hoofdstuk Ill.
Naar het westen toe werden de bedrijven groter, met name in de
Biesbosch, waarvan de meeste eigenaars buiten de provincie Noord-
Brabant woonden. 159 Door de kleinschaligheid in de meeste bedrijven
was er meestal sprake van een persoonlijke band tussen werkgevers en
werknemers. 160 In de gehele negentiende eeun zvas het aantal vreemde
arbeidskrachten zeer gering. 161 Dit zverd ongetwijfeld veroorzaakt door
het grote arbeidersoverschot in dit gebied. De meeste boerenbedrijren
waren gezinsbedrijven. Het aantal arbeiders per bedrijf was zeer klein,

wat de patriarchale verhoudingen ten goede kwam.
In de eerste helft van de negentiende eeuw werden vooral de volgen-

156) Nieuu'sblad, 7 januari 1880,20 juni 1885,7 februari 1894.
157)  Nieuu'sblad,  31 mei  1884; Den Haan, a.it'., 97.
158)   Schonhage,   De Brabantse Biesbosch  en  ziln  beioners,  80.
159) Den Haan, a. u'., 94; Schtinhage en Hylkema. t.a.p., 217: Schlinhage, a. w.. 87.
IN') Schisnhage en Hylkema, t.a.p., 217.
16 1

1 Den Haan, a.u·. 94.
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de producten verbou\\d. Ter rergelijking is een overzicht gemaakt \'an
een landdorp, een rivierdorp en een Biesboschdorp.

I 62Tabel  1 :     Akkerboutlprodukten  omstreeks  i 850

Cienderen \'et,n \f erkendam

tarK'e 121 buncler land 28 bunder 31 bunder

rogge                  48                 2                  16

gerst                     28                   5                    17

haier                                                   45                                             26                                                300

bc,nen                                                 4 5                                              1 1                                                       5

ern                                  3                                4                                   -
kcx,1/.aaci                          44                           17                              34
6                                     24                                9                                  30

aardappelen                     15                           25                                7

klazer                                       9                                    1                                        -

De veeteelt en de hooibourr \i aren zeer belangrijk. De paardenfokke-
rij nam een belangrijke plaats in. De streek telde een groot aantal

boomgaarden. De hennep- en hopteelt, omstreeks 1800 nog aan\\ ezig,
,ikis  verd,renen.

b. Ambachtslieden en handelaars

Naast de landbouw  n aren er de algemeen voorkomende ambachten.
De ambachtsbedrijven  ·aren vaak eenmansbedrijfies of men had een of
twee knechten. De meeste bedrijfjes stonden in dienst van de agrari-
sche sector. Dit blijkt bij roorbeeld uit een staatje van de burgemeester
uit Eethen c.a. 163 in zijn gemeente ,varen \ ier hoefsmederijen, een
korenmolen, twvee rietdekkerijen, zeren timmermanswinkels en een
\\*agenmakerij.  in IVerkendam nas er meer,ariatie.  Dit k\\'am door de
ligging nabij de Biesbosch en de grootte van het dorp Werkendam had
in  1843 r ij f mandenmakers. twee scheepstimmerwerkplaatsen, zes tim-

merwerkplaatsen en een zeilenmakerij. Ook kwamen er irat meer ge-

162
f Archief gemeente \ een. Correspondentieregister burgemeester en assessoren 1849-1864

(inr .nr. 26 j. 1849; Archief gemeente Werkendam. Register ,·an correspondentie burgemeester en
wethouders 1853-1855 (inv.nr. 551,1854; Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspon-
dentie burgemeester 1846-1849, 1846.
16 

A Archief gemeente Eethen  c. a., Register  van correspondentie burgemeester  1846- 1849,  13
februari 1848.
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specialiseerde ambachten voor zoals ververs (tz'ee), kledenmakers
(vier) en een uurwerkmaker. De beroepsbevolking n·as er meer gestruc-
tureerd, wat mede werd verooriaakt door de aan,rezigheid van een

164aantal :iannemers in grond- en waterstaatkundige werken.
J. Esdre merkte in  1840 op. dat Veen reel handelaren telde.  Dit was

in mindere mate het geval met Wijk en Aalburg en Andel, die net als
\/een profiteerden van de ligging aan een rivier. De handelaars verkoch-
ten "de producten der boom- en veldvruchten, als ook het rundvee,

·· 165kalveren, vele soorten van kleinvee en boter . Ze waren afhankelijk
van de agrarische sector en leefden zeer armoedig in het algemeen. Hun
woningen stonden op de \/laas, de armenwijk in Veen. 166 Slechts een
klein deel van de handel was gericht op de export. Aan het eind van de
negentiende eeuw kochten commissionairs artikelen op voor de Engelse
afzetmarkt.

T·abel 2:   Berolkingsgroei eerste helft nege,itie,ide eeiti,· 16*

gemeente 1809 1849 gr()ei

Almkerk 1060 1447 37,4%
Andel 518 701 35.2%

Drongelen 360 458 27 %
Dussen 1658 2066 24,5%
Eethen-(:enderen 649 1057 61.2%
Emmichoven 809 1066 31.7%
. . .c,iessen 319 345 8,1%
Mgmen 636 724 13,79

Rijsj, ijk 184 388 107,8%
\'een 539 886 64,3%
De \\'erken-Sleeu„ ijk 1 I 15 1785 60,4%
Werkendam 1187 1544 30 9
\1'oudrichem 846 1449 70,9%

U'ijk en Aalburg 1209 1692 39,99

164) Archief gemeente Werkendam, Register i·an correspondentie gemeenteraad 1839-1843
(inv.nr. 60 , 1 januari 1843.
165

)  Esdre, Natuurkundige beschrij,·ing van de Stad en het Land \an Heusden, in Geschiedkundig
mengelu·erk orer de prorincie Noord-Braband. bijeengebracht door G. R. Hermans,  I,  296.
166

) Schreuders, Veen, zoals het vroeger u·as, 5.
'67

j De Kok, Nederland  op  de  breuklgn  Rome- Reformatie. ik umerieke aspecten van protestantise-
ring en katholieke herle,·ing in de Noordelijke Nederlanden  1580-1880,  131  en bijlagen volkstel
ling 1809. 1849.
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c. Een sterke bevolkingsgroei vergrootte de spanningen

In de agrarische samenleving van het Land van Heusden en Altena
vond in de eerste helft van de negentiende eeuw een sterke bevolkings-
groei plaats. J.A. de Kok schrijft, dat de bevolkingscijfers van 1840 45%

hoger lagen dan die van  1795. De gegevens van de volkstelling van  1809
zullen worden vergeleken met de gegevens van 1849.

De gemiddelde groei in de periode 1809-1849 bedroeg 43,7%, H'at

oz'ereenstemt met \vat J.A. de kok heeft geconstateerd. Wat opvalt zijn
de grote verschillen in groeicijfer, bij voorbeeld tussen Aleeu\ven en
Genderen. De vermelde cijfers gelden per gemeente. Per dorp kunnen
grote verschillen optreden, zoals tussen Genderen en de orerige dorpen

van de gemeente Eethen. Na 1840 gaan de groeicijfers van enkele
dorpen dalen, bij woorbeeld van Drongelen. 168 Voor een deel kan de

groei worden verklaard uit het hoge geboortecijfer. Verder was er enige
migratie binnen het gebied. Zo bleek bij nader onderzoek dat een deel
van de afgescheidenen in Heusden afkomstig \raren uit dorpen in het
Land van Heusden en Altena, zoals Almkerk, Eethen en uit het naburi-

ge Nederhemert. De groei van Giessen kan roor een decl zijn opgevan-

gen door het buurdorp Rijswijk.
Als we de landelijke cijfers bezien, blijkt dat in de periode 1795-1849

Drente de snelst groeiende prorincie was. Daarna kn·amen Gelderland,

Groningen, Overijssel, Utrecht en Friesland. 1)e groeicijfers van
Noord-Brabant en ook het Land van Heusden en Altena zaten boven

het landelijk gemiddelde. De gemeenten Eethen-Genderen, Veen, De
Werken-Sleeuwijk zaten ruim bo\en het streekgemiddelde. Hierbij
moet worden opgemerkt, dat in Genderen de bevolking veel sneller
groeide dan in Eethen en Heesbeen, aldus Van Diggelen. 169 De toege-

nomen bevolkingsdruk heeft ongetwijfeld de economische spanningen
verhoogd en indirect een uitwerking gehad op de verbreiding van de
Afscheiding. De groei in Emmichoven, zvaar de Afscheiding toch een

grote aanhang kreeg, lag echter onder het streekgemiddelde. In \T'oud-
richem was er een sterke groei van de berolking, maar de Afscheiding
sloeg er nauwelijks aan. Daarom moet geconcludeerd worden, dat ande-

168
) \'an Diggelen, a. ii·., 48.

169
t Hofstee, Demografische ontnikkelingen ,·an de Noordelijke \ederlanden circa 1800-cHu

1975, in A. G. 3., X. 64. 65: Van Diggelen. a. 11'.. 114.
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re factoren zoals de houding van de elite, de culturele beinvloeding
enz., even belangrijk zijn geweest.

d.  Emigratie en migratie vanaf de jaren veertig

Door de sterke groei van de bevolking werden de spanningen op
economisch gebied groter, omdat de hoeveelheid cultuurgrond gelijk
bleef. J. Esdre  wees  erop,  dat  al  rond  1780 elk perceel landbouwgrond
in het Land van Heusden intensief werd benut. tio In 1832 verklaarden
boeren uit de gemeenten Genderen en Drongelen, dat ze geen land
genoeg hadden en graag wilden huren, wat echter onmogelijk was om-
dat de behoefte aan  land zeer groot was. Als gevolg daarvan waren de
pachten hoog. 171 De behoefte aan land uitte zich in de trek naar gebie-
den als de Haarlemmermeer en de Verenigde Staten.  In 1846 namen de
gesprekken over emigratie toe, aldus  ds.   H. P. Scholte.  J.A.  de  Kok
schrijft, dat in 1847 veertien afgescheidenen en drie hervormden uit
Noord-Brabant naar de V. S. vertrokken.

Bij de emigranten waren Dirk de Graaff en Leen de Rooy uit Meeu-
wen. Uit Dussen vertrok H. van der Kolk. Jan Killewinger en zijn
vrouw, die zo actief bij de Afscheiding in Sleeuwijk waren betrokken,
gingen ook naar Noord-Amerika. Zijn vrouw Marigie de Waal overleed
tijdens de overtocht. In 1848 vertrok A. van der Lij uit Andel; in 1856
verliet de familie Van Drunen Sleeuwijk met zes personen en in 1857
vertrok J. Verhoeven uit Emmichoven. In 1858 verliet de familie Van
Suntenmaartensdijk Babylonienbroek. Als thuiswerkend schoenmaker
kon hij het niet bolwerken tegen de toenemende industrialisatie elders,
schreef hij in een brief.  In 1860 vertrok Andriessen uit Woudrichem en
in 1863 de afgescheiden predikant W. van Leeuwen uit Werkendam.
In 1865 verliet A. Ritmeester De Werken en in 1867 zei Bommezijn
Woudrichem vaarwel. Daarna bleef het tot 1877 rustig.  Het ging niet
om een massale uittocht, maar toch was de emigratie een teken van
toegenomen druk. 172 Economische, godsdienstige en persoonlijke om-
standigheden speelden een rol.
170)   Esdrl.  a. w.,   296.
171) Van Diggelen, a.w., 49·
172 ) Staatscourcint, 5 september   1848,   Staten  van  landverhuizers   1831-1847; Verberne, Noord-
Brabant in de negentiende eeuw tot omstreeks /870. De sociaal-economische structuur, 74, Smits, De
Afscheiding van 1834, Ill,  197; De Groot en De Kinkelder, Klapper op de staten van landverhitizers,
afl«Imstig uit het archief van het departement van buitenlandse zaken  1845-1877.  I en  11,  Alge-
meen Rijksarchief 's-Gravenhage
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De trek naar de Haarlemmermeer was groter. Uit Genderen , ertrok

de afgescheiden boer Arie Verkuyl, die omstreeks  1860 een boerderij
pachtte ran de grootgrondbezitter Naayen uit Andel. H. van Arkel uit
Sleeu,fijk  pachtte een boerderij  ran  de  fam.  Sigmoncl  uit  Sleeurfijk
Arie 't Hooft vertrok als rijke boer uit Veen. Dat n·as in 1854. Ver-
der vertrokken Van den Heuvel uit Genderen, de fam. Colijn te
Uitwijk - de laatste nas pachter A. den Dekker -, de fam. Groenen-

berg, Biesheurel en Pruissen uit Almkerk. Den Dekker had land aan-

gekocht in de Haarlemrnermeer. Later volgden arbeiders uit Almkerk,
Andel en Yeen. Het Land van Heusden en Altena kreeg het karakter
van een expulsiegebied.   Na 1860 daalde de groei  van de bevolking

enigszins, wat werd veroorzaakt doc}r grotere migratie en emigratie en
wellicht stijgende sterftecijfers en uitstel van huwelijken. 173

Alleen in de Biesbosch iras er gelegenheid tot uitbreiding van de

cultuurgrond. in de periode 1730-1838 werd er 18,9 ha. per jaar uitge-

breid. \Ian de 43 eigenaren #vonden er 38 buiten Noord-Brabant. De
bewoners van dit gebied profiteerden dus niet \an de mogelijkheden in
de Biesbosch. 174 Het is ook mogelijk, dat in de eerste helft van de
negentiende eeun· de agrarische sector een productiviteitsstijging ken-
de. W.H. Vermooten. E. L. Kramer en 1.J Brugmans zijn echter van

mening, dat er in de genoemde periode nauwelijks voc)ruitgang was
geboekt in de ontwikkeling van de landbouw, die omstreeks  1830 nog
voornamelijk was gebaseerd op ervaring en overle, ering. Deze stag-

I 75

natie was niet te wijten aan koning Willem I, die de instelling van
provinciale commissies van de landbouw en de oprichting van leerstoe-
len in de landbouw had bevorderd, omdat hij ervoor wilde zorgen dat
elke Nederlander -een ordentelijk bestaan" zou hebben. 176 Pas na 1850
kwam er enige verandering, waarbij het drieslagstelsel werd vervangen
door  de zgn. Vlaamse bou\verij.   De  niet  te laag gelegen weilanden
werden zo nu en dan gescheurd, de blijvende  eilanden werden syste-

Irt) Provinciale Planologische Dienst voor Noord-Brabant, De agrarische toestand eli de mint,ikke-
lingsmogelukheden  in het  Land 1·an Heusden en Altena,  34,46,47:  Ter  'een.  De  Haarlemmermeer als
kolonisatiegebied.   1 5
174)  Schdnhage, a.u·.. 80-87.
us)  vermooten. De landbouw op de rivierklei en in Zuid-Limburg, in Sneller, (;eschiedenis i'an de

Nederlandse landbouw, 299, Kramer, De graanwet i,an 1835. 10; Brugmans, a.w., 76.
176)  van den Eerenbeemt,  1813:  i·oortzetting van een nieuwe welvaartspolitiek in Sociale \Veten-

schappen, jrg. 6 (1963), no. 3, 188, 193: Verberne, Geschiedmis ran Nederland in de jaren /813-
/850.1. 210.
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matisch bemest en op de blijvende bouwlanden rolgde men een driejari-
ge in plaats van een zesjarige omloop. 177

e. De recessiejaren 1831-1834

In paragraaf twee is ge,vezen op de periode 1826-1834 met een rela-
tief hoog sterftecijfer. De economische crisis in die jaren inaakte daar-
van deel uit. Ze vergrootte de spanningen. De zvelpaart van de landbou-
wers hing vooral af van de prijzen der diverse produkten. Hoewel
J. M. M. de Meere een trendmatige groei constateert  in de agrarische
sector, schrijft hij ook over enige recessiejaren in 1831-1833.178 Op het
eerste gezicht lijken enkele gegevens elkaar tegen te spreken. In het
verslag over de toestand van Noord-Brabant aan de Provinciale Staten
werd over 1834 vermeld, dat de armoede bijna overal was afgenomen
vanwege de zachte winter, de lage prijzen der levensmiddelen en het
niet reel heersen van ziekten. 179 De door De Aleere geconstateerde
trendmatige groei komt overeen met de opmerking van A. Elshout uit
Giessen-Rijswijk, dat er voor 1844 voordelige jaren waren voor de boe-
ren, wat ook weer werkgelegenheid opleverde voor timmerlieden en
wagenmakers. 18  A. Elshout noemt 1844 als jaar van de grote omme-
keer.

Aan de andere kant is het zo, dat de prijzen van tarwe en gerst na
1830  tot 1834 daalden  mede als gevolg  van de overheidspolitiek.   De
prijzen van paarden en runderen begonnen  na 1830 eveneens  te dalen
op de markt in Gorinchem, die voor het Land van Heusden en Altena
een centrale functie had. 18' Dit hield verband met de sluiting van de
grenzen als gevolg van de Belgische opstand. Juist de veeteelt was zeer

belangrijk in dit gebied. De paardenfokkerij was zeer bekend. Vooral de

Fransen kochten paarden op. De prijsdaling betekende een neergang in
de landbourv, die door Z. W. Sneller voor het gehele land wordt gecon-
stateerd. 182

17 \'erberne, Noord-Brabant  in de negentiende  eeuu' tot omstreeks  1870.  88.
178)   De  Meere.   Economische  ontu·ikkeling  en  levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft
,·an de negentiende eeuw. 19, 33.
1

79) \,erslag nopens den staat der proi'incie Noord-Brabant gedaan  aan de re,gadering  der  Provinciale
Staten in 1835, Rijksarchief 's-Hertogenbosch.
18(}j Elshout Rz.. a.11'., 14.
181

j Van Diggelen, a. u'.,49,52.
1821  Verberne,  Noord-Brabant in de negentiende eeuw tot omstreeks  1870. 5 1.
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H. Hille spreekt  van een snelle achteruitgang  in de welvaart  in  de

periode 1820-1835 en uit de lijsten van bedeelden in Almkerk en Wer-
183kendam blijkt, dat vanaf 1832 het aantal bedeelden behoorlijk steeg.

Dit gebied werd extra getroffen door overstromingen, wat de malaise
voor de zwakkeren vergrootte. In november  1831  vond  er een overstro-

ming plaats in Sleeuwijk en omgeving, die behoorlijk wat schade aan-
richtte. In januari 1833 meldde het gemeentebestuur van Eethen-Gen-
deren, dat er wateroverlast was door stormweer, waarbij vooral de
huizen van de armen getroffen werden. De overstroming was op andere

plaatsen nog erger. In januari 1834 schreef het gemeentebestuur van184

De Werken, dat door overstromingen de armen schade leden door het
verlies van bezaaid land. Hun percelen grond waren vaak het laagst
gelegen. 185 In de periode daarvoor, met name in de jaren 1825,  1827,
1828 en 1829 hadden hagelbuien, wateroverlast en stormen ook al
toegeslagen. Ze maakten veel indruk op de meeste mensen en zetten

zich lang vast in het geheugen.  Toen in de jaren dertig de vlasoogst over
een aantal jaren slecht was, werd menig keuterboertje arbeider. De

levensomstandigheden werden benarder en de spanningen namen

hierdoor toe, mede als gevolg van de belastingpolitiek van de regering.

f.   Na 1830 toegenomen belastingdruk

Na 1830 stegen als gevolg  van de Belgische opstand de belastingen

sterk, omdat de overheid dringend behoefte  had aan geld, aldus  E. L.
Kramer. 186 Vooral de grondbelasting steeg behoorlijk.  In 1826 moest de

gemeente Eethen ongeveer f 5600 bijdragen aan grondbelasting; in

1832 was dat f 6700, wat in zeven jaar tijd een verhoging van 37%
was. 187 Het aantal protesten was dan ook groot. In 1832 protesteerden
in Genderen twintig landbouwers, onder wie G. van der Beek en A.
Verkuyl, die in de Afscheiding een belangrijke rol speelden. Men vond
de opbrengsten van de oogst te hoog geschat. Ook was een te hoge

"') Zie volgende §
184

) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgemeester 1833-1837,  23
januari 1833.
185

) Archief gemeente De Werken c. a., Register van correspondentie burgemeester en assessoren

1833-1843 (inv.nr. 88). 30 januari 1834.
186

) Kramer, a. w., 51.

187) Van Diggelen, a.w., 53.
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waarde aan de landerijen toegekend. Men vroeg een vermindering van
25%. 188 De protesten waren algemeen. Het polderbestuur van Sleeu-

wijk, de gezamenlijke landeigenaren van het kanton Sleeuwijk en het
gemeentebestuur van De Werken-Sleeuwijk dienden op 26 en 30 juni
1833 samen een verzoek om belastingverlichting in. 189 Hierbij waren
de meest welgestelden betrokken. Ds. C.W. Pape uit Heusden vond de

belastingen "drukkend en de wijze waarop eigendunkelijk de landerijen
en huizen worden aangeslagen hatelijk". Volgens hem waren de sterk

gestegen belastingen mede een oorzaak van de godsdienstige spannin-
gen in de jaren dertig. 190

In dejaren daarna bleven er protesten komen tegen de sterk verhoog-
de grondbelasting, zoals in 1834 in de gemeente De Werken-Sleeu-
wijk. 191 De protesten waren trouwens algemeen. Volgens E.W. Hof-
stee protesteerden de boeren in het Oldambt in 1834 tegen de toegeno-
men belastingdruk. Ze besloten zelfs, de verhoogde belasting niet te
betalen en bij maatregelen elkaar te helpen. J. Wesseling legt eveneens
verband tussen de verhoogde belastingen en de geest van verzet in
Leens omstreeks  1831.192  Ds. H.P. Scholte noemde als reden  voor de

emigratie  naar de V. S. niet alleen de vervolgingen van de afgescheide-
nen door de overheid en het ontbreken van vrijheid van onderwijs, maar
ook "de zware belastingen". 193 De toegenomen belastingdruk werkte
vervreemdend voor de landeigenaren en dus ook voor de rijke boeren.

De conclusie kan getrokken worden, dat de periode 1826-1834 een
toename liet zien van ziekten, natuurrampen en misoogsten, met name
de periode 1831-1834, waarin een economische recessie  die  mede  ver-
oorzaakt werd door een sterk gestegen belastingdruk, de godsdienstige
opleving stimuleerde en tevens de spanningen verhoogde. Deze toege-
nomen crisistoestand in kerk en samenleving kon tot een explosie leiden

op godsdienstig gebied.

188
) Archief gemeente Eethen c. a., Register van correspondentie burgemeester 1828-1833,  1832

189
) Archief gemeente De Werken c a, Register van correspondentie burgemeester 1831-1840

(inv. nr. 43), 26 en 30 juni 1833.
190) Bos. Archiefstukken, 11. 419.
19') Archief gemeente De Werken c. a , Register van deliberatien of besluiten gemeenteraad  1830-
1834 (inv.nr. 305), 1832, 1834.
192) Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Groningerland, 111, 312.
'91) Smits, De Afscheiding  ran   1834,   I I I,    197.
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§ 5.   Sociaal-economische verhoitdi,igen in het Lind van Heltsde,i en Altena

a. Grotere verschillen tussen rijk en arm door de crises

Het is nodig om nader onderzoek te verrichten naar de vraag, wie
door de crises in de jaren dertig en veertig vooral werden getroffen.  Uit
de gegevens van het kadaster in de periode 1833-1848 blijkt een aantal
landbouwers zijn hoeveelheid landbouwgrond te hebben uitgebreid.
Het nu volgend overzicht geeft een spreiding aan over verscheidene

dorpen, waaronder landdorpen, Biesboschdorpen en rivierdorpen.

194Tabel  3·      (hiericht grondbezit  in  1 833  c,1  1 848.  i'er,neerderilig

laam beroep plaats bezit  in 1848 godsdienst

1833

\'an de KoppeI.  A. B. landbouwer  Emmichoien 12 bunder 20 bunder  H.
\'an de koppel, B. landboun·er Emmichos·en 88 bunder 96 bunder H.
Middelkoop, A landbou„·er Almkerk 12 bunder 20 bunder H.
kan der Beek. G. landbou,i·er \\'aardhuizen 53 bunder 67 bunder A.
Du Boeuff, W landbou,z·er \'een 6 bunder 12 bunder H.
t IIcx,ft. A. landbou\,·er Veen 18 bunder 25 bunder A.
Verhagen, G landbou„·er \'een 4 bunder 10 bunder 11.
Branderhorst, A. landbouwer Kille 11 bunder 22 bunder A.
Donker. H. landix,u , er Almkerk 21 bunder 26 bunder H.
\ an Drunen. A. landbous, er Sleeu vijk 2 bunder 10 bunder A.
Van Houweninge, (6.  aannemer   \K'erkendam 32 bunder 61 bunder H.
Van krugten. B. landbou„·er Sleeuwijk 10 bunder 12 bunder H
KilB·inger, J „·inkelier Sleeui,·ij k 10 r(,c 3 bunder A.

Pruvsen, A. landlx,ui,er Sleeu ·ijk 10 r()e 3 bunder H.

Rombout. G. koopman Slecu„·ilk 11  bunder 13 bunder  H.
Den Dekker, J. landbou„er Emmicho,en 4 bunder 23 hunder A.
De Fijter, ir. landbc,u„·er Andel 2 bunder 7 bunder H.
Naa\'en, A. landbc,uwer Andel 25 bunder 31 bunder H.
\'an Tienho,eli ian
den  Boogaard,  J. J aannemer Kierkendam 64 bunder 69 bunder H.

Bij sommigen rond er een teruggang plaats in landbezit. Dit blijkt uit
het volgende staatje.

194) prm'inciaal kadaster Bre(la, Kadastrale perceelsge\,ijze leggers  1833- 1860. gemeente Veen,  1
en Ii, gemeente Werkendam, I en 11, gemeente  leeu;,en, I en Il, gemeente Andel, I en 11.
gemeente De Werken c.a., I en II
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I-abel 4:   01'cric·ht grondbezit in /833 en j848; l'ermindering

Naam bernep plaats bezit in 1848 gidsdi enst

1833

Kalis. J landlx,uw,·er Andel 8 bunder 5 bunder H.
Van Andel, G.A. landbou„·er Andel 12 bunder 10 bunder H.
Rombout, W.J. landbou„·er  leeuA en 6 bunder 3 bunder H.
Verschcxir, A. landbc,un·er Sleeuz,·ijk 10 bunder 2 bunder H.
Sigmond. A. aantiemer De Zi'erken 10 bunder 7 bunder H.
Ippel, G. landbouu·er De \\'erken 6 bunder  + bunder H
Duyser, D koopman \'een 21 bunder 18 bunder It.

Blankers. J. koopman Veen 22 bunder 18 bunder A.
Van Her;,·aarden, 0  landbour·er \'een 4 bunder 1 bunder H
Van Someren. Joh. landbouner Veen 20 bunder 13 bunder H.

Bij de meeste landbouwers staat geen mutatie. Dit betekent, dat men
in landbezit is gelijkgebleven. Vooral de gezeten boeren zijn vooruitge-
gaan, namelijk in vijftien gevallen. In de middengroepen vond negen
heer een vooruitgang plaats. Met algemene conclusies moet men voor-
zichtig zijn. Familieomstandigheden zoals ziekte en overlijden kunnen
een rol hebben gespeeld. Teruggang was er vooral in de rivierdorpen in
het oosten, waar de schaarste aan grond groot was. Daar woonden veel
kleine boeren.

Het is in ieder geval duidelijk dat een groep boeren, met name de
rijkeren, zich in crisistijd goed kon handhaven en zelfs kon uitbreiden,
wat ten koste ging van de zwakkeren. Zowel H.G.W. van der Wielen
als A. Elshout Rz. schrijven dat vooral de kleine boeren crisisgevoelig
waren, omdat ze vaak gebukt gingen onder een grote schuldenlast.
Elshout zegt, dat ze nogal eens terugvielen tot de arbeidersstand. 195

Bij natuurrampen had de middenstand over het algemeen meer te

lijden dan de rijke boeren, omdat de middengroepen minder bezit had-
den, minder reserves en vaak meer schulden.

De arbeiders vormden het grootste deel van de bevolking. Het ge-
meentebestuur van Werkendam schreef in   1830, dat drie-vierde  deel
van de beroepsbevolking met handenarbeid de kost moest verdienen. 196

De vaste arbeiders hadden meestal een redelijke bestaanszekerheid,
maar de losse en seizoenarbeiders hadden het veel slechter. Het is
195) Van der Wielen. Sociale toestanden ten plattelande. in Z.W. Sneller, Geschiedenis ran de
Nederlamise Landbouu,  1795-1940,460.
196

) Archief gemeente Werkendam, Notulen gemeenteraad 1829-1833 (inv.nr.  50), 26 november

1830, Alulder, a.w., 88.
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mogelijk, dat sommige arbeiders in verband met het arbeidersoverschot
en de lage lonen aan de seizoenarbeid deelnamen richting Holland. 197

De lonen waren in het Land van Heusden en Altena lager dan in Zuid-
Holland en ze stegen tot 1850 nauwelijks. '98 In Genderen werkten vijf
arbeiders omstreeks  1856 in een pas opgerichte siroopbranderij  en ver-
dienden er f 3 A f 4,50 per week, wat neerkomt op f 0,50 A f 0,75 per
dag. 199  M. van Rijsdijk schrijft,  dat in Uitwijk menig arbeider om-
streeks  1835  f 0,30 per dag verdiende.

In Genderen en omgeving verdiende een landarbeider ongeveer
f 0,35 per dag, wat overeenkomt met de laagste loongebieden in Neder-
land. Veel arbeiders zagen er ondervoed, traag en krachteloos uit. 200

Een stukje land en een fokvarken waren dan beslist nodig om het hoofd
boven water te houden. H.G.W. van der Wielen zegt, dat vanaf 1820 tot
1940 er veel zorg, leed en armoede was onder de arbeiders. 201

J.M.M. de Meere deelt de mening  van  Van der Wielen.   Als  een
landarbeider in vaste dienst omstreeks  1850  van  f  135  per jaar moest
rondkomen met een gezin en vijf kinderen, dan bleef er voor kleding,
brandstof enz. nauwelijks geld over. 202 Voor losse arbeiders was de
situatie nog ernstiger. Bij natuurrampen waren de huisjes van de arbei-
ders door hun bouw en ligging het meest kwetsbaar. Bij de stormen van
1833 en 1834 werden juist de "minvermogenden" genoemd, die het
slachtoffer werden. In 1837 werd in de gemeente De Werken-Sleeu-
wijk Nicolaas de Pender door storm gedupeerd, "een der braafste hoe-
weI armste inwoners der gemeente". Al zijn huisraad. hooi, aardappe-
len waren "eene prooi des stortvloeds geworden". Hij en zijn zwangere
vrouw werden door vreemden opgevangen, omdat hun huis onbewoon-
baar was geworden. 203 Bovengenoemde gegevens wijzen er op, dat de

197)  De Aleere, Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke Nederlanden 1814-1844, in
A.G. N., X, 388.
198

) t.a.p., 397.
199

) Archief gemeente Eethen c.a., Correspondentieregister burgemeester en wethouders  1853-
1857, overzicht 1856.
200) Van Rijswijk, Onder de hete middagzon. Een verhaal over de Afscheiding in de Bommeler-
waard, 43
201 )  Van der Wielen. t.a.p., 456.
202) De Ateere, Sociale rerhoudingen en structuren in de Noordellyke Nederlanden 1814-1844, 399,
203

) Archief gemeente De Werken c a., Register van correspondentie burgemeester 1831-1840
(inv. nr.  43), 11 maart 1837; Register van correspondentie burgemeester en assessoren 1833-1843
(inv.nr. 88), 30 januari 1834; Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burge-
meester 1833-1837, 23 januari 1833.
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sociaal-economisch zwakkeren door de crises meer werden getroffen
dan de rijkeren.

De Meere zegt, dat niet alleen veel boerenarbeiders maar juist veel
vissers werkloos waren in de winter, waardoor ze afhankelijk waren
van de bedeling. Het gemeentebestuur van Werkendam schreef in
1830, dat er veel bedeelden waren onder:
de ambachtslieden (14 mannen, 14 vrouwen, 27 kinderen),
de dienstboden (4 mannen, 19 vrouwen, 17 kinderen),
de dagloners (120 mannen, 105 vrouwen, 210 kinderen),
de sjouers en voerlieden (23 mannen, 11 vrouwen, 29 kinderen),
de oppassers (2 mannen, 2 vrouwen, 6 kinderen),
de rondventers (1 man, 4 vrouwen, 5 kinderen).
In totaal betrof het 613 personen. 204 Ze vielen onder de laagste beroeps-

groepen.

Een overzicht van het aantal bedeelden vanaf 1830 tot 1841 laat zien,
dat er in Werkendam en omgeving vanaf  1833 een stijging optrad in  de
aantallen bedeelden.

Tabel 5: Aantal bedeelden in Werkendam,   1830-184 1  204

jaar uitgaven zij die voor minder zij die voor meer totaal

dan de helft in eigen dan de helft in eigen
behoeften voorzien behoeften voorzien

1830 f 1525,84                3                     50              53
1831 f 1372,87                4                     55              59

jaar uitgaven permanent bedeeld tijdelijk bedeeld totaal

1832 f 1432,94              37                    20             57
1833 f 1327,70               35                     28             63
1834 f 1618,15               36                     34             70
1835 f 1928,46               34                     38             72
1836 f 2391.29               36                     39             75
1837 f 1952,91               51                     56             107
1841 f 1607,64              30                    77            107

Allereerst valt op, dat het aantal bedeelden in 1833 en daarna be-
hoorlijk steeg, wat wijst op een toename van de werkloosheid in de

204
) Archief gemeente Werkendam, Notulen gemeenteraad 1827-1830 (inv.nr.  51),  1830.

205) Archief gemeente Werkendam, Register van correspondentie gemeenteraad 1833-1838
(inv.nr. 53), lijsten van bedeling; Notulen gemeenteraad 1829-1833 (inv.nr. 50), staten van
huiszittende armen.
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winter of een deel van het jaar. In 1834 speelde de overstroming in het
voorjaar een rol, maar in de jaren daarna bleef het aantal bedeelden

stijgen, dus waren de oorzaken structureel. De stijging werd deels
veroorzaakt door de bevolkingsgroei. De permanent bedeelden waren
vooral bejaarden en inraliden. Deze gegevens stemmen in belangrijke
mate overeen met die, gevonden in Almkerk-Emmichoven. Ten eerste
springt het crisisjaar 1834 er duidelijk uit. In tegenstelling tot wat in
het verslag werd meegedeeld aan de Provinciale Staten van Noord
Brabant, moet de werkloosheid zijn gestegen. Schaarse gegevens, ge-
vonden in het armenboek van de Hervormde Gemeente in Giessen,
geven dezelfde tendens te zien: 1831:13, 1832:10, 1833:14, 1834:17,
1835:19. Ten tweede blijkt, dat de crisis in de loop der jaren ernstiger
werd. Een verschil tussen de situatie in Almkerk en Werkendam is, dat
in de landgemeente Alinkerk er na  1834 een lichte verbetering optrad.
In Werkendam \\as dat niet het geval. In de landgemeenten was de
situatie in de agrarische sector wellicht stabieler dan in een Biesbosch-
gemeente zoals Werkendam. dat een meer gedifferentieerde bevolking
had en daarom kwetsbaarder was. 206 Er woonden namelijk griendarbei-
ders en visserb.

Uit bovenstaande gegevens is duidelijk aangetoond, dat de econo-
misch zwakkeren k etsbaarder waren bij crises dan de economisch
sterkeren. In de riviergemeenten waren dezelfde ontwikkelingen te
zien.  Met name in de jaren veertig nam de bedeling in Veen sterk toe.
Er kwam bedelarij  voor.  in  1843  ging het diakonaal armbestuur ertoe
over, om subsidie aan te \·ragen bij de koning, omdat door sterke stijging
van de prijzen der lerensmiddelen de armoede was toegenomen. 207 A.
Elshout constateerde eenzelfde ontwikkeling in Giessen-Rijswijk na
1844, waar een-derde van de bevolking onder de bedeling viel. 208 Zowel
Giessen-Rijswijk als Veen waren rivierdorpen met veel kleine boeren.

De periode 1850-1879 wordt over het algemeen gezien als een gunsti-
ge periode voor de boeren. De graanprijzen stegen en daarom ging men
veel grasland scheuren. Z.W. Sneller spreekt van een opgaande con-
junctuur in de agrarische sector, n aardoor de raste arbeiders geen grote
armoede kenden. 209 Toch is het opvallend, dat in sommige dorpen de

206) De Gast, a.u·., 55-59.
2(1-

) Archief Remeente \'een, Correspondentieregister burgemeester 1827-1847 (inv.nr. 6). 16
januari 1843.
208)  Elshout Rz., a.u·..  14.
209) Vermcioten, t.a.p., 299; Sneller, t.a.p., 65
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armoede nadrukkelijk aanwezig bleef. In Veen werd regelmatig subsi-
die aan de koning gevraagd, bij voorbeeld in 1863, toen men niet in
staat was om het onderwijs te bekostigen. Tien posten van de hoofdelij-
ke omslag, een vorm van gemeentelijke belasting, konden toen niet
worden geind. Zowel   in   1852   als 1857 vielen er tachtig gezinnen
onder de bedeling (van de 850 inwoners). Hoe de bedeling plaatsvond,
wordt duidelijk uit het volgende staatje.

210Tabel 6: Normen  voor de  bedeli,ig  in  \'een  in  1855

Gezin met twee kinderen hoogstens f 0,50 per week
Gezin met drie-vij f kinderen hoogstens f  1,- per week
Gezien met zes-zeven kinderen hoogstens f  1,5 0 per week
Gezin met acht-tien kinderen hoogstens f 2,- per week
Gezin met tien of meer kinderen hoogstens f 2,50 per week

Ook in Genderen werd in 1858 en 1861 een verzoek aan de Koning
gericht om een bijdrage in de kosten van het onderwijs. Men vroeg om
f 900,- voor de "zoo min vermogende gemeente". 21' Uit deze schaarse

gegevens kan de conclusie worden getrokken, dat ook na 1850 in som-
mige dorpen een sobere levensstijl geboden bleef.

b. De sociaal-economische verhoudingen

De gezeten boeren hadden niet alleen invloed vanwege hun positie in
dorps-, polder- en kerkbesturen, maar ook door hun economische in-
vloed. Arbeiders, winkeliers en ambachtslieden profiteerden min of
meer  van de welvaart onder de boeren, waardoor er werkgelegenheid
ontstond. A. Elshout Rz. wees hierop met betrekking tot de situatie in
Giessen-Rijswijk en omgeving. Hoe belangrijker de sociaal-economi-
sche positie van een landbouwer was, des te meer mogelijkheden had
hij om invloed uit te oefenen.

De gemengde bedrijven in het Land van Heusden en Altena hadden
een kleine kern van vast personeel, dat soms inwonend was en dat in
een vrij goede relatie leefde met de landbouwersfamilie, waarvan de

210) Archief gemeente Veen, Notulen gemeenteraad 1852-1860 (inv. nr. 413, 31 januari 1855.
211

) Archief gemeente Eethen  c. a., Register van correspondentie burgemeester en wethouders
1853-1872, 15 juni 1858.
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meeste leden meewerkten op het land. In drukke tijden werd los werk-
volk aangetrokken, waarmee de band minder hecht was. 212

De armen woonden meestal in een armenbuurt, waardoor de afstand
tussen de "fatsoenlijke  stand"  en de armen geografisch werd gemar-
keerd. In Genderen woonden de armen voornamelijk op de Genderense
Dijk, in Veen op de \/laas en in Giessen-Rijswijk op de armendijk. Bij
gebrek aan woningen verschenen er in de jaren dertig en veertig hutten
aan de wegen in de armenbuurten, hoewel de gemeentebesturen deze
ontwikkeling probeerden tegen  te  gaan.  In  1837  liet de burgemeester
van Genderen-Eethen een hut afbreken op de Genderense Dijk, die
door A. Brugmans was opgebouwd. 213 Wellicht was het gemeentebe-
stuur bang, dat het toestaan van de huttenbouw de toeloop van arbei-
ders zou bevorderen.  In 1848 stond het gemeentebestuur het bouwen
van een hut wel toe aan de fam. Splinters, omdat vader en zoon onge-
schikt waren om 's winters de kost te verdienen. Men hoopte dat de
hervormde diakonie zou bijspringen. Zo niet. dan zou de gemeente een

214jaar lang f 0,40 b f 0,50 per week aan bijstand geven.
Hoewel W. van Hogendorp in 1834 verklaarde, dat de armoede "een

gruwel moet zijn in Gods oogen" en Johan van den Bosch de armoede
toeschreef aan de onevenredige eigendomsverdeling, was de standen-

verdeling voor de meesten een vanzelfsprekende zaak. De armen wer-
den als onmondigen gezien, tegenover wie de rijken een van hogerhand

opgelegde verzorgingsplicht hadden. Van de armen, de "dienstba-2/5

ren", werd in ruil daarvoor gehoorzaamheid vereist. Deze houding was
kenmerkend  voor een groot deel  van de bevolking.  In 1890 schreef De
Drie Provincien: "De dienstbaren moeten nederig en eenvoudig zijn en
trachten in alles zijnen meester te behagen. De bescheidenheid is het
sieraad van de dienstbare". . . "Een der voornaamste plichten is de
gehoorzaamheid. . . De meerdere moet de mindere goed verzorgen,
hem ontzien, de nodige rust geven*'. 216 De beter gesitueerden zagen de
armen nogal eens als minderwaardig. De burgemeester van Eethen zei
dat zeer kenmerkend: "De bewoners (van een in vlammen opgegaan
huis) staan bekend als brave menschen, schoon allen tot den arbeiders-

212) Noordegraaf, Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke Nederlanden 1770-1813,
in A.G. N., X, 363.
213) Archief gemeente Eethen c.a., Notulen gemeenteraad 1821-1846, juli  1837.
214

) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie gemeenteraad 1846- 1849,1848.
215) Mulder, a.w., 89.216) De Drie Provi,icien, 18 juli 1890.
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stand behoorend". 217 In de roerige jaren tijdens de Afscheiding noemde

ds. C.W. Pape uit Heusden de bevolking "gepeupel en canaille", hoe-
wel hij hierbij zijn frustraties uitte over het verloop van de gebeurtenis-
sen. Zowel geografisch als sociaal was er dus afstand tussen de "fat-

218soenlijke stand" en de arbeidersklasse.

c. Sociale onrust

De vraag is, of de armoede en tegenstellingen tussen arm en rijk tot
sociale spanningen hebben geleid. Sommigen stellen, dat de Afschei-
ding mede een uiting was van sociale onrust van de kleine luyden
tegenover de liberale elite. De socialist Frank van der Goes wijst in zijn
artikel  over de Kerk«fscheiding  van 1834 hierop. Hij meende,   dat  de
afgescheidenen vooral voortkwamen uit de stand van de kleine luyden,
die in opstand kwam tegen de liberale bourgeoisie, tegen wie een so-
ciaal-politieke strijd werd gevoerd. 219 Het is nu nog te vroeg, om op
deze kwestie in te gaan.

In de jaren veertig waren er inderdaad tekenen, die wezen op sociale
spanningen. Tijdens de crisis in de jaren veertig drongen twaalf werk-
lozen het huis van de armmeester binnen in Giessen-Rijswijk, om hem
tot een ruimere bedeling te dwingen. 220 Dit gegeven duidt op ontevre-
denheid en een minder goede verstandhouding tussen diakonie en een
groep bedeelden.  Dit feit stond niet op zichzelf, want in de jaren vijftig
zorgde de hervormde diakonie van Giessen voor werkverschaffing in de
winter door een schip met onbewerkt vlas naar Giessen te laten komen.

Sommige arbeiders zagen dat als arbeidsdwang en eisten bedeling. Men
zag bedeling dus als een recht. 221

Een tweede aanwijzing voor toegenomen spanningen ligt in het feit,
dat pyromanen evenals "een schare andere arme elementen" in de jaren
dertig en veertig regelmatig huizen in brand staken, onder meer in
Genderen, Heesbeen en Meeuwen. In sommige dorpen werd een bur-
gerwacht ingesteld, bij voorbeeld in Meeuwen in 1842. Gewapend met

217
) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgemeester 1828-1833, 2 juni

1832.

218) De Jonge, Verschuivingen in de economische structuur en in de maatschappelijke verhoudin-
gen 1850 tot heden, in Werknemers van mo,Een, 11.
219)  Van der Goes,  De  kerkafscheiding van  1834, in VermmeW werk, 24,52.
220) Elshout Rz., a. w., 16, 17.
221) a.w., 39.
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rieken, pieken en hooivorken wilde men "geweld met ge\,eld keren". 222

Het huis ran Arie \/erkuyl, kleine landbouwer in Genderen, werd twee
keer aangestoken en nachtwachten moesten de orde en rust hand-
haven.

Hoezvel het grootste deel van de bevolking gezagsgetrourr,vas, n aren
er toch hier en daar tekenen van onrust. Het ging wellicht om een klein

percentage van de berolking, namelijk uit de onderste laag van de
samenleving Helaas ontbreken veel gegevens. E.W. Hofstee schrijft,
dat in het Oldambt veel arbeiders omstreeks 1850 weinig liefde meer
hadden voor hun geloof en de godsdienstoefeningen niet meer regelma-
tig bijwoonden. Ook in het Land van Heusden en Altena kwam enige

vervreemding voor.
Het is een feit, dat in crisistijd de kerkelijke spanningen konden

toenemen. Dit blijkt uit wat N. Bouman zegt uit Wijk, een rivierdorp.
In 1820 ontstond in de Hervormde Gemeente in Wijk geldgebrek en de
stoelen werden toen belast met een jaarlijkse huur, maar de banken van
de notabelen bleven onbelast. Veel leden werden hierdoor verbitterd en
dienden klachten in, maar zonder succes. 223 In Werkendam gaf een
bankenkwestie eveneens aanleiding tot "onordentelijkheden en stoor-
nis" tijdens de openbare godsdienstoefening. 224 Deze spanningen leid-
den echter niet altijd tot godsdienstige twisten of afscheiding. In Wijk
sloeg de Afscheiding nauwelijks aan.  Dus is grote voorzichtigheid gebo-
den bij het zoeken naar een relatie tussen sociale spanningen en gods-
dienstige t\visten, te meer daar in het Land van Heusden en Altena een
deel van de boerenelite de aanzet gaf tot de Afscheiding.

Coitclusies

In de afscheidingsbeweging van  1834 was sprake van een wisselwer-
king tussen godsdienstige en andere maatschappelijke aspecten. Omdat
het doel van deze studie onder meer is de oorzaken van de Afscheiding

bloot te leggen, worden de verschillende aspecten van vervreemding als

volgt ingedeeld:

222)   Sprong,   Uit de geschiedenis  van  Aleeuwen,  42.
223

) Bouman, Blik geworpen op het in Nederland nooit gehoorde, voorgevallene, acht dagen voor,
op en acht dagen na Paschen dezes jaars, in de Gereformeerde Kerk te Wijk bij Heusden, 28.
224 j Archief gemeente Werkendam, Register  ·an correspondentie burgemeester en assessoren
1831-1849 (inv.nr. 57), 3 juni 1845.
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a. geografisch-culturele aspecten van vervreemding
b. sociaal-structurele aspecten
c. evenementieel-psychische aspecten

Daarna wordt verklaard, dat de indeling van het Land van Heusden

en Altena bij het gewest Holland de protestantse cultuur diepgaand
heeft beinvloed. Hierbij waren geografisch-politieke factoren in het
geding. Het geografisch milieu, dit wil zeggen de eeuwenlange strijd
tegen de natuurelementen, een culturele vorming door middel van het

dagelijks Bijbellezen en het horen van preken hebben in een onderlinge
wissselwerking elkaar versterkt. Enerzijds ontstond een volksbevin-

ding, anderzijds een kritische geest. Bij deze geografisch-culturele as-
pecten ging het om een wisselwerking op langere termijn.

Er traden in de plattelandsbevolking verschillen op in godsdienstbe-

leving. Ten eerste was er de volksbevinding, waarbij de godsdienst
werd geintegreerd in de volkscultuur. Ten tweede was er een meer
dogmatisch-bevindelijke orthodoxie bij een deel van de middenstand en
boerenelite. Ten derde was er een verlicht protestantisme bij een klein

deel van de beter gesitueerden. De verschillen werden onder meer
beinvloed door a. de mate van economische gebondenheid aan de
aarde, b. de intellectuele vorming, c. traditionalisme en sociale contro-

le, versterkt door het geografische isolement. Grotere rijkdom en hoge-
re scholing konden leiden tot een grotere geografische en geestelijke
mobiliteit en tot verruiming van de geestelijke horizon. Geografisch-
culturele aspecten werden beinvloed door sociaal-culturele aspec-
ten op langere termijn. Ook hebben ongetwijfeld evenementieel-psychi-
sche aspecten invloed uitgeoefend, zoals  bij  ds.  H. P. Scholte de  her-
haaldelijke confrontatie met de dood  in een korte  tijd en  bij  ds.  G.F.
Gezelle Meerburg de ontsnapping  aan  de  dood.

In § 4 en 5 kwamen de sociaal-economische aspecten aan de orde, die
vooral sociaal-structureel van aard zijn. De geschetste ontwikkelingen
werkten spanningsbevorderend voor alle bevolkingsgroepen. Ook hier
kan een wisselwerking worden geconstateerd tussen de structurele en
evenementiele factoren. De opstand van Belgie leidde tot een strengere

belastingpolitiek, waardoor vooral de landbezitters werden gedupeerd.
Tijdgenoten zagen dit als een oorzaak van de godsdienstige spanningen.

De bevolkingsgroei en economische crisis in de jaren dertig dupeerden
vooral de economisch zwakkeren, de kleine boeren en arbeiders  en  gaf
de godsdienstige opleving de wind in de zeilen.
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HOOFDSTUK Il I

HEREBOEREN EN KLEINE LUYDEN IN DORPS- EN
KERKBESTUUR

§   1.    Een toegenomen ceittralisatie leidde tot verlies van autonomie

a. Politieke ontwikkelingen

In de achttiende eeuw waren de dorpen en heerlijkheden tamelijk
zelfbesturende gebieden. Plaatselijke gezagsdragers, meestal benoemd
door een ambachtsheer, voerden de wetten en reglementen uit. Enkele
voorbeelden kunnen dit illustreren. Het bestuur van de gemeente
Drongelen was opgedragen aan een schout-secretaris, die trouwens
buiten het dorp woonde en die werd bijgestaan door zeven schepenen
en een burgemeester, die telkens voor den jaar door de ambachtsheer
werden benoemd.

In Veen stelde de ambachtsheer eveneens een schout-secretaris aan
met twee burgemeesters en vijf schepenen of gerechten. Kenmerkend
was de eenheid van dorps- en polderbestuur. De genoemde notabelen
bestuurden het dorp en voerden de landswetten uit evenals "dorpsreso-
lutien, keuren en usantien, . . verlenen aktens van administratie in-
demniteit,... passeren aktens van transporten, hypotheken, testa-
menten en andere documenten, alsmede van dorps- en andere rekenin-
gen, mitsgaders publieke verkoopingen en verpachtingen.   .". Ze oefen-
den de lagere rechtspraak  uit en beheerden de polderzaken. 2 De bevol-
king accepteerde over het algemeen de plaatselijke regering. Dit bleek
bij voorbeeld in Veen,  toen in  1795 de zittende bestuurders met bijna
algemene stemmen werden herkozen. 3

In de achttiende eeuw was de plattelandsbevolking niet vertegen-
woordigd in de Staten van Holland, waarin alleen de vertegenwoordi-
gers van de steden en de ridderschap zitting hadden.

Na 1795 kwamen er belangrijke veranderingen, die uitmondden  in

')   De Protestantsche Noordbrabanter, 12 augustus   1899
5  Van der Pol,  Bodragen tot de geschiedenis ran het land ran Heusden en Altena en de Bommeler-
waard, 48-55.
') a.w., 48.
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een sterke centralisatie van bestuurszaken. Hoewel een commissie van
het departementale bestuur van Holland op 23 september 1802 erken-
de, dat het beter was voor sommige dorpen als de eenheid van bestuur
bleef bestaan, raakte de gemeente de rechts- en waterstaatkundige
functies kwijt. In 1811 kwam de rechtspraak aan de van staatswege
opgerichte vredes- en politierechtbanken, terwijl het polderbestuur
zelfstandig de waterstaatkundige zaken ging beheren. 4 De gemeente
verloor dus een deel van haar autonomie. Het land werd verdeeld in
departementen, met daaronder de arrondissementen en de mairies. In
1811 werd een burgerlijke stand aangelegd en men begon met het
aanleggen van een kadaster, dat als basis moest dienen voor een in te
voeren grondbelasting.

Koning Willem I bouwde het bestaande bestuurssysteem uit en ge-
bruikte daartoe de gouverneur, die in eerste instantie dienaar was van
de vorst. In artikel 29 van de instructie voor de gouverneur stond, dat
deze uitgebreide bevoegdheden kreeg voor de ordehandhaving. Iedere
tak van bestuur viel onder zijn gezag. 5  In  1830 werd A.J.L. baron  van
den Bogaerde gouverneur van Noord-Brabant. Hij was een Zuidneder-
landse Rooms-Katholiek, die verdraagzaam en ondogmatisch religieus
was. 6

In de Provinciale Staten van Noord-Brabant werden zeven zetels
bezet door vertegenwoordigers van de ridderschap, veertien zetels door
vertegenwoordigers van de landelijke stand, namelijk eigenerfden met
een hoge census, waardoor het platteland meer zeggenschap had dan
voor  1795. 21 zetels werden bezet door tien steden, waaronder  Heus-
den, waarvan de afgevaardigden via een ingewikkeld systeem werden
gekozen. 7

In  1814  werd de maire als hoofd van de gemeente vervangen door de
schout, later burgemeester genoemd. In elke gemeente kwam een raad
van drie A zeven leden, die werden benoemd door de Provinciale Staten,
voor zes jaar met twee-jaarlijkse aftreding. De Staten waren dus kies-
college voor de plattelandsgemeenteraad. Men meende namelijk, dat
er geen voldoende capabele kiezers aanwezig zouden zijn op het platte-

4) a. w., 50; Fox, Geschiedenis der Staatsinstellingen ran Nederland tot in de negentiende eeuw, be-
werkt door P. H.J. van der Laan, 108
') Hoffman, a.w., 39.

6) a.w., 41, 42.
7  a. w., 44; Verberne, Noord-Brabant in de negentiende eeuw tot omstreeks  1870,  8,  9.
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land. 8 De gemeenteraadsleden werden bij voorkeur benoemd  uit de
"vroedste en gegoedste ingezetenen".9 De Gedeputeerde Staten  be-
noemden de schout uit een tweetal, dat door de gemeenteraad werd
voorgesteld.

In het plattelandsreglement van 1825 werd de invloed van de over-
heid vergroot. De burgemeester kreeg ruimere bevoegdheden en de
gemeenteraad minder. De burgemeester kon zelfstandiger handelen en
de raad kreeg nauwelijks kans tussenbeide te komen in het dagelijks
beleid van de burgemeester. Burgemeester en secretaris werden voor-
taan door de koning benoemd.  Pas in 1848 werd de rechtstreekse verkie-
zing van raadsleden ingevoerd. Toen pas werd de raad het hoofd van de
gemeente. Door het censuskiesrecht was het aantal kiezers zeer be-
perkt. 10

De heemraadschappen speelden een belangrijke rol bij het water-
schapsbeheer. Naast de dijkgraaf waren de heemraden belangrijk, om-
dat ze drie keer per jaar een schouw hielden. Zij waren voorname
lieden, die "geerft ende gegoed. . , eerbare mannen" moesten zijn met
behoorlijk wat land in eigendom. 11 De rijke dorpsnotabelen vervulden
meestal ook de waterschapsfuncties. 12

Door de bovengeschetste ontwikkelingen werd de greep van de over-
heid op het dorpsbestuur groter. Zo er sprake was van enige invloed van
de dorpelingen, dan bleef deze veelal beperkt tot de notabelen. 13 Inte-
ressant in dit verband is een lijst met namen van personen uit de jaren
1835-1839, op wie in Werkendam was gestemd om kiezers te krijgen
"tot het doen van een benoeming van een lid van de landelijke stand ter
vergadering van de Provinciale Staten". In deze lijst wordt de plaatselij-
ke topelite zichtbaar uit het Land van Heusden en Altena. Deze namen
keren regelmatig terug in dorps- en polderbesturen tot het eind van de
negentiende eeuw.

Concentraties van liberale elite waren er voornamelijk in Almkerk-
Emmichoven, De Werken-Sleeuwijk en Werkendam. Deze kern be-
stond vooral uit grondbezitters en enkele notabelen (academici). Het is

8) Kocken, a. u'., 274.
7 Kooiman, a.w·, 5.
") Kocken, a. w., 293,454,463.
,') Kool-Blokland, a.w., 138-145.
')  Den Haan, a.w.,  94.
:,) De Gast, a.w., 46,64.

82



Tabel 7: Stemlijst,·oor La,ideloke stand. IVerkendam 14

Gemeente Naam beroep-functie aantal stemmen

Almkerk H. Donker. bouwman                                 7
Ph. Donkersloot, bouwman                         1
M. Duyser, burgemeester                             9
L.A. Snoek. bouwman                                3

Andel G. den Dekker. burgemeester                           7
T. den Dekker, bouwman                             5

Dussen S. Kouwenberg, bouwman                             1
P.J. Staas, bouwman                                3
D. Middelkoop, notaris                              7

Emmichoven A B. van de Koppel, burgemeester                          5
J. Middelkoop, bouwman                            1
A. Swart, bouwman                                 1
P.  van Ouwerkerk, dijkgraaf                                                   15

Eethen H. Boll, bouwman                                                                 1

V G. Boll, burgemeester                                       6
D. B. Branderhorst, bouwman                                                           1

Giessen P. van Eeten, bouwman                                 1
Meeuwen P.A. van Buuren, burgemeester                                              17

Rij swij k J.H. van Ouwerkerk, burgemeester                                               9
De Werken H. E. Verschoor, burgemeester                                                       18

G. van Tienhoven, aannemer                             9
C. de Waal, bouwman                                          1
T. Smookers, bouwman                               2

Citwijk H.J. van Eeten, bouwman                             1
Veen R. Ambrosius. burgemeester                           3

A. Duyser, koopman                                1
Werkendam P. H. van Baasbank, grondeigenaar                                                 5

B. Verhey van den Bogaard, grondeigenaar                 14
S. van Doorn, grondeigenaar                             10
C. van Dusseldorp, geneesheer                          5
J.w. van der Elst, notaris                                  14
G.  van Houweninge sr., burgemeester                                   16
G.  van Houweninge jr., grondeigenaar                                    8

Woudrichem H  van der Colff. burgemeester                              16
St. van Diggelen, notaris                              7

\V ij k J. van Andel, assessor                                     1

") Archief gemeente Werkendam, Register van deliberatien en besluiten gemeenteraad   1835-

1839 (inv.nr. 59), 1 december 1839.
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opvallend, dat afgescheiden bestuurders uit Genderen en Emmichoven
zoals A. den Dekker ontbreken, wat weI moet wijzen op het feit dat de
godsdienstige breuk politieke implicaties had.

b. Veranderingen in het kerkbestuur

In de achttiende eeuw waren de hervormde gemeenten aangesloten
bij de classis Gorinchem, die meestal vij f keer per jaar bijeenkwam.  De
predikanten en enige ouderlingen bespraken er kerkelijke zaken en
eventuele conflicten. In een classis waren alle predikanten van een
bepaald gebied vertegenwoordigd.

De classis was onderverdeeld in ringen. In de ring werden consulen-
ten aangesteld om preekbeurten te vervullen bij vacante gemeenten. Op
de ringvergaderingen spraken de predikanten over godsdienstige en ker-
kelijke zaken.

Een kerkeraad bestond naast de predikant uit ouderlingen en diake-
nen, die via een systeem van coilptatie werden gekozen.  Soms koos de
kerkeraad zelf de ouderlingen en diakenen, soms maakte de kerkeraad
een voordracht, waaruit de gemeenteleden een keuze konden maken.
De  stem  van de kerkeraad  was dus doorslaggevend. 15 De ouderlingen
hielden toezicht op de leer van de kerk, handhaafden de tucht en
bezochten de gemeenteleden. De diakenen verzamelden de gaven voor
de armen en gaven hen bijstand.

Voor 1795 bestond er naast de kerkeraad een college van kerkmees-
ters, die de goederen en financien van de kerk beheerden en die door
het dorpsbestuur waren benoemd. Ze waren ook verantwoording schul-
dig aan dat bestuur. 16 Omdat na 1795 Kerk en Staat werden gescheiden
en de "plaatselijke regering" niet meer de hervormde confessie behoefde
aan te hangen, werden de kerkmeesters voortaan gekozen uit de welge-
stelde gemeenteleden. De contacten  met de politieke besturen werden
zo verbroken, maar de kerkmeesters bleven buiten de kerkeraad om
optreden. 17 Door middel van het reglement van  1816 werd het beheer
van financien en goederen in handen gelegd van een college van kerk-
voogden, die benoemd werden vanuit een door stemgerechtigde mansle-

")   De Gast,  a.w.,  7 1,  72.
'6) Archieven Hervormde Kerk, Handelingen bestuur classis Heusden 1816-1857 (inv.nr. 59), 18.
'7) t.a.p.,

19.
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den gekozen college van notabelen. De rechtstreeks  door de koning
benoemde Provinciale Colleges van Toezicht moesten de kerkvoogden
controleren. De notabelen en kerkvoogden moesten behoren  tot  de
.

aanzienlijke en voornaamste" leden der gemeente, die dus een behoor-

lijke vinger in de pap kregen. In deze maatregelen was een centralise-
18rende tendens merkbaar.

Het reglement van 1816 maakte de organisatiestructuur van de Her-
vormde Kerk hierarchisch-centralistisch. Als centrale gezagsbron en
hoogste beslissingscentrum fungeerde de Kroon, die het bevoegd gezag
doorgaf aan de Syno(le als hoogste kerkelijk bestuursorgaan, die op haar
beurt de lagere bestuursorganen bereikte. De synodale besluiten moes-
ten aan de koning ter goedkeuring worden voorgelegd.

De synodeleden, elf predikanten en 66n ouderling, werden benoemd
door de provinciale kerkbesturen, die op hun beurt belast waren met
"de zorg voor de belangen van de godsdienst, de bewaring van de goede
orde en de handhaving der kerkelijke wetten in hun ressort". Ze ver-
leenden toegang tot de predikdienst en konden predikanten en kerke-
raadsleden afzetten.

De classis werd bestuurd door een commissie van "moderatoren",
bestaande uit vijf tot zeven predikanten en 66n ouderling, door de
koning uit een voorgedragen drietal benoemd. Ze moesten toezicht hou-
den op de gemeenten en konden predikanten en kerkeraadsleden
schorsen.

De kerkeraadsleden werden gekozen uit de "achtenswaardigste, kun-
digste en voornaamste" leden der gemeente.

Door dit bestuurssysteem kon de koning hem wel gezinde en mee-
gaand ingestelde bestuurders benoemen. Bovendien beschikte hij over
een goed ingelicht ambtenarenapparaat. Opvallend is de geringe
machtspositie van de ouderlingen in de diverse besturen. Er kon met
recht gesproken worden van een dominocratie." Het classisbestuur van
Heusden was zeer tevreden met de bestaande situatie. Dit bleek bij
voorbeeld in 1848, toen een nieuw concept-reglement werd besproken.

De vergadering van de ring Heusden, waarvan ds. C.W. Pape uit
Heusden pretor was en ds. B. van Veen uit Aalburg scriba, was van
mening dat het "denkbeeld der vertegenwoordiging geheel en al onge-
past was". Men was tegen de verkiezing van kerkeraadsleden en van

18)  Mulder,  a.w.,  106,  107.
") a.w., 101-103.
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predikanten door gemeenteleden, omdat het Rijk van Christus dan op
wereldse grondslagen zou worden gebouwd. Bovendien zouden veel
kiezers onbekwaam zijn in het beoordelen van een predikant. Men was
tegen de bevoegdheid van de kerkeraden om predikanten af te vaardigen
naar de classis, waardoor de rechten van de predikanten zouden worden
beknot. Het meest opmerkelijk is de geuite twijfel aan de bekwaamheid
van de ouderlingen, wier aantal op de classis voortaan gelijk mocht zijn
aan dat der predikanten. "Wie toch der meeste ouderlingen uit de
meeste buiten- of landgemeenten is bekwaam om aldaar (op de classis)
met enige vrucht te kunnen werkzaam zijn?" Ze zouden de predikanten
alleen maar in hun werkzaamheden belemmeren.20 De predikanten
wilden hun machtspositie niet afstaan. Deze situatie kon vervreemdend
werken voor sommige groepen.

Door deze uiteenzetting wordt het duidelijk, dat de gezeten elite zijn
stempel zette op de plattelandssamenieving in samenwerking met het
door de koning gevoerde beleid. Het is echter waarschijnlijk, dat meest-
al een soort consensus gevonden werd tussen de bestuurders en de
bevolking, waardoor spanningen worden vermeden. In het volgende
hoofdstuk zal worden onderzocht welke spanningen en conflicten er
toch optraden in de decennia voor de Afscheiding en waardoor zij wer-
den veroorzaakt.

Tot slot volgen enkele gegevens over de classis Heusden, die in 1816
werd afgesplitst van de classis Gorinchem. Praeses was ds. T. van Spall
uit Dussen ten tijde van de Afscheiding. Vanaf 1816 was ds. C.W.
Pape uit Heusden scriba. Elk jaar bezochten de visitatoren elke ge-
meente en brachten vervolgens verslag uit aan de classicale vergade-
ring.

De classis Heusden was verdeeld in de ringen Heusden, Altena (later
Woudrichem geheten) en Grevelduin-Kapelle. De gemeenten in het
oosten van het Land van Heusden en Altena maakten deel uit van de
ring Heusden; die in het westen behoorden bij de ring Woudrichem.

§ 2  Dorpselites en machtelozen: een strati#catieonderzoek in denien
woongebieden

In het vorige hoofdstuk is gesteld, dat bij het onderzoek naar de
20

) Archieven Hervormde Kerk. Handelingen vergaderingen ring Heusden 1816-1874 (inv. nr.
139), 6 december 1848.
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Afscheiding zou worden gelet op drie aspecten van vervreemdingspro-
cessen.  In deze paragraaf zal een aanzet worden gegeven tot de bestude-
ring van de sociaal-structurele aspecten. De kernvraag is dan, of er in
de Afscheiding een botsing plaatsvond tussen de hoger gesitueerde elite
en de lager geplaatsten, die daardoor werden gefrustreerd in hun gods-
dienstbeleving. Onderzoekers als J. Hendriks, D.Th. Kuiper en A.J.
Rasker typeren de afgescheidenen voornamelij k als behorend   tot   de
kleine luyden. Uit studies van M.J. van Diggelen over de Afscheiding
in Genderen en van mij over Almkerk-Emmichoven komt een ander,
meer genuanceerd beeld naar voren: een deel van de dorpselites nam
mede het initiatief tot afscheiding. 21 In Genderen  ging de overgrote
meerderheid van de bevolking mee met de Afscheiding. De afgescheide-
nen waren er oververtegenwoordigd in laag I en II. In Almkerk-Emmi-
choven was de dorpselite verdeeld. Uit deze gegevens zou de conclusie
getrokken kunnen worden,  dat het bij de godsdienstige protestbeweging
niet zozeer ging om sociaal-economische, maar veeleer om godsdienstig-
politieke vervreemding. De spanningen deden zich namelijk voor tus-
sen de elites onderling. De liberale elite had hierbij het voordeel een

22landelijke bestuurswind in de zeilen te hebben.
Voortgezet onderzoek naar het ontstaan van de Afscheiding is nodig,

om tot een vollediger beeld te komen van de aard van de Afscheiding.
Daartoe is een stratificatieonderzoek nodig, waarbij de bevolking van
diverse woongebieden in maatschappelijke lagen wordt verdeeld. Een
indeling in drie lagen ligt het meest voor de hand. D.Th. Kuiper kwam
na bestudering van Nederlandse en buitenlandse literatuur tot de con-
clusie, dat een vierlagenindeling het meest voor de hand lag, maar
hierbij moet opgemerkt worden, dat in een plattelandssamenleving het
patriciaat nagenoeg ontbreekt. Hij onderscheidde  1. Adel, stedelijk pa-
triciaat en academici. 2. Gegoede bourgeoisie en boerenpatriciaat,
waarbij hij ook de notarissen en onderwijzers rekende. 3. De kleine
luyden, kleine ambachtslieden, winkeliers, schippers, vissers, de meer-
derheid van de boeren, de kleine zakenlieden en de lage ambtenaren. 4.

23De arbeiders en bedeelden.
Door mij wordt de volgende indeling gehanteerd. 1. Hogere burgerij

21) Hendriks, De emancipatie ran de gere»meerden, 240; Kuiper, De Voormannen, 231. Rasker,
a. w., 70.

22) Van Diggelen, a.w., 79, De Gast, a.w., 126, 127.
21) Kuiper, De Voormannen, 34,35.

87



en gegoede boeren.  2. De kleine luyden of middenstand.  3 De arbeiders
en bedeelden.  P.R. D. Stokvis en  L. H. Mulder hebben eenzelfde inde-
ling gehanteerd.

24

De drie lagen kunnen als volgt worden getypeerd. 1. De hoge of
gezeten burgerij heeft politieke macht en een sterk standsbewustzijn.
2. De kleine boerenstand en burgerij zijn voor een deel zelfstandig of
behoren tot de "fatsoenlijke dienstbaarheid". 3. De leden uit laag drie
zijn economisch het meest afhankelijk, zoals de seizoenarbeiders en

dagloners. De weduwen en bedeelden behoren hier ook bij. Kort gefor-
muleerd kan gesproken worden van een hogere stand, een middenstand
en een arbeidersstand. In dit verband moet gewezen worden op het
verschil tussen standen en klassen. In een standenmaatschappij be-
staan nog voornamelijk groepen waartoe de leden door geboorte beho-
ren. De familie is belangrijk, evenals de traditie en het groepskarakter.
Een klasse berust op vermogen, inkomen en beroep. Een standenmaat-
schappij is statisch en een klassenmaatschappij dynamisch. In de eerste
helft van de negentiende eeuw bepaalde geboorte nog voor een groot
deel de sociale positie in het Land van Heusden en Altena. 25

Uitgangspunt voor de sociale stratificatie is de beroepsprestigerang-
orde, die een eerste hulpmiddel is om de sociale stijging of daling te
registreren.26 Toch is het beroep als criterium te vaag, omdat in een
agrarische samenleving de welstandspositie onder meer afhankelijk is
van het grondbezit.  B. H. Slicher van  Bath  zegt, dat vooral grondbezit
zeer hoog in de sociale waardering stond aangeslagen in voorgaande
eeuwen.27 Als eerste verfijning wordt daarom gebruik gemaakt van de

gegevens van het kadaster, waarin het landbezit staat vermeld. Eind
achttiende, begin negentiende eeuw begon men met het verzamelen
van de gegevens voor een kadaster, maar pas in 1832 kwam de groot
opgezette grondregistratie van de grond. De oorspronkelijke stukken

beschrijven het landbezit omstreeks 1830 en de suppletoire stukken dat
van na 1830.28

zi) Stokvis, Nederlandse sociale verhoudingen tegen  1850, in Tijdschrifi voor sociale geschiedenis,

IV (1978), 79-80; Mulder, a.w., 262,263.
25)  Slicher van Bath, Methodiek en techniek van het onderzoek naar de sociale stratificatie in het
verleden, in Tqdschnji voor Geschiedenis, jrg. 84 (1971), 160.
26) Van Heek, Sociale gelaagdheid, begripskader en verschijningsvorm, in Tijdsch«It voor Geschie-
denis, 1971, no. 2, 171-172.
27)  Slicher van Bath,  t.a.p.,  153.
")   Nijstad, Het kadaster  van  J 830, een weinig gebruikte  bron  met vele mogelijkheden,  47-50.
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Een volgende verfijning kan worden aangebracht door te letten op de
aanwezigheid van inwonende knechts of dienstpersoneel. Deze aandui-
dingen zijn bijvoorbeeld belangrijk bij handelaren of winkeliers, die
evenals de pachters nauwelijks land bezaten, maar toch arbeidskrach-
ten exploiteerden. Volgens D. Damsma en L. Noordegraaf kwamen de
welstandsverschillen overeen met het aantal knechts of dienstboden. 29

Volgens Lucassen en Trienekens konden veehouders bij een bezit van
tien ha. en landbouwers met een bedrijf van ongeveer zes A zeven ha.
personeel in dienst nemen  in de periode 1800-1850.30

Sommige bronnen geven aanwijzingen over de maatschappelijke posi-
tie van handelaars en winkeliers. Zo worden de handelaars uit Veen
genoemd als kleine luyden en de aannemers te Werkendam als grote
heren.

Tenslotte kunnen verfijningen worden aangebracht door de rollen
van de personele omslag, die het bedrag aangeven dat een gezin moest
betalen aan de gemeente als gemeentebelasting. Geheel betrouwbaar
zijn ze niet, omdat men soms zijn inkomen te laag schatte. Bovendien is
het jammer, dat in veel gemeenten deze bron onvindbaar is.

Opgemerkt moet worden, dat het stratificatie-onderzoek slechts indi-
caties geeft. De uitkomsten moeten voorzichtig worden gehanteerd.
Zowel tussen laag I en II als tussen laag II en III zitten overgangsgebie-
den. De toplaag van de middenstand kan samenvallen met de onderlaag

van laag I. Sommige weduwen waren winkeliersters en worden daarom

in laag II geplaatst, hoewel hun inkomen vaak zeer laag was.
Bij de indeling in drie hoofdlagen wordt in eerste instantie uitgegaan

van het beroep om de praktische reden, dat deze voor elk woongebied
beschikbaar  is.  L. H. Mulder heeft het beroep laten prevaleren boven
het inkomen. Logementhouders met een hoofdelijke omslag van f 30 &
f 40 deelt hij in bij laag II .31 Hij motiveert deze keus door te wijzen op
de beroepsstatus. Hetzelfde gebeurt met een arbeider met een redelijk
hoge omslag, die vanwege zijn geringe invloed en status toch in laag II
wordt geplaatst.

32

In deze studie wordt ook uitgegaan van het beroep als eerste criteri-

29) Damsma en Noordegraaf, Standen en klassen in een Zuidhollands dorp, in Tijdschrift voor
Sociate Geschiedenis, jrg. 3 (1977), 250-251.
5  Lucassen en Trienekens. Om de plaats in de kerk, in Tudschrifi roor Sociale Geschiedenis, jrg. 4
(1978), no. 3, 278.

") Mulder, a.w., 262 e.v.
32) a. w., 423 e.v.
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um, maar er worden verfijningen aangebracht door het landbezit, de
hoofdelijke omslag, het aantal knechts of andere indicaties als nevencri-
terium te noemen.

Men wordt ingedeeld  in  laag I,  als men f  10,50 of meer aan hoofde-

lijke omslag betaalt of  11  bunder land bezit.  De norm is genomen op
grond van een vergelijking tussen beroep, omslag, bezit en prestige.
Een praktische reden lag in de mogelijkheid, te kunnen vergelijken met
de reeds gemaakte studies over Genderen en Almkerk-Emmichoven. In
Genderen lag het criterium bij f 12,- aan hoofdelijke omslag of 10

33bunder land, zodat de afwijkingen te verwaarlozen zijn.
Uit de diverse literatuur blijkt, dat onderwijzers soms worden inge-

deeld bij laag I (Kuiper) en soms bij laag II (Stokvis), waarbij in het
eerste geval meer wordt gelet op de invloed, in het tweede geval op het
inkomen, dat meestal niet veel hoger was dan van menige middenstan-
der. Om een vergelijking mogelijk te maken met Genderen en Almkerk
worden de onder\vijzers in laag I 1 ingedeeld.

Bij het stratificatieonderzoek wordt uitgegaan van de totale bevol-

king, omdat iedere sociale groep slechts gekenmerkt kan worden door
haar relatie  tot de andere sociale groepen. Bovendien wordt uitgegaan
van het gezin als eenheid: de verschillende sociale groepen zijn geen
verzameling van afzonderlijke individuen, maar van gezinnen. 34

Bij de keuze van de woongebieden is rekening gehouden met de
aanwezigheid van 1. landdorpen 2. rivierdorpen 3. Biesboschdorpen 4.
stedelijke gebieden. Het onderzoek werd bemoeilijkt door de volgende
problemen:

a. In enkele plaatsen was geen lijst van afgescheidenen aanwezig.
Daarom is gebruik gemaakt van de bevolkingsregisters. De aanwezig-
heid van afgescheidenen werd echter pas vermeld bij het opzetten van
een nieuw register. In Werkendam gebeurde dat in 1850. Een bevol-
kingsregister loopt meestal over een bepaalde termijn. De nieuwingeko-

menen zijn in het onderzoek niet meegeteld, zodat meestal is uitgegaan
van een totale bevolking op een bepaald tijdstip. Een tweede motief om
het bevolkingsregister te gebruiken was de opmerking van Slicher van
Bath, dat de volkstellingen op het platteland vaak slecht waren op-
gezet.

35

") Van Diggelen, a W.,  110
'+)  De Belder, Beroep of bezit als criterium voor de sociale doorsnede Een aanzet tot uniformise-
ring van reconstructiemethoden. in T#dsch«# roor Sociale Geschiedenis, 1976, no. 6, 276.
ii) Mulder, a.w., 269.
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b.  Een tweede probleem was het feit dat sommige afgescheiden ge-
meenten een interlokale functie hadden, zoals Meeuwen. Dan bood
weer het bevolkingsregister uitkomst, omdat daarin per woongebied het
aantal afgescheidenen stond geregistreerd.

De volgende woongebieden zijn onderzocht:
1. Ge,neente Andel, rivierdorp iii het oosten 36

Laag I beroep-functie Landbezit

G. den Dekker, bouwman, schout 18 bunder (23 in 1840)
T. den Dekker, bouwman 13 bunder

A. Naayen, bouwman 25 bunder
G. P. van Andel, bouwman 12 bunder
M.  en J. Leemans, rechter en landeigenaar 55 bunder
M.  van Andel, dokter
A. van Herwijnen, bouwman 11 bunder (15 in 1851)
A.J. van Andel, koopman 15  bunder
W. Kramer, secretaris
C. D. Bakker, predikant
G.A. van Andel, bouwman 12 bunder
P.J. de Bruyn afgescheiden predikant
Totaal 12 gezinnen = 7,5% van de bevolking.

Laag II
2 aannemers 5 schippers
2 bakkers 4 schoenmakers

1 bode 1 slagter
3729 bouwlieden 1 smit

1 kasteleyn 6 timmerlieden
3 kledermakers 1 tuinman
5 kooplieden 1 veldwagter

1 mandenmaker 1 verver

1 metselaar 1 visser
2 onderwijzers 5 voerlieden

") Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister Andel 1850 (inv.nr. 22); Provinciaal Kadaster
Breda, Perceelsgewijze kadastrale legger, gemeente Andel, 1, 1832-1860. Ean bunder is an
hectare is 100 vierkante roeden
3,) Het grondbezit was verdeeld als volgt: 2 x 1 0 bunder, 4 x 6 tot 10 bunder, 23 x 1 tot 5 bunder.
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Laag II
1 rentenier 3 winkeliers
1 rietdekker

Totaal 78 gezinnen = 47,3%  van de bevolking.

Laag  I I I

75 arbeidersgezinnen
Totaal 45,2% van de bevolking.

2.   Gemeente  Veen,  rivierdorp  in het oosten 38

Laag 1 beroep-functie Landbezit

Wed. Otto Verhagen, rentmeester, oud-schout 71 bunder

G. Koolhaas, rentenier 24 bunder

J. Blankers, koopman 22 bunder
D. Duyser, koopman 21 bunder
Joh. van Someren, bouwman, assessor 20 bunder
A. 't Hooft, bouwman 18 bunder
Ch. Blankers, koopman 14 bunder

R. Ambrosius, koopman, 1 knecht, 2 dienstmeisjes
G.H. Josenhans, arts, twee dienstmeisjes
H. Jiskoot, notaris, 1 klerk, 2 dienstmeisjes
J. van Rhee, afgescheiden predikant
A. Duyser, koopman, 1 knecht, 2 dienstmeisjes 1 bunder
C. Schreuders, koopman, huurde zitplaats
voor f 1000 per jaar
L. Blankers, koopman, huurde zitplaats
voor f 850 per jaar
W. du Boeuff, koopman, 12 bunder
Totaal 15 gezinnen  =  7,7%  van de bevolking.

Laag Il

3 bakkers 2 schoenrnakers

34 bouwlieden (4 vlasboeren) 1 slagter

") Streekarchivariaar Heusden, Bevolkingsregister  Veen   1849  (inv. nr. 36); Provinciaal Kadaster
Breda, Perceelsgewijze kadastrale legger, gemeente Veen, 1 en II, 1834-1860
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Laag  1 I

3 kleermakers 1 srnid

7 kooplieden 1 tapper
1 korenrnolenaar 4 timmerlieden

1 kuiper 1 veerman

2 loodsen 1 veldwachter
1 mandenmaker 1 verver

1 Inetselaar 3 vissers

1 onderwijzer 2 voerlieden
4 particulieren (renteniers) 2 wagenmakers
1 schilder 7 winkeliers
3 schippers 1 zadelrnaker

Totaal 89 gezinshoofden = 46,3% van de bevolking.
Twee vlasboeren hadden een en twee bunder land; twee vlasboeren

pachtten land. Zestien boeren hadden gemiddeld twee bunder land.
Veertien boeren pachtten  land.   Van   1830  tot  1865  nam het landbezit
van uitwonenden toe. Enkele voorbeelden: J. den Dekker bezat twee
bunder in 1841, maar tien bunder in 1855. 0. Verhagen uit Heusden
bezat twee bunder in 1850, maar 14 bunder in 1857. J.D.W. Pape uit
's-Gravenhage, lid van de Hoge Raad, bezat dertien bunder in 1844,
maar 29 bunder in 1868.

De  afgescheiden  A. 't Hooft bezat  in 1834 achttien bunder,  in  1847
26 bunder, in 1850 30 bunder. Na zijn vertrek verkocht hij dertien
bunder. Het landbezit van de uitwonenden nam met 31 bunder toe, wat
kan wijzen op verarming van de Veense boeren.

Laag IlI
56 arbeiders 1 pakkendrager

9 arbeidsters 1 schippersknecht
1   broodslij ter 5 visventers
2 dienstmeiden 4 weduwen
2 naaisters 7 zonder beroep (weduwen)

Totaal 88 gezinnen = 46% van de bevolking.
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3. Ge,nee,zte Giessen, rivierdorp in het noorden 39

Laag 1 beroep-functie Landbezit

B. van Eeten, bouwman, burgemeester 23 bunder

R. van Eeten, bouwman 23 bunder
P. van Eeten, bouwman 15 bunder
P. van Herwijnen, bouwman 15 bunder
L. de Bruyn, predikant
J. Bausch, arts
G.J. Collard, kapitein der genie
W. Heystek, bouwman 11 bunder

J.J. Heystek, bouwman 18 bunder

Laag  1 I

1 aannemer 1 rietdekker
3 bakkers 3 schoenmakers

49 bouwlieden 2 smeden
2 kasteleins 2 timmerlieden
3 kleermakers 1 verver

16 kooplieden 1 voerman
1 loonslagter 5 wagenmakers
1 metselaar 2 watermolenaars
2 onderwijzers 2 winkeliers

Totaal 97 gezinshoofden  =  50,3%  van de bevolking.
In Giessen moeten relatief veel pachters hebben gewoond, gezien het

geringe aantal eigenerfden. Uitwonenden bezaten behoorlijk wat land,
minstens 125 bunder. Landbezitters waren: J. Leemans uit Andel,
baron Melville van Karnbee uit 's-Gravenhage, notaris St. van Diggelen
uit  Woudrichem.   Na   1880  nam het landbezit van uitwonenden  toe.
Landbezitters werden A. Simons uit Utrecht, Carsten uit 's-Gravenha-
ge,  J ·   Pape uit 's-Gravenhage  en  A.   van de Wetering, aannemer  uit
Gorinchem. 40

") Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister Giessen  1861  (inv. nr 48); Provinciaal Kadas-
ter Breda, Oorspronkelijke kadastrale legger, gemeente Giessen, I, 1830-1840.

40)
provinciaal Kadaster Breda, Perceelsgewijze kadastrale legger, gemeente Giessen,   I.   1880-

1890.
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Laag III
76 arbeiders
11 zonder beroep
Totaal 87 gezinshoofden  =  45,1%  van de bevolking.

4. Gemeente Rijswilk, rivierdorp in het noorden 41

Laag I beroep-functie Landbezit

J.H. van Ouwerkerk, burgemeester 35 bunder
D. Niessen, predikant
J.J. van Haaften, landbouwer 17 bunder

J. Smits, landbouwer 13 bunder

J. van Eeten, landbouwer 17 bunder
G. van Uythoven, grutter, 1 knecht, 1 meid
Totaal 6 gezinshoofden = 4,2% van de bevolking.

Laag II
2 aannemers 1 metselaar
1 bakker 1 onderwijzer
1 broodslijter 1 opzichter
1 groenboer 1 postbode
1 kastelein 2 renteniers

2 karlieden 3 rietdekkers
1 kleermaker 16 schippers
1 kooiman 4 schoenrnakers

3 kooplieden 2 slagters
27 landbouwers 1 tuinier

1 mandenmaker 1 veldwachter
1 marskranner 1 winkelier

Totaal 76 gezinshoofden = 52,4% van de bevolking.

Uitwonende landbezitters waren: H. Colff uit Woudrichem (25 bun-
der), Van Mekeren uit Gorinchem (15 bunder) en I. Tulleken uit
Hatert (31 bunder).

4/

) Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister Rijswijk  1861  (inv. nr. 51); Provinciaal Kadas-
ter Breda, Perceelsgewijze kadastrale legger, gemeente Rijswijk, I, 1830-1850 en I, 1880-1890.
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Laag III
59 arbeiders

1 naaister
3 zonder beroep

Totaal 63 gezinshoofden = 43,4% van de bevolking.

Gemeente De Werken-Sleeuwijk- Kille, rivier- en Biesboschgemeente  in  het
ivesten 42

5. Dorp Sleettwijk

Laag 1 beroep-functie Landbezit

H. Verschoor, landeigenaar, burgemeester 66 bunder
T. Smokers, landbouwer 27 bunder
H.J. van Arkel, landbouwer 18 bunder

J. van Arkel, landbouwer 14 bunder

W. van 't Sant, landbouwer 17 bunder
T.C. de Waal, landbouwer 17 bunder

A. Snoek-Verbeek, landbouwster 11 bunder

Weduwe C. van Hemert, landbouwster 12 bunder

G. Rombout, koopman 11 bunder
W. Sprenger, veearts
I. van Duuren, predikant
Totaal 11 gezinshoofden  =  7,1%  van de bevolking.

Laag  I I

1 aannemer 5 schippers
1 bakker 3 schoenrnakers

1 rietdekker 1 snnid

2 herbergiers 1 timmerman
1 kleermaker 1 veldwachter
1 klompenmaker 1 verver

3 kranners 1 visser

26 landbouwers 1 wagenmaker
1 onderwijzer 5 winkeliers
1 rentenier

Totaal 60 gezinshoofden = 39% van de bevolking.

42) Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister De Werken c.a. 1852, (inv.nr. 5), Provinciaal
Kadaster Breda, Perceelsgewijze kadastrale legger, gemeente De Werken  c. a.,I, 1830-1860.
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In laag I I hadden het meeste landbezit: A. Verschoor (tien bunder),
B. van Drunen (zeven bunder), A. van Krugten (tien bunder), J.
Schaap (negen bunder), D. Verschoor (5 bunder), C. Snoek (vier bun-
der) en A. van Drunen (twee bunder).

Laag  11 I

73 arbeiders

1 arbeidster
1 matroos
8 zonder beroep

Totaal 83 gezinshoofden = 53,9% van de bevolking.

6. Dorp De Werken

Laag I beroep-functie Landbezit

A. Sigmond, aannemer 11 bunder
G. van Tienhoven 43

S. Los, predikant

Totaal drie gezinshoofden = 1,9% van de bevolking.

Laag  I 1

1 aschman 4 schippers
1 bakker 1 schoenmaker

1 boodschapper 1 slagter

1 fortwachter 1 sluiswachter
1 herbergier 1 smid
1 klepperman 1 tapper

20 landbouwers 4 timmerlieden
2 mandenmakers 1 tollenaar
2 metselaars 2 watermolenaars
1 rentenierster 2 winkeliers

Totaal 49 gezinnen = 31,6% van de bevolking.
De meeste boeren waren pachters. Vier boeren bezaten respectieve-

lijk drie, twee keer zes en tien bunder.

41) G. van Tienhoven was verwant aan de rijke aannemersfamilie Van Tienhoven uit Wer-
kendam
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Laag  I I I

83 arbeiders
11 arbeidsters

8 geen beroep

1 naaister

Totaal  103 gezinshoofden  =  66,5% ran de bevolking

7. Gehucht Kille

Laag i beroep-functie Landbezit

A. Branderhorst, bouwman 11 bunder

Totaal edn gezinshoofd = 2,2% van de bevolking.
Veel land was van uitwonenden: A. Middelkoop uit Almkerk (tien

bunder). G. ran Hou,veninge uit Werkendam (32 bunder), J· den
Dekker uit Emmichoren (elf bunder) en H. Donker uit Almkerk (21
bunder).

Laag 11

3 kleermakers 1 polderwachter
3 landbouwers 1 sluiswachter
1 polderopzichter 2 winkeliers

Totaal 9 gezinshoofden = 20% van de bevolking

Laag III
33 arbeiders

2 zonder beroep
Totaal 35 gezinshoofden = 77,8% van de bevolking.

8.    Ge,neente  Werkendam,   Biesboschge,neente  iii  het  u'esten 44

Alleen van Werkendam is een hoofdelijke omslag gevonden. Hierdoor
kan een genuanceerder beeld worden gegeven van de inkomenspositie.
Het is op,allend, dat onderwijzer J. Blok, die toch met zon hoog inko-
men gehad kan hebben, mede de hoogste hoofdelijke omslag betaalde in

") Streekarchivariaat Heusden. Bevolkingsregister Werkendam 1850 (inv  nr, 4); Rollen van de
personele of hoofdelijke omslag, 23 april 1840; Archief gemeente Werkendam, Register van
deliberatien of besluiten gemeenteraad 1839-1847 (inv. nr. 48),Provinciaal Kadaster Breda, Per-
ceelsgewijze kadastrale legger, gemeente Werkendam, 1,1830-1860.
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laag IB. Het creeren van een tussenlaag IB is nodig, om de overgang van
laag I naar Il aan te geven. De gezinshoofden in laag IA betaalden f 29
of meer aan hoofdelijke omslag. De gezinshoofden in laag IB betaalden
f 10,50 tot f 28,50. De personen in laag IIA betaalden f 2 tot f 10,50
en in laag IIB werd minder dan f 2 geheven.

Laag IA beroep-functie Landbezit Hoofdelijke omslag

Joh. van Baasbank, aannemer 32 bunder f 105,70
B. Verhey van den Bogaard, aannemer 56 bunder f 105,70
G. van Houweninge, landeigenaar, 83 bunder  f 105,70

burgemeester
H. van Houweninge, landeigenaar f 81,80
G.  van Houweninge jr., landeigenaar f 81,80
J.w. van der Elst, notaris, secretaris 1 bunder f 73,90
P.H. van Baasbank, aannemer f  50,80
A.B. van Tienhoven, aannemer f so, 80
C. van Dusseldorp, chirurgijn f  50, so

B.  Baggerman Hz., aannemer 2 bunder  f  48,45
J. Oost, chirurgijn f 48,40
W. van den Heuvel, winkelier f 45,80
J. Greeve, ontvanger, rentenier 1 bunder  f 43,90
G. Verheyden, landeigenaar f 43,50
B.  Verdoorn Bz., timmerman f  31,90
L. Kanters, schipper f  30,60

J. H. Busken, predikant f 29
Totaal 17 gezinshoofden = 4% van de bevolking.

Een deel van het landbezit lag in de Biesbosch. 2910 bunder was in
handen van uitwonenden. De Algemene Maatschappij ter begunstiging
van de volksvlijt bezat 1220 bunder  en het Amortisatiesyndicaat  959
bunder.

Laag IB
5 aannemers 1 onderwijzer
2 bakkers 1 predikantsweduwe
1 gemeenteontvanger 1 rentmeester
2 kasteleins 1 scheepsmaker
1 kleermaker 10 schippers
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Laag IB
2 kooplieden 2 schoennnakers

1 kubbenmaker 2 timmerlieden
5 onbekend 1 winkelier

Totaal 38 gezinshoofden  =   8,8%  van de bevolking.

Laag I totaal = 12,8% van de bevolking.

Laag IIA
1 aannemer 7 onbekend
7 arbeiders (pachters) 1 onderbaas

2 bakkers 1 rentenier

1 griendman 15  schippers
1 huisonderwijzer 1 schoenmaker
1 horlogemaker 2 slagters
3 kleermakers 2 smeden
1 kastelein 6 timmerlieden
1 koetsier 1 verver

5 landbouwers 4 vissers

4 mandenmakers 1 vlasboer
1 metselaar 2 winkeliersters
Totaal 71 gezinshoofden = 16,6% van de bevolking.

Laag  I IB

1 ambtenaar 1 ondenvijzer
3 bakkers 1 pettenmaker

1 barbier 2 renteniers

1 groenman 1 scheepsmaker
1 horlogemaker 6 schippers
3 kleermakers 3 schoenrnakers

1 koetsier 4 timmerlieden
9 landbouwers 1 veldwachter
1 mandenmaker 2 ververs

4 metselaars 6 winkeliers
1 rnolenaar 2 zeilmakers

Totaal 56 gezinshoofden  =   13,1%  van de bevolking.

Laag II totaal  =  29,7%  van de bevolking.
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Laag  I II
180 arbeiders, knechts
13 dienstboden

53 geen beroep

Totaal 246 gezinshoofden = 57,5%  van de bevolking.

Van de arbeiders betaalden 100 een hoofdelijke omslag van f 1 tot
f 1,50 en tien betaalden f 0,65 tot f 0,95. Dit zou erop kunnen wij-
zen, dat de arbeiders in het westen van het Land van Heusden en
Altena meer verdienden dan die in het oosten.

Werkendam had een zeer gedifferentieerde beroepsbevolking. Veel
activiteiten waren gericht op de dijkenbouw, de waterstaat en de grond-
verwerking, wat werd veroorzaakt door de contacten met de Biesbosch.
De aanwezigheid van een rijke aannemerselite, van landeigenaars en
een relatieve grootte van het dorp zorgden voor een bloeiende midden-
stand.

Gemeente Meeuwen-Babyloniti,broek-Hill, landgemeente in het midden-
45oosten

9.   Doip Meeuwen

Laag I beroep-functie Landbezit

P. van Buuren, landbouwer 35 bunder

A. Boeser, dokter
J. de Poorter, landbouwer 11 bunder
Weduwe W. Rombout, landbouwster 42 bunder
C. de Rooy, landbouwer 13 bunder
B. van Kooten, landbouwer 16 bunder
A. Everaars, predikant
J.A. Turnhout, landbouwer 19 bunder
W. Straver, landbouwer 13 bunder

G. van Lier, winkelier-landbouwer 14 bunder
Totaal 11 gezinshoofden  =   13,1%  van de bevolking.

45
) Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister Meeuwen  c. a.   1850  (inv.  nr. 3); Provinciaal

Kadaster Breda, Perceelsgewijze kadastrale legger, gemeente Meeuwen, I, 1832-1855  en  1,  1880
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Laag  I I
1 bakker 1 onderwijzer

1 herbergier 1 schipper
1 hoefsmid 4 schoenrnakers
1 kleermaker 4 timmerlieden
1 korenmolenaar 1 watermolenaar

12 landbouwers 2 winkeliers
2 metselaars

Totaal 34 gezinshoofden  =  40,5%  van de bevolking.

Behoorlijk wat land was in handen van uitwonenden: J. den Dekker
uit  Emmichoven  had  in  1832 vier bunder,  in  1843 tien bunder  en  in
1855 23 bunder. Almkerkse landbouwers, onder wie de familie A.J. de
Jong, bezaten 40 bunder. Burgemeester H. Verschoor uit Sleeuwijk
bezat achttien bunder.

Laag  I I I
37 arbeiders

1 geen beroep

1 werkster
Totaal 39 gezinshoofden = 46,4% van de bevolking.

10. Dorp Babyloniinbroek

Laag I beroep-functie Landbezit

A. Hendriks, veearts
W. Straver, landbouwer 66 bunder
J. Leyds, predikant

A. de Groot, landbouwer 15 bunder
A. Vos, landbouwer 14 bunder
A. Branderhorst, winkelier-landbouwer 12 bunder

J. en A. Straver, landbouwer, burgemeester 27 bunder
Totaal 7 gezinshoofden = 9% van de bevolking.

Laag Il

1 bakker 2 schippers

1 hoefsmid 1 tapper
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Laag I
23 landbouwers 1 timmerman

1 onderwijzer 1 wagenmaker
1 rentenier 1 watermolenaar

1 rietdekker 4 winkeliers
Totaal 38 gezinshoofden = 49,4% van de bevolking.

Laag  I I I

30 arbeiders
2 geen beroep

Totaal 32 gezinshoofden = 41,6% van de bevolking.

11. Dorp Waardhuizen, ge,neente Emmichove,i,
landgemeente in het midden 46

Laag I beroep-functie Landbezit

G. van der Beek, landbouwer 38 bunder
Z. van Herwijnen, landbouwer 16 bunder
S. de Zeeuw, landbouwer 13 bunder
F. Penning, predikant
Totaal vier gezinshoofden 11,7%  van de bevolking.

Laag 11

1 kooiman 1 rentenier
7 landbouwers 2 timmerlieden
Totaal elf gezinshoofden = 32,4% van de bevolking.

Laag Ill

14 arbeiders
5 geen beroep

Totaal 19 gezinshoofden = 55,9% van de bevolking.

46) Streekarchivariaat Heusden. Bevolkingsregister Emmichoven 1850 (inv. nr. 39); Provinciaal
Kadaster Breda, Oorspronkelijke kadastrale legger, gemeente Emmichoven, 1, 1850-1860.
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12. Dorp Uitivijk, gemeente Al,nkerk, landgemeente in het midde,1 47

Laag I beroep-functie Landbezit

W. van Eeten, landbouwer 23 bunder
Joh. Colijn, landbouwer 29 bunder
Weduwe W. Struik, rentenierster 18 bunder
S. Jorissen, predikant
Totaal vier gezinshoofden = 8,7% van de bevolking.

A.N.J. Hanedoes uit Woudrichem bezat in Uitwijk 108 bunder land.

Laag  I 1

16 landbouwers 1 smid
1 onderwijzer 1 timmerman
1 schoenmaker

Totaal 20 gezinshoofden = 43,5%  van de bevolking.

Laag  I I I

18 arbeiders
4 zonder beroep

Totaal 22 gezinshoofden = 47,8% van de bevolking.

13. Heusden, stad in het zuid-oosten 48

Laag 1

1 apotheker 5 officieren

3 artsen 1 oudburgemeester
1 burgemeester 2 pastoors

1 eigenaar van een drukkerij 4 predikanten
6 fabriekseigenaars 1 stoombootkapitein
1 gemeenteontvanger 1 veearts
3 gepensioneerde officieren 1 postdirecteur
1 grootgrondbezitter: 0. Verhagen

47
) Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister  Almkerk  1850  (inv.   nr. 60), Provinciaal  Ka-

daster Breda, Oorspronkelijke kadastrale legger, gemeente Almkerk, I, 1830-1840.

48) Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister Heusden   1850,  (inv.   nrs. 8-11); Provinciaal
Kadaster Breda, Oorspronkelijke kadastrale legger, gemeente Heusden, 1, 1835-1860, Helaas zijn
veel namen onleesbaar.
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Laag 1
1 hulppredikant
2 kantonrechters

Totaal 35 gezinshoofden = 5,6% van de bevolking

Laag  1 I

5 ambtenaren 3 onder,vijzers
2 bakers 8 schilders, ververs

4 bakkers 7 schippers

1 boekhandelaar 19 schoenmakers
1 bloemist 2 schrijnwerkers
1 conducteur artillerie 10 sergeant-brigadiers
3 deurwaarders-cipiers 4 sigarenmakers
1 gepensioneerd sergeant-majoor 9 slagers
1 hofnieester (stoomboot) 8 smeden (2 goud- en zilver-)
3 horlogemakers 1 stoombootcommissaris
2 houders bank van lening 1 stuurman
7 kappers (barbiers) 15 timmerlieden

10 kasteleins, herbergiers 2 tinnegieters
7 klompenmakers 7 tuinlieden, hoveniers

23 kooplieden 7 veehouders, landbouwers
5 kuipers 2 veldwachters
1 koperslager 8 voerlieden
8 linnenwevers 69 wachtmeesters marechaussee49 50

1 logementhouder 1 warmoezenier (groenteman)
1 machinist 24 winkeliers, grutters

12 nnetselaars 1 zaakwaarnemer
1 muziekmeester 1 zadelmaker

1 naaischoolhoudster
Totaal 330 gezinshoofden = 53,7% van de bevolking.

Laag III

40 arbeiders 3 koetsiers
1 broodslijtster 13 naaisters

188 geen beroep 1 tabakskerver

3 knechts 1 wieldraaier

Totaal 250 gezinshoofden  =  40,7%  van de bevolking.
49) De wachtmeesters verbleven in groepen in verschillende verblijven.
'°) Het is onduidelijk, of de sigarenmakers en linnenwevers zelfstandig of in dienstverband
werkten.
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In het rolgende staatje wordt het aandeel van elke laag in de woonge-
bieden zichtbaar:

Tabel  8:     Atindeel  lagen  in  it'oongebieden  omstreeks  1850

\Voongebieden Laag 1 Laag 11 Laag III
Andel 7,5 47,3 45,2

\'een 7,7 46.3               46

Giessen 4.6 50,3 45,1

Rijs,vij k 4,2 52,4 43,4

hleeu„ ijk 7,1                39                 53,9

De Ii'erken 1,9 31,6 66,5

kille 2.2             20               77,8
\< erkendam 12,8 29,7 57.5

Aleeuwen 13.1 40.5 46,4

Babylonienbroek           9 49.4 41,6

Waardhufien 11,7 32.4 55,9

L'it„·ijk 8,7 43,5 47.8

Heusden 5,6 53,7 40,7

Na bestudering ran de gegevens valt het volgende op. In de meeste

woongebieden was het aandeel van de landbouwers zeer groot. Langs de
rivieren was de beroepsbevolking gevarieerder dan in de landdorpen.
Werkendam had door haar ligging aan de Biesbosch en de grootte meer
voorzieningen dan de omringende dorpen. Naast Werkendam valt het
hoge percentage gezeten burgers in Aleeuwen en I\'aardhuizen op,
twee kleine dorpen.

In Giessen en Rijs\\ ijk \rerden de hogere bestuursfuncties meestal
door dezelfde personen uitgeoefend, waardoor de elite beperkt bleef. In
Kille \\ aren de hoge en middengroepen slecht vertegenwoordigd, omdat
de nering er niet loonde ,ani\ege het kleine dorp. Dit geldt ook roor
Waardhuizen ten opzichte ran Almkerk en roor De Ifierken tegenover
Werkendam.

Zoals verwacht, is het aantal lager gesitueerden het grootst Absoluut
gezien n as het percentage arbeiders nog hoger, omdat de arbeidersge-
zinnen meestal het grootst nwren en de cijfers zijn uitgewerkt per
gezinseenheid.

Heusden had \'an,rege de stadscultuur een apart karakter. De in-
rloed van de agrariers, gering in aantal. zras klein.
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De aanzienlijken in dorps- en kerkbestuur

Aangenomen mag worden dat de bestuurselite werd gerecruteerd uit
laag I en voor een deel uit laag 11, naar\'an een groep hoger geplaatsten
tegen laag I aanleunde of laag I deels overlapte. Deze these mag norden
aanvaard, gezien de voorschriften van de overheid en de hogere instan-
ties in kerk en samenlm ing

Voor enkele dorpen zal steekproefsgewijs norden nagegaan, hoe de
machtsverhoudingen op bestuurlijk gebied waren. In Genderen beza-
ten de vier rijkste boeren de meeste functies in de besturen van dorp.
polder en kerk. Er waren ook personen uit laag II die functies bezetten
in de diverse besturen. Familiebanden konden hierbij een rol spelen.
Enkele ambachtslieden en kleinere boeren bezetten mede de lagere
functies van ouderling of diaken. 51 In Almkerk werden de politieke
functies bezet door personen uit de hogere stand, terwijl dit ook het
geval was met het gemeentebestuur in Emmichoven. Enkele raadsleden

kwamen uit laag II. De kerkvoogdij bestond uit de hogere burgerij en de
kerkeraad voornamelijk uit gegoeden en enkelen  uit  laag  II. 42  Laag  1
overheerste dus duidelijk, met name in de politieke besturen en kerke-

lijke beheersfuncties, aangevuld met enkelen uit laag 11 die minder rijk
waren, maar toch aanzien hadden.

In Veen behoorde een burgemeester en een assessor tot laag I, ter\vijl
een tweede assessor tot laag 11 behoorde. De hervormde kerkeraad telde
twee leden uit laag I en drie leden uit laag Il. De personen uit laag II
waren een verver, een kleine boer (93 roe) en een koopman. 53

In 1833 waren de volgende personen in Veen raadslid:
R. Ambrosius, burgemeester laag I
G. van der Pol, assessor laag II
Joh. van Someren, assessor laag I
G. Koolhaas, raadslid laag 1
G. Verbeek, raadslid laag 11
L. van Helden, raadslid laag 11

De hervormde kerkeraad bestond uit de volgende personen:

ilj Van Diggelen. a.u' , 38-41.
'- 1 De Gast, a. 11'.. 46. 67. 70, 93, 97.
53

) Archief gemeente \'een, Deliberatien of besluiten Remeenteraad 1827-1841  { inv.  nr.  39 3,
november 1833, 2 januari 1834. 1 april 1835.
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J. Blankers, ouderling laag I
A. 't Hooft, diaken laag I
H. Verbeek, ouderling laag Il
C. van Rijswijk, ouderling laag II
D. Vos, diaken laag II

In Werkendam was de burgemeester een rijke grondeigenaar, die de
hoogste hoofdelijke omslag betaalde (f 105,70). De twee assessoren
waren ook afkomstig  uit  laag  1. Ze waren aannemer en koopman.   De
kerkeraadsleden behoorden op een na, van wie de afkomst onbekend is,
tot  laag  I.

In 1839 werden de politieke functies in Werkendam bezet  door:

B. Verhey van den Bogaard, burgemeester laag 1
K. Baggerman, assessor laag I
P. H. van Baasbank, assessor laag 1
B. Ritmeester, raadslid laag I
W. van den Heuvel, raadslid laag I
J. Versput, raadslid laag I

In 1846 bestond de kerkeraad uit de volgende personen:
G. van Houweninge, ouderling laag I
S. van Doorn, ouderling laag I
A.B. van Tienhoven, diaken laag I
J.J. van den Heuvel, diaken laag I
J. de Kruisy, onbekend.

In Veen en Werkendam overheerste dus laag I, aangevuld met perso-
nen uit laag II, in de besturen in kerk en samenleving. De beroepen in
de diverse besturen weerspiegelen voornamelijk de beroepsstructuur
van de dorpen. Zo werden in het rivierdorp Veen enkele posten bezet
door kooplieden naast de landbouwers, terwijl in het Biesboschdorp
Werkendam enkele grondeigenaars en kooplieden posten vervulden. In
Almkerk, Emmichoven en Genderen werden de meeste functies bezet
door landbouwers. Aangenomen mag worden, dat deze overheersende

positie van de hogere burgerij kenmerkend was voor de gehele streek.

Helaas zijn veel notulenboeken van diverse dorpen verloren gegaan.
Veel materiaal is nog niet geordend.

De eindconclusie kan zijn, dat de economische elite op politiek en
godsdienstig gebied grote invloed had. Ze bestond uit landbouwers,
aannemers, kooplieden, grootgrondbezitters en wat middenstand. C.B.
Hylkema zegt, dat de beter gesitueerden meer tijd en ervaring hadden.
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Door een netwerk van relaties en contacten vulde de elite zich voorna-
melijk aan uit eigen kring. Dit was bij voorbeeld zo met de kerkeraden.
De conclusie van Hylkema is dan ook, dat de mindere man overal54

werd buiten gehouden.

54 )  Sch(inhage en Hylkema, Noord-West-Brabant, in Handboek  pastorale  sociologie,  o. r.p. Banning,
1, 224.
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HOOFDSTUK I\'

HE T \'ERZET \'AN ORTHODOXEN TEGEN DE BEVOOGDING
DOOR LIBER.ALE BESTLILRDERS: DE AFSCHEIDING

GESCHETST

§ 1. Spa,inillgeit eit Coidlicte,1 i,1 kerk en santenlei'i,tg: een ron,1 t'an i,er-
rreemdi,ig

Het  doel  van deze paragraaf  is de onderhuidse spanningen  en  de
ontstane contlicten in kaart te brengen, die er in de eerste helft \an de
negentiende eeu\\ pia:its,onden in het Land \an Heusden en Altena.
Nagegaan zal \\orden \\ elk karakter ze hadden. of ze te rubriceren zijn
en of ze verband hielden met de Afscheiding. De spanningen en con-
flicten zullen A'orden gerubriceerd naar de gebieden waarop ze zich
roordeden. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen
a. Politieke conflicten en spanningen
b. Sociaal-economische spanningen en conflicten
c. Godsclienstige spanningen en conflicten
Het is uiteraard mogelijk dat bepaalde spanningen , erschillende terrei-
nen bestreken of een uit,verking hadden op diverse terreinen.

a.  Contlicten op politiek gebied

Hoewel deze studie de negentiende eeuw bestrijkt, is het zinvol na te
gaan, hoe de houding \an de bevolking in het Land \·an Heusden en
Altena \\'as ten tijde z an de tivisten tussen patriotten en prinsgezinden.
De keuze roor Oranje zou immers hunnen \\'ijzen op een P,litieke
behoudenheid, die zich in de negentiende eeuri roortzette.

Cher het algemeen  \\ aren de dorpen  in  het  Land ran Heusden  en
Altena prinsgezind en anti-patriottisch.  In 1787 plunderden prinsge-
zinde imroners uit Iitijk met behulp van Heusdense prinsgezinden het
huis van de patriottische predikant in Heusden, \\.iens preken op straat
werden gesmeten, zodat hij moest ,luchten.  '  Nu   aren de plattelan-
ders over het algemeen gezagsgetroun. Predikanten genoten hoog aan-

1

1  Juniorkamer.   Lind z'an Fieusden  en  Altemi,  47.
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zien, omdat ze bekend stonden als "wachters op Sions muren". Flun
gezag werd echter alleen aanvaard, als hun opvattingen overeenstem-
den met de algemeen heersende. 1n de beroepingsbrief ran ds. D.A.
Detmar van 7 april 1807 ver,vachtte de hervormde kerkeraad ran Wijk
dan ook, dat de predikant Gods Woord zuiver zou brengen en de jeugd
zou onders# ijzen in de "regtzinnige gereformeerde leer  2 De liefde
voor het Oranjehuis kwam voort uit de zo nauwe band, die het vorsten-
huis van Oranje zou hebben  met de gereformeerde  leer.   Ds.   H.P.
Scholte uit Genderen wees herhaaldelijk op deze relatie. 1

In Genderen liepen trou\vens de spanningen tussen de Oranjegezin-
de meerderheid van de bevolking en de patriottisch gezinde predikant
J. A.  Wiedeman zo op,  dat hij  -uit vreeze voor de in het land veelvuldige
aanhangers van het Huis van Oranje op den 18 maart 1787 trouweloos
zijne gemeente verliet" Hij vluchtte naar Dordrecht, waardoor de
preekdiensten lange tijd bijna geheel stilstonden.

In september 1788 keerde hij terug naar zijn gemeente in Genderen-
Doeveren en hij werd na het houden van een boetepredikatie door zijn
gemeente weer aanvaard.  4  in 1834 schreven de kerkeraden  van  Gen-
deren en Doeveren een brief aan de Koning, waarin men zei dat het
Huis van Oranje dierbaar zvas "aan het harte der inwoners van het
Land van Heusden en Altena: en toen eene valsche vrijheidszucht ons
Vaderland in beroering bracht bleef onze gemeente trouw en de toen-
malige predikant, die het Huis van Oranje vijandig was geweest, moest
de vlucht nemen". Deze actie van de Gendersen maakte deel uit van de
contra-revolutie die het volk in Holland en Zeeland en de garnizoenen
in Gelderland hadden opgezet om de vrijcorpsen van de patriotten uit te
schakelen. De patriotten haalden Franse ideeen binnen die streden met
Gods Woord, zei men.

In Werkendam echter danste  in  1795 een groep rond de vrijheids-
boom en wees vernieuwingen niet af. Juist daar was omstreeks 1830
een A·at grotere liberale groepering rond burgemeester G. van HouAe-
ninge.

Maar in Rijswijk ondervond ds. Arn. Alarcel problemen vanwege
zijn patriottische gezindheid.  Op 5 oktober 1787 werd  hij  door  de
Staten van Holland uit zijn ambt gezet. Eerder gingen er in de classis

21 Archief Hervormde Kerk, Acta classis Gorinchem 1788-1816 (in\. nr. 10), 7 april 1807.
') Bos, Archiefstukken betreffen(ie de Afscheiding ran 1834, 11, 106.
+ 1 Archief Her,ormde Gemeente Genderen, Lijst i·an predikanten, ongedateerd.
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Gorinchem geruchten rond, dat hij een remonstrante predikant had
toegelaten tot het avondmaal. Maar de meerderheid van de vergadering
was ervoor, de affaire te laten rusten. In maart 1788 bevond hij zich in
Frankrijk, getuige zijn brief aan de classis Gorinchem. 5

De Franse Revolutie werd in verband gebracht met de achteruitgang
van de Hervormde Kerk,  die door ds.  H. P. Scholte werd gekenmerkt als
"verbasterd". 6 B. Moorrees, hervormd predikant in Wijk, noemde als
rampzalig gevolg van de Franse Revolutie en overheersing, dat de gere-
formeerde leer werd vergeten. Het Nederlandse volk, dat "boven ande-
re volken een Gereformeerd volk was" ging steeds meer de verlichte
ideeen aanhangen. 7 Genoemde opvattingen hielden verband   met  de

godsdienstig-politieke opvattingen en de mentaliteit van de streekbewo-
ners in het Land van Heusden en Altena. Ze kunnen worden gezien als
cultureel-politiek van aard.

Een tweede soort conflicten betrof de autonomie-kwesties. Menige
gemeente bestond uit verschillende dorpen. Zo was de gemeente Eet-
hen samengesteld uit drie dorpen: Eethen, Genderen en Heesbeen. De

gemeente Drongelen bestond uit de dorpen Drongelen en Doeveren. De
concentratie van het bestuur in een dorp gaf soms conflicten, bijvoor-
beeld  in   1850, toen enkele adressanten uit Genderen, Doeveren  en
Heesbeen tot een herindeling wilden komen van de twee genoemde

gemeenten vanwege de grote afstand die er zou zijn tussen de diverse

dorpen en de bestuurskernen Eethen en Drongelen. Ook werd als
argument genoemd, dat het grootste dorp Genderen was en dat de
veldwachter in Eethen woonde. Het verzoek werd niet ingewilligd,
maar het tekent wel de behoefte aan autonomie bij sommige personen of
groepen. 8 Twee aspecten moeten vermeld worden. De indieners van
het verzoek voelden zich vervreemd, omdat ze te weinig inspraak had-
den. Ten tweede valt het psychische of persoonlijke aspect op. De
hoofdindiener stond als twistziek bekend en veroorzaakte nogal eens

 )  De Wit, De Nederlandse revolutie van de achttiende eeun· en Frankrijk. in Vaderlands \'erle(len
in Vulvoud, 390, Visser, iVerkendam ontlekt verleden. 50; Archief Hervormde Kerk, Acta classis
Gorinchem 1788-1816 (inv. nr. 10), 17 april 1787, januari 1788 en 31 maart 1788.
6)   Bos,  Archiefstukken,   1 1,   106.
2 Moorrees, Het grote werk Gods der bekenng en leiding alsmede de roeping tot het predikambt van
Bernardus   Moorrees,   62,   63.

8) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgemeester 1849-1853,  23
november 1850, brief aan Gedeputeerde Staten. De initiatiefnemer van het verzoek was L  van
der Kolk uit Doeveren, bijgenaamd de Jood van Doeveren. Volgens de burgemeester had hij nooit
een belangrijke positie bekleed vanwege zun "hatelijke beginselen en twist zoekende aanieg".
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conflicten. Via familie en relaties bouwde hij een kring op, die door
hem werd ingeschakeld.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de bevolking meestal gezagsgetrouw
was, maar dat actie niet werden geschuwd als een enkeling het waagde
de gangbare mening aan te vailen, die voornamelijk traditioneel van
aard was. Verder konden conflicten ontstaan in zogenaamde autono-
mie-kwesties, als men zich voelde aangetast in zijn identiteit of machts-
streven.

b. Sociaal-economische conflicten

In hoofdstuk Il is beschreven, hoe door de economische recessies in
de eerste helft van de negentiende eeuw de spanningen toenamen. Met
name in de jaren dertig nam de crisis toe door een economische neer-
gang, slechte weersomstandigheden en een toegenomen belastingdruk
als gevolg van versterkte troepenconcentraties in Noord-Brabant van-
wege de Belgische opstand. Hoewel alle bevolkingsgroepen hieronder
leden, werden de zwakkeren extra getroffen door hun economische
weerloosheid. Hier en daar ontstond enige sociale onrust in de jaren
dertig en veertig, getuige menige brand en andere uitingen van ontevre-
denheid onder groepjes arbeiders. Volgens ds. C.W. Pape uit Heusden
verhoogde bij voorbeeld de toegenomen belastingdruk de godsdienstige

spanningen.

c. Godsdienstige spanningen en conflicten

Er kunnen verschillende soorten worden onderscheiden, die wijzen
op vervreemding.
1.   Van culturele aard.

2. Van psychisch-personele aard.
3.    Van autonome aard.

Meestal was er sprake van een wisselwerking tussen genoemde aspec-
ten. Van elke soort zullen enkele voorbeelden worden genoemd.

1.    Con.flicten van culturele  aard

Een voorbeeld is de spanning tussen de theologische opvattingen van
een kleine liberale elite en die van het gewone volk en een ander deel
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van de elite. Deze spanningen waren merkbaar in de diverse gezel-

schappen, waarmpr het volgende gedeelte zal handelen. Ze waren ook
merkbaar in het mijden van de kerkdiensten. A. Elshout Rz. uit Gies-
sen-Rijswijk schrijft, dat zijn moeder nooit naar de kerk ging. Zij #fas
voor de psalmberijming Ian Datheen en tegen  die  van  1773.  Ook  de

gezangen waren ongereformeerd. Elshout zegt, dat velen niet naar de
Hervormde Kerk gingen. WeI bezocht een aantal de ultra-orthodoxe
predikant Ledeboer, die in een schuur zijn gehoor boeide. Soms ging
men luisteren naar Laurens van Wijk, die de psalmen van Datheen wel
liet zingen en later door Ledeboer werd geordend. Zijn prediking ,er-
wekte sensatie. Hij had een welluidende stem en preekte de onmacht
van de mens en de noodzaak tot wedergeboorte. Er \\'as dus een neiging,
om zich af te keren van de liberale predikanten en de ultra-orthodoxe
na te lopen. 9 Vanuit Andel trok men naar Dirk van Dulst in Poederoy

en (Gelderland) '0
Met ingang van 1 januari 1807 moest in elke dienst minstens een

evangelisch gezang worden opgegeven door de predikant. Dit veroor-
zaakte in vier gemeenten direct enige onrust, bij voorbeeld in Babylo-
nienbroek, Uitwijk en Andel. Alen schafte de gezangboeken niet aan.
De Synode reageerde verbolgen op de tegenstand in de \erschillende
plaatsen en gelastte, de bedoeling van de Synode niet te boycotten door
het   gebrek aan nodige gezangboeken   voor te wenden.   Als   men   zou
volharden in het niet zingen der gezangen, dan zou men na reprimande
worden gestraft. De predikanten werden zelfs gedreigd met -suspensie
c.q. afzetting van hunnen dienst.- De synodale verklaring moest op de
kerkeraadsvergaderingen zrorden  oorgelezen.  " Op de classis,ergade-
ring  in   1807 te Gorinchem   \verd  besloten,   om   bij   "rustrerstorende
bewegingen" tijdens de eredienst naar aanleiding man de gezangen even-
tueel de burgerlijke rechter iii te schakelen. Uit deze houding \an

Synode en hogere vergadering bleek een groot onbegrip voor en afstan-
delijkheid ten aanzien \an de gemeenten. Toen in 1809 in Andel de
gezangenknestie weer aan de orde kwam, was de houding, an de classis
autoritair en strak. De herzormde Andelse kerkeraad werd gelast. op de
volgende classisvergadering te verschijnen.   \rat  men  trouwens  niet
deed. Ds. C. Prillevits te Andel Kerd opgedragen, de kerkeraad niet te

9) Elshout Rz., a.u'., 3, 4. 11: Smits, De Afscheiding t'an 1834,1, 259, 332.
'9 Smits, a.u·., 225.
Il j Archief Her;ormde Gemeente Yeen, Notulen kerkeraad 1739-1833. 30 augustus 1808.
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wijzigen alvorens de gezangenkwestie \vas geregeld. Dit autoritair op-
treden moet kwaad bloed hebben gezet bij de Andelse kerkeraad. He-
laas is de afloop van deze kwrestie niet te rinden in de classisnotulen. I 2

Het niet zingen van de gezangen kan worden beschouwd als een
uiting van rechtzinnigheid. In een aantal gezangen zou een rerlicht-
piatistische geest spreken. Wellicht was er ook sprake van een dosis
traditionalisme en eigenzinnigheid, die door wederzijds onbegrip alleen
maar werden vergroot.

Het verzet van orthodoxen in Almkerk had ds. L.A. i\lever aldaar
zover gebracht, dat hij het opgeven van het verplichte gezang zo nu en
dan  achterwege liet, waardoor  hem  in   1811 het recht werd ontzegd
voorzitter te worden van de classisvergadering in Gorinchem. In 1826
spraken de predikanten van de ring Altena op hun vergadering over het
verzet tegen de gezangen in sommige gemeenten.    13   In   1830   werd
Bastiaan Sterkenburg uit de eredienst verwijderd door de veldwachter
op bevel van predikant Sjoenis. Sterkenburg hield zijn pet op tijdens
het zingen van een gezang. De ringpredikanten juichten het optreden
van de Almkerkse predikant toe. De predikanten waren ruimer en
moderner van opratting dan een groot deel van de bevolking. De maat-
regelen van de hogere bestuursorganen en de verlichte ideeen van de
predikanten gingen hier samen en botsten met de plattelandscultuur,
wat leidde tot vervreemding en protesten. Het bleef bij incidenten,
omdat de latente gevoelens van vervreemding nog niet door charismati-
sche leiders werden geactiveerd.

In Genderen weigerde Johannes Branderhorst als voorzanger de
evangelische gezangen te zingen, hoe\vel zijn vader Gerrit Brander-
horst er geen probleem van had gemaakt. De rijke landbouwer Gijsbert
van der Beek zong ze evenmin en deze had zich in gesprekken met ds.
A.S. Nanninga, die van 1828 tot 1832 predikant n'as ran de Hervormde
Gemeente in Genderen-Doeveren, kritisch over de gezangen uitge-
laten.

Volgens ds.A. Dieperink uit Hoornaar waren de plattelandsbewoners
bevooroordeeld, onkundig, stijfzinnig en dweepziek. Ze waren vijanden
van het evangelie in hun verzet tegen de gezangen. Ds. Pape uit Heus-
den was van mening, dat een deel van de plattelandsbevolking tegen de

'13 Archief Hervormde Kerk, Acta vergaderingen classis Heusden 1788-1816 cim·. nr. 101.6 en 7
april 1807 en 5 september 1809.
") De Gast, a. it'., 77.
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gezangen was, omdat ze niet tot de godsdienstige erfenis van hun vade-
ren behoorden.

14

Het was duidelijk dat, als een aantal predikanten de bevolking zou
stimuleren in haar verzet, een crisis tot de mogelijkheden behoorde.In
de gezangenkwestie vond er een wisselwerking plaats tussen de predi-
kanten  H. P. Scholte uit Genderen  en  ds.  G. F. Gezelle Meerburg uit
Almkerk en hun gemeenten. Beide predikanten gaven in het begin van
hun ambtsperiode gezangen op, maar lieten dat na enige tijd na, omdat

invloedrijke personen hen daartoe brachten. In Genderen waren dat J.
Branderhorst en G. van der Beek en in Almkerk-Emmichoven onder
meer A. den Dekker. Later noemde Scholte de gezangenbundel "een
samenraapsel, waarin alles voor allerlei zangers gevonden wordt behal-

"
ve voor gereformeerden  . Zijn voornaamste bezwaar was, dat de bundel
aan de gemeenten was opgelegd en dat zelfs leraren die opkwamen voor
het aloude recht van de gemeenten, werden vervolgd. Ten diepste ging
het hier om het vrijheids- of autonomieprincipe van de gemeente.

15

Ook Gezelle Meerburg werd er zich later pas van bewust, dat de
bundel aan de gemeente werd opgedrongen en "heerschappij voerde
over de conscientie der menschen". Dit zei hij na zijn contacten met A.
den  Dekker, die volgens burgemeester M. Duyser van Almkerk  zo
handelde op "raad van den voormaligen domeni Scholten van Gende-
ren... waarmede genoemde  Adri den Dekker van  tijd  tot tijd mede in
aanraking komt". 16 De derde, wat oudere, predikant die zich zou
afscheiden in het Land van Heusden en Altena, ds. J. van Rhee, was
vanaf het begin van zijn ambtsperiode in Veen al tegen de gezangen. 17

Niet iedereen die verzet pleegde tegen de gezangen, scheidde zich
af. Als voorbeeld kan de kerkeraad van Heesbeen worden genoemd.
Deze gemeente vormde een combinatie met Aalburg, waar ds. B. van
Veen vanaf 1807 tot 1858 predikant was. Toen ds. C.W. Pape uit
Heusden in februari  1836 in Heesbeen preekte, sloeg niemand van  de
kerkeraad het gezangboek  open. De gehele kerkeraad  op  een  na  ver-
klaarde, tegen de gezangen te zijn. Toch bleef men in de Hervormde
Kerk. Pape schreef spijtig aan Janssen, secretaris van het departement
van Eredienst, dat voor de komst ds. Scholte een deel van de bevolking

14) van Diggelen, a.w., 33.

") O#icieele Stukken, 22, 23.
'6) De Gast, a.w., 94.

u) Bos, Archi«stukken, 1, 222-223.
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in Heesbeen bij hem in Heusden naar de kerk kwam, maar sinds de
komst van Scholte riep men: "Weg met dezen- (Pape). 18

Na de Afscheiding bleef de gezangenkwestie een heet hangijzer in
menige Hervormde Gemeente  tot  in de twintigste  eeuw  toe.   In   1864
besloot de kerkeraad van de Hervormde Gemeente in Uitwijk geen
gezangen meer te laten zingen. 19 Nadat de Synode de verplichting van
een gezang op te geven had afgeschaft, liet ds. S.H. Buytendijk in Veen
alleen psalmen zingen om de gemeente een genoegen te doen. 20 Buy-
tendijk was er predikant in de jaren zestig van de negentiende eeuw. In
Woudrichem verzette de hervormde kerkeraad zich nog in 1930 tegen
de komst van een predikant, omdat hij gezangen liet zingen. 21 In
Babyloni6nbroek kreeg kandidaat W.A. Zeydner in 1918 een beroep,
maar hem werd tevens aangeraden het beroep niet aan te nemen, omdat
hij twee gezangen had laten zingen in plaats van een. Dit zou bij
sommige gemeenteleden moeilijkheden kunnen veroorzaken. Hierop
bedankte hij voor het op hem uitgebrachte beroep. 22 Een aantal ortho-
doxen sloot zich later aan bij de Gereformeerde Bond, die in 1906 werd
opgericht om de gereformeerde beginselen te verdedigen en te versprei-
den. Vooral in het oosten van het Land van Heusden en Altena worden
nog  steeds geen gezangen gezongen.

23

Een tweede bron van meningsverschil lag in de avondmaalsvragen,
die vanaf 1817 door de predikant aan de gemeente zouden worden
gesteld bij de voorbereiding tot het Heilig Avondmaal. In vraag twee
kwam een minder somber mensbeeld naar voren, omdat "gansch bedor-
ven en tot alle goed onbekwaam" was vervangen door "diep bedorven en
voor God strafwaardig".24 In sommige gemeenten werden deze vragen
niet gesteld, omdat men erop tegen was. In Almkerk waren de vragen
niet eens aanwezig bij de komst van ds. Gezelle Meerburg in 1833,
omdat het grootste deel van de gemeente geen prijs stelde op de vragen.
25 Scholte had de vragen nooit gesteld, omdat ze leken op het "Paapsche
zuurdesem". Ze waren overbodig en nutteloos volgens hem. Hij noemde

'8) Bos. Archiefstukken, 111.33.
1') Van Rijsdijk, Ik kom van LitwOk en ik weet van niks, 149
m) Buytendijk, Bladen uit mon levensboek, 83.
")  Huizenga,  Honderd jaar Laild ran  Heusden en Altena,  80.
u) Den Admirant, Rondom de kerk van Broek, 32.
") De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis. 370.
24)  Rasker,  a. w.,  40.
") Oficieele Stukken, 477.
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de vragen een 'Synodale biecht". Van Rhee was dezelfde mening toege-
daan. 26

Zolang het classisbestuur niet ingreep, was er niets aan de hand,
maar omdat de liberale burgemeester Duyser uit Almkerk zijn vriend
ds. C.W. Pape inlichtte, lid van het classisbestuur, kwam de avond-

maalskvrestie in Almkerk op scherp te staan.

2.  Ven,reemding van psychisch-personele aard

Het beroepen van een predikant was een belangrijke en soms zeer

moeilijke zaak voor een gemeente, omdat het jarenlange irel en wee
grotendeels afhing van het optreden van de predikant. Hij moest de
gemeente bezielen en in eendracht houden. Juist toen er enkele gere-

formeerde predikanten met charisma k\#amen in het Land van Heus
den en Altena, kwamen de gemeenten met minder begaafde predikan-
ten in de problemen. Ds. Pape schreef aan Janssen op 17 juni 1835, dat

uit sommige plaatsen men 'hoopsgewijze" naar Veen (ds. Van Rhee) en
Almkerk (ds. Gezelle Meerburg) trok op zondag. De predikant van
Sleeuwijk. 1. van Duuren (1823-1863), Woudrichem, G.H. Arntzen
(1818-1849) en Giessen, E.C. Spoor (1829-1858) zouden door hun
laodiceisme of lauwheid dit verloop zelf hebben veroorzaakt. 27 Daar-

bij kwam dat ds. Spoor door zijn zedelijk gedrag - hij was in augustus
1835 beschuldigd van hoererij - voor opschudding had gezorgd. 28 Bur
gemeester  H. E. Verschoor van Sleeuwijk schreef aan Janssen,  dat de
Sleeuwijkse predikant I. van Duuren weinig vertrouwen genoot, omdat
de man niet met mensen kon omgaan, hoewel op zijn leer en gedrag
niets viel aan te merken. Dit was volgens hem de aanleiding van veel
"gewoel". 29 De houding van de predikant was dus zeer belangrijk.

Uit Werkendam trokken elke zondag 500 A 600 personen naar de
diensten van ds. Gezelle Aleerburg, omdat ds. B6sken een -nieuwlich-
ter" zou zijn. Toch zijn er in Werkendam weinig mensen afgescheiden,

wat wellicht komt omdat volgens ds. Pape zijn collega in Werkendam

een ijverig man was. 30

287.1 Keizer, a.u·..
r) Bos, Archie stukken, 11, 325, 17 juni 1835. Pape aan Janssen.
18) Bos, Archiefstukken, 111,416.
29,  a. u'., 22. burgemeester  H. E. Verschoor ,·an Sleeuwijk aan Janssen.
w) Bos, ,Archie-fstukken, II, 307, 1 april 1835, Pape aan Janssen.
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Ds. B. Stevens \,an Uit,vijk-Waardhuizen (1790-1843) was om-
streeks  1830 al meer dan veertig jaar predikant en kon door zijn ouder-
dom geen huisbezoek meer doen. Hij bereidde zich roor op de zondag
door onder aan de trap naar zijn huishoudster te roepen: -Alieke, gooi
eens wat preeken naar beneden- Deze fysieke onmacht moet het31

uiteenvallen van de gemeente hebben bevorderd en een zekere lauw-
heid hebben veroorzaakt bij sommigen en ontevredenheid bij anderen.
Deze lauwheid bleek bij voorbeeld bij het zoeken van ambtsdragers. Op
9 januari 1803 besloot de kerkeraad \,an Uitwijk, dat zij die de gemeen-
te en de armen dienden. gedurende de wintertijd een 7 rije warme
stoof' genieten mochten. 32 In 1825 bepaalde de kerkeraad, dat iemand
die zonder goede gronden rieigerde het diakenschap te aanvaarden,
beboet zou worden tot een bedrag van f 25,-. weigerden in  3   Toch
1832 en 1836 diakenen hun ambt te aanvaarden.

Deze situatie van vervlakking heerste in meer gemeenten, onder
meer in Almkerk-Emmichoven, waar in 1814, 1815, 1820 en 1822 de
kerkelijke taken niet goed werden vervuld door de lauwheid van kerke-
raad en gemeente. 34 Het valt op dat in een verzoek om erkenning door
de  afgescheidenen van Meeuwen en omgeving op 4 oktober  1836  men
protesteerde tegen de bezoldiging van predikanten door het Rijk omdat
"toch nooit geldelijke onderstand van den Staat het gebrek van geeste-
lijkheid kan vervullen, maar integendeel dienstig is om luije herders,
buik- en brooddienaars en menschenbehagers te maken'. 35 Het is mo-
gelijk, dat deze opmerking sloeg op de predikanten ds. J. Leyds te
Babylonienbroek en ds. A. Everaars van Meeuwen. in de gemeente
Wijk, waar ds. B. Moorrees predikant was, kwamen weinig afscheidin-
gen voor, evenals in de gemeente Kan ds. B. van Veen te Aalburg. Toen
de rijke afgescheiden boeren uit Genderen enige tijd in onmin leefden
met ds. Scholte, gingen ze bij ds. Aloorrees naar de kerk. Uit het
bovenstaande blijkt, dat het psychisch-personele aspect, gecombineerd
met de theologische achtergrond, een belangrijke rol heeft gespeeld.

Dit blijkt ook uit de kritiek die sommigen in de Hervormde Gemeente

")  Houd dat gl) hebt,  24.
"1 Van Rijsdijk, a.ir., 143.
") a. u·., 147.
"1 De Gast, a.u'.,75-76.
45

1
Ver/ameling Sprong, Rekest van de afgescheidenen uit Meeuwin aan Zijne Majesteit de

Koning, 4 oktober 1836. Streekarchi,ariaat Heusden.
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te Heusden hadden op ds. Pape vanwege zijn autoritair gedrag en uit
het ontstaan van een afgescheiden gemeente enige tijd daarna.

3.    Con«#icten  van  autonome  aard

Enkele voorbeelden mogen duidelijk maken, hoezeer de autonomie-

gedachte een rol speelde in het kerkelijk leven. De Hervormde Ge-
meente van Heesbeen was verbonden met die van Aalburg. In het begin
van de negentiende eeuw werd aan Heesbeen het recht ontnomen, mee
te  werken  aan de beroeping  van een predikant.   In 1817 maakte  de
kerkeraad van Heesbeen hiervan een kwestie en probeerde zo dit recht
terug te krijgen. In een combinatie van twee gemeenten was de kans op
vervreemding aanwezig, wanneer een van de twee zich in zijn rechten
voelde beknot.

Een zelfde soort conflict deed zich voor in de Hervormde Gemeente

van Veen in  1799, toen de kerkeraad een ouderling, H. van Rijswijk, en
een diaken, Hardenberg du Cloux, had benoemd zonder de gemeente
daarin te kennen. Een aantal lidmaten was het met deze keuze niet
eens en koos J. Blankers als ouderling en C. van Helden als diaken. De
kerkeraad weigerde met de protesterenden in gesprek te gaan. Op 23
maart belegden de lidmaten een gemeentevergadering, waarop geen
kerkeraadsleden aanwezig waren. De lidmaten deelden de predikant
Van Leeuwen mee, dat zij "inspraak gedaan" hadden tegen de keus van

de kerkeraad, die toch de namen van de gekozen ambtsdragers had
moeten afroepen van de preekstoel, alvorens ze bevestigd zouden wor-
den in hun ambt. Uiteindelijk koos de classis de zijde van de kerkeraad.

Omstreeks 1800 deed na het overlijden van ds. G. P. van Leeuwen
zich een nieuw conflict voor. Dit maal ging het over de beroeping van
een nieuwe predikant. Het was opvallend, dat slechts de helft van de
kerkeraad aanwezig was, toen deze zaak aan de orde werd gesteld,
namelijk J. van Lier, ouderling, G. Verbeek, diaken en H. du Cloux,
oud-ouderling. Afwezig waren G. Koolhaas, ouderling, D. Duyser, dia-
ken en G. den Dekker, ouddiaken. Tijdens de bewuste kerkeraadsver-

gadering van 22 juli 1800 was de achterban van de afwezige kerkeraads-
leden wel gemobiliseerd, want er stond een grote schare mensen op het
kerkhof, die riep dat de vergadering van de kerkeraad onwettig was.
Ook vrouwen met kinderen op de arm waren aanwezig. Op 1 en 2
september 1800 sprak de classis uit, dat de kerkeraad wel een nomina-

120



tie mocht opmaken van kandidaten, maar dat dit moest gebeuren op
zo'n wijze, dat "de gemeente uit dezelve met volkomen genoegen een
haar aangenaam predikant ter beroeping kan noemen". 36 De achter-
grond van dit conflict is onduidelijk, maar het is waarschijnlijk dat de
gemeente in theologisch opzicht verdeeld was geraakt in een liberale en
een meer rechtzinnige groep.

Zoals reeds is beschreven in de paragraaf over het spanningsveld
tussen ideologie en overherigheid, kwamen soms dorpsheren en kerke-
raden met elkaar in conflict. In 1816 ging de heer van Sleeuwijk mr. J.
Reepmaker, woonachtig in 's-Gravenhage, niet akkoord met het beroep
dat de hervormde kerkeraad had uitgebracht op kandidaat A. Scheurko-
gel, omdat deze niet geschikt zou zijn. Het classisbestuur van Heusden
koos de zijde van de heer. Het rekest van de kerkeraad bij de gouver-
neur, als zouden de rechten van de ambachtsheer zijn verminderd,
werd afgewezen waarop de kerkeraad schreef zich "onderwerp der spot-
lust" te voelen.  J. S. van Weerden wijst  erop,  dat de herinvoering van
het recht van agreatie en collatie de verontwaardiging wekte van meni-
ge kerkeraad in Groningen, waardoor de vervreemding toenam. Verkre-
gen rechten werden weer beknot. 37

Omstreeks 1845 deed zich een soortgelijk geval voor in Uitwijk, toen
de vrouwe de benoeming van een predikant wilde doordrukken tegen de
wil  van de hervormde kerkeraad  in.  Weer  koos het classisbestuur de
zijde van de aristocratie. Na een lange rechtsprocedure stelde de recht-
bank van Rotterdam de kerkeraad in het gelijk. Achter deze conflicten
ging meestal een theologisch verschil van mening schuil, maar onge-
twijfeld heeft de aantasting van de autonomie door de ambachtsheer
een belangrijke rol gespeeld, evenals het bezitsinstinct. De kerk was
dorpsbezit, waar uitwonenden zich niet mee moesten bemoeien.

Bij kerkelijke twisten kon de plaatselijke autonomie ook een rol spe-
len. Dit was bij voorbeeld zo in de combinatie Almkerk-Emmichoven,
waar het kerkgebouw in Nieuwendijk was vervallen en de inwoners
naar Almkerk gingen elke zondag, wat tot een zekere afstandelijkheid
moet hebben geleid. Het kerkgebouw van de afgescheidenen kwam in
Nieuwendijk te staan, waardoor het dorp weer een eigen dorpskerk

kreeg.

16) Archief Hervormde Gemeente Veen, Notulen kerkeraad 1739-1833, 23 maart 1799, 22 juli
1800.

") Archief Hervormde Gemeente Sleeuwijk, Actenboek kerkeraad  1779-1905,  22 mei en  3 juli
1816.
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Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in de combinatie Uitwijk-
Waardhuizen. Het hervormde kerkgebouw stond in Uitwijk, maar het
kerkje van de afgescheidenen k,vam in Waardhuizen te staan. De dorps-

identiteit werd hierdoor rersterkt.
Het streven naar autonomie kon dus door interne ontwikkelingen in

de gemeente. door ingrijpen ran bovenaf vanwege het aristocratisch-
centralistisch bestuurssysteem en door regionaal-plaatselijke factoren
beknot worden,  waardoor de spanningen toenamen.

§ 2.  Conventikels en oefeningen van bet·indelijk-orthodoxen: een uiting i,an

t'en,ree„:ding

Het dod ran deze paragraaf is. na te gaan in welke plaatsen er
conventikels of gezelschappen waren in de tijd voor of tijdens de Af-
scheiding en of er een relatie met deze godsdienstige beweging bestond.

a. Gezelschappen en con\·entikels

0·J· delong,erstaat onder het gezelschap of conventikel: een gods-

dienstige bijeenkomst van bekeerden, die spraken oier het geloof en de
zelfervaren  i·roomheid  .  De  indifiduele  erzaring \ an de gemeenschap

38 ITmet God en het stre\'en naar levensheiliging stonden er centraal.    n.
Algra gebruikt eveneens de genoemde termen door elkaar voor dezelfde
soort bijeenkomst. De gezelschappen werden ranaf het begin bevorderd
door die predikanten die de ideeen van de Nadere Reformatie aanhin-
gen. Ook grepen oefenaars hun kans om het vrome volk toe te
spreken.

39

J c. Rullmann ;r ijst erop. dat de conrentikels de \c,rm behieklen ran
een   'onderlinge  samenspreking".   Soms  King men ertoe  0\ er elkaars
zieletoestand te beoordelen. De oefeningen hadden meer het karakter
van een openbare kerkdienst. Alen bad, las er gedeelten uit de Bijbel,
die A·erden uitgelegd en toegepast op het dagelijks le\·en, n aarna   erd
geeindigd met gebed. 40

Op de Synoden, an Wezel en Emden in de zestiende eeurv had men
de mogelijkheid opengelaten, om prof'eten aan te stellen. De functie \ an

;8)  De Jong, a.u'.,  236.
13 Algra, a.u·.,95, 98.
4°i  Rullmann.  De .·\fscheiding  iii de  \'ederlandsch  Hen·ornide kerk tier .\/Xe eeuit·.  3
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oefenaar  leek  daar  #rel   \ at  op. Zijn concrete bevindelijke prediking
sloeg bij het gen·one \c,lk vaak meer aan dan de rationalistische zede-
preek van een predikant. Later ontstond de neiging om op de gezel-
schappen de inifendige kerk te stellen tegenover de uitriendige kerk.
omdat reformatie uitbleef. 41

Dit leidde ertoe, dat sommige gezelschappen zich vii de kerk afkeer-
den. De officiele kerk werd door sommigen ervaren als "een stiefmoeder
voor Gods volk", aldus H. .Algra. 42 In deze rorni \raren de gezelschap-
pen een vorm z an protest en renreemding

b. Typering van de gezelschappen

Wat ontstaan en karakter betreft kunnen twee soorten gezelschap-
pen worden gevonden. Ten eerste \\'as er het NR-type, dat al lange tijd
voor de negentiende eeuw bestond en nauw verwant was aan de ideeen
van de Nadere Reformatie. In de negentiende eeu,z ontstonden nieu\re
gezelschappen, die een andere oorsprong en daardoor ook een \\ at ander
karakter hadden.  In het reeds genoemde gezelschap te Klundert \\ as de
invloed van het R3reil merkbaar. Ds. L.G. James, de eerste R#veilpre-
dikant in ons land, trou de met een dochter ran D. ran der Made te
Klundert. Deze \\as de roorman \an het Klundertse gezelschap. 1)e
reunions van Da Costa kunnen ook bij deze groep worden gerekend.
Gezien de relatie met het RJreil en de Afscheiding - in ieder ge, al wat
tijd betreft - \\ordt dit type het RA-t,pe genoemd. 41 De contacten met
de Afscheiding ;raren veelruldig. Uit Klundert trok menigeen naar de
diensten \an ds. Gezelle Aleerburg te Alinkerk. \\at een zeer lange reis
i\'as.

De student H. P. Scholte bezocht de ruunions \an  Da Costa in Am-
sterdam. In Leiden bezocht Scholte met S. van Velzen, A. Brummel-
kamp, Gezelle illeerburg,  A.  ran Raalte en C.D. L.  BUhler de oefenin-
gen van Le F6burcj. 44 De gezelschappen. ontstaan in de negentiende
eeu„ .  verzetten zich tegen de kerkstructuur :an  1816 en  'aren een
toerluchtsoord voor de orthodoxen tegen het om zich heen grijpend

"f a.u·., 3-11.
42) Algra. a. u·.. 96.
"1  \'ree, De Xederlandse Hervormde Kerk in de jaren voor de Aischeiding. in De Afchekling ia,1
/834 en haar geschiedents.  o. r.v. „. Bakker e.a..  52.  53.
++1 Keiier. De :Ahcheiding i·an IN.14. 73.
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liberalisme. 45 Het gezelschap in Klundert keerde zich tegen de evange-

lische gezangen, de avondmaalsvragen en vooral tegen de nieuwe kerk-
structuur van 1816. Men protesteerde tegen landelijke ontwikke-
lingen. 46

Men moet voorzichtig zijn met het karakteriseren van de diverse

gezelschappen, omdat deze groepen weinig gegevens hebben nagelaten,
47

waardoor het zeer moeilijk is om conclusies te trekken, aldus J. Vree.

c. Voor- en tegenstanders

Al in het midden van de achttiende eeuw gaven de gezelschappen
aanleiding tot onenigheid tussen voor- en tegenstanders. De gezel-

schappen zouden verdeeldheid zaaien binnen de gemeente. De voor-
standers werden gerekend tot de fijnen en dwepers. De gezelschappen

werden veelal afgeschilderd als "kwade en schadelijke zamenkom-

sten". 48 In de jaren  1827 en  1828 had de overheid door middel van
bedreiging enkele gezelschappen weten te onderdrukken, zoals dat in

Klundert. De overheid beriep zich daarvoor op de artikelen 291-294 van

het uit de Franse tijd stammende wetboek van strafrecht, waarin het
bijeenkomen van een gezelschap van meer dan twintig personen verbo-

den werd. 49 De Algemene Synodale Commissie van de Hervormde Kerk
had  in 1829 geconstateerd,  dat  er een "geest van separatie" groeiende

was in de kerk en in 1833 werd geschreven, dat het bezoek aan de
oefeningen toenam. 50 De minister van Justitie C. F. van Maanen  was

van mening, dat de oefeningen aanleiding gaven tot "dweeperij en gods-

dienstige onverdraagzaamheid". Daarom waren ze schadelijk voor de

maatschappelijke belangen. Ze werkten het bijwonen van de eredien-

sten tegen en zouden in sekten ontaarden. De geest van "twistzoekers"
was er merkbaar, aldus minister F. W. F. T. van Pallandt van Keppel.

51

De burgerlijke en kerkelijke overheid stond argwanend tegenover de

gezelschappen.
In het Land van Heusden en Altena waren de gezelschappen even-

")  Vree, t.a.p.,52; Algra a.w.,  100.
7 Bos, Archiefstukkm, 1,113 e. v.
4-) vree, t.a·P·'52.
48) Keizer, a.u'., 72,73.
I,)  Vree,  t.a.p.,  51.
5  Rasker, a. 14'., 44.
") Algra, a. w.,98.
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eens een toevluchtsoord voor menig godsdienstig vervreemde kerkgan-
ger. Voor arbeider Marinus van de Giesen was de aanwezigheid van
"valsche leeraars" in de Hervormde Kerk, die geen gereformeerde leer
meer verkondigden, de reden van zijn kerkverlating. Hij ging met enige
vrienden de oude schrijvers lezen. 52 De drie predikanten H. P. Scholte,
G. F. Gezelle Meerburg en J.  van Rhee vormden een gunstige uitzonde-
ring, want zij verlieten de "leugenleer" en "kwamen voor de oude be-
proefde waarheid  uit". 53  M.  van de Giesen sloot  zich  aan  bij  de  afge-
scheidenen in Waardhuizen-Emmichoven. Het type gezelschap dat hij
bezocht was het RA-type, Ds. T. van Spall van Dussen, praeses van het
classisbestuur van Heusden, nam het ds. Gezelle Meerburg kwalijk,
dat hij de oefeningen aldaar bezocht. Van Spall zag er een neiging tot
separatisme in, terwijl ds. Meerburg ze accepteerde vanwege zijn or-
thodoxe gezindheid. 54

d. De gezelschappen en de Afscheiding

Hoewel ds. Meerburg de oefeningen bezocht, wees hij het extreem-
bevindelijke af. Zo keerde hij zich tegen de labadisten, die alleen diege-
nen wilden dopen die voldoende blijk gaven van waarachtige bekering.
Ook de kinderen vielen volgens hem onder het verbond van God. Hij
wees de lijdelijkheidsgedachte af, die in sommige gezelschappen welig
tierde. Over de grote aarzeling die er bij velen was om aan het Heilig
Avondmaal te gaan schreef hij: "0, indien gij wachten wilt, totdat gij in
uzelven dit waardig  zijt,  dan  zult gij nimmer  aan de tafel aanzitten."
Hij veroordeelde de hoogmoed van sommige oefenaars, die "de gekrook-
te rietjes" niet troostten, maar vertrapten. burg vond het ge-55 Nieer
bruik van verkleinwoorden als "wormpjes" en "zieltjens" tijdens het
bidden aanstootgevend. Het gebruik van "och" en "ach" na elke volzin
vond hij overbodig en het vele praten over eigen bekering en het lange
bidden getuigden van hoogmoed.

56

52) Van de Giesen, Ervaringen en voorvallen, 26; Meeuse, Van gezelschap tot gemeente, in Uit
louter genade, 173; Brienen, De invioed  van de Nadere Reformatie op de Afscheiding, in Nadere
Rejormatie, jrg. 10, no. 1 (1986),18.

26.)  Van de Giesen,a.w.,
w) Een vriend der waarheid en des vredes, Kort bengt van het gedrag en de a»tting ran Gezelle
Ateerbu,g en J. van Rhee, gewezen predikanten te Almkerk en te Veen,  30.
ii)  Gezelle Ateerburg,  LVaarschuwende en besturende opmerkingen over het hidden.  Met rene voorrede
over het profeteren, Voorrede, 7,8.
'6)  De Gast,  a.w.,  82.

125



De oefeningen in Almkerk vonden plaats in de ambtsperiode van ds.

Meerburg. Een van de leiders, A. den Dekker, had contacten met ds.
Scholte uit Genderen, die waarschijnlijk enige inrloed heeft uitgeoe-
fend. De oefeningen in Almkerk zouden dan geplaatst moeten worden
in het kader van de religieuze opleving van de jaren dertig, waarbij de
orthodoxen reageerden op de landelijke ontwikkelingen. Plaatselijk
hebben meegespeeld: de lauwe kerkelijke toestand ter pl:latse, het ont-
breken van een eigen kerkgebouw in Nieuwendijk, waar het afschei-

dingspercentage hoog was, maar ook de rerdeeldheid in de gemeente
tijdens de vacante periode roor de komst van ds. Meerburg, toen er

geruchten gingen dat enkele notabelen niet ds. Meerburg wilden beroe-

pen maar een ander. Het doorgaan van de oefeningen tijdens de ambts-

periode van ds. Meerburg #ijst erop, dat het zelibervustzijn zan de
orthodoxen groeide,  mede  door de aanK ezigheid  van  drie  orthodoxe
predikanten in dit gebied.

e. De gezelschappen in Werkendam, Wijk en Veen

Ook uit het NR-type k ·amen personen in aanraking met de Afschei-
ding.  Zo werd onder imloed ran J Groenewegen, die omstreeks  1750
door middel van conventikelen een godsdienstige opleving in Werken-
dam en omgeving bewerkstelligde, Dirk Verhey ge\ormd, die in sterke
mate de in\loed van de Nadere Reformatie onderging. Ook hij ging met
de Afscheiding mee en werd later afgevaardigde van de provincie Zuid-
Holland  op de Synode  zan de afgescheidenen in september   1846  te
Groningen. 57 Veel Werkendammers, zo'n 500 A 600. waren regelmatig
onder het gehoor  van  ds.   Meerburg in Almkerk. Uit beide soorten

gezelschappen sloten zich personen aan bij de afscheidingsbeweging. In
beide typen heerste een be,indelijke geloofsbeleving. Dirk Verhey ci-
teerde meermalen  de oude schrijwers  zan  de  Nadere Reformatie zoals

\fi. Schortinghuis en J. ran Lodenstein. 58 M. ran de Giesen las e\en-
eens de "godzalige schrij\·ers'. 59 Hij \oelde zich met hen rerbonden.
Toch scheidde zich slechts een klein aantal van de berindelijken in
Werkendam af. (zie hoofdstuk VI }

Vervreemding c.q. verzet leidde niet altijd tot afscheiding, omdat dit

'9 Smits, a.u'.,1, 320. 321.
"3  •erhev, C.edachtenis. 48,52.
") \'an de (;iesen, a.w., 19.
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vergaande gevolgen had voor de betreffende persoon. Het betekende
vaak een breuk met familie, buurt of dorp. In Werkendam bleef de elite
hervormd, waardoor wegens economische bindingen de geneigdheid tot
afscheiding kleiner  +erd. Ds. J. Bdsken - hoewel modern - was ijverig
De aandacht voor de predestinatieleer en de lijdelijkheidsgedachte be-
vorderden het individualisme en gaven sommigen het gevoel dat het
instituut kerk niet meer belangrijk was.

De situatie in \Verkendam lijkt op die in het zuidoosten van Zuid-
Holland, het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied en de
provincie Utrecht, waar volgens C. Smits slechts een klein deel van de
gezelschappen zich aansloot bij de Afscheiding. Hij signaleert deze

tendens vooral in de door de Nadere Reformatie beindoede gezelschap-
pen. 60 In de Bommelerwaard, grenzend aan het Land van Heusden en
Altena, was dit verschijnsel zeer sterk. A. Ros heeft hetzelfde vastge-
steld voor de West-Veluwe, waar de Afscheiding naurvelijks aan-
sloeg. 61

De dorpen Wijk, Veen en Andel grensden aan de Bommelerzvaard.
In Wijk waren er in 1815 minstens twee gezelschappen. Ze telden
ongeveer 50 A 70 personen volgens ds. B. Moorrees. Zijn voorganger ds.
Detmar had er door zijn hartstochtelijke prediking veel emoties losge-
maakt. Moorrees probeerde het voor de gezelschappen zo kenmerkende
subjectivisme om te buigen in meer objectieve richting, die uiteraard
een orthodoxe was. 62 Sommigen reageerden hierop door stroef en on-
\'riendelijk gedrag. Toch kreeg de Afscheiding in Wijk nauwelijks voet
aan de grond door de invloed van de orthodoxe Moorrees, die langza-
merhand meer vertrouwen kreeg. De relatie gezelschappen-Afschei-
ding wordt door allerlei plaatselijke factoren ingerrikkelder, zoals uit
bovenstaand roorbeeld blijkt.

In Veen was al in 1774 een gezelschap. Ds. H. Helligers uit Gende-
ren meldde namelijk aan de classis Gorinchem het bestaan van een
ongeoorloofd conventikel. in later tijd ontstonden er meer gezel-

63

schappen, want ds. S.H. Buytendijk schreef omstreeks  1855, dat er in
Veen enkele gezelschappen waren, waarvan enkele -toongevers groot
gezag genoten. 64  Totde Tweede Wereldoorlog bleven sommige gezel-

", Vree, t.a.p., 57.
w j  Klei,  1-rouu·,  5 augustus  1986
" 1  Moorrees,  Het grote werk C.ods der bekering en leiding. alsmede de roeping tot het prediktambt. 77 .
.

1 Archie#·en Heriormde Kerk, Acta classis Gorinchem 1760-178811\·. nr. 91. 20.21 juli 1774.

 ) Burtendijk, a.u·. 67-69.
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schappen bestaan, ook binnen de via de Afscheiding ontstane Gerefor-
meerde Gemeente. In Veen sloot zich uiteindelijk maar een klein per-

centage hervormden  bij de afgescheidenen aan, hoewel in het begin  het
grootste deel van de gemeente, de notabelen incluis, sympathiseerde
met genoemde beweging. De geruchten van sodomie (homofilie) waarop
ds. J. van Rhee zou zijn betrapt, brachten de beweging volgens ds. Pape
een grote slag toe. 65 Hier zijn :reer de plaatselijke of evenementieel-

psychische factoren F'an invloed.

f. Gezelschappen in Giessen en Woudrichem

In Giessen bestonden omstreeks 1845 enkele gezelschappen, die ech-
ter niet zo groot waren.  Er werd gezelschap gehouden bij de ouders ran
A.  Elshout,  toen hij jong was. 66 De vader van Elshout bezat enkele
boeken van oude schrijvers zoals de Redelijke Godsdienst van W. A Bra-
kel en de Heidelbergse Catechismus. Dit bevindelijke gezelschap vormde
tevens een reactie op de liberale prediking van de hervormde predikant,
aldus Elshout. 67 Van de ongeveer 193 gezinnen in Giessen waren in
1845 35 gezinnen lid van de afgescheiden gemeente. A. Elshout, die
zelf uit onvrede met de plaatselijke situatie de hervormde diensten in
Andel bijwoonde, sloot zich niet bij de Afscheiding aan. Later vertrok

hij naar Friesland en ging daar mee met de Doleantie.  Het was dus zeer
moeilijk om de band met de Hervormde Gemeente door te snijden.

In de jaren na de Afscheiding bezochten velen in Giessen de oefenin-

gen van ds. C. Ledeboer.  Op 8 november  1840 had deze midden in zijn
preek het gezangboek en de reglementenbundel van de preekstoel ge-
worpen, waarop  hij werd geschorst.   In  1841  werd hij ontzet  uit  zijn
ambt. Hoewel de afgescheidenen contact met hem zochten, kwam het
niet tot een samenwerking omdat hij de vrijheidsaanvraag van de afge-
scheidenen afkeurde. 68  Ds. C. Ledeboer preekte  in een schuur  in
Giessen.

De oefeningen van Laurens van Wijk, aanhanger van genoemde Le-

deboer, trokken veel belangstellenden uit Giessen en omgeving. Voor-

ganger bij genoemde oefeningen was ook Biesheuvel, een koopman-

65) Bos, Archiefstukken, II. 26, 27. 16 en 27 januari 1836, Pape aan Janssen.
") Elshout Rz.,a.w., 18.
6') a.w.,4,26.
68) Hofman. Ltdeboerianen en Kruisgezinden, 28,29.
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landbouwer, die studie had gemaakt van de oude schrij\,ers. Volgens
Elshout sloten op enkele huisgezinnen na allen zich uit Giessen aan bij
deze beweging. Hij noemi voor deze massale overgang twee oorzaken.

Ten eerste de sensationele prediking van Laurens van Wijk, die samen-
ging met een vasthouden aan de tradities. De psalmen van Datheen
werden er gezongen. Ten t veede noemt Elshout het ontstaan van een
godsdienstige opleving, waar zowel charismatische leiders als een cri-
sissituatie in kerk en samenleving aan bijdroegen. 69

De gemeente van L. van Wijk had een kerkeraad. Van den diaken is
de naam bekend, namelijk van Hendrikus van Wijk, Een groot aantal
kinderen waren door L. van Wijk gedoopt, onder wie Jan Biesheuvel,
Jan van der Beek, Hendrik Westerlaken, Hendrika Heystek, Adrianus
Roza, Jan Rochat, Joost Kant, Hendrik Tamerus, Jacob de Ruiter,
Izaak Duister, Maarten Bogaard en Tieleman van Tilborg. De gemeen-
te bloeide in de jaren 1842-1845, maar verviel na het vertrek van L. van
Wij k.  70

In Woudrichem bestond in de jaren van de Afscheiding eveneens een
gezelschap. De meesten waren hervormd, een lid was afgescheiden,
namelijk C. Havelaar. Andere leden waren H. Helloo en H. Tjeenk.
Deelname aan het gezelschap, dat \'rij klein was, hield niet in dat men
automatisch de Hervormde Kerk verliet. 71

Concluderend kan gezegd worden, dat enkele gezelschappen langs de
rivieren van het NR-type waren en een sterk bevindelijke inslag had-
den. Slechts een klein deel van hun leden ging mee met de Afscheiding
Het rivierengebied sloot dus aan bij delen van Zuid-Holland en Gelder-
land, zoals de Bommelerwaard.

In sommige gevallen was er duidelijk een breuk te bespeuren met de
plaatselijke gemeente en ze boden dan een alternatief. Ook verzette
men zich tegen de landelijke ontwikkelingen. Maar het kwam eveneens
voor, dat gezelschappen bleven bestaan binnen afgescheiden kerken
(Veen en Genderen). In dat geval vormden ze een kern van zeer gods-

dienstig bewuste personen. De conclusie is dat een gezelschap meestal
weI duidde op plaatselijke of landelijke vervreemding, maar niet altijd.

69) Elshout Rz., a.w., 4, 11.
-°3 Archief Hervormde Gemeente Giessen, Notulenboek kerkeraad !864-1905, 1 mei 1875,
13 Rullmann. Ernst en irede. Het lei'en i an George Frans (iezelle Aleerbur& 148.
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g. Het gezelschap in Genderen en Waalwijk

In Genderen was er in 1819 sprake van het 'oeffening houden" door
daartoe onbevoegde personen. Het classicaal bestuur wilde de zaak
uitzoeken, maar omdat de kerkeraad geen klacht indiende, kwam de
affaire in de doofpot terecht. Vanaf 1820 werden er in de diaconieboe-
ken van de Hervormde Gemeente collecten vermeld op het gezelschap,
dat door de kerkeraad werd gelegitimeerd. In 1821, 1822, 1824, 1825
en 1831 werden deze collecten opnieuw vermeld. Het is waarschijnlijk,

dat dit gezelschap in de negentiende eeuw is ontstaan. 72 Het tijdstip
van ontstaan kan erop duiden, dat het gezelschap meer orthodox-bevin-

delijk was dan mystiek-bevindelijk. Het gezelschap ging mee met Schol-
te en heeft zich dus goed kunnen vinden in de preken van ds. Scholte,

;viens achtergrond de mystieke godsdienstbeleving miste. L. Oosten-

dorp wijst daar op in zijn proefschrift over ds.  H. P.  Scholte.
Toch stond Scholte n el open voor de bevindelijke schrijrers. C.

Smits schrijft, dat Scholte zich verkwikt voelde door het lezen van de
geschriften van W. Teellinck. 71 In een brief aan A.NI.C. van Hall,
geschreven op 16 februari 1838, citeerde Scholte met genoegen Th. ran
der Groe. 74 in zijn adressen aan de Koning verwees Scholte naar de
stichtelij ke preken van J. van Lodenstein en B. Smytegelt. 75 Hier moet
wel een wisselwerking hebben plaatsgeronden tussen gemeente en pre-
dikant. Ook in De Refonnatie werd van bevindelijke schrijvers gepubli-

76ceerd. zoals bij voorbeeld een lied van J. van Lodenstein.
Het gezelschap in Genderen was beslist geen uiting van plaatselijke

vervreemding zoals J. Lautenbach meent, die schrijft dat een conventi-
kel op plaatselijke spanningen wijst. 77 Generaliseringen zijn hier uit
den boze. Alles \\ijst erop dat er een zekere homogeniteit bestond
tussen gezelschap en gemeente. Dit blijkt ook uit het feit, dat het
gezelschap  in  de a fgescheiden gemeente omstreeks   1848 nog steeds

bestond. Tot 1853 worden er collecten van het gezelschap rermeld. 78

21 \'an Diggelen, a. li·., 34.
' 1  Oostendorp,  a. u'.,  19.

73 Smits, a.w.. \',418,436.
2   Schohe,   Adressen  ingedinul  door  de  gemeente  jesit  Christi,  7.

63 De Reformatie, 1841. 1, 56.
j \'an Diggelen,a.u·., 34.

-8) Archief Gereformeerde Kerk Genderen, Rekening boeken \·an de diakome der Christelijk
Afgescheiden Gereformeerde Gemeente.  1848- 1853 passim.
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Het is wel zeker, dat het in Genderen ging om een groep godsdienstig
zeer gemotiveerde personen, die bevindelijk georienteerd waren. Schol-

te wees erop, dat zijn gemeente zeer gehecht was aan het catechesatie-

boekje Voorbeeld der Goddel(ike Waarheden van A. Hellenbroek, dat in
Voetiaanse kringen veel werd gelezen.

79

Volgens een militair, gelegerd in Waalwijk ranwege de Belgische
troebelen, was er in maart 1832 een gezelschap van tien tot twaalf
militairen bij een gereformeerd gezin. Men las in de Bijbel of in andere
boeken  en zong psalmen. De militair schreef op 29 maart 1832 positief
over de predikanten Moorrees te Wijk en Scholte te Genderen. Later
sloten verscheidene militairen zich aan bij de gemeente van Scholte. 80

Op 20 maart 1833 legden tien soldaten bij Scholte geloofsbelijdenis af
en op 1 juni 1834 sloten zich nog eens 24 soldaten bij Scholte aan. 81 Op
16 mei 1833 hield Scholte een buitengewone godsdienstoefening voor
militairen die in de omgeving waren gedetacheerd. Het is opvallend, dat
zeker een aantal jonge mensen zich voelde aangetrokken tot de gods-
dienstige opleving, zoals dat ook in Almkerk-Emmichoven het geval
was. Het gezelschap in Waalwijk behoorde tot het RA-ope

h. Eindconclusie

De eindconclusie kan worden getrokken, dat de mystieke bevinde-
lijkheid vooral doordrong in dorpen waar oude gezelschappen bestonden
van het NR-type, zoals in Veen en Werkendam, gelegen langs rivier of

de Biesbosch.
In de landdorpen zoals Almkerk en Genderen ontstonden er gezel-

schappen van het RA-Ope. De bevindelijkheid was er meer dogmatisch
en wat gematigd. Dit werd wellicht veroorzaakt door de beilnvloeding
van de orthodoxe gezeten boeren, die gemakkelijker hun stempel kon-
den drukken op een agrarisch-homogene samenlering met een duidelij-
ke gezagsstructuur dan op een meer gedifferentieerde samenleving. In
de rivier- en Biesboschdorpen was de beroepsbevolking sterker gediffe-
rentieerd en daar kon gemakkelijker een godsdienstige pluralisering
optreden, wat zich uitte in een aantal gezelschappen.

') Keizer, a. w., 283.
w) a.u'. 294
8') Archief Hervormde Gemeente Genderen, Achtenboek kerkeraad 1833-1862. 16 mei 1833.

131



Mulder verdeelt de gezelschappen in de volgende typen:
1. Geinstitutionaliseerde ge:elschappen, die door kerkeraad of predikant

werden gelegaliseerd. Dit was het geval in Genderen. De gezelschap-
pen in Veen en Almkerk  ·erden door ds. Meerburg en ds. Van Rhee
aanvaard, maar het classisbestuur van Heusden had zijn bedenkingen

ertegen.
2.   De  getolereerde gezeischappen Hieronder vielen de gezelschappen in
Wijk en Werkendam. Ds. Buytendijk in Veen en ds. Aloorrees in Wijk
aanraardden ze slechts ten dele, omdat ze zich vaak afschermden en
een latente protesthouding vertoonden.

3. Gezelschappen die buiten de invloedssfeer van de kerk  viele,1.   82  De

tegenstellingen konden dan uitmonden in een conflict. Het gezelschap
in Woudrichem werd in maart 1837 aangevallen  door een groep  rel-

schoppers. Dit gebeurde verscheidene keren, zonder dat de burgemees-
83ter van Woudrichem ingreep.

Volgens Mulder viel het gezelschap in Klundert ook onder type 3.
Het is echter de rraag of dat wel het geval is, omdat een ouderling, een
diaken en twee kerkvoogden, onder wie de president-kerkvoogd, het
gezelschap zo nu en dan bezochten. 84 Het had contacten met een deel
van de bestuurselite en was van het RA-type.

Hoewel de gezelschappen vaak verschillend van aard en oorsprong
waren, ze hebben in ieder geval het godsdienstig bewustwordingsproces
van een deel der gelovigen geactiweerd. In sommige gevallen wezen ze

op een vorm van vervreemding op plaatselijk of landelijk gebied. Ook H.
Hille legt de nadruk op dat bewustwordingsproces betreffende een ge-
zelschap op de buitenplaats Hof\vijk onder Dalfsen. 85 Van de gezel-

schappen, ontstaan voor de negentiende eeuw, sloot zich meestal

slechts een minderheid bij de Afscheiding aan, hoewel dat soms een

behoorlijke minderheid was.in Werkendam-De Werken bij voorbeeld

waren er van de 1931 zielen 324 afgescheiden en van de 455 lidmaten
(zij die belijdenis des geloofs hebben afgelegd) 56 personen, wat toch
een behoorlijk aantal is. 86 De gezelschappen en oefeningen, ontstaan in

de negentiende eeun·, sloten zich in grotere getale aan bij de Afschei-

5 Mulder, a.11'., 138-141.
84 Rullmann, Ernst en i'rede. Het leren i·an George Frans Gezelle ,ileerintf 148.

") Bos, Archie»kken. 1,113.
"i Hille. Het it·as toen in een tild van scheiden, 13
86)  Archief liervormde Gemeente Werkendam. 1801-1887. 24 maart 1840, Archief gemeentehuis
Werkendam.
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ding. Deze gegevens zijn uiteraard beinvloed door de aanwezigheid van
ds. Scholte in Genderen en ds. Aleerburg in Almkerk. Het wordt daar-
om tijd aandacht te besteden aan de drie predikanten van de Afschei-
ding, die invloed in het Land van Heusden en Altena hebben uitgeoe-
fend.

§  3.    Dominee  H.P.   Scholte  als  leider  van  een  verzetsbeweging:  provocatie  of
defelisie?

Na aandacht te hebben besteed aan de geografisch-culturele en soci-
aal-structurele aspecten, zullen nu de evenementieel-psychische aspec-
ten worden besproken.

In de voorgaande paragrafen is betoogd, dat de overgrote meerderheid
van de bevolking orthodox-bevindelijk was. Vanaf het begin van de
negentiende eeuw deden er zich spanningen en conflicten voor tussen
hogere besturen en bevolking of tussen plaatselijke elites onderling en
de bevolking. Toch kwam het niet tot een uitbarsting, omdat de leiders
ontbraken die de latente spanningen konden vern'oorden en leiding
gaven aan het verzet.

a. Traditioneel-charismatisch Leiderschap

Er is op gewezen, dat de predikant een centrale functie vervulde in
de agrarische samenleving. Kerk en godsdienst stonden centraal en
wezen naar de uiteindelijke zin van het menselijk bestaan en de samen-
leving. 87 Als een predikant bovendien nog charismatisch gezag had,
kon zijn beinvloeding zeer groot zijn.

Weber onderscheidt drie soorten van gezag. Ten eerste het traditio-
nele gezag, dat berust op de overtuiging dat de gezagsdragers overeen-
komstig de spelregels van de traditie in hun functie zijn gel« men en
naar die regels handelen. Ten tweede  is  er het rationele gezag,  dat

berust op de geldigheid van het heersende rechtssysteem. Ten slotte is
er het charismatisch gezag, dat berust op de uitzonderlijke begaafdhe-
den van de gezagsdrager.

88

Ds.  H. P. Scholte bezat een combinatie van traditioneel en charisma-

"j Vrijhof, De religieuze personalisatie als centraal probleem voor de godsdienstsociologie, in
Sociale 1Vetenschappen, jrg. 8. no. 3 (1965). 167.
88) Schreuders, Sociale beu·egingen. Een svstematische inteiding. 84.
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tisch gezag. Hij trok door zijn prediking mensen aan uit de verre omge-
ving en werd het "wonder Gods" genoemd. In het kerkgebouw te Doe-
veren moest al snel een galerij worden bijgebouwd om de toegestroomde
menigte op te vangen. 89 Zijn bijeenkomsten kregen het karakter van
massabijeenkomsten. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk. In 1833
hield Scholte godsdienstoefeningen in het garnizoen van Waalwijk,
waarbij ongeveer 200 mannen aanwezig waren. 90 Toen  hij  uit  zijn
ambt was ontzet, hield hij op veel plaatsen oefeningen met soms zeer
veel publiek. Op 16 augustus 1835 preekte hij, in het zwart gekleed, op
zijn erf in Genderen  voor 600 8 700 personen. "  In  Vuren oefende
Scholte voor zo'n 2000 8 3000 mensen. 92

Door zijn activiteiten nam de "gisting" toe in het Land van Heusden
en Altena, aldus Pape. Veel mensen zagen zijn arbeid als "des Heeren
werk", bij \oorbeeld de zeventienjarige H. van der Beek uit Genderen.
Een boer uit Aalburg waarschuwde Pape dan ook zich niet te verzetten

tegen het werk van God. 93 Op 17 februari schreef Pape aan Janssen,
dat de geest van Scholte zich over het gebied had verspreid. 94 De grote
invloed van prominente figuren in Kerk of Staat kan versplintering te
weeg brengen volgens P.  delong. 95 L. H. Mulder wijst op de noodzaak
van potentiele leiders om een "quasigroep van onterfden' te laten uit-

96
groeien tot belangen - of contlictgroepen.

b.  De jeugd van Scholte

Hendrik Peter Scholte werd in 1806 te Amsterdam geboren. Zijn
vader had een suikerkistenmakerij en was ouderling bij de Hersteld
Lutherse Gemeente. Zodoende miste Scholte een gereformeerde ach-
tergrond. Na het overlijden van zijn rader en de overige kinderen nam
Hendrik Peter de leiding ran het bedrijf over, samen met zijn moeder,

die enige tijd de onbemiddel(le H. F. Kohlbrugge in huis had genomen.

84 j   Worm5er.     Door kuaad gerucht  en goed gerucht      /jet  In'en  J'an Hendnk Peter Scholte,   1 1.

*)   Bos.   Archiefstukken.   1 1.   297
9') a. u., 411, 21 juli 1835, Pape aan Janssen
911 a. u·., 408, 18 juli 1835, Pape aan Janssen,
") Bos, ArchieBtukken, 1, 17 mei 1834. O#ictiele Stukken, 91.
9,3 Bos, Archie smkken, 11. 198. 17 februari 1835, Pape aan Janssen
9; ) De Jong, Niet-theologische factoren in het proces san ,·ersplintering en eenwor(ling der kerk.
in Sociologisch Bulletin, jrg.  5 (1951 3,  104.
96) Mulder, De Afscheiding ian 1834: niet alleen godsdienstig verzet, in Religie en sorialisme in
Fnesland in de negentiende eeuiti, o. r.I·.  '. kuiper en J, Rijpkema, 17.
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Deze was als hersteld-luthers proponent in moeilijkheden geraakt, om-
dat hij een predikant van remonstrantisme had beschuldigd. 97 Uiter-
aard  voerden de rechtzinnige Kohlbrugge-volgens  C. W. M8nnich  van
een theologisch formaat dat ver boven dat van de personen van het
Rdveil  uitstak - en  H. P. Scholte gesprekken met elkaar. Kohlbrugge
verliet de Hersteld Lutherse Gemeente, maar werd niet toegelaten tot

98de Hervormde Kerk.
Als student viel Scholte al op, niet alleen door zijn "vrijmoedigheid

en beslistheid" maar ook door zijn "uitwendige vertooning, kleeding,
fraaie en uitgezochte boeken en huiselijke geriefelijkheden."" Hij was
dus een zelfbewuste en zelfverzekerde jongeman.  Hij  was "zeer vatbaar
voor indrukken, eerlijk, driftig, doorzettend, eigenzinnig, welgemaakt,
innemend van voorkomen, geboren redenaar, gemakkelijk in den om-

"100gang met allerlei menschen.
Kohlbrugge bracht Scholte in aanraking met Da Costa, die hem

diepgaand zou beinvloeden. Bilderdijk schreef een gedicht voor hem.
Sinds 1827 studeAt aan het Athanaeum in Amsterdam, bleef Scholte
een eenling onder de studenten. Hij ontmoette er S. van Velzen en A.
Brummelkamp, die later ook met de Afscheiding meegingen. Toen
Scholte in  1829 zijn studie in Leiden voortzette, volgden Van Velzen en
Brummelkamp hem. Alle drie gingen als vrijwillig "jager" in militaire
dienst en trokken mee in de Belgische veldtocht. Teruggekeerd vorm-
den ze met anderen de club van Scholte. In 1832 sloot Scholte zijn
studie af en was toen beroepbaar. 101

c. Zijn beroeping in Doeveren-Genderen-Gansoyen

Al bij zijn eerste optreden verwekte Scholte sensatie. Hij sprak voor
de vuist weg en vlot en zijn preken waren orthodox van inhoud. Hoewel
deftig en wat theatraal in zijn optreden, was hij hartelijk en eenvoudig
in de omgang. Toen hij in 1832 in Huizen preekte, kon het kerkgebouw
alle belangstellenden niet bevatten en men wilde hem beroepen, hoewel

g-& De Jong. Nederhindse Kerkegeschiedenis. 323.
983  Mtsnnich, De kerken der Her\·orming sinds  1813.  in Geschiedenis ran de Kerk in Nedertand,
o.r. v. A.G. Weiler e.a., 251.
"3  \'an \'elzen. Gedenkschrijt der Christeligke Gerdormeerde Kirk, bil I Uftiglang Jubite'.  167.
100

) IVormser,a.u'.,  6-7.
89 a.18'., 9
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er geen vacature was. 102 Ofschoon Genderen eerst het oog had laten

vallen op kandidaat C. F. \an Setten, beriep de kerkeraad van de Her-
vormde Gemeente van Dc,everen-Genderen-Gansoyen  hem  op  12  no-
vember  1832. 'c,3 Op 17 maart 1833 deed Scholte zijn intrede met de

tekst "Want ik heb niet voorgenomen iets onder u te weten dan Jezus
Christus en dien gekruisigd.

Hoewel hij later in De Rejbr,natie verklaarde, de kwesties van de
gezangen en het stellen van de Arondmaalszragen slechts bijzaken te

vinden, liet hij al snel het opgeven van de gezangen na en behandelde in
sommige catechismuspreken de "leugens en tegenstrijdigheden- van de

gezangenbundel.
'c  Evenals  bij  ds.  H.  de  Cock en  ds.  G. F. Gezelle

Meerburg was er een 5rissel\verking tussen predikant en gemeente. De

eenvoudige gemeenteleden waren ,relkom in de pastorie, waardoor het

gezag van Scholte in de dorpsgemeenschap werd versterkt. De omgang
van een predikant met de eenvoudige kerkleden sprak niet vanzelf,
getuige de retorische \'raag die ds. Meerburg stelde aan ds. T. ran Spall
te  Dussen, die Aleerburg ervan had beschuldigd de omgang te \ermij-
den met sommige aanzienlijken en de oefeningen te bezoeken. Hij Troeg

toen: "Zouden vele predikanten de omgang met rele armen niet Yer-
mijden? 105

d. Scholtes geloofsbeleving en ideaal

L. Oostendorp noemt de jaren 1834-1839 de -Reformed Period" van
Scholte. Scholte zei. dat hij van harte de leer der Gereformeerde Kerk
geloofde en beleed. in de Acte van Afscheiding noemde men zich106

"Gereformeerde Gemeente". 107 Toch  was de aandacht ran  Scholte
vooral gericht op de persoon,an Christus, -in Hem geronden hebbende

den weg, de waarheid en het leven". Als leerling van Da Costa was de
Bijbel voor hem de echte bron van gezag en niet zozeer de kerkleer of de

geloofsformulieren. klen zou hem daarom Bijbels gereformeerd kun-108

102) a.14'., 10
103 j Branten, Scholte, leider  van de  Atscheiding in  het  Land  \ an  Heusden,  in Alet Gansen  1 rou.

afl. IV, 193. De orthodoxe ds. Moorrees uit Wijk had de beroeping van Scholte gesteund.

' ') De Reformatie, 1837, II, 202 e.v.
'°') De Gast, a.u·. 100-101.
106) Holtrop, De Aischeiding-breekpunt en kristallisatiepunt, in De Afscheiding van /834 en haar

geschiedend. 75.
107)  Wielenga,    Stemmen der historic' en het reglement ran  1869.   13.
106

3 Oostendo,p,   a. \ \ 4,   3 1
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nen noemen. Het traditionalisme of de dode orthodoxie ber redigde hem
niet. Maar door het lezen \an de schrijvers van de Nadere Reformatie
stond hij dicht bij de belevings\vereld Yan veel streekbe\\ oners.

'°9
Pape

erkende dat, toen hij schreef dat zeer velen toestroomden naar Doeve-

ren vanwege de geruchten "der hooge regtzinnigheid en de buitengewro-
ne geestesgaven" van Scholte. Culturele en psychische factoren gin-110

gen hier samen.
Het ideaal van Scholte was een autonome christengemeente, die

zuiver in Woord en Wandel zou zijn. De volkskerkgedachte wees hij
af. iii Hij zou dan immers \vater bij de wijn moeten doen. Hij was bang
voor het hierarchische gezag, omdat door ingrijpen van bovenaf zijn
idealen werden gedwarsboomd. Daarom beklemtoonde hij de autonomie
van de plaatselijke kerk en  was dus independentistisch gericht. 1 12 In

feite lag in deze houding de kiem van de souvereiniteit in eigen kring",
welke gedachte later door A. Kuyper zou worden verwoord. Scholte
wilde een heilige gemeente, bestaande uit de gelovigen en hun kinde-
ren. De gelovigen waren de belijdende leden. Alleen hun kinderen
mochten worden gedoopt. Hierin verschilde Scholte met De Cock, die
in de gemeente zowel belijdende als gedoopte gelovigen onderscheidde.

De Cock ging uit van de van de verbondsgedachte en stelde zich daarbij
ruim  op. 1 13 Scholte wilde alleen de kinderen dopen van belijdende
leden, lidmaten genoemd, die onberispelijk van belijdenis  en  ,fandel
waren.

Scholte verwoordde zijn mening als volgt:"Gedoopt mogen en moeten
worden alle degenen welke naar Gods beloften tot Gods Verbond beho-
ren, dat is, de geloovigen en hunne kinderen. De geloovigen moeten

gekend worden aan de merkteekenen der Christenen, dat is, aan belij-
denis en wandel, overeenkomstig Gods Woord... Doch die deze merk-

teekenen niet vertoonen, mogen niet als lidmaten erkend worden en
moeten dus met hunne kinderen van de Sacramenten geweerd tot op
hunnen bekeering". '14 Als Keen \,an de ouders aan de voorwaarden
voldeed, mocht een familielid of een ander gemeentelid het kind ten

Mj a.w., 83.
"°i Bos, Archiefstukken, 11.87, 15 november 1834.
m)   Oostendorp.  a. w.,   109.
mj Smits, a.u·., 1, 141
"9 \'an 't Spijker, Theologie en spiritualiteit van de afgescheidenen, in De Afscheiding t'an  1834
en haar geschiedenis,  166.
1 I .'

3 Smits. a.u'.,  1. 139,8 maart 1837, Scholte op de provinciale s·ergadering te Zuilichem.
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doop houden en de verantwoording op zich nemen voor een christelijke
opvoeding.

Dit gebeurde in het geval van Angenita van de Heuvel, die een
onecht kind ter wereld bracht. Haar moeder en stiefvader brachten het
kind naar het doopvont en Angenita werd in het openbaar bestraft.
Ds.   Scholte   preekte die zondag, 30 oktober   1833, over Johannes
8:7B:"Die van Ulieden sonder sonde is, werpe eerst den steen op haar".
Hetzelfde gebeurde met Peterke de Jong en Hendrik Lankhaar. Hen-
drik wilde zijn kind laten dopen, maar omdat geen der ouders belijdend
lid was, werd de doop niet bediend "op grond van Gods Woord en de
bestaande formulieren... tenzij  een der gemeenteleden  het  kind  voor
zijn rekening neemt..".  Op 25 augustus  1833  werd de doop bediend
omdat Elizabeth Straver, lidmaat te Aalburg en moeder van Hendrik

115Lankhaar, de vragen beantwoordde.

e. Religieuze idealen botsten met kerkelijke autoriteiten

Scholte vond de kerkelijke tucht in de Hervormde Kerk 'schandelijk"
verwaarloosd. De tucht, kenmerk van de ware kerk, moest de "ware
orde en eendragt bevorderen. '16 Verscheidene personen werden door
de tucht getroffen, bij voorbeeld als men in onwettige gemeenschap
leefde of als men vanwege hoererij openbare ergernis had gegeven.

Op 4 april 1833 was Johanna van Hoorn uit Doornspijk in Doeveren
komen werken. Ze was enige tijd dienstmeid bij Scholte. Op 31 augus-
tus 1833 vroeg ze haar attestatie op, die haar werd geweigerd. Later
werd haar een brief nagezonden, waarin stond dat Jansje van Hoorn
wel zuiver in de leer was, doch in haar wandel "hoogmoedig, eigenzin-
nig, hardnekkig, wederstrevend tegen de billijke bevelen van haren
meester en vrouw, bedriegende en behelpende haar ,eelal met leuge-
nen, gevende daardoor ergernis in de gemeente en werpende daardoor
verachting op de belijdenis der waarheid". 117 Scholte verleende  even-

min attestatie aan J. van Eck, die tot de 24 manschappen behoorde die
op 3 juli 1833 geloofsbelijdenis bij Scholte hadden afgelegd. J. van Eck
had een onecht kind, dat hij eerst moest legaliseren, wat op 20 maart

m) Archief Hervormde Gemeente Genderen, Actenboek kerkeraad 1833-1862, augustus  1833.
'm') 0.#icieele Stukken, 57.
"') Branten, t.a.p., afl. Vill, 23.
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llH1834 gebeurde door te trourven met de moeder van dat onecht kind.
Op  15  augustus  1833  werd aan Maaike  van  Sitteren de toegang  tot

het Avondmaal gen'eigerd vanwege haar onchristelijk en zedeloos ge-
drag door het leven in -onwettige hu\velijksgemeenschap  en ze wenste
haar gedrag niet te wijzigen. Ze leefde namelijk samen met een Luther-
se arbeider. Ze kreeg daarom Keen uitkering. 119

De strenge tucht bracht Scholte in conflict met het classisbestuur.
Hendrik de Graaf wilde zijn kind laten dopen, maar hij was geen
lidmaat. Bovendien werd hij door Scholte vermaand de diensten bij te
wonen en thuis uit de Bijbel te lezen. Hij weigerde, toen hij daarover
weer eens was vermaand, met de "schrikkelijke betuiging, dat hij God
den hemel weI wilde laten behouden

Deze De Graaf werd voor rooms-katholiek gehouden, omdat zijn vader
dat was geweest. Omdat Scholte weigerde het kind te dopen, vroeg De
Graaf aan andere classispredikanten, wat nu te doen. Zij hadden De
Graaf "in zijn opzet gestijfd" en zeiden Scholte, dat hij het kind moest
dopen en "dat zij het niet zouden weigeren, al kwam er een Jood of een
Turk". Scholte betuigde dat, zolang hij gereformeerd,ras en de man zo
bleef,   hij   de   doop   niet zou toestaan.   Zo zou immers de doopbelofte
geminacht worden en "ongeloof en loszinnigheid- worden bevorderd.
Volgens De Graaf zou Scholte zelfs gezegd hebben, het kind maar in de
"Roomsche  Kerk" te laten dopen. Bij Scholte  King  kwaliteit  boven
kwantiteit. Uiteindelijk doopte ds. B. \·an Veen uit Aalburg het kind en
berichtte dit aan de kerkeraad van Doeveren-Genderen-Gansoyen.
Hierdoor werden de idealen van Scholte aangetast evenals de autonomie
van de gemeente. 120

Scholte k\vam in meer zaken in aamaring met het classisbestuur.
Weer stond handhaving van de heilige gemeente centraal. Op 31 okto-
ber 1833 werd in Doeveren een nieuwe kerkeraad gekozen, een nieu\ve
ouderling en diaken in plaats van Jan ran Alarsbergen en Jan Colijn.
Twee leden bleven, Jan Boll als ouderling en Teunis Boll als diaken.
Scholte, voorzitter van de kerkeraad, was het met de gang van zaken
niet eens en stelde als ouderling voor: Dirk Branderhorst en als diaken
Arie Verkuyl. Het eigenaardige was dat deze tlz·ee personen uit Gende-

11.1 t.a.P., 23.

"'3 \'an Diggelen, a.u·., 59.
1")  Archief Hervormde Gemeente Genderen, Actenboek kerkeraad 1833-1862,7 augustus 1834;
Bos. Archiejstukken, 11. 92
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ren kwamen. Scholte gaf als reden op "gebrek aan stof uit de gemeente
Doeveren". Dat wil zeggen dat er niet genoeg lidmaten waren om daar-
uit nieuwe ambtsdragers te benoemen. Toch had Doeveren het recht
om een eigen kerkeraad te kiezen en te bezitten.

Dit leidde tot protesten van de kant van Doeveren. Arie Boll, assessor

van de gemeente Drongelen en ex-ouderling, protesteerde als eerste.

Daarna protesteerden Lambert van der Kolk, Arie Boll, Arie en Corne-
lisi Baayens en Jan Colijn tegen de handelwijze van Scholte. Alen
schreef aan het classisbestuur, dat er in Doeveren wel acht geschikte
kandidaten waren, waartoe uiteraard de vijf ondergetekenden zich re-
kenden. Scholte schreef hierop aan het classisbestuur, dat Lambert van
der Kolk nog te jong was om toezicht te houden,Jan Colijn was als
diaken te kort geschoten, omdat hij vroeger de diakonale administratie
had verwaarloosd; Cornelis Baayens was geen lidmaat, omdat zijn attes-
tatie nog niet was binnengekomen, hoewel hij al geruime tijd in Doeve-

ren woonde en bovendien had hij bij de sluiting van zijn tweede huwe-
lijk de jeugd te veel drank geschonken, wat tot ongeregeldheden had
geleid, ja zelfs tot een gerechtelijk onderzoek. Ook L. van der Kolk was
erbij betrokken gen'eest. Arie Baayens was nog maar korte tijd lidmaat

en Scholte wist nog niet wat hij aan hem had. Arie Bollleefde in onmin
met het kerkeraadslid Jan Boll en had eens gezegd, dat men ten aanzien
van de kerkelijke tucht niet zo nauw moest kijken.

Uit deze kwestie blijkt, dat het ambt door Scholte zeer hoog werd
geacht. Ambtsdragers moesten onberispelijk in belijdenis en wandel
zijn, omdat ze een voorbeeldfunctie hadden. 12' Scholte bevestigde de

nieuwbenoemden ondanks classicale protesten. Hierop werden Scholte
en de kerkeraad van Doeveren geciteerd voor een buitengewone verga-

dering van het classisbestuur. Azlen wees erop, dat de oude rechten van
de gemeente Doeveren waren aangetast. Bovendien had Scholte c. s. de
bestaande wetten ozertreden. Deze opmerking vond Scholte een zware

"onverantwoordelijke- beschuldiging. Hij legde de kwestie voor aan het
Provinciaal Kerkbestuur, dat echter Scholte in het ongelijk stelde. De

benoeming werd omvettig rerklaard. De nieuwe kerkeraad nerd op 5
september gekozen, Jan van Marsbergen werd ouderling en de vroegere
tegenspeler A. Baayens diaken. Het conflict leidde tot een antipathie
tussen Scholte enerzijds en enkele Doeverense personen anderzijds. In

121) Branten, t.a.p.. afl. V, 198-201, Van Diggelen, a. w. 60.
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deze kwestie had Scholte de autonomie van Doeveren ondergeschikt
gemaakt aan zijn religieuze normen. Voor Scholte betekende autonomie
dan ook: bevrijd zijn van ingrijpen van bovenaf voor zover zijn religieu-
ze idealen werden benadeeld 122.

f. Confrontatie met burgerlijke autoriteiten

Scholte kwam ook in conflict met de burgerlijke autoriteiten, omdat
hij op 5 januari voor een door de weekse dienst de klokken liet luiden.
Scholte hield namelijk in verband met de heersende cholera bededien-
sten. Nu was het luiden van de klok slechts toegestaan, als er gevaar

dreigde voor overstromingen en omdat de dijken bij Doeveren op door-
breken stonden, leidde het klokgelui tot verwarring. De districtscom-
missaris van Waalwijk diende een klacht in bij de burgemeester en deze

legde Scholte een verbod op. 123 Hier botsten religieuze normen op-
nieuw met overheidsbelangen.

Scholte wilde de bevoegdheid van de kerkeraad c.q. de gemeente
vergroten, mits dit zijn idealen bevorderde. 1n feite King het ook om zijn
bevoegdheden. Dit bleek uit het voorstel van Scholte om het predikants-
tractement met een toelage van f  100 per jaar te verhogen. Hij voerde

als reden aan, dat bij een nieuwe vacature de kerkeraad niet gebonden
zou zijn aan de proponenten die door de classis werden voorgesteld.
Men kon dan zelf een predikant voorstellen. Daarom vroeg de kerke-
raad het zogenaamde alterum tantum aan bij de minister van Staat; dit
op basis van een van te voren gegeven toelage van f 100 door de gecom-
bineerde gemeente. Door het aanvaarden van die toelage werd Scholte
meer afhankelijk van de gemeente. Deze tractementsverhoging werd
soms door de minister verleend bij een goede religieuze motivatie. Op

12430 december 1833 verzocht men de koning om het alterum tantum.
Uit deze aanvraag blijkt tevens, dat Scholte niet tegen invloed van
hogerhand was, met name van de koning, mits deze de gereformeerde
godsdienst maar beschermde of bevorderde. Op 16 maart ging er nog

122) Branten, t.a.p., 203-204.
ul) Van Diggelen, a.u·., 61.
124) Archief Hervormde Gemeente Genderen, Actenboek kerkeraad 1833-1862. 30 december
1833. Het gemeentefonds in Genderen droeg f 25 bij, het kerkefonds aldaar f 40 en het kerke-
fonds in Doeveren f 35 aan de f 10().
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een tweede collectezakje rond in Genderen om de toelage van f 65 aan
Scholte te kunnen betalen. 125

Naast de genoemde godsdienstige motieven speelden ook psychologi-
sche aspecten een rol. Scholte had een polemische houding en een
dominerend karakter. Ook was hij niet altijd even tactvol, wat blijkt uit
de Doeverense kwestie. Zijn polemische houding kwam voort uit de
door Da Costa aan hem overgedragen gedachte, dat er een onoverbrug-
bare antithese bestond tussen gelovige christenen en de moderne tijd.
De geest der eeuw moest bestreden worden. Geloven was strijden en
gelovigen waren "krijgsknechten Christi".

Begin juni 1834 schreef W. Messchert, Rdv€ilman met Kohlbruggi-
aanse inslag, aan Groen van Prinsterer, dat Scholte geen drie maanden
predikant zou blijven zoals hij sprak en handelde. Dit werd mede126

veroorzaakt door zijn oncollegiaal gedrag.  In een brief aan H. de Cock
van  17 juni 1834 noemde Scholte zijn liberale collega's baiilpriesters en
de overheden leugenprofeten. 127 Hij noemde zijn collega's ook wel
'groffer of fijner leugenaars". Ds. T. van Spall, de praeses van het
classisbestuur, vond hij 'een hevige vijand van Gods volk" en C.W.
Pape werd door hem een "Gamaliel" genoemd, een farizeeer. 128 Door
deze harde taal verslechterden de onderlinge verhoudingen enorm. Vol-
gens Scholte kwamen zijn liberale collega's in opstand tegen God en
daarom noemde hij ze vrijzinnigen. 129 Met deze eigenlijk misplaatste

term - de vrijzinnigheid in de Hervormde Kerk moet geplaatst worden
in de tweede helft van de negentiende eeuw - bleek hij over een profeti-
sche blik te beschikken en viel hij een ontwikkeling aan die uitliep op
het modernisme in genoemde tweede helft van de negentiende eeuw.
Later zette hij Van Spall op een lijn met Voltaire en Diderot als bestrij-

130ders van de geopenbaarde waarheid. In zijn catechesatiepreken ont-
maskerde hij de leugens van de gezangenbundel tegenover de waarheid
van de Bijbel. 131

125) t.a.P.' 16 maart 1834.
126

) Holtrop, t.a.p., 76.
'2') Smits, a.w., Ill, 111-112, Scholte aan De Cock op 17 juni 1834.
128) Keizer, a. w., 285.
'm) De Reformatie, 1837, 11, 202 e.v.
tio) De Refor,natie, 1839, V, 83 e.5.
") Keizer, a. w., 283.
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g. Zinspelingen op eventuele afscheiding

Het is duidelijk dat Scholte zich in een kerk waarin de "kinderen van
Sion verdrukt en gehaat werden", niet thuis voelde.  In een brief aan H.
de Cock zinspeelde hij dan ook op een gescheiden kerk als vrij toe-
vluchtsoord. Toen H. de Cock was geschorst, vroeg Scholte hem:
". . hoe staat uwe gemeente onder dit geval? Is zij bereid om eenparig
met kerkeraad en kerkvoogden protest in te leveren tegen uwe afzetting
en zich onafhankelijk te verklaren van de Synodale Hervormde
Kerk. . . 7': 132 Hij schreef dat, als de kerkelijke besturen zich boven
Gods Woord stelden, het de roeping van de gemeente was om ze te

verwerpen, net als in de dagen van de Hervorming. Volgens hem had de
afzetting van De Cock gevolgen voor de "geheele Vaderlandsche Kerk"

Scholte was op de hoogte van de afscheidingen in Zwitserland, die
hadden geleid tot vrije kerken. In een brief aan de Koning verwees hij
naar A. Monod in Lyon,  die in  1832 om zijn "reformatorisch optreden"
was  afgezet  en een vrije gemeente had gesticht. Ook noemde  hij   N.
Roussel, die in St-Etienne met zijn afgescheiden gemeente bijeenkwam
in het "anders zo loszinnige Frankrijk". 133 De Cock was nog niet zo ver
als Scholte. Hij wilde nog steeds de kerkelijke weg bewandelen en
hoopte, dat de onbillijkheid van de schorsing in hoger beroep zou wor-
den erkend. 134

h. Scholtes reis naar Ulrum als versnellende factor

Het bezoek van Scholte aan Ulrum om er poolshoogte te nemen van
de situatie der "verdrukte broederen" bracht de affaire in een stroom-

135versnelling, aldus Mulder. De Ulrumse kerkeraad verzocht Scholte
te preken, maar de consulent, ds. N. Smith van Leens, weigerde op
formele gronden toestemming. De consulent had van het Provinciaal
Kerkbestuur strenge instructies gekregen. Scholte preekte toch op vrij-

dagavond en bediende er de doop. Een vrouw schreef later, door Schol-
tes prediking bekeerd te zijn.

Op zondagmorgen, 12 oktober 1834, weigerde de consulent opnieuw

m)  a. w., 334, Scholte aan  De Cock.
"11 Bos, Archiefstukken, iI. 315.
'") Holtrop, t.a.p., 74.
133
) Mulder, a.w.. 166.
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Scholte te laten preken, waarop er in de stampvolle kerk ongeregeldhe-
den uitbraken. Diezelfde dag preekte Scholte in de open lucht op een
stuk land achter de pastorie. Toen Scholte in de namiddag vertrok,
stond De Cocks besluit \,ast om zich met zijn gemeente af te scheiden.
Hierbij gaven Scholtes irnloed en de dramatische gebeurtenissen op  12
oktober 1834 de doorslag. Op maandag. 13 oktober 1834, legde De Cock
zijn kerkeraad een Acte van Afscheiding voor, die dezelfde dag nog
werd getekend. Een dag later volgde de overgrote meerderheid van de
gemeente. '86 De Hervormde Kerk \verd een valse kerk genoemd vann'e-
ge de onzuivere leer, de gebrekkige bediening van de sacramenten en
het ontbreken van de tucht. Hierarchisch had de Hervormde Kerk zich
gelijkgesteld met de Rooms-Katholieke Kerk, omdat onderzverping aan
\oorschriften en reglementen werd geeist zonder fundering in Gods
Woord. Alen wilde geen gemeenschap meer hebben met de Her,·ormde
Kerk. totdat deze zou terugkeren tot "de waarachtige dienst des Hee-
ren". De afgescheidenen baseerden zich op de drie Formulieren , an
Enigheid en de Dordtse Kerkorde. 137

i. De Afscheiding in Genderen-Doeveren

In september 1833 voorzag Pape, dat de classis Heusden door Scholte
weldra drie predikanten zou tellen die zich openlijk tegen de evangeli-
sche gezangen zouden verzetten. Mede  door de bemoeienis  van138

Scholte werd ds. Gezelle Aleerburg predikant in Almkerk en ds. J.  'an
Rhee in Veen. 139 Pas met de beroeping riin Van Rhee begon Pape in te
zien, hoe groot de orthodoxe infiltratie \Terd. Ondanks aanvankelijk
verzet van het classisbestuur rierd Van Rhee in \ieen beroepen.

Een tweede bron van ergernis roor Pape # as, dat Scholte regelmatig
bezoek kreeg ran orthodoxe personen.  in mei  1834 kwamen H. de Cock
en Kohlbrugge hem opzoeken. In diezelfde maand logeerde Van Velzen
bij hem, die in Leiden ook bij de club van Scholte had behoord. 140

Pape
berichtte zijn vriend Janssen ozer Scholtes contacten.

Het niet laten zingen van de gezangen, het niet stellen der vragen bij

1" i  Holtrop,  t.a.p., 76-79.
"- 1  Wormser.  7i"erken  zolang het dag is".   /jet  leren  l'an  //endrik de  ('ock,  66-69.
'Ai Bos, a.11'.. 1 222-223,4 september 1833.
Ill

i De Cast, a.u'., 82.
j.*J

j Keizer, a.il·.  423.
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de voorbereiding van het Heilig Avondmaal en de harde aanrallen ran
Scholte op zijn collega's in een kerkdienst leidden ertoe dat een classi-
cale commissie werd ingesteld, bestaande uit ds. A. van der Sloot van
Waspik,  ds.  B.  van  Veen uit Aalburg en ouderling  H. E. Verschoor,
burgemeester van Sleeuvvijk-De Werken.

Op 24 september 1834 verscheen de commissie in de kerk in Doeve-
ren en wees Scholte op de verplichting de gezangen te laten zingen. Op
de vraag waarom Scholte de vier avondmaalsvragen niet stelde, zei hij
dat de gemeente er tegen was. In Genderen werden ze voor de komst
van Scholte door sommigen beantwoord, terwijl in Doeveren ze door
iedereen werden beantwoord, "altijd en wel staande", aldus de vorige
predikant van Doeveren-Genderen, ds. Nanninga. 141 De commissie
verweet Scholte, de zondag voorafgaand aan het bezoek van de commis-
sie, stemming te hebben gemaakt in de gemeente tegen de commissie.

Ook werd hem verweten, smaad te hebben geuit tegenover zijn colle-

ga's. Tijdens de zitting was landbouwer Gijsbert van der Beek uit
Genderen de kerk binnengekomen en hij was gaan zitten in een van de
achterste kerkbanken. De commissie verzocht hem te vertrekken,
waarop Van der Beek zei: "We zullen het toch weI horen".

De gebeurtenissen in Ulrum doorkruisten de kerkelijke procedure
tegen Scholte en gaven het classisbestuur de gelegenheid om zich van
Scholte te ontdoen. Uit de gebeurtenissen in Ulrum bleek Scholte niet
alleen een overtreder van herkelijke wetten te zijn, maar ook een on-
ruststoker. Hoewel het classisbestuur Scholte schuldig oordeelde aan
het niet opgeven der gezangen en het niet stellen van de avondmaalsvra-
gen, werd het optreden in Ulrum de aanleiding tot een voorlopige
schorsing met behoud van tractement. Scholte moest wel de bij hem
optredende ringpredikanten voor hun diensten vergoeden. Het gedrag
van Scholte in Ulrum werd een misdaad van ergerlijke aard en boven-
dien geruchtmakend' genoemd. In de beruchte morgendienst van 12142

oktober  1834 in Ulrum had Scholte de consulent ds. Smith gedwongen,
hem de preekstoel af te staan in aanwezigheid van ds. H. de Cock en

zijn vrouw. Smith zei: -Dan werd ik in de onderbuik, dan in de deijen
zoodanig geknepen, dat ik niets anders konde denken, of men wilde mij
het leven benemen. Scholte, ziende, dat ik geheel bezweek, riep met

14X
1 Branten, t.a.p., all. VII, 26.

1423 t.a.P., afl. IX, 56.
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eene sterke stem: ruimte, ruimte, ruimte, en zoo werd ik uit de kerk
gesleept".

143

De schorsing van Scholte vond plaats op 29 oktober 1834. Diezelfde
avond verklaarde Scholte zich af te scheiden van het Hervormd Kerk-
bestuur, omdat het preken hem verboden werd. De kerkeraad besloot
hierop "eenpariglijk het gevoelen van de gemeente op te nemen" en zich
eveneens  af te scheiden.  Op 30 oktober ging men de gemeente  van

Genderen rond en op 31 oktober in Doeveren. Men King met een lijst
rond, waarop de gemeenteleden hun handtekening konden zetten. Het
grootste deel van de bevolking scheidde zich af. In Genderen bleef
aanvankelijk 4% van de bevolking hervormd of acht gezinnen. In Doe-
veren bleef 25% hervormd of vijf gezinnen. De onderwijzers van Gen-
deren en Doeveren, die ook koster waren, bleven wellicht henormd in
verband met hun broodwinning. 144

Tenslotte wordt getracht een verklaring te geven voor het ontstaan
van de Afscheiding in Genderen-Doeveren. In Genderen vooral was
een deel van de gemeente afkerig van vernieuwingen en gehecht aan de
gereformeerde leer. De aversie tegen de evangelische gezangen en de

avondmaalsvragen voor de komst van Scholte \vijzen op latente onvrede

met landelijke ontwikkelingen. Met name de rijke landbouwers Bran-
derhorst en Van der Beek verwoordden hun afkeer tegen de gezangen.

Toen Scholte kwam, paste hij zich aan. Hij liet de gezangen niet
meer zingen en stelde de avondmaalsvragen niet, hoewel hij later ver-
klaarde de kwestie bijkomstig te vinden. Door sterk te ageren tegen de

nieuwigheden won hij in grote mate het vertrourven van de bevolking.
Hoewel misschien een deel van deze protesten van de bevolking berust-
te op traditionalisme, wijst het gezelschap veeleer op een godsdienstige

opleving bij een deel van de gemeente. Ofschoon Scholte zich liever
niet vastlegde op een bepaalde kerkleer of kerkorde, werd in de Acte
van Afscheiding toch verwezen naar de Formulieren van Enigheid en
de Dordtse Kerkorde. Dit wijst enerzijds op invloed van de gemeente,
anderzijds was er zo een herkenningspunt voor de onterredenen en een
duidelijk program in eerste aanleg. Door zijn charismatisch optreden en
zijn orthodoxe preken wist Scholte zowel de notabelen als de klevne
luyden aan zich te binden. Dat Scholte en de gemeente eensgezind

1,3
3 Holtrop, t.a.p., 79.

:H j Van Diggelen, a. w., 65: Branten. t.a.p.. ail. IX, 57
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waren, blijkt ook uit wat de zeventienjarige H. van der Beek schreef
aan het Provinciaal Kerkbestuur  op 24 december  1834: de gemeente
had zich vrijwillig afgescheiden "zonder de eenige de minste inblazin-
gen van menschen" (Scholte). 145

Zeer belangrijk waren Scholtes contacten met enkele 'toongevers",
gezaghebbende leiders  met veel invloed. Pape noemde op  17 juni  1835
in een brief aan Janssen Gijsbert van der Beek, Arie Verkuyl en Johan-
nes Branderhorst "de drie vocalen van het gansche stuk", terwijl Schol-
te de "grondtoon" was. 146 Van der Beek was aanwezig bij het verhoor
van Scholte. Op 25 maart 1835 ging Scholte met zijn "vleugeladjudan-
ten" Joh. Branderhorst en Dirk Boll per stoomboot naar 's-Hertogen-
bosch, aldus Pape.

147

Van grote invloed was de houding van de kerkeraad, die Scholte

volgde en handtekeningen verzamelde. Zo verklaarde de ambachtsheer
C. van de Heuvel bij de herroeping van zijn handtekening, dat hij de
acte had ondertekend op "zeer dringend aanhouden en verzoek van
predikant en ouderlingen". De kerkeraad was wellicht zo gemotiveerd,
omdat Scholte had gezegd zich niet af te scheiden van de Hervormde
Kerk, maar van het Hervormd Kerkbestuur. De gemeente hield zo niet
op te bestaan en dus bleven de kerkelijke goederen aan haar toebeho-
ren, zodat de financiele gevolgen beperkt bleven. Het aantal overgeble-
ven hervormden lag eerst onder de vijftig, zodat men onder de ophef-
fingsnorm zat, Pape was verbaasd over de stellige wijze waarop de

afgescheidenen in Genderen-Doeveren spraken over hun kerken. 148

Zoals vermeld was het percentage afgescheidenen in Doeveren lager
dan in Genderen. Van invloed waren hierbij de reeds genoemde cultu-
rele verschillen. Genderen was meer bevindelijk-orthodox. \'olgens
Scholte bestond de kerkeraad van Genderen uit bekeerde mensen, maar
die van Doeveren slechts voor de helft. Ook moeten plaatselijke en
psychische factoren een rol hebben gespeeld, zoals Scholtes ingrijpen in
de Doeverense kerkeraad. Volgens Van Diggelen was Genderen meer
homogeen dan Doeveren. Genderen was geheel agrarisch en Doeveren
telde ook enkele vissers, hoewel  rond  1830 het verschil  niet  meer  zo

groot  was.
149

M J   Oj»ieele   Stukken.   97.
'*) Bos. Archie,fstukken, II. 324
14- ; a. u·., 11, 205.
148 ) \/an Diggelen, a.u'., 67, 70, 71.
14 j a. 11·., 94, 95.
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Een tweede verschil tussen Doeveren en Genderen was, dat in Gen-
deren de bevolkingsgroei  na 1800 enorm was,  terwijl die van Doeveren
stabiel bleef. Volgens K. Roessingh zou op de Veluwe de Afscheiding de
meeste aanhang hebben gekregen in plaatsen met een sterke bevol-
kingsgroei en Slicher van Bath komt voor gebieden in Overijssel tot
dezelfde conclusie. Een sterke bevolkingsgroei kon de sociaal-econo-150

mische spanningen doen toenemen, die weer een uitwerking hadden op

religieus gebied. De bevolkingsgroei kan een afscheidingsbevorderende
factor zijn geweest, maar heeft wellicht geen overheersende rol ge-
speeld. Zo had Emmichoven met een geringere bevolkingsgroei toch een
vrij hoog afscheidingspercentage: 30,2%. Almkerk had een hogere be-
volkingsgroei dan Emmichoven, maar een lager afscheidingspercentage:
20,2%.

Het ligt meer voor de hand om te wijzen op de invloed van de "toonge-
vers", Joh. Branderhorst en Gijsb. van der Beek in Genderen of Arie
den Dekker in Emmichoven, rijke landbouwers, die door hun grote
sociaal-economische in\loed een deel van de bevolking meetrokken.
Deze aantrekkingskracht was vooral zo sterk, omdat deze leiders en een
groot deel van de bevolking godsdienstig-cultureel eensgezind waren.
Uiteraard heeft de acte de presence van Scholte en Meerburg een meer
intensieve religieuze diepgang veroorzaakt.
Kortom, Scholte zaaide zijn ideeen in een cultureel goed toebereide
bodem, waar geografisch, conjunctureel en structureel-politiek bepaal-
de depressies overheen trokken. Het binnenhalen  van de oogst hing
evenwel af van incidenteel-plaatselijke factoren, zoals spanningen en
conflicten, persoonlijkheidsfactoren en de aamvezigheid van "toonge-
vers", de plaatselijke leiders.

§   4.    De  predikanteit   G. F.   Gezelle   Meerburg   eli   j.   vaii   Rhee:   orthodoxen

tegen verliclit-liberale,1

a. Gezelle Meerburg, muiter tegen \viI en dank

Op 20 oktober 1833 deed ds.  G. F. Gezelle Meerburg zijn intrede in
Almkerk, na bevestigd te zijn door zijn zwager ds. C.C. Callenbach uit
Nijkerk. Ds. Callenbach had in zijn bevestigingspreek er op gewezen,

15 a.w., 94.
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dat ds. Meerburg moest inroeien tegen de tijdgeest, die met de volgende
woorden werd gekenschetst: "dagen van afval, van ongeloof, van bijge-
loof, van Liberalisme, van Jesuitisme". In zijn intredepreek liet Meer-
burg duidelijk zien hoe orthodox hij was. Hij wilde vooral Jezus Chris-
tus prediken en zich houden aan de drie Formulieren van Enigheid. Hij
zinspeelde op het meningsverschil over de proponentsformule en koos
voor  "omdat". 1·lij wilde alle dwalingen en ketterijen weerleggen,  de
sacramenten van doop en avondmaal in goede orde houden en de tucht
toepassen. Hiermee stelde hij centraal; een zuivere prediking, goede

bediening van de sacramenten en handhaving  van de tucht. 151
De beroeping van ds. Meerburg had trouwens spanningen opgeroe-

pen in de gecombineerde gemeente Almkerk-Emmichoven. Er gingen
geruchten rond, dat een deel van de elite een andere predikant wilde en

de aanhangers van Meerburg hadden op de kerkdeur geschreven
"Meerburg alleen en anders geen'. De gemeente was dus verdeeld en er
waren waarschijnlijk spanningen tussen de wat ruimdenkende kerk-
voogdij  en de orthodoxe kerkeraad.  1 52 Toch  werd Meerburg beroepen.

De preken van Meerburg voorzagen in een behoefte. Hij trok volle
kerken. Uit de naburige dorpen Sleeuwijk, De Werken, Giessen, Rijs-
wijk, Andel, maar ook uit het wat verder weg gelegen dorp Klundert
trok men op zondag naar Almkerk vanwege de orthodoxe preken van

Meerburg. De kerk was op zondag zo vol, dat er soms zich wanordelijk-
heden voordeden. Ook had men buiten de kerk dranghekken opgesteld
om de massa's goed te leiden. De wekelijkse trek naar een ander dorp

wijst uiteraard op vervreemding. Ondanks zijn zachtmoedige en wat
bange aard kwam Meerburg in conflict met het classisbestuur van
Heusden naar aanleiding van het niet stellen van de avondmaalsvragen,
april-december  1834,  en  het niet opgeven  van de gezangen. 153 Zo\vel

burgemeester Duyser van Almkerk als ds. Pape waren van mening, dat

ds. Scholte uit Genderen zijn invloed liet gelden in Almkerk-Emmicho-
ven. Ds. Scholte stond in contact met de jonge Arie den Dekker, zoon
van de rijke landbouwer-burgemeester J. den Dekker uit Emmichoven.

Deze Arie den Dekker was in januari 1835 begonnen zijn pet op te
houden tijdens het zingen van de gezangen, wat getuigde van oneerbie-

digheid en in feite een protest was. Burgemeester Duyser gaf dit door

m) Rullmann, Ernst en vrede. Het lei'en ran G. F. Gezelle Meerbu,E, 10, 29.
"1 j   Van  kielden,   Hemnneringen  uit mijn jeugd,  z. p. Kollektie J. van Helden, Bergschenhoek.
1.

3 De Gast, a.u'., hoofdstuk IV.
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aan Pape in Heusden. Later verlieten honderden mensen de kerk, als
ds. Meerburg een gezang opgaf. In maart 1835 deden er zich vechtpar-
tijen voor in de kerk en de gezangboekjes waren weggehaald. Het ge-
zangbordje was met "zwarte verve uitgestreken". In juli 1835 besloot
ds. Meerburg, geen gezangen meer te laten zingen om de orde en rust
te herstellen in zijn gemeente. Het is duidelijk dat een deel van de
gemeente ds. Meerburg zo dwong de kerkelijke bepalingen te over-
treden. 154

b. Van Rhee beroepen in Veen

Op zondag, 1 september 1833, preekte ds. J. van Rhee van Biggeker-
ke op Walcheren in de Hervormde Kerk in Genderen, terwijl een
beroepingscommissie uit het vacante Veen aanwezig was. Hij liet er
geen gezangen zingen, wat Pape trouwens al wist, omdat hij met Van
Rhee samen in Leiden had gestudeerd en deze toen al tegen de gezan-
gen was. De Hervormde Gemeente in \/een beriep ds. J. van Rhee
daarna. Ds. Pape, ongerust geworden over de grotere invloed van ortho-
doxe predikanten in de toekomst, waarachter hij de hand van Scholte
zag, wilde met Van Spall, praeses van het classisbestuur, "difficulte-
ren" in de klassikale approbatie van Van Rhee. De laatste zou zich
moeten onderwerpen aan de regels en voorschriften betreffende de
gezangen en avondmaalsvragen.  Dit was dringend nodig "in het belang
der orde, der rust en der eenstemmigheid in onze gemeenten, die reeds
al te veel door ketterjagt en Paleologie. . . . beroerd zijn. . .". 155

Adviseur Janssen van het departement van Eredienst deelde Pape
mee, dat de klassikale approbatie wel kon worden uitgesteld. Dan kon
men ondertussen inlichtingen inwinnen over de preekbeurt van Van
Rhee in Genderen en zijn optreden in Biggekerke. In de brief aan het
classisbestuur van Walcheren schreef men, dat er in Veen al zo'n
veertig gemeenteleden geen gezangen meer zongen.

Hier was de invloed van Scholte merkbaar.  Pape had op 12 april  1834
aan het Provinciaal Kerkbestuur geschreven, dat sinds de komst van ds.
Scholte het gebruik van de gezangen afnam, met name in Veen. De
orthodoxe predikant Moorrees in Wijk liet wel de gezangen zingen,

154

) a. w., 98-100.

"s) Bos, Archiefstukken, 1, 222,223.
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maar dan slechts 66n versje uit gezang 92 of 93.156 Wat zou dat moeten

worden, als Van Rhee predikant in de classis zou zijn. Het antwoord157

van de classis Middelburg was deprimerend. Van Rhee was een voor-
vechter van de "Dordtsche regtzinnigheid"; hij liet geen gezangen zin-
gen, las geen avondmaalsvragen en vierde zelfs geen Goede Vrijdag. Op
20 februari  1834 gaf het classisbestuur van Middelburg hem een attest
van goed zedelijk gedrag, want hij had beloofd "dat hij zich nimmer
meer door niemand waar ook, zou laten verleiden tot de overtreding van

kerkelijke wetten en verordeningen". Nadat Van Rhee voor het classis-
bestuur van Heusden had beloofd de kerkelijke regels in acht te nemen,
approbeerde dit college het beroep van Veen op Van Rhee.

Janssen vond echter, dat het classisbestuur "een halve maatregel
had genomen en te slap was opgetreden. Men had ook nalatige kerke-
raadsleden en eventueel gehele kerkeraden moeten aanpakken "waarin
de bedorven zin de overhand heeft". Slechte kerkeraden doen immers
slechte beroepen. Natuurlijk zou de Staat de kerkelijke besturen steu-
nen, maar men moest niet verwachten, dat de Staat zelf optreedt als
partij in kerkgeschillen, omdat het burgerlijk gezag zich daarvan dient
te onthouden. 158

Pape kreeg dus carte blanche van Janssen en een
aansporing om harder op te treden.

Ds. J. van Rhee was er niet zo zeker van, dat de Koning het beroep
van Veen zou approberen. Hij bezocht met de burgemeester van Veen
R. Ambrosius, zelfs mr.  C. M.  van der Kemp advocaat in 's-Gravenha-
ge, om deze te raadplegen. De kerkeraad vroeg de Koning om het beroep
zo spoedig mogelijk te approberen, wat inderdaad gebeurde na rijpe
overweging en uitdrukkelijke vermaning'. 159

c. Opschudding bij de intrede van Van Rhee

Op 6 juli 1834 deed Van Rhee zijn intrede in \/een en zorgde al
meteen voor grote opschudding in de classis Heusden. Het classisbe-
stuur vroeg aan enkele predikanten die de intrededienst hadden bijge-
woond, wat er waar was van al die boze geruchten. 160

156
) Archief Hervormde Kerk, Register van correspondentie classis Heusden 1833-1845 (im.nr.

119),  12 april 1834.
"') t.a.p.,20 december 1833, brief classisbestuur Heus(len aan classis Nliddelburg
'se) Bos, Archiefstukken, 1, 225.
'59) Smits, De Afscheiding van /834, Vi, 175, 176.
160) Archief Hen·ormde Kerk, Register van correspondentie classis Heusden 1833-1845 (in v. nr
119). 15 juli 1834.
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Ds. J.  Leyds van Babvlonienbroek schreef hierop, dat Van Rhee bij
het opgeven van het gezang had gezegd genoodzaakt te zijn "enige
verordeningen der hedendaagse zogenaamde Gereformeerde Kerk op te
volgen". Het opgeven van gezang 92: 1 gebeurde zo zachtjes, dat bijna
niemand hem kon verstaan en daarna smeet hij het gezangboek met
gemaakte verontwaardiging van zich en ging erop zitten. Ook had hij
gezegd, dat zogenaamde broeders hem hadden verhinderd de verborgen-
heden van het Evangelie rechtzinnig te verkondigen.

Het classisbestuur werd op een lijn gesteld met de "Alexanders de
kopersmits", die hem zoveel kwaad hadden berokkend, dat men wel
moest bidden: "Verlos ons zan die bozen". Hij, oprecht dienaar Christi,
was verdrukt, vervolgd, belogen en belasterd. Uiteraard veroorzaakte
de preek van Van Rhee grote sensatie in Veen en omgeving en grote
verbijstering bij zijn collega's.

Ds. P.B.A. Boeser van Andel had slechts een deel van de dienst
bijgewoond, omdat hij ramvege de hitte de kerk had verlaten. Boven-
dien had hij slechts een staanplaats onder de preekstoel weten te be-
machtigen vanwege de drukte en ook vond hij de preek ongepast. Van
Rhee had gezegd dat de "leeraars der leugen en der waarheid nog uit
eene en dezelfde schatkist betaald" \\·erden, woorden "zo rerguizend en
vernederend, dat ze mij immer onvergetelijk zullen zijn, en waaruit
men  genoeg kan proeven  A·at het eigenlij ke oogmerk van deeze heeren
is": Scholte en Van Rhee.

De derde collega die verslag uitbracht \vas ds. E. Spoor van Rijs\\ijk
Hij zei dat Van Rhee de leden van het classisbestuur had uitgemaakt
voor Achitofels, die medebroeders hadden moeten zijn, maar vijanden
waren geweest. Ze ivaren "vijanden van de waarheid". Ze hadden aller-
lei laster en leugentaal gesproken om hem, J. van Rhee, in een hatelijk
daglicht te stellen, maar "zij hebben niets rermogt. . .  vant God   'as
met mij, Die heeft eene haak gelegd in hunne neuzen, Die heeft de
Achitofels raadslagen verijdeld en de Alexanders de Kopersmits hunne
aanslagen tot Zotheid gemaakt". 16' klen kan dan ook niet zeggen, zoals
F. L.   Bos  beweert,  dat  \'an  Rhee  zich  aan zijn belofte heeft gehou-
den. 162 De intredepreek had een provocerend karakter.

16/ ) Archief Her ormde Kerk, Ingekomen brie\·en classis Heusden 1816-1850 (im·.nrs. 63-80h
brief van ds. Le,·(is op 21 juli 1834, ,·an ds. Boeser op 22 juli, \·an ds. Six)or op 21 juli.
162) Bos, De verworpen vriend Johannes ,·an Rhee, in Kruisdragers. 15.
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d. Een godsdienstige opleving

Het was duidelijk dat Scholte er een medestander bij had, die hij een
vriend voor de eeuwigheid noemde. De oudere Van Rhee leek in enkele
opzichten op Scholte. Ook hij ver\\ekte sensatie door zijn manier van
optreden en begon aan het begin van zijn werk in Veen met een nieuw
notulenboek als teken van een nieuw geestelijk begin. Van Rhee had
veel contacten met Scholte en logeerde weI bij hem, zoals Pape meldde
aan Janssen op 31 december 1834. Door zijn methodistische, emotione-
le wijze van preken stroomde het publiek toe.

Pape schreef: "Als hij gepredikt heeft, fladdert zijn bef als een nat
lapje om den heeschen gorgel en het zweet gutst hem van het aange-
zigt". Er werd door de "gruwzame voorstelling van dood en eeuwigheid
zo gesnikt en gehuild" dat hij niet meer te verstaan was en een psalm
liet  zingen  om de gemoederen tot bedaren te brengen. Pape legde  dan
ook een relatie met de opwekkingsbeweging van omstreeks  1750.163 De

kerk van Veen was bij de aanvang stampvol en dan stonden er nog
honderden buiten de kerk om naar zijn preken te horen.

e. Reactie van het classisbestuur

Op 24 september 1834 schreef het classisbestuur aan Van Rhee over
zijn onruststokerij tegen de kerkelijke wetten. Hij moest zich schrifte-
lijk verantwoorden over zijn gebrek aan eerbied ten opzichte van de
gezangen, het niet stellen van de avondmaalsvragen en over zijn gedrag,
dat blijk gaf van "eene rampzalige scheurziekte", zoals bij de intrede al
bleek. Binnen veertien dagen verwachtte men antwoord. Wegens ziek-
te kon Van Rhee pas op 14 oktober antwoorden. Van Rhee gaf toe twee
keer geen gezangen te hebben opgegeven, een keer bij een preek over de

Heidelbergse Catechismus en een keer bij de viering van het Heilig
Avondmaal. De avondmaalsvragen waren niet aanwezig. De beschuldi-
ging van een rampzalige scheurziekte vond hij "volstrekt fals en on-
waar". "Van alle scheurmakerij is mijne ziele afkeerig, gelijk ik wars
ben van alle onrust en verdeeldheid". 164

163) Bos, Archiefstukken, II, 182-184, Pape aan Janssen.
164) Archief Hervormde Kerk, Ingekomen brieven classis Heusden 1816-1850 (inv. nr. 72), 14
oktober 1834.
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f. Doeleinden \ an \'an Rhee

Wat wilde Iian Rhee nu eigenlijk? Hij had zijn belofte tegenover het
classisbestuur al rerbroken voor de schorsing van Scholte plaatsvond.
in december \\·ilde hij het kind van Dirk van Wijnen niet dopen, omdat
de ouders geen lidmaat naren en geen getuige wilden meebrengen, dus
hij stond op hetzelfde standpunt als Scholte tegenover de kinderdoop.
Het is aannemelijk, dat Scholte in zijn gesprekken met \/an Rhee de
laatste hiertoe had o,ergehaald. Dirk ran Wijnen had het classisbe-165

stuur ingelicht over de doopkwestie en op 29 december 1834 schreef
Van Rhee een brief aan het classisbestuur, ondertekend door de gehele
kerkeraad. 166 Hij betoogde, dat slechts de kinderen der gelovigen ge-
doopt werden. Als er een getuige van onbesproken gedrag aamrezig is
die de \'ragen beantwoordt, mag het kind ook gedoopt worden. Hij ;vi Ide

niet afirijken ran de Formulieren w an Enigheid. "waartoe ook het For-
mulier des doops gerekend moet  \orden te behooren- 167

Toch schonden Scholte en Van Rhee een ge\\oonterecht met de
weigering te dopen, want in orthodoxe kringen ,\'as het gebruikelijk dat
elk kind zonder bezKaar gedoopt werd. 168 Er zou later dan ook protest
worden aangetekend door een deel der afgescheidenen.

Op 3 januari 1835 schreef het classisbestuur aan Van Rhee, dat de
doop eenes kinds als inlij\ing in de gemeente van Christus beschouwd,

de hoofdzaak, en het al of niet godsdienstig gedrag of belijdenis der
ouderen, eene bijkomende omstandigheid uitmaakt. . . '. Van Rhee
mocht het dopen niet afhankelijk maken ran het al of niet aan.ezig zijn
van getuigen. Volgens de liturgie moet de doop bediend worden -om het
even of hunne ouderen al dan niet belijdenis hebben afgelegd". Alen
ver\\·ees naar het dc,(,pformulier, Haarin stond dat -de kinderen als
erfgenamen ran het Rijk Gods behooren gedoopt te worden, dat de doop

in de plaats ,an de besnijdenis gekomen is. . De letter en geest der
oude liturgie strijdt dus . tegen u Izeri'. meening".169 Net als

wsj Bos. Archiehtukken. 11,183, Pape aan Janssen
166

) De hervormde kerkeraad in \ een \1 kis samengesteld uit: de ouderlingen H. \'crbeek en 1..  Ian
Rijs,\·ijk en de diakenen A. Duvser en .4 t llc,oft
16-j  Archief Hen·ormde  Kerk,  Ingek(imen  brie,·en  classis lieusden 1816-1850 (in\.nr.  723,  27
december 1834,
168) Becker, liet een'ige heimiree C:hiliasme en sektarisme, een hist<)risch-5(K'101('}glsche studie.
132.
169

) Archief Her,·ormde Kerk,  Register s·an corresix,ndentie classis Heusden 1833-1845 ( im.nr
119), 3 januari 1835, het classisbestuur aan \'an Rhee.
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Scholte rerliet \/an Rhee de volkskerkgedachte en streefde naar een
onafhankelijke gemeente van gelovigen. Beinvloed door Scholte, paste
hij de leertucht toe op een persoon, die hij onder censuur stelde en
vermaande hem zich van de tafel des Heeren te onthouden".

g. Het adres van Van Rhee en Aleerburg

In 1835 zou de Synode bijeenkomen en tal van predikanten hadden
een adres bij haar ingediend, waaronder ds. R. Engels c.s., A Rutgers
c.s., J.  Le Roy, A. Brummelkamp,  S.  van Velzen en ook Van Rhee en
Meerburg. De twee predikanten schreven de Synode, dat ze de afgezet-
te predikanten Scholte en De Cock niet voor "dweepers en bedervers
der gemeente" hielden. De adressanten wilden op "eene wettige, moe-
dige en rondborstige wijze" de belangen van de Her\·ormde Kerk dienen
en de waarheid vervat in de Formulieren van Enigheid, verdedigen. Ze
vroegen de Synode te verklaren, of genoemde Formulieren "al of niet in
alles met Gods heilig Woord" overeenkwamen en stelden dus weer de
proponentsformule ter discussie. Bovendien rroegen ze de Synode te
verklaren, dat alle predikanten in de "Gereformeerde Kerk" in de leer
en de tuchthandhaving verplicht waren te handelen overeenkomstig de
genoemde Formulieren. Tenslotte wilden ze ontslagen \vorden van de
verplichting de gezangen op te geven en de avondmaalszragen te stellen,
omdat hieruit ergernis en verwarring zou ontstaan in de gemeente.

Kortom,  in  dit op  1  juli 1835 verzonden adres ,vilden de adressanten
eerherstel \·an de gereformeerde leer door afschaffing van de leervrij-
heid en door de bevoogding van borenaf te stoppen. 17() Te\ens blijkt,
dat de autonomiegedachte in dienst stond van het stre,en naar emanci-
patie bij deze twee predikanten. De liberale collega's moest het zzrijgen
worden opgelegd.

Het ging niet alleen om de verdediging zan de plaatselijke kerk, maar
tevens om eerherstel op landelijk nheau. \'an Spall suggereerde dan
ook,  dat de adressanten andersdenkende predikanten  r\ilden  verrolgen.
Volgens  leerburg was dit niet het geral. Alaar Van Spall was van
mening, dat de nieuwe "secte" heerszuchtig van aard nas. 171  Aleerburg
en Van Rhee zagen een nauK'e relatie tussen Kerk en Land. \'roeger

I.
3 Rullmann,  Ernst en i'rede., 99-101.

'-2) De Gast, a.u'.. 104.
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was Nederland de zetel der zuiverste waarheid en oprechte godsvrucht.
Net zoals Israel was Nederland door God uitverkoren en Hij had na de
hevigste vervolgingen het licht op de kandelaar geplaatst. Waar God
werd gediend, was Zijn zegen merkbaar. In dit adres ging het ten
diepste om het herstel van "Neerlands Israel". 172 Deze actie werd
uiteraard sterk gestimuleerd door het grote succes, dat deze predikan-
ten hadden bij hun gemeente.

h. Reactie van de Syn *le

Op 14 juli 1835 schreef de Synode, dat het adres naar inhoud en
vorm "hoogst onvoegzaam" was. Het verzoek werd afgewezen en de
Synode trad niet in dialoog met de adressanten. Het Provinciaal en
classicaal kerkbestuur kregen het adres toegestuurd met het verzoek
daarmee naar de bestaande verordeningen te handelen. 173 Janssen
schreef aan Pape dat de vier "snaken" Meerburg, Van Rhee, Brummel-
kamp en Van Velzen volgens de Synode op gelijke wijze moesten wor-

den aangepakt. "De classicale besturen zullen van deze mannen vorde-
ren een stellige verklaring van hun gehele onderwerping en bij gebreke
daarvan hen aangeven bij de Provinciale Kerkbesturen om tot hun
afzetting te procederen, dus niet suspenderen, tenzij andere motieven
zich daarbij voordoen". 174 De Synode en Janssen hozen dus tot genoe-

gen van Pape voor de harde lijn. Pape was blij, dat de Synode de

orthodoxe "quiisten" niet tegemoet was gekomen. De Synode heeft -in
mijn geest gehandeld", schreef hij Janssen.

i. De breuk

In tegenstelling tot Van Spall, die het Provinciaal Kerkbestuur wilde
inschakelen, wilde Pape zelf tot actie overgaan. "Als Van Rhee en
Meerburg zich niet onderwerpen, dan schorsen wij hen", schreef hij.
"Gelukkig dat het niet laten zingen der gezangen door beiden genoegza-
me punten van beschuldiging oplevert". 175 Bovendien hadden beide

predikanten met Meerburgs zwager ds. Callenbach een oefening van

m) a.w., 86-87.

m) Rullmann, Ernst en vrede, 99-102.
174

) Bos, Archiefstukken. Il, 408-409.

17:) a.w., II, 408-409.
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Scholte in Sprang bijgewoond. Dit alles gaf genoeg aanleiding ze voor
een classicale commissie te dagen en "als het naar mijn zin gaat, dan
gaan zij den weg van Scholte op'. Waarom wilde Pape zo doortastend176

optreden? Hij zag hoe de invloed van Scholte toenam en dat zijn oefe-
ningen honderden, ja duizenden belangstellenden trokken. Hij wilde
rust in de kerk brengen door de tegenstanders te isoleren en aan te
pakken. De oefeningen in de open lucht zouden dan wel vanzelf ophou-
den, want de gure lucht, de modder en de proces-verbalen in quadruplo
zouden hun werk wel doen. 177

Pape verwachtte, dat door optreden van

politie en justitie de Afscheidingsbeweging vanzelf zou doodbloeden.
Pape wilde niet alleen de tegenwerkende predikanten schorsen, maar

ook de onwillige kerkeraden aanpakken, zoals de kerkeraad van het
naburige Sprang, die een ondertekende verklaring had afgegeven tegen
de gezangen te zijn. 178

Van Rhee en Meerburg werden voor een classicale commissie ge-
daagd op 26 augustus 1835. Ze bleven bij hun eerder ingenomen stand-
punt. Ze erkenden, de gezangen en de avondmaalsvragen niet meer te
gebruiken en de dienst van Scholte te Sprang te hebben bijgewoond.
Uiteraard werd Van Rhee fijntjes herinnerd aan de belofte gedaan
tegenover het classisbestuur. Deze zei de belofte te herroepen, omdat
hij die belofte "uit zwakheid" had afgelegd. Hij verwees naar artikel 32
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, "dat niemand mijn conscientie
binde".

In een brief van  1  september  1835  aan het classisbestuur wees  Van
Rhee op het feit, dat de gehele kerkeraad en een "niet onaanzienlijk
getal personen", waaronder de burgemeester, leden van het gemeente-
bestuur en de kerkvoogden geheel vrijwillig een verklaring tegen de
gezangen hadden getekend. Alleen de voorzanger zong nog de gezangen
"tot grote ergernis, ontstichting en droefheid van vele der kinderen
Gods". 179

Hij verwees naar de Synode van Dordrecht van 1618,1619, waar was
bepaald geen nieuwe gezangen in te voeren. Hij betwijfelde het schrif-
tuurlijk karakter van de gezangen. Hij, als herder, mocht zijn schapen

176) a.w., 11, 418.
'--) a.u'., II, 412.
175) a.u'., li, 408.
m-') Archief Hervormde Kerk, Ingekomen brieven classis Heusden, 1816-1850 (im·.nr. 72 , 1
september 1835.
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niet verstrooien. Zij zijn immers het "erfdeel des Heeren". Hij citeerde
Da Costa, die de "mengeling van Evangelische en onevangelische ge-
zangen" vergeleek met een -giftkelk". De Heilige Geest had Van Rhee
doen besluiten 'om Keen heerschappij te voeren over het erfdeel des
Heeren".

De avondmaalsrragen had hij niet gelezen omdat "verzekerde en
geoefende rromen, wie de Hoogheid des Heeren op de ziele \reegt"
tegen dat "beslissend antwoorden' waren in zulke heilige zaken. De
rragen leken wel op de biecht. De ergernis van het classisbestuur werd
door Van Rhee vergeleken met die "der goddelozen die zich ergeren aan
de verkondiging... san Gods onfeilbaar getuigenis, wanneer het tot
zielsontdekking en bevindelijk wordt voorgesteld"

Hij verdedigde Scholte, die Keen onruststoker was, maar het herstel
wilde van de ware Gereformeerde Kerk. Hij betuigde spijt, zo lang door
"Lleselijke redeneringen" gervacht te hebben met de verklaring, dat de
Hervormde Kerk zo diep vervallen was sinds de invoering van het Re-
glement van 1816 en de proponentsformule. Handharing van de orde,
rust en vrede ging gepaard met de -verloochening van de Eeuwige
Waarheid, met het doordrijven ran menselijk gezag.

180

Janssen had gelijk met zijn bewering dat \/an Rhee en Meerburg niet
te overtuigen ,varen. C)ok Pape schreef, dat ze "het verlies van hun

ampt" zochten. De kerkeraad van Almkerk verklaarde, achter Meer-
burg te staan - op een diaken na, D. Koekkoek. Naar de Veense kerke-
raad was een classicale commissie afgevaardigd naar aanleiding van het
verzoekschrift betreffende de gezangen. De kerkeraad van Veen ver-
klaarde unaniem, zich niet aan de \'erordeningen omtrent gezangen en
rragen te houden. Zowel in Veen als Almkerk betuigde men, uit eigen
beweging te handelen. Ook de Almkerkers zeiden, dat "de opzieners
geene heerschappij mogen voeren  orer het erfdeel des Heeren". 181
Alenselijke wetten konden de conscientien niet binden.

Uit de verklaringen ran \'een en Almkerk komen drie aspecten naar
voren.  I. De constatering ran bevoogding door de hogere bestuursorga-
nen, begonnen met de invoering van het Reglement van 1816. In feite
werd het hierarchische systeem aangevallen, omdat daardoor de gere-
formeerden in hun rechten .frden beknot. Hierdoor was de waarheid

180) t.a·P·' 1 september 1835, Van Rhee aan het classisbestuur.
"') De Gast, a. w., 109.
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in het gedrang gekomen. 2. Het beroep op het geweten, waarbij het
culturele aspect werd gesteld tegenover het sociaal-structurele aspect.
Men verzette zich tegen het ontbreken van culturele vrijheid. 3. Alen
stelde, dat Veen en Almkerk hun eigen inbreng hadden gehad en niet
waren gebruikt door hun predikanten. Predikanten en gemeenten wa-
ren eensgezind.  Uit de brief van Van Rhee blijkt de invloed van enkele
bevindelijken of "geoefende vromen- Orthodoxie en bevinding gingen
samen in het verzet tegen het rationeel modernisme.

Een opvallend verschil tussen de situatie in Veen en Almkerk was,
dat in Veen de notabelen tegen de gezangen waren, terwijl in Almkerk
de elite verdeeld was. Veen was godsdienstig meer homogeen, terwijl
men qua beroepsbevolking juist meer heterogeen was; er waren land-
bouwers, vissers en kleine handelaars.In Almkerk was een deel van de
elite liberaal of gematigd orthodox en voor de gezangen, terwijl de
bevolking vooral agrarisch was georienteerd. Het verzet in Veen was
uiteraard sterk gestimuleerd door Van Rhee, maar Veen was al lang
tevoren zeer bevindelijk-orthodox gezind.

In Genderen waren niet alleen de lagere bevolkingsgroepen bevinde-
lijk-orthodox, maar ook het overgrote deel van de elite.

In Almkerk, gesitueerd in het midden van het gebied, was een deel
van de elite modern-liberaal georienteerd, wat in Werkendam ook zo
\vas. De liberale aannemers en landbezitters kwamen door hun positie
in aanraking met de Hollandse zakemvereld en stonden open voor ver-
nieuwingen. Deze vernieuwingsdrang vond men ook in de stadsgebie-
den Woudrichem en Heusden, waar een burgerelite de bestuurlijke
touwtjes in handen had.

De geschetste sociaal-economische positie hield verband met de geo-
grafische situatie. In het oosten zetten isolement en agrarische samen-
leving een duidelijker stempel op de bevolking dan in Werkendam,
waar door de ligging aan de Biesbosch een grotere economische bedrij-
vigheid kon ontstaan.

Uiteraard stimuleerde de aanwezigheid van fanatieke predikanten de
godsdienstige opleving in sterke mate, vooral in hun standplaats. In
naburige dorpen, zoals Eethen en Babylonienbroek, bleef de elite raak
hervormd.

Hoe complex de situatie was, blijkt uit het geval Doeveren, waar
Scholte minder aanhang kreeg, omdat er zich door Scholtes ingrijpen
autonomieconflicten voordeden, die in feite ontstonden vanwege een
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verschil in godsdienstigheid. Plaatselijke spanningen en conflicten
kunnen dus grote invloed uitoefenen.

Concluderend kan gezegd worden, dat door een star vasthouden aan

reglementen die de autonomie van de kerk aantastten op plaatselijk
niveau, een reeds bestaande culturele vervreemding werd vergroot  en
uitgediept, mede door de felle houding van \/an Rhee en Scholte. Ze
stimuleerden een godsdienstige opleving, die ook impulsen kreeg door
geografische en economisch-conjuncturele factoren, waardoor het zelf-
bewustzijn op godsdienstig gebied werd vergroot. Door een appal te

doen op het geweten in naam van de Waarheid werd een scheiding der
geesten bewerkstelligd. Jammer genoeg schiep het classisbestuur, bein-
vloed door de hogere instanties, geen overlegsituatie maar versterkte de
formele gezagverhoudingen uit angst voor een uitbreiding van de geest
van verzet. Pape was bang. Hij schreef aan Janssen: De spanning
neemt toe en de brutaliteit leest men de sectarissen uit de ogen". 182 Hij

hoopte dat het Provinciaal Bestuur snel zou handelen, omdat anders
alles zou misgaan. Hij vroeg Janssen, het genoemd bestuur aan te
sporen tot -fermiteit". 181

Op 7 oktober 1835 stelde het Provinciaal Kerkbestuur een commissie
in tot nader onderzoek en op 24 november 1835 werden Van Rhee en
Meerburg ontzet uit hun ambt. Ze hadden door hun adres aan de

Syno(le vele 'brave, werkzame, nuttige" predikanten verdacht gemaakt.
"

Ze hadden de gemeente wan een "wezenlijk genoegen beroofd door

geen gezangen te laten zingen en hiermee het besluit van de Syn *le van
Zuid-Holland in  1808 in Breda gehouden, overtreden. Ze behoorden tot
diegenen die "trreedragt, secten en muiterij.   . . begeeren aan te rigten"
en werden daarom ontzet uit hun ambt. 184

j. De Afscheiding in \/een en Almkerk-Emmichoven

Op 4 december 1835 schreef de kerkeraad van Veen, dat ze hun
onderwerping aan het classisbestuur en de hogere besturen opzegden
en zich aansloten bij de -\rare gereformeerden op grond van artikel 28
van de geloofsbelijdenis, zich vrijwillig onderwerpend aan de bepalin-

182) Bos, Archiefstukken, 11, 493, Pape aan Janssen.
m) a.w.,4 september 1835.
184) Rullman, Ernst en rrede, 116-121.
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gen van het Syno(le Nationaal in 1618-1619 te Dordrecht". De regle-
menten betreffende de gezangen en vragen streden met "eene zuivere
verkondiging des Evangelies", waren niet wettig en niet gegrond op
Gods Woord. 185

Net zoals de Genderense en later de Almkerkse kerkeraad scheidde
men zich niet af van de kerk, maar van het kerkbestuur. In artikel 28
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis werden als kenmerken van de
ware kerk genoemd: "de reine predikatie des Evangelies. . . ,d e reine
bediening der Sacramenten" en de handhaving van de kerkelijke tucht.

De ontwikkelingen in Veen na de afscheiding van de kerkeraad zijn
zeer interessant. Op 14 december schreef Pape aan Janssen, dat in
Veen het grootste deel van de bevolking zich afscheidde. Geen tien
gezinnen zouden overblijven.  Hij  hon dit niet anders verklaren dan door
de invloed van Scholte. Van Rhee was in oktober een tijd op reis
geweest, zodat de kerkdiensten waren vervallen. Deze vreemde situatie
duurde enkele weken en sommigen kregen hun aarzelingen ten opzich-
te van Van Rhee. Maar Scholte was er geweest, "die de hoofden op hol
heeft gebragt': 186 Op 15 december had de burgemeester van Veen zijn
kussens  uit  de kerk laten weghalen  en de kerkdiensten  op  6  en  13
december, waarbij ringpredikanten voorgingen, had hij niet bijge-
woond. Op 31 december 1835 schreef Pape, dat Veen weifelde. Er
waren zo'n 40 8 50 afgescheidenen, waaronder een kleermaker, die
Pape een felle brief had geschreven, waarin hij de afzetting van de
predikanten vergeleek met het verdrijven van de profeten door Israel en
die Jesaja citeerde.

In Almkerk werden na de afzetting van ds. Meerburg de oefeningen
druk bezocht, waarbij Jan de Jong, zoon van assessor H. de Jong, de
leiding had. Op 7 december hielden 40 A 100 personen een oefening ten
huize van Jan de Jong. In Emmichoven werden oefeningen gehouden
onder leiding van A. den Dekker, zoon van burgemeester J. den Dek-
ker, in wiens huis een groep van 40 personen bijeenkwam. Op dat
moment waren de oefeningen niet meer binnenkerkelijk.

Meerburg schreef later, dat hij en de beide ouderlingen zich voegden
bij de "Gemeente welke de Heere aanvankelijk uitgeleid had". 187 Dit

18') Archief Hervormde Kerk, Ingekomen brieven classis Heusden 1816-1850 (inv. nr. 72), 4
december 1835.
186) Bos, a.w., Il, 509, 14 december 1835, Pape aan Janssen.
187)  De Gast, a.w..  117.
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schrijven ran Aleerburg en beide ouderlingen - de halve kerkeraad -
z'ond plaats op 21 december 1835. Officieel scheidde een groot deel van
de gemeente zich af in september 1836.

ln de volgende paragraaf zal de groeps,orming en de fasering in het
proces r·an afscheiding worden beschreven. Vooral zal onderzocht n'or-
den, welke belemmeringen optraden bij het genoemde proces.

§   5.    De  Afscheiding zet door ondanks landeli/ke en plaatselijke belemme-

ri,igen

In deze paragraaf zal  orden nagegaan, hoe de kerngroepvorming is
verlopen in de rerschillende dorpen. Door onderscheid te maken tussen
initiatiefnemers en volgelingen krijgt men een beter beeld van de motie-
ven \,an de afgescheidenen en \an het karakter van de be\\'eging

a. De regionale uitstraling van Scholte

Uit de omringende dorpen sloot zich een aantal personen bij de
gemeente van Scholte in Genderen aan. Hierdoor isoleerden ze zich van
hun dorpsgemeenschap, te meer omdat het meestal om een klein groep-

je ging. Het betrof zeer gemotiveerde personen, die de oefeningen ran

Scholte niet alleen hadden bezocht, maar ook hun handtekening had-
den gezet onder een Akte van Afscheiding. Van november  1834 tot juli
1835 vond er een grote toeloop plaats naar de samenkomsten in Gende-
ren vanuit de verre omgeving. Mensen uit Breda, de Bommelerwaard,
Heukelum en Noordeloos waren hierbij betrokken. 188

Drongelen

A.A. de Bruvn en huisvrouw, J.N. Koop en Antonia Grasn·elders
ondertekendende Aktevan Afscheiding in Genderen. \'ooral De Bruyn
was actief. Hij z as bakker, winkelier, landbouner en raadslid te Dron-
gelen. Hij behoorde tot de gezeten burgerij en \ras ouderling van de
Afgescheiden Gemeente in Drongelen. Hij bezocht de Provinciale Ver-
gadering in Emmichoven in 1837. In zijn huis werden ook oefeningen
gehouden. Op 5 juni 1836 preekte ds. Aleerburg in zijn huis. Zowel

188) Smits, De Afsrheiding ran 1834, III, 62-63.
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Aleerburg als De Bruyn kregen een boete, respectievelijk Tan f 50 en
f 20, opgelegd bij rechterlijk vonnis. 189

Landbouwer Arie de Graaff zvas ouderling Teunis Boll uit Doere-
ren, die tijdens de afscheiding van Scholte lid was van de kerkeraad en
de Akte van Afscheiding had ondertekend, was nu diaken in Drongelen
evenals Arie Baavens, landbousver en diaken. Uit deze gegevens ran
1841 blijkt, dat later afspraken zijn gemaakt over de gemeenterorming
in de classis Genderen van de afgescheidenen. De gemeente Drongele,z
was gecombineerd met die van Dtisse,1, Aleeint,en en Ba/,ylonienbroek-
Hill. Alen vergaderde in Aleeurven. Tot de gemeente Drongelen be-

190hoorden ook Doeveren en Eethen.

Babylonienbroek-Hill

Joost Dekker en Otto Haspels volgden Scholte. De laatste was in
1841 diaken van de Broekse afgescheidenen. Hij was timmerman. Jaco-
bus de Rooy woonde op de Hill. Hij was winkelier-tapper en diaken.

Aleeuu,en

A. de Rooy en Klazina Donkersloot sloten zich eveneens bij de ge-
meente van Scholte aan. De man van Klazina. L. Donkersloot, rolgde
later en \ferd ouderling ran de gemeente in Aleeun'en. In 1837 ,ras hij
afgevaardigde op de Provinciale Vergadering in Emmicliozen. 191 In
1841 was arbeider A. ran Krimpen ouderling

Dussen

Alaria Rombout, arbeider G. Roubos  en  illeggeltje ,an  Berge> k  te-
kenden bij Scholte.  Op  11  no,ember  1835 berestigde Scholte een afge-
scheiden kerkeraad in Dussen. Ouderling ijaren Adriaan Koekkoek en
Gerrit Rombout en diaken A'aren Hendrik Teulingen Alatthys Kamp
Het classisbestuur noemde de kerkeraad de Scholtiaansche factie-. '92

.4
i Rullmann, Ernst en ,·rede. 136.

'40) Archief Gereformeerde Kerken, I m·entaris Gereformeerde Kerk Dussen  tin,·.nr.  49),   15
september 1841, koopcontract van huis met ert' te HooTMeeus,en, Streekarchi,ariaat Heusden.
141) Smits, a.11·., 111,26.
1921  Archief Hervormde Kerk,  Register ,an correspondentie classis Heusden  1833-1845 Cim.nr.
119), 15 december 1835. brief,·an classisbestuur aan minister ,·an Eredienst
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Het schreef, dat vociral genoemde Gerrit Rombout en G.G. van der
Beek aan het hoofd stonden van de factie in Dussen. Gerrit was enige
tijd nachtwaker of klepperman geweest. Ook was hij enige tijd rempla-

gant in "schutterlijke dienst". G. van der Beek was landbouwer en had
een graanhandel gehad. Zijn naam stond bovenaan de lijst van dertien
personen die zich afscheidden. 193 Oefeningen werden er onder meer

gehouden bij polderopzichter Pieter Keller, bij voorbeeld op 23 juli
1836, toen er ongeveer 300 personen aanwezig waren uit verschillende
dorpen. 194

Meggeltje van Bergeyk was de huisvrouw van onderwijzer A. van
Bergeyk. In hun huis werden oefeningen gehouden, maar hij bleef

hervormd. Hij was rooriezer en bevond zich dus in een financieel
afhankelijke positie. Op 1 juli 1839 werd hij door het classisbestuur op
het matje geroepen, omdat hij "op eene indirecte wijze het separatisme
de hand leende". Hij werd ervan beschuldigd, kinderen terug te houden
van de hervormde catechesatie en zijn vrouw en kinderen toe te staan
hun handtekening te zetten onder een rekest om erkenning van een
afgescheiden gemeente. Van Bergeyk moest een verklaring tekenen als

bewijs van zijn solidariteit met de Hervormde Kerk. Hoewel hij die
verklaring tekende, stelde hij in het begin van zijn brief duidelijk,  zich
te houden aan de gereformeerde leer, geformuleerd in de drie Formulie-
ren van Enigheid en degenen die het separatisme, het Liberalisme en

195het Arminianisme bevorderden, af te wijzen. Later sloot hij zich
toch aan bij de afgescheidenen, aldus een verklaring van schoolopziener
H.E. Verschoor, burgemeester van Sleeuwijk. 196

Andel

De volgende personen sloten zich bij de gemeente van Scholte aan: J.
Spiering, G. Crielaard en vrouw, Helena Lankhaar en kind. Op 26
januari 1837 nodigden Jacob van Ginkel en Cornelis Verbeek Scholte
uit tot het houden van een oefening in het huis van C. Verbeek. Die

/93
) Archief Hervormde Kerk, Ingekomen brieven classis Heusden 1816-1850 (inv.nrs. 63-80), 28

september 1835. brief van ds J Leyds aan het classisbestuur.
194) Bos, Archiefsmkken, 111. 409,25 juli 1836, de burgemeester van Dussen aan de gouverneur
van Noord-Brabant.
1") Rullmann, Ernst m rrede,  169.
196)   Reinsma,   Scholen en schoolmeesters omier 1Villem  j  en   il,   231
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avond stelde Scholte  een  kerkeraad in. Timmerman  J. van Ginkel  en
visser C. Verbeek werden tot ouderling gekozen. "7 Op 30 juli 1839
hield Meerburg een oefening ten huize van Verbeek, waarbij meer dan
200 personen aanwezig waren. De Andelse gemeente woonde soms de

diensten bij van ds. Meerburg of van oefenaar D. van Dulst, bakker in
Poederoyen. Deze had bekendheid gekregen door zijn schotschrift Een
tvoord ter oplvekking..., verschenen in 1835, waarin hij het "zoozeer
vervallen en verbasterd kerkgenootschap" in felle bewoordingen aan-
viel. 198

Pape schreef twee keer, dat het "separatisme" in Andel bijna alge-
meen was en dat de Hervormde Gemeenten in Andel, Giessen en Rijs-
wijk "vervloeyen" naar Almkerk en Veen, maar tot echte afscheidingen
kwam het nauwelijks. Pape gaf als reden hiervoor op het ontbreken van
godsdienstvrijheid. "Alles wacht op vrijheid van godsdienst". 199 klen
kan dan ook stellen, dat de overheidsmaatregelen tot 1840 de Afschei-
ding nadelig hebben beYnvloed. Koning Willem Il begon met de erken-

ning van afgescheiden gemeenten. Onder de afgescheidenen gingen al
eerder geruchten, dat de Kroonprins de Afscheiding gunstig gezind zou

ZUn.
De gemeente in Andel kreeg een belangrijke impuls, toen in 1838

een voormalig theologisch student uit Leiden, P. de Bruyn, leiding ging
geven door middel van catechesatielessen en preekbeurten, te meer
omdat hij vermogend was en geen tractement vroeg van de als arm
bekend staande gemeente, althans in het begin.

Aalburg- Heesbeen

Enkele personen volgden Scholte, zoals Barend van Rijswijk en ge-
zin, Hendrika Maria Rij ff en Metje Beenhakker. Sommigen sloten zich
in  1841 aan bij de in Heusden gestichte afgescheiden gemeente waaron-
der G. Lakerveld, die er ouderling was. 20  Volgens Pape was de "schol-
tiaan" Lakerveld zeer actief. 201 Anderen keerden terug naar de Her-
"-)  Archief Gereformeerde kerk Andel, D. de Fijter,  Kort historisch overacht van de GereformeeTde
Kerk van Andel 1834-1905, bij mondelinge overlevering van Bart Kraai, z.p
'98)  Van Dulst, Een woord tot opwekking aan m#ne land- en gelooBgenooten, aangaande mijne uitki-
ding uit het zoozeer ven·allen en verbasterd kerkgenootschap.  1-20.

'99) Bos, Archiej tukken, 11, 412, 21 juli 1836.
200) Archief Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerk Heusden, Notulen kerkeraad Christelij-
ke Gereformeerde Gemeente 1874-1892, 26 mei 1891, Streekarchivariaat Heusden

m) Bos, Archiejitukken, III, 44, 5 juli 1836.
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vormde Kerk, aldus Pape op 27 oktober 1835. Ook in Wijk en ondanks
de invloed van de orthodoxe Moorrees keerden enkelen de Hervormde
Gemeente aldaar de rug toe.

Giessen- Rdslt'ijk

Leendert Schmidt uit RijsA'ijk en C. Verharen uit Giessen sloten
zich in het begin ook bij Scholte aan. 202 Bij de afgescheiden gemeente

in Giessen-Rijsrrijk \rerd de landbouwer en reekoopman G. Biesheuvel
ouderling. 203

In het bovengenoemde overzicht gaat het om personen, die zich vanaf
het begin door Scholte voelden aangesproken en zijn oefeningen be-
zochten. Ze rormden kleine minderheden in de naburige dorpen en
braken met hun oingering. Ze n aren religieus zeer gemotiveerd en
stelden de oud-gereformeerde leer centraal. Zon'el enkele gezeten bur-
gers als personen uit de middenstand en arbeiders rolgden Scholte.

b. Gemeentevorming door reizen en trekken

De oefeningen ran Scholte in Genderen werden ook bijgewoond door

gezelschappen" uit 's-Hertogenbosch. Ds. A. Luberti Augustini
schreef op 12 februari  1835. dat ze er "een stichting zochten "die men
elders schijnt te missen - In 1842 ontstond in 's-Hertogenbosch een2()4

afgescheiden gemeente. Op 24 april 1835 werden er bij Scholte mensen

gesignaleerd uit Heusden. Omdat ze geen passen bij zich hadden.  ·er-
den ze naar "het regthuis- in Eethen gebracht, vanwaar ze niet moch-
ten vertrekken voordat ze passen hadden gekregen. De door de overheid

ingestelde pasjesregeling moest onrust door samenscholingen, Irkiarbij
personen uit diverse dorpen betrokken waren, tegengaan.

Inderdaad  bein\ loedde het reizen en trekken de vorming \an  afge-
scheiden gemeenten.  J. I'ree schrijft, dat in het noorden van het land.
met name in Groningen en Friesland, de tochten naar een orthodox
predikant de Afscheiding stimuleerden. Wesseling waagt de stelling.
dat de genoemde tochten wellicht evemeel inrloed hadden als de gezel-

202) Smits, a.u·.. III, 63
z°') Elshout, Uit het verleden, in Informatie-u,(gai·e Gereformeerde Kerk Giessen-Rosit·Ok. jrg. 1,
no. 2, februari 1975.
20,1 Bos, Archie tukken. 11. 292.
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schappen. In Gelderland trokken orthodoxen uit allerlei plaatsen naar
de diensten van ds. A. Brummelkamp te Hattum. Ook in het Land205

van Heusden en Altena was dit zo. Wel moet erop worden gewezen, dat
juist ook de leden van een gezelschap, zoals dat in Klundert, tochten
ondernamen naar Almkerk. Godsdienstig-culturele vervreemding was
dan de oorzaak van het reizen en trekken.

Verder kan de conclusie worden getrokken, dat de godsdienstige
opleving, gestimuleerd door de charismatische leiders, zo sterk was dat
de dorpsgrenzen vervaagden, waardoor er streekgemeenten ontstonden.
Niet het herstel van de dorpsautonomie stond centraal, maar het stre-
ven naar culturele autonomie, wat soms kon samenvallen met een her-
stel van de dorpsautonomie zoals in Genderen het geval was.

c. De affaire-Van Rhee als remmende factor

De eerste tijd na de afzetting van Van Rhee bleef het onrustig in
Veen. Pape probeerde orde op zaken te stellen en constitueerde het

classisbestuur als kerkeraad. De notabelen en kerkvoogden werd mee-
gedeeld, dat de kerkelijke fondsen in alle gevallen het onvervreemdbaar
eigendom bleven van de Hervormde Kerk. 206 Ds. Van Veen uit Aalburg
werd tot consulent benoemd en toen hij op 6 december 1835 een preek-
beurt vervulde, hoorde hij tijdens het bestijgen van de preekstoel een
aantal baldadige jongens op de vingers fluiten. Tijdens het preken werd
hij gehinderd door een 'samenscholing op het kerkhof en een aantal
kwam het voorportaal der kerkbestuurders binnen en maakte er allerlei
beweging, zodat de dienst zeer onrustig verliep". 207 Het orthodoxe
Veen, waarvan met name alle kerkvoogden en notabelen - de elite dus -
zich tegen de gezangen hadden verklaard, aarzelde zich af te scheiden.

Volgens Pape waren t,vee factoren hierbij van belang. Ten eerste
wachtte men op vrijheid van godsdienst. 208 Vanaf het begin van de
Afscheiding had men verwachtingen dat de koning de godsdienstoefe-

205)  Vree, t.a.p..55 Peelen, De onbedoelde rei·olutie van Antonie Brummelkamp. in V. U.-magazi-
ne jrg.  13, no. 9 (oktober  1984).  334.
206) Archief lien·ormde Kerk, Register van correspondentie classis Heusden 1833-1845 (inv.nr.
119), 12 december 1835, brief classisbestuur aan kerkvoogden en notabelen van Veen, Streekar-
chivariaat Heusden.
207) Archief Her,·ormde Kerk, ingekomen brieven classsis Heusden (inv,nr. 72), 12 december
1835, ds. B. van Veen aan classisbestuur.
208)  Bos,,·irchiefstukken, 111. 26. 16 januari 1836, Pape aan Janssen.
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ningen zou beschermen, wat tevens impliceerde het recht om de eigen
kerkgebouwen te gebruiken. Scholte had in zijn adres van 2 november

2091834 de koning gewezen op artikel 190-196 van de grondwet.
Dit adres en ook andere hadden echter geen resultaat. Scholte vroeg
de koning: 'Zijn wij dan geene onderdanen van Uwe Majesteit in dat
land, waarin de volkomene vrijheid van godsdienstige begrippen aan elk
gewaarborgd wordt... en waarin de belijders der onderscheidene gods-
diensten allen dezelfde burgerlijke en politieke voorregten genietenv'

In het adres van september 1835 gingen de afgescheidenen een stapje
terug. Enkele afgevaardigden van Sprang, Dussen, Genderen en Sleeu-

wijk vroegen, om "op eigen kosten, zonder bezwaar van 's lands schat-
kist, plaatsen in gereedheid te brengen om aldaar onze godsdienst uit te
oefenen". 21° De koning beschikte negatief. Hij betreurde de Afschei-
ding, omdat ze aanleiding gaf tot 'onverdraagzaamheid, twisten, partij-
schappen- en nadelige indoed uitoefende op de rust in de huisgezinnen
en de opvoeding der kinderen. Hij kon geen bescherming verlenen,
tenzij "gebleken zal zijn, dat de openbare orde of veiligheid daardoor
niet  gestoord kan worden'. 21'  Wel  liet hij doorschemeren, na voort-
gaand onderzoek  de  zaak te heroverwegen. De verwachtingen  op gods-

dienstvrijheid bleven dus bestaan.
Bovendien werden er troepen ingekwartierd in \/een vanaf 15 decem-

ber 1835, hoewel de burgemeester van Veen op 5 december met nadruk
had geschreven, dat de openbare orde "geenszins" werd bedreigd. Op
12 april 1836 vroeg de burgemeester aan de gouverneur de troepen weg
te zenden. omdat hun verblijf geheel overbodig was.  Pas  in juni  1836
vertrokken ze. 212

Ten tweede nam de invloed van Van Rhee af. Men zag met weerzin,
hoe hij gearmd liep met een schoolmeester die bij hem logeerde. 213 In

januari 1836 gingen er geruchten  rond, dat  Van Rhee in Rotterdam
betrapt zou zijn op -sodomie" of homofilie. Volgens Pape was dit een

2°9) Scholte. Adressen ingediend door de gemeente Jesu Christi te Amsterdam, welke zich om der
conscientiewille heeft afgescheiden van het sedert 1816 bestaand Hervormd Kerkgenootschap,   10-
11

210) a.u'.,34-35.
211) a.w., 36-37.
212

) Archief gemeente Veen, Register van correspondentie burgemeester 1827-1847 (inv.nr. 6),
brieven van burgemeester Ambrosius aan gouverneur, 5 december  1836, 12 april   1836 en  11  juni
1836.

219  Bos,Archiefstukken,  III, 24,6 januari  1836.
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"nekslag" voor de Afscheiding. 214 Op 3 februari schreef Pape verge-
noegd, dat geheel Veen tegen hem in opstand kwam. De afgescheiden
Synode van 1836 zette Van Rhee hierop af als predikant. 215 Op 19
februari vertrok Van Rhee met zijn vrouw naar Gorinchem. Enige tijd
later was hij "schriftverklaarder' bij een puriteinsgezinde groep in

216Leeuwarden, die een "gezelschap van leerlingen van Owen ' vormde.
Een reden om wel af te scheiden was volgens Pape, de baan niet te

verliezen bij de aanzienlijkste afgescheidenen, wat ongetwijfeld invloed
heeft gehad. 217 Toch bleef in Veen ondanks het aandeel van de elite het
groepje afgescheidenen klein. Andere factoren waren zeker  van  even

groot of van groter belang.
Ondergronds zette de afgescheiden gemeente van Veen haar activi-

teiten voort. De rijke landbou\r'er Arie 't Hooft was ouderling en in zijn
boerderij werden oefeningen gehouden. Hij vertegenwoordigde Veen op
de Provinciale Vergadering van  1837 in Emmichoven. Er werden  ook
oefeningen gehouden bij de hervormde voorzanger S. van Mil. Daarom
moest hij zich verantwoorden in januari 1836 voor het classisbestuur.
Hij bevorderde immers de scheuring. 218

Bij Zeger Blankers werden er eveneens oefeningen gehouden. Op 25
oktober 1836 ging Meerburg voor in zijn boerderij. Opdie dag waren 23
personen aanwezig, waaronder G. Roeland, zijn vrouw Janneke Tref-
fers, Adriaan van Drunen en zijn vrouw E. Sonneveld, Gerrit Clement
en zijn vrouw Teuntje Reaal, maar ook een schipper uit Heusden,
Peter Koonings. 219 In Veen had zich ook een theologisch kandidaat,
student aan de universiteit van Utrecht C. Duyser, afgescheiden.

Naast de repressiemaatregelen en het moreel falen van een leider
was de strenge tuchthandhaving een oorzaak van de terugkeer naar de
Hervormde Gemeente. Ouderling C. van Rijswijk, die gecensureerd
werd omdat hij zijn vrouw zou hebben verlaten, keerde daarom terug
naar de Hervormde Gemeente, aldus Pape. 22o Bovendien deed de nieu-
214) a.lt'., 27, 27 januari 1836.
" ')  Handelingen en verstagen van de Akemene Synoden van de Christelijk Akescheidene Gereformeerde
Kerk ( 1836-1869),  36-44.
2") Bos, De venvorpen vriend Johannes van Rhee. in Kruisdragers,20-21.
21-) Bos, Archiefstukken, II, 509.
218

) Archief Hervormde Kerk, Register van correspondentie classis Heusden 1816-1857 tinv.nr.
119), januari 1836.
219

) Archief gemeente Veen, Register van correspondentie burgemeester 1827-1847 (inv.nr. 19), 3
november 1836, brief burgemeester Ambrosius aan officier van justitie in 's-Hertogenbosch,
Streekarchivariaat Heusden.
220) Bos, Archie stukken, ill, 38.
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we herr,ormde predikant ds. Cox concessies aan de afgescheidenen. Als
ze zouden terugkeren. liet hij voortaan de tweede vraag van het doop-

formulier \Teg, die luidde -en in de Christelijke Kerk alhier geleerd
wordt". Hierover rr'as Pape zeer ontstemd. Hij gaf Cox een reprimande

naar aanleiding ran dit gebeuren.
221

d. Scholtes leiderschap aangetast

Ook in Scholtes  ge,al  liep  het niet zoals hij nenste. Ten eerste  had
hij verwacht de kerkgoederen te hunnen behouden, maar Scholte kreeg
nul op het rekest en moest op 30 maart 1835 - zijn vrouic was ziek - de
pastorie verlaten. Op 4 mei \\ erden de diaconiegoederen door de classis

222
overgenomen. Scholte ging in Genderen wonen.

De kwestie ran de kerkgoederen zat Scholte hoog, want in di\erse
adressen  aan de Koning betoogde  hij.  dat  er in feite geen Hervormde
Gemeente meer in Genderen was. omdat er slechts acht A tien personen
lid waren gebleven. Scholte en de afgescheiden gemeente kwamen nu
voor hoge financiele uitgaven te staan, wat tot frustraties leidde. Graap

Van Hogendorp schreef Scholte op 14 augustus 1835, dat men hierin
22itoch "de hand zan God" mc,est erkennen.

Ten tweede had het classisbestuur zeer alert gereageerd, doc,r zich-
zelf als kerkeraad te constitueren en ds.  C. F. van Setten te beroepen,

die op 12 april 1835 werd berestigd als predikant. Elaar de preken z'an
Van Setten sloegen niet zo aan. Hij preekte 'ordelijk en verstandig",
maar volgens Pape moest hij meer spreken over "de ellende, de verdoe-

menis en de genade, langer hidden  etc.

Op verzoek van het classisbestuur zonden de autoriteiten op 31
maart hurassiers naar Genderen, Hant Pape ;ras bang dat er bij de

ontruiming van de pastorie relletjes zouden uitbreken. De bestuurder
Pape zag Scholte en zijn aanhangers als een "bandelooze massa", die in
staat van oproer  n as.   Hij was tegen het rerlenen  van  godsdienstirij-
heid, omdat de afgescheidenen geen erkend, bestaand kerkgenootschap
vormden.

Op grond van artikel 291 van de nog geldig zijnde Code Napokon
werden bijeenkomsten van meer dan twintig personen verboden. Bij

221) a.u'., 416, augustus 1836.
222)  \'an Diggelen. a. u·., 73.
28) Smits. a.w., iII, 80.
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overtreding werden boetes uitgedeeld. In april 1835 ontdekte Pape, dat
een gezin in Genderen weer hervormd was geworden. Anderen wisten
niet wat ze moesten doen zoals diaken Govert van Andel, die Pape vroeg

hoe hij zich van Scholte het best kon laten scheiden, want hij wilde met
al dat gezeur niets meer te maken hebben. Scholte zou zich nog wel
eens aan de galg helpen. In 1837 was \/an Andel trouwens nog lid van
de afgescheiden gemeente. WeI blijkt uit dit verhaal, hoe onzeker som-
migen waren. 224 Een deel van de bevolking van Doeveren keerde terug
naar de Hervormde Kerk. Zelfs Pape erkende dat het verleggen van de
inkwartiering, zodra de inwoners verklaarden terug te keren tot de
Hervormde Kerk, een repressiemaatregel was. 225 Scholte werd in zijn
woning min of meer bewaakt en regelmatig werd zijn woning op de
aanwezigheid van vreemden gecontroleerd. 226 politiek-structurele as-

pecten belemmerden hier de afscheidingsbeweging.
Ook waren psychisch-personele aspecten van belang. Nlen begon te

morren dat Scholte vaak afwezig was, omdat hij elders oefende. Zijn
vrienden bezorgde hij alleen kurassiers. 227 In Genderen oefende Schol-
te niet meer in de schuur van G. van der Beek, maar in de aan Scholte
gedeeltelijk verhuurde boerderij aan de Bulkstraat. 228 Bij de oefening
op 16 augustus 1835 noemde burgemeester Boil wel de aanwezigheid
van Arie \/erkuyl, maar niet van de Genderse notabelen. 229 Wel had
Joh,  Branderhorst  met Arie Verkuyl het adres van Scholte van  14
september   1835 nog ondertekend. Toch waren er problemen,   want
Scholte had G. van der Beek, "de rijkste, stijfste en dweepziekste boer
uit Genderen en zwager van Joh. Branderhorst", een rekening van
f 1400 gezonden met het verzoek het bedrag in de gemeente hoofdelij k
om te slaan. 230 Men was teleurgesteld en ver\veet Scholte, hen bedro-
gen te hebben.231

Pape had veelleedvermaak bij de financiele perikelen van de Genderen-
se aanzienlijken en schreef: "De waarde der regtzinnigheid is nog ech-

224 BOS, Archiefstukken, 11, 309, 8 april 1835, Archief Gereformeerde Kerk s-Hertogenbosch,
Acteboek vergaderingen der Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Gende-
ren 1837-1860, 27 maart 1837.
22 

6 Bos. Archie»kken, 11. 313,24 april 1835.
226

1 a. w.. 315,6 mei 1835. Adres van Scholte aan de Koning.
22-1 a.w., 418, 5 augustus 1835.
228  ran Diggelen, a.w., 73.
2293 Bos, Archiefsmkken. II. 421, 16 augustus 1835.
110) a.u·., 501, 27 oktober 1835.
m)  a.u.,  501
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ter bij hen als die onzer uitgestelde schuld: zij doet geen 1 1/2%' en als
men de zaak maar weet sleepende te houden, dan valt de geheele

sacristie in duigen". 232

Ook Van Diggelen wijst op het onvoorziene financiele verloop voor
Scholte en de Genderense afgescheidenen, die ten aanzien van de kerk-

goederen eigenlijk een misrekening hadden gedaan.
233

Bovendien had Scholte aan meester Van Horssen geschreven, dat hij
niets meer zou betalen voor de dertig armenkinderen op zijn school. De
armen werden tot dan toe rijk bedeeld. Van hervormde zijde had men

volgens Scholte al pogingen aangewend om door beloften en bedreigin-
gen de armen terug te winnen. 234 Op  12  en 13 augustus 1835 collec-
teerde Scholte tijdens de oefeningen gehouden in andere plaatsen, voor
de armen in Genderen, bijvoorbeeld in Langerak. 235 Omdat de bedeling
in die winter bij de afgescheidenen niet ruim was-in tegenstelling tot de
Hervormde Gemeente moest alles zelf worden opgebracht- gingen som-
mige armen terug  naar de Hervormde Gemeente. In februari   1836
vroeg Willem de Nieuw of hij mocht terugkeren, want hij had de gehele

winter slechts vijfentwintig stuivers van de scholtianen gehad. Hoewel
hij om den brode kwam, wees Pape hem niet af. 236 Meer bedeelden
keerden terug, aldus M.J. van Diggelen. 237 Ook S.  van Velzen was het
opgevallen, dat in Genderen vooral de armen terugkeerden naar de
Hervormde Kerk. 238

Een andere oorzaak voor de terugkeer van sommigen was volgens

Pape de onderlinge verdeeldheid bij de afgescheidenen. De aanzienlij-
ken  tekenden geen rekest  om  door de overheid erkend te worden.   Er
ontstonden twee facties: de afgescheidenen en de "geteekenden". 239 In

april 1836 schreef Pape, dat de "grootste Scholtianen" het somber inza-

gen en bij ds. Moorrees in Wijk naar de kerk gingen.
Mede als gevolg van de verwijdering vertrok Scholte naar Gorin-

chem.  Burgemeester Boil schreef op 6 november  1835, dat Scholte  er
kamers had gehuurd. 240

m) Bos, Archiefstukken, III. 41, 12 juni 1836.
,„) Van Diggelen, a. u,., 74.
214) Bos, Archie tukken, II, 428-429,27 augustus 1835.
21,) Smits, a.w.,1,99.
'*) Bos, Archiefstukken, 111, 32.
Zi-) Van Diggelen, a.w., 75.
"s)  Van Velzen. Gedenkschrifi der Christelijke Gereformeerde Kerk, bv Vuftigiarig jubil .  139.
'm) Bos, Archiefstukken, IV, 136, 23 januari 1837.
240

) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgemeester 1833-1837,  6
november 1835.
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e. Arie Verkuyl, leider van een ondergrondse gemeente

Toen de elite afhaakte, bleef een man van de oude kerkeraad op zijn
post. Pape noemde hem de "vroomschte van allen". 24' In zijn huis werd
in januari 1837 een kerkeraad bevestigd door ds. Meerburg, die na het
vertrek van Scholte de pastorale zorg had overgenomen. Na een door de-
weekse dienst gingen de ouderlingen met ds. Meerburg de huizen langs
om de kinderen te dopen. Arie Verkuyl was de enige afgevaardigde van
Genderen op de Provinciale Vergadering van  1837 in Emmichoven. 242,
Op de classis Genderen nam hij een belangrijke positie in. Op 27 maart
1837 werd hij gekozen tot classicaal correspondent. 243

Ariev Verkuyl was een kleine boer. Hij bezat nog geen bunder land
244en betaalde in 1835 f 1,50 aan hoofdelijk omslag. Pape noemde Ver-

kuyl een "berooide landbouwer". De woning van Verkuyl was twee keer
in vlammen opgegaan. De Rtveilman W. de Clercq had een geldelijke
bijdrage aan hem gestuurd om het leed wat te verzachten. Al voor de
Afscheiding kende Da Costa via Scholte Verkuyl, want in een brief van
9 augustus 1833 vroeg Da Costa, Verkuyl van hem te groeten. 245

In 1843 werden G. van der Beek en Joh. Branderhorst tot ouderling
gekozen in de afgescheiden gemeente te Genderen. Ze waren weer
teruggekeerd. 246

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat er naast de
deelname van de gezeten boeren, die enige tijd hadden afgehaakt, een
actieve inbreng was van gemotiveerde kleine luyden, die in moeilijke
tijden de gemeente bleven besturen.

f. Kerngroepvorming rondom ds.  G. F. Gezelle Meerburg

\Vaardhuizen, Uitwijk

De afgescheidenen uit deze dorpen hielden oefeningen in de schuur

241)   Bos.   Archiefstukken,  Il,   190.
242)  Smits, a. w., IIi, 26; Archiefgemeente Eethen c a, Register van correspondentie 1833-1837,
11 februari 1837.

"') Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Acteboek vergaderingen der Christelijk Afge-
scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1837-1860, 27 maart 1837.
244) Van Diggelen, a.w., 131.
24) Smits, De A»heiding van 1834, VI, 75.
"') Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Acteboek vergaderingen der Christelijk Afge-
scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1837-1860,  6 juli  1843.
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van arbeider Jacob van Rijswijk. Hij woonde op de Brugdam in Alm-
kerk. Een oefening vond plaats op 17 juli  1836, toen er ongeveer 250 B
300 personen uit verschillende dorpen bijeenkwamen. 247 Bij deze oefe-

ningen was ook arbeider Marinus van de Giesen aanwezig, die in zijn
boekje En'aringen en voon,allen zijn belevenissen rondom de Afschei-
ding beschreef. De eerste ondertekenaar van de afgescheidenen in
Waardhuizen was Govert van der Beek, een rijke landbouwer. Hij
bezat 38 bunder land. Hij was raadslid van de gemeente Emmichoven
en was verwant met Gerrit van der Beek in Dussen en Gijsbert van der
Beek in Genderen. Ds. Meerburg trouwde met zijn dochter Johanna.
Later stelde Govert van der Beek zijn huis open voor de oefeningen. 248

De afgescheiden gemeente van Waardhuizen trok leden uit Uitwijk,
waar de Hervormde Kerk stond en uit Giessense Eng. Twee kerke-
raadsleden uit Uitwij k gingen mee: Z. van Herwijnen, landbouwer met
zestien bunder land, dus vrij bemiddeld en W. Heystek uit Giessense
Eng. De Afscheiding trok er leden uit alle lagen van de bevolking.

C. Dominicus, die de oefeningen al rondtrekkend in de jaren 1835-
1839  bezocht, werd getroffen door het "gemeenschappelijke... onder
het volk aldaar", wat zou kunnen wijzen op een zekere democratise-

ring. Hij schreef ook, hoe door de inkwartiering sommigen terug-249

keerden naar de Hervormde Kerk. 25° Verzoeken om erkenning in okto-
ber 1836 werden afgewezen. Men oefende als ondergrondse gemeente
bij J.B. Pellikaan in Emmichoven, Gerrit van Helden en Maria Bester-
veld-Ring, maar in 1837 werd er bij Nlarinus van de Giesen geoefend,
die als arbeider de boeten van f 100, opgelegd door de rechtbank, niet
kon  betalen  en  daarom met anderen gevangen werd genomen.

251

Sleeuit,dk

Hier  vond de Afscheiding geleidelijk plaats vanaf  13 juli  1835  tot
1850 en later. In de zeer sobere Akte van Afscheiding kondigde men
aan, zich met alle  'ware gereformeerden" te verenigen. De eerste afge-

"-1 Bos, Archiefstukken, 111,405
24)  Houd dat gij hebt,  23.
249

1 Dominicus.  Een eenroudig ver/wai van menschelvke :wakheid en iwn goddellke wonderen geduren-

de =Unen let,ensloop; finds rele jaren  waaqenomen en aangeteekend. en t/lans op verlangen van sommige
kinderen Gods openbaar gemaakt, 29. Dominicus was alkomstig uit Zeeland.
2,03 a.u'.,2 1.
2;}

3 /loud dat gu hebt, 28.
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scheidenen waren Corn. Pellikaan, Scheurwater, Jan Killewinger en
Marigie van de Waal. 252 Een belangrijke roorman was Jan Killewinger,
marskamer, bijgenaamd Jan Thee. Hij had als eerste een rekest om
godsdienstvrijheid ondertekend. De afwijzing van dat rekest veroor-
zaakte veel verslagenheid. Bij het toestaan van godsdienstrrijheid zou
zeker drie-kwart van de Sleeurvijkse bevolking zich afscheiden, schreef
burgemeester Verschoor. 253

Op 24 december 1835 sloten ouderling B. van Drunen, landbourver
met zeven bunder land en diaken G. Vink zich bij de Afscheiding aan.
1n de afgescheiden kerkeraad, begin 1836 berestigd door ds.  1\,leerburg,
waren alle lagen vertegenwoordigd. Diaken W. 't Sant was een rijke
landbouwer met zeventien bunder land. Een van de eerste ouderlingen
H. van Arkel bezat achttien bunder. Ouderling W. ran Krugten was
echter arbeider. 25+ Alle lagen waren actief betrokken bij de Afschei-
ding. Volgens Pape was er in Sleeuwijk veel gewoel. 255 Er werden bij
voorbeeld oefeningen gehouden bij Bast. van Drunen. Op 12 juli 1836
hield ds. Meerburg er een "diep eenvoudige doch gemoedelijk ernstige
prediking", schreef burgemeester Verschoor.

De  11/erken- Kille-Werkendam

Bij de kerngroeprorming in Werkendam-De Werken was het aandeel
van de arbeiders groot. In 1836 werden er oefeningen gehouden in De
Werken, waarbij ook inwoners uit Sleeuwijk en Werkendam aanwezig
waren. Dorpsgrenzen werden doorbroken. In Werkendam voltrok van-
af  5  januari   1836 de Afscheiding  zich op langere termijn,  dus  niet
georganiseerd. Men voegde zich bij de gemeente van De Werken-Sleeu-
wijk. Toch had men vanaf 27 maart 1837 een eigen kerkeraad met als
ouderling arbeider A. Potters en C. van der Stelt. C. den Dekker was
diaken. 256

In  december 1836 A'erden er oefeningen gehouden  bij de arbeiders

m)  Masselink, Ik zal gedenkm. Kort overzicht van de geschiedenis der Gereformeerde kerk te
Sleeuwijk vanaf de Reformatie door Afscheiding of wederkeering in  1835,  10-13
21) Bos, Archiefstukken,   III. 2 1, 29 december 1835, Masselink, a.w., 16.
254) Alasselink, a.w.,1 4.
63 Bos. Archie stukken, ill, 22,29 december 1835.
m) Jonker. De Afscheiding in Werkendam, in Centraal Weekblad, opinie- en informatieblad voor
de Gereformeerde Kerken, 9 november 1984, naar aanleiding van een lezing gehouden op 1 april
1937.
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Barend Biesheuvel en Zeger van Herwijnen. Landbouwer D. van Gorp
uit Almkerk en arbeider W. Rombout waren er actief bij betrokken.
Soms ging ds. Meerburg voor. Behalve arbeiders en middenstanders
woonden ook enkele gezeten burgers de oefeningen bij zoals de Wer-
kendamse timmerlieden B. Ritmeester en Bast. Verdoorn, die wat

257hoofdelijke omslag betreft tot laag 1 behoorden. Arie van Driel, man-
denmaker, zei op een oefening, dat ds. Busken de Baiil diende. Op de
oefeningen, op 10 december 1836 gehouden bij Zeger van Herwijnen,
waren inwoners uit Sleeuwijk, Almkerk en Werkendam aanwezig,
waaronder de rijke landbouwer W. van 't Sant uit Sleeuwijk.

g. Enige vrijheid sinds 5 juli 1836

Sinds juli 1836 was het mogelijk om als bijzondere, dit wil zeggen
particuliere personen, te vergaderen boven de twintig personen,  maar
dan mochten de vergaderingen geen officieel kerkelijk karakter hebben,
zonder ambtsdragers en ds. Meerburg werd niet toegelaten. In augus-
tus  1836 gaf burgemeester Verschoor  van  De  Werken-Sleeuwijk  toe-
stemming aan een groep van vijftig personen, om ten huize van A.
Branderhorst aan de Kil samen te komen. Alettinus Branderhorst was
in Genderen geboren en hij bezat elf bunder land, dus kan hij tot laag I
worden gerekend. 258

Een verzoek van Joh. van Breugel om in plaats van het huis van
Branderhorst in zijn woning te mogen vergaderen, werd afgewezen
door het gemeentebestuur van De Werken met de motivering, dat tien
personen kruisjes hadden gezet onder het verzoekschrift, zonder dat
een en ander was gewaarmerkt. 259 Andere rekesten zoals J.  van Beek
c.s. uit Werkendam hadden ook een negatief resultaat. 260

Naast de oefeningen bij Branderhorst ging in 1837 de ondergrondse
kerk door met haar oefeningen, getuige een proces-verbaal van burge-
meester Verschoor op 15 februari  1837,  die een oefening bij Zeger van
Herwijnen had waargenomen onder leiding van Meerburg. C. van Gorp
was voorzanger. Landbouwer P. de Man, vlasboer J. van der Wiel en

29 t.a.P·, 9 november  1984.

2") Masselink, a.w., 19.
259

) Archief gemeente De Werken c.a , Register van deliberatien of besluiten burgemeester en
assessoren 1826-1857 (inv. nr. 29), 14 maart 1837.
260) Smits, a.w., V, 356.
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smidsknecht G. van der Pol, moesten voor de burgemeester ver-
261schijnen.

Op 3 juni 1838 werd er een verboden oefening bij landbourver B. van
Drunen in Sleeuwijk gehouden, waarbij arbeider Pieter Verschoor
voorlezer was. Op 27 mei 1838 werd er bij arbeider Joost Biesheuvel in
Werkendam geoefend, aldus op surveillance zijnde marechaussees.
Kubbenmaker  M. van Driel kreeg een boete  van  f  100.  Op  11  maart
1839 werd er nogeen ongeoorloofde oefening geconstateerd bij arbeider
Johannes van Breugel. 262

h. Godsdienstvrijheid in 1840

De afgescheiden gemeente in Sleeuwijk c.a. was de eerste in Noord-
Brabant die werd erkend door de overheid en wel op 19 maart 1840. Ds.
Meerburg had het verzoek om erkenning van De Werken-Sleeuwijk
mede ondertekend. Vergaderplaats was eerst de boerderij van Al. Bran-
derhorst aan de Kil. 263 De nieuwe koning Willem Il voerde dus een

264soepeler beleid ten aanzien  van de afgescheidenen. Na 1840 werden
langzamerhand ook andere afgescheiden gemeenten erkend. Zo ont-
stond met medewerking  van ds. Meerburg  op 15 februari   1841   een
Christelijke Gereformeerde Gemeente in Heusden. De afgescheide-

265

nen daar hadden contacten met de ds. Scholte gehad.

i. Conclusies

Ten  eerste  valt  op,  dat de dorpsgrenzen werden  verbroken.   Dit  werd
veroorzaakt door de kleine aantallen afgescheidenen, maar ook door de
overheidsmaatregelen, die het noodzakelijk maakten steeds van verga-
derplaats te veranderen. De verbreking van de dorpsgrenzen en het
aanded van alle lagen wijzen erop, dat de godsdienstig-culturele ver-
vreemding het hoofdmotief was voor de afgescheidenen. Rijk en arm

261
) Archief gemeente De Werken c.a.. Register van correspondentie burgemeester 1831-1840

(inv. nr. 43), 15 februari 1837.
262) t. a.p., 11 maart 1839.
26') Masselink, a.w., 21.
26,) Bokma, Herdenken en danken, 9.

6 ) Archief Gereformeerde Kerken, Notulen kerkeraad Christelijke Gereformeerde Gemeente
Heusden 1874-1892. 15 februari 1841.
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vond elkaar in het verzet tegen de overheid en de liberale elite, die
bevoogdend optraden en ingrepen in de plattelandscultuur.

Zo oefende de rijke boerenzoon Arie den Dekker in het arbeiders-
huisje van Jan de Bok in Nieuwendijk op 28 augustus  1836.266 Het

huisje was eigendom van Den Dekker. De afscheidingsbeweging had
duidelijk een meerstandenstructuur. Wellicht gingen sommige arbei-
ders mee met de rijke afgescheidenen om hun brood niet te verliezen,
zoals Pape zegt. Het actieve aandeel van menige arbeider wijst op een

positieve betrokkenheid vanuit culturele motieven. 267

Cultureel-religieuze vervreemding, versterkt door sociaal-conjunctu-
rele en evenementieel-psychische factoren waren belangrijke stimule-
rende krachten achter deze beweging, waarbij tactloos optreden van
twee charismatische predikanten en formalistisch optreden van een
hooghartig classisbestuur met elkaar in botsing kwamen. Een landelijke
en regionale elite gaf een orthodoxe groepering niet de ruimte om tot
culturele zelfexpressie te komen, waardoor een conflict op de spits

werd gedreven, de standpunten zich verhardden en een schisma ont-
stond. Door de politieke machtsstructuur ontstond daarna een onder-

grondse kerk.

Zowel in Emmichoven-Almkerk als Genderen, in Veen en Sleeuwijk
behoorden rijke landbouwers tot de voormannen van de Afscheiding,
maar later, tijdens de repressiemaatregelen van de overheid, werden de
kleine luyden meer betrokken bij de beweging Hoewel arbeiders vanaf
het begin actief waren. merkte Pape op dat de oefeningen steeds meer
in arbeidershuisjes werden gehouden, omdat de arbeiders de boetes
toch niet konden betalen. In Genderen namen na 1840 de rijkeren de
leidende functies weer over. Du repressiemaatregelen behoorden toen
tot het verleden.

Dat een aantal arbeiders zeer gemotiveerd was op godsdienstig gebied

blijkt bij voorbeeld uit de situatie in Aleeuwen, waar een afgescheiden
arbeider zitting had in de kerkeraad, terwijl de elite ontbrak. Ook in
Werkendam waren enkele arbeiders meer bij de Afscheiding betrokken
dan de elite. Deze actieve houding werd mogelijk dank zij een voortdu-
rende gemotiveerdheid ranuit de Bijbel en andere religieuze lectuur,
die het menselijk bestaan een zinvolle verklaring ga„en. Bovendien

266) Bos. Archiejstukken, III. 418.
zw) Bos, Archiefstukken, 11.95,4 november 1834.
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stonden Scholte en Meerburg open voor de bevindelijk gekleurde ge-
loofsbeleving van gen'one mensen en ze verwoordden hun ideeen. En
kele arbeiders kregen een aandeel in de liturgische vormgeving en ver-
grootten zo hun aanzien. Ook kregen ze een aandeel in de besluitvor-
ming.

§ 6.  Verzet van vrouit,en: socio-ctilturele en psychische jactore,1

De rol van de vrouw in de afscheidingsbeweging was zeer opvallend.
Daarom is de bestudering van die rol zinvol. Wellicht wordt het karak-
ter van de beweging hierdoor duidelijker.

a. De aktie van Sijtje Houthamp in \/een.

In het lidmatenboek van de Hervormde Gemeente in Veen staat
vermeld, dat in juli 1835 Sijtje Maria Houthamp, huisvrouw van ds. J
van Rhee, zich herenigde met alle "ware gereformeerden" en de ge
meenschap met de Hervormde Kerk verbrak. 268 De afscheiding van
Van Rhee had toen nog niet plaatsgevonden. Sijtje voelde zich door de
"Geest Gods gedrongen' zich te voegen bij "de verdrukte gemeente des
Heeren". Ze trad zelfstandig op en liet haar daad door haar eigen man
openlijk van de preekstoel afkondigen.

Ze was de tweede vrouw van Van Rhee en het huwelijk was niet zo
geslaagd, getuige een ontboezeming aan een vriendin, dat haar man een
"engel op stoel, maar een duivel in huis was.  De hevige jichtaanvallen
van haar man, de soms wekenlange afwezigheid van hem zonder dat zij
wist waar hij was en de homofile geaardheid kunnen oorzaken zijn
gen'eest voor deze minder goede relatie. 269 Ondanks de huiselijke om-
standigheden volgde ze de geloofsbeleving van haar man.  Het is moge-
lijk dat door haar omstandigheden een religieuze verdieping bij haar is
ontstaan. Haar \'roege keuze duidt ,vellicht ook op een zekere afstande-
lijkheid ten opzichte van haar man.

b. Religie en emotie

Volgens A.T. Beausar in Klundert voelden ,'eel vrourven en meisjes

-3 Archief Hervormde Gemeente Veen, lidmatenboek negentiende eeuw.
269

1 Bos, De verworpen vriend Johannes van Rhee, in Kruisdragers, 16-17.
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in zijn gemeente zich aangetrokken tot de nieuwe geloofsbeweging,

omdat ds. Meerburg op de hartstochten werkte, waardoor velen werden

meegesleept
In Drogeham, de plaats waar ds. S. van Velzen als initiator optrad,

ondertekenden 28 vrouwen en vijftien mannen de acte van afscheiding.

Slechts zes echtparen gingen mee, wat bewijst dat de Afscheiding
dwars door de gezinnen heenliep. 27° De methodistische preken sloten

aan bij de religieuze behoeften van het volk en sloegen aan bij vrouwen.

Zij hadden een sterk afhankelijkheidsgevoel,  ant ze brachten leven

voort, dat ze nogal eens moesten afstaan vanwege de hoge kindersterfte.
Ze werden bij recessies en financiele nood rechtstreeks geconfronteerd
met hun onmacht. Deze sociaal-economische factoren beinvloeden  de

psyche van de vrou\v.

c. Vrouwen als drijvende kracht

Ook in dit gebied scheidden sommige vrouwen zich wel af, de man
niet. Soms ging het om vrouwen van schoolmeesters. In Doeveren
hadden de vrouw en kinderen van meester G.J. van Hemert zich afge-
scheiden. Het classisbestuur vroeg Van Hemert, of deze actie zijn
goedkeuring had. Hierop schreef hij, de handtekeningen van zijn kin-
deren terug te nemen, omdat een en ander zich had afgespeeld zonder
zijn goedkeuring en tijdens zijn afwezigheid door het aandringen van

twee diakenen. 271 Ook de vrouw van meester Van Bergeyk uit Dussen

was met haar kinderen de Afscheiding toegedaan. Van Bergeyk moest

zich eveneens verantwoorden. Beide onderwijzers waren door hun
functie van voorzanger financieel afhankelijk van de Hervormde Kerk.

Van Bergeyk was beslist orthodoxgezind. Economische belangen bein-
vloedden eerst zijn keuze. Later scheidde hij zich af.

In het geval van burgemeester J. den Delcher uit Nieuwendijk, ge-
meente Emmichoven, was zijn vrouw met de kinderen afgescheiden.

272

De burgemeester was de Afscheiding gunstig gezind, want hij liet oefe-
ningen toe in zijn huis. Hij scheidde zich echter niet af. Wellicht vond
hij het niet juist om als burgemeester partij te kiezen. De kinderen

volgden in menig geval de moeder. Arie was enige zoon en zijn vader

270) Bos, Archie»ukken, Il, 533; Van de Peppel, De Afscheiding van 1834 in Drogeham, 9.

m) a.w., II, 94-95.
272 )  De Gast,  a. w., 186; Rullman, Ernst en vrede, 156.

180



was rijk. Het landbezit breidde zich in de crisisjaren behoorlijk uit. De
economische vooruitzichten ,\,aren dus gunstig ondanks de strenge be-
lastingpolitiek. Wel kon Arie als vrije zelfbewuste jongeman met zijn
jeugdig wat overmoedig idealisme zijn gemoed volgen, meer dan zijn
door maatschappelijke positie gebonden vader. Wat godsdienstbelering
stonden vader en zoon op een lijn en was er Keen sprake van een
generatieconflict.

Wel is het opvallend dat een aantal jeugdige predikanten zoals Schol-
te en Meerburg, de "jonge snaken",  en een groepje jongeren zoals Arie
den Dekker en Jan de Jong, leiders van oefeningen, in verzet kwamen
tegen een oudere liberaal-progressieve bestuurselite. Er diende zich
inderdaad een nieuwe generatie aan,  die een reactie vormde op het oude
systeem. Deze jonge zelfbewuste boeren en predikanten lieten in hun
optreden  wel  iets  zien  van een generatieconflict, zoals  P. P. M.   Klep
veronderstelt. 273

Volgens burgemeester Duyser waren er contacten tussen ds. Scholte
en de familie Den Dekker, die daardoor werd meegenomen in de gods-
dienstige opleving. De rol van moeder Den Dekker moet niet onder-
schat worden. Door haar persoonlijkheid en godsdienstige overtuiging
gaf ze richting aan de maatschappelijke en religieuze vorming van haar
omgeving, zoals D. Th. Kuiper zegt. 274

In Genderen waren de verzoeken om godsdienstrrijheid in verhou-
ding door veel vrouwen ondertekend volgens burgemeester Boll van
Eethen. Bij de verklaringen van afscheiding en de oefeningen kwa-

275

men eveneens veel ondertekeningen door vrouwen alleen voor. Johanna
Burghout uit Eethen tekende als eerste uit dat dorp een verklaring, dat
zij bij de gemeente van Scholte in Genderen behoorde. Tijdens een
oefening van 12 juni 1836 gehouden in Sleeuwijk, waren van de 24
personen waaronder vier kinderen en enkele echtparen, twee weduwen
en zes vrouwen zonder man aanwezig. 276 Zo woonde Adriana van Dijk,
de vrouw van veldwachter R. Haagmans de oefening bij. De laatste
assisteerde burgemeester Verschoor en schreef de namen op van de
overtreders, dus van zijn eigen vrouw. 277 Een van de weinigen die zich
2-1) Alep, Recensie naar aanleiding van 'De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven
door C. de Gast, in Noordbrabants Historisch Jaarboek,  1986,232.
23

3 Kuiper,   De  a escheidenen  en  hun  nageslacht,   84.
23) Van Diggelen, a.w., 74.
276) Masselink, a.w., 16-17.
2 ) Streekarchivariaat Heu*len, Archief Gemeente De Werken  c.a..  Bevolkingsregister  1852-
1861 (ini'. nr. 5).

181



in Wijk afscheidden, was een vrouw , aldus Pape. 278 Maria Rombout

uit Dussen, die zich al snel bij de gemeente van Scholte had aangeslo-
ten, schreef een brief aan Da Costa, die haar via Scholte liet groe-
ten. 279  Zij was zeer godsdienstig.

Bij een aantal vrouwen was de religieuze beleving zo bevindelijk
gekleurd door gestalten en persoonlijke ervaringen, dat de godsdienst-
beleving tevens een expressie was van de volkscultuur. 280 De vrouw
van Gerrit Rombout uit Dussen had geprofeteerd, dat ze z\\,anger zou
worden, maar niet bij haar man en "dat zij een mannelijk zaad zou
baren, en dat zaad moest een prediker van het Evangelie worden".
Omdat zij een meisje baarde, bleek de profetie vals en zodoende kwam
de affaire ter sprake op de classisvergadering der afgescheidenen.  De

afloop wordt niet vermeld. 281

Soms betekende de keuze van de vrouw een breuk in het gezin. Ds.
Pape noemde de twist in de huisgezinnen dan ook een rampzalig gevolg.

Sommige vrourven stonden voor een keuze, waarbij het eeuwige heil
voor enkelen zwaarder woog dan een leven in harmonie met hun omge-
ving. In Almkerk wilde een vrouw de Hervormde Kerk verlaten. Haar
man dreigde toen haar te verlaten, waarop zij haar besluit terugdraai-
de. 282 In het afwegingsproces speelden culturele en materiele factoren
een  rol.

d. Conclusies

Hoewel gegevens over de rol van de vrouw schaars zijn, mag de
conclusie worden getrokken, dat in menig gezin de vrouw de religieuze
traditie doorgaf. De man was vaak buitenshuis, hetzij een dag hetzij
een of meer ,veken, wat bij Biesboschwerkers en vissers het geval was.
De vrouw bracht stabiliteit in het gezin en was in menig boeren- en
arbeidersgezin van economisch groot belang. Er zijn talrijke voorbeel-
den te vinden, die laten zien hoe bij het wegvallen van de vrouw in een
vaak kindertalrijk gezin de man tot armoede verviel.

Interessant is in dit verband wat Verrips zegt over de aanwezigheid

n) Bos, Archiefstukken, Ill, 20, 24 december 1835.
2-9) Smits, De A.Acheiding van /834, VI, 75-76.
280)  Moorrees, Het grote werk Gods in het let'en ran Bernardus Aloorrees, 82.
281

) Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Acte boek vergaderingen der Christelijk Afge-
scheiden Gerefurmeerden Gemeenten, classis Genderen 1837-1860,4 februari 1839.
282) Bos, Archiefstukken, II. 509
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van de bevindelijkheid in de rivierdorpen in de Alblasserwaard. Ener-
zijds speelde de afhankelijkheid van oncontroleerbare machten volgens
hem een grote rol hierbij. Anderzijds haalt  hij de stelling van Schakel
aan die zegt, dat door de gevarieerde beroepsstructuur \,eel vrouwen
langdurig alleen waren, die beinvloed werden door rondreizende theolo-
ganten. 283

Ook in het Land van Heusden en Altena \vas er in de rivierdorpen
een sterke bevindelijkheid, waarbij de afhankelijkheidsgevoelens beslist
een grote rol speelden. Toch stonden ook de landdorpen vanaf Gende-
ren, via Meeuwen, Dussen tot Almkerk-Emmichoven toe open voor een
diep-religieuze beleving van bevindelijk karakter. In Dussen ontstond
naast de Gereformeerde Kerk in de jaren negentig een Christelijke Ge-
reformeerde Gemeente en in Meeuwen ontstond in de twintigste eeuw
een Gereformeerde Gemeente. 284

Voor het ontstaan en het voortleven van de volksbevinding kunnen
vier begunstigende factoren genoemd worden: 1. De aanwezigheid van
een besloten, voornamelijk agrarische samenleving. Naarmate de sa-
menleving beslotener werd, werd de gezeten agrarier religieus ontvan-
kelijker. 2. De belangrijke rol van de kleine luyden en vooral van een
aantal vrouwen. 3. Geografisch milieu, overlevingseconomie en crisis
bevorderden een sterk afhankelijkheidsgevoel. 4. Contacten met bevin-
delijke schrijvers en oefenaars door middel van gezeischappen. Op deze
wijze  werd de religieuze traditie doorgegeven.

§   7.    Revolte van onruststokers Of repressie van machthebbers

Na  de  studie  van  L. H. klulder  over de houding  van de overheid
tegenover de afgescheidenen is het niet zinvol meer om uitvoerig de
overheidsmaatregelen te bespreken. Toch is het nodig om enkele285

aspecten nader te bestuderen met betrekking tot het Land van Heusden
en Altena, zeker na het verschijnen van een studie van A. de Bruin over
de schoolstrijd, waarin hij de overheidsmaatregelen vrij mild beoor-
deelt. Dat afgescheiden gezinnen zwaarder werden belast, vond hij niet
onredelijk, omdat ze zelf de overlast hadden veroorzaakt. Bovendien
schetst hij het beeld, dat de actievoerders op gewelddadige wijze de orde

28') Verrips, a.w., 60 en 252, noot 5.
2")  Den Bok e.a..  Jubileumuitgave bij  honderdvijftig jaar Gereformeerde  Kerk in  Dussen,  33.
28') Al ulder, Revolte  der jijnen,   206  e. v.
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verstoorden. zodat boeteheffing wel noodzakelijk was: -/Vaar gehakt
wordt, vallen spaanders'. Het "graauw" zou zich uiterst agressief en
provocerend hebben gedragen en bovendien verkregen de afgescheide-
nen al in  1836 een "redelijke vrijheid". 286

a. De houding ran de hogere overheden

De spil van het overheidsapparaat vormden de minister van Justitie
met de Procureur-Generaal en de minister van Eredienst, beiden bein-
vloed door adviseur Janssen en de Algemene Synodale Commissie. Ze
onderhielden contacten met de gouverneurs en adviseerden de Ko-
ning. 287 Ze waren roor de -harde lijn". Janssen was goed op de hoogte

van de situatie in het Land van Heusden en Altena door zijn briefwis-

seling met ds. Pape.

Hoewel Janssen alle schijn van geloofsvervolging wilde vermijden,
was hij voor de inschakeling van Justitie. Dit schreef hij aan ds.288

H.H. Donker Curtius, een der leidinger ende liberale predikanten, die
eraan had toegevoegd:   ".  . . zoodra dat geschiedt,   zal zijn (Scholtes)
aanhang wel in de schulp kruipen- Janssen schreef Pape, dat bij

289

optreden \an Scholte de rechter en het burgerlijk gezag moesten wor-
290den ingeschakeld. Janssen besefte heel goed, dat Koning Willem 1

niet de 'onbeperkte magt  van Napoleon had en dat hij gebonden was
aan de grondwet en "den vrijzinnigen geest van den Hollander-. De
tegenwerking moest dan ook heel geraffineerd gebeuren. Alen moest de
separatisten niet toestaan de naam "gereformeerd" te dragen. Dan zou-
den velen zich wel bedenken. 291

Bij de ministers heerste er verdeeldheid. De minister van Binnen-
landse Zaken n as roor soepel optreden uit \'rees voor escalatie ran de

spanningen. De Raad van State moest hem later gelijkgeven. Alinister
Van Alaanen \an Justitie \,as ,oor streng optreden, N ant toege, endheid
zou worden uitgelegd als LI, al:heid. Hierdoor zouden relen, die nu nog
uit rrees zich inhouden "de banieren der dweepzieken ' rolgen en zou
de Herrormde Kerk ten onder gaan, schreef hij.

286
i De Bruin, /let ontstaan ran de schoolstnld,64.

Zsg Al ulder, Revolte der fijnen,  207.
'*3 Bos, .Archi«stukken, 11, 85, 14 november 1834.
287 a.u·., 86, 15 november 1834.
m) a.w.. 75,3 november 1834.
291

3 Bos, Archiejstukken, III,  18, 6 januari 1836, Janssen aan ds. A T. Beausar te Klundert.
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In die zin adviseerde ook Van Pallandt van Keppel, minister van
Eredienst. de Koning die uiteindelijk de verantwoordelijkheid droeg
voor het beleid. 292 De Procureur Generaal A.W. Philipse stond dezelf-
de harde aanpak voor. Hij adviseerde de minister van Justitie de rekes-
ten om vrijheid van godsdienst niet in te willigen, voordat de afgeschei-
denen zich volledig hadden onderworpen. 293 De synodecommissie had
in  1833 de Koning geadviseerd om de Code  Napoldon toe te passen,  die
samenkomsten van twintig en meer personen verbood als de orde en
rust in gevaar kwamen. De harde aanpak werd inderdaad uitge-

294

voerd.

b. Houding van het classisbestuur in Heusden

In de classis Heusden trok met name scriba ds. C.W. Pape aan de
bestuurlijke touwtjes. Hij handelde vooral uit vrees voor ordeverstorin-
gen, bij voorbeeld bij de ontruiming van de pastorie in Doeveren of bij
de waarneming van een consulent in de plaats waar een predikant was
afgezet.

Die vrees werd mede gevoed door de grote afstand die er bestond
tussen de regent en intellectueel Pape en de plattelandsbevolking,
waarvan de meerderheid tot de lagere standen behoorde. Sommige groe-
pen zoals de vlasarbeiders stonden inderdaad bekend om hun opvlie-
gendheid en oproerigheid. Elaar Pape scheerde alles over een kam. Hij
noemde de afgescheidenen "eene bandelooze massa", "graauw en ge
peupel", "canaille" en "rapaillebevolking". De afgescheiden predikan-
ten noemde hij "zwijnenpersoneel". 295

Eerst was Pape tegen 'conscientiedwang'. Eerder is al vermeld dat

hij de maatregel van burgemeester Boll van Eethen, om de inkwartie-
ring te verleggen als een gezin naar de Hervormde Kerk was terugge-
keerd, afkeurde. Toen in april 1835 mannen in het huis van Scholte
werden gearresteerd omdat ze geen pasjes bij zich hadden, keurde hij
dat af evenals de aanhouding van bootjes vanuit Gelderland door de
marechaussees. Zijn houding werd beinvloed door het slechte imago dat
hij in het Land van Heusden en Altena kreeg.

m) Bos, Archiefstukken, Il. 447, 15 september 1835.
29*j a·W.,il,442,11 september 1835.
2* 1 Oosterdorp, a.w., 65.
29,9 Bos, Archiefstukken, 11. 94,207,313, 111,29.
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lk krijg overal de schuld \ an, schreef hij.  Ik ,\ordt als een aarts\'ijand
zan de \ romen beschou\\d, als een "Sanherib, nog erger als Kajafas' . 296

Die slechte naam kreeg Pape  mede  door  het  pro,ocerend  optreden
ran Scholte en \ an Rhee. die in hun preken grote imloed uitoefenden.
Ze rergeleken hem regelmatig met de slechte personen uit de Bijbel.
met Dathan en Ahiram en noemden hem een -bedener ,·an Gods
Kerk-. Pape schreef, dat zijn bloed kookte en -d.it het hem hard riel
den  toorn  te , erkroppen -     297

1-oen de,·lischeiding langzaam maar zeker meer aanhang kreeg, \ er-
anderde zijn houding.  Naar aanleiding \an de oefeningen in Emmicho-
ren in juli 1836. ziaarbij de afgescheidenen met lijsten rondgingen om
aanhangers te ninnen en de spot dreren met het koninklijk Besluit van
5 juli 1836, schreef Pape dat men de belliamels uitsluitend m()est
belasten met militairen. dan zou het -gek aak en ge awel van Dord
snel genoeg zijn at'gelopen. 298 In het begin dacht Pape, dat de beweging
n'el i anzelf zc,u  doodbloeden. Alaar ondanks de rechterlijke ronnissen
en de ink\\artieringen gingen de afgescheidenen door met hun oefenin-
geii. Hij \,as tegen erkenning \an de afgescheidenen. \\ant als dat zou

gebeuren zou men afscheiding op afscheiding  bele\·en, schreef hij op
29919 december 1837.

in theorie \,as hij voc,r geloofs\ riiheid, niaar in de praktijk bleek het
moeilijk om idealen waar te maken. te meer omdat zijn positie in het
geding was. Pape, Janssen en de ministers van Eredienst en Justitie

zaten dus op dezelfde lijn.

c. Houding,an de lagere burgerlijke overheid

Het classisbestuur van Heusden had de gouverneur van Noord-Bra-
bant in samemverking met de burgemeesters Boil ran liethen en Duy-
ser \'an Alinkerk om zending, an troepen ge\ raagd, ten einde de orde en
rust te handhaven.

De gourerneur had de verzoeken ingewilligd en daarbij vermeld, dat

--1 a.w·., II, 313
I J a.u.. II, 184.
"mi a.u'., Ill, 411.
294, a.u'.. I\'. 213, 19 december 1837

186



ongeoorloofde oefeningen moesten worden tegengegaan. 300 De invioed
van Pape op Janssen moet groot zijn geweest, want hoewel de burge-
meester van Veen herhaaIdelijk had geschreven dat in Veen de openba-
re rust niet werd bedreigd, werden er ook in Veen troepen gelegerd op
verzoek van Pape, die Janssen had medegedeeld dat burgemeester Am-

brosius van \/een op de hand van de separatisten zou zijn. 301
In eerste instantie bestond er bij enkele burgemeesters grote onze-

kerheid over hoe te handelen wanneer er oefeningen plaatsvonden. Zo
vroeg burgemeester Boil om nadere instructies aan de gouverneur, die
trouwens even onzeker was als dienaar van de Koning en liever af-
wachtte tot er uitspraken waren van de hoogste rechtbank. 302 Sommige
lagere rechtbanken spraken immers de afgescheidenen vrij, anderen
veroordeelden ze. Boll was bang, door strenge maatregelen de rust
eerder te verstoren dan te handhaven. Dat schreef hij aan de gouver-
neur, die hem gekapitteld had vanwege zijn al te voorzichtig optreden
tijdens een oefening in Genderen  op 16 augustus  1835, door Scholte
gehouden met kurassiers in zijn nabijheid. De burgemeester had de
menigte, verzameld op het erf van het Hoefhuis, verzocht uiteen te
gaan. Dat hielp niet, waarop de burgemeester rerzocht de hekken te
openen, opdat de kurassiers de menigte konden uiteendrijven. Het
bevel werd genegeerd. Hierop waren de kurassiers van hun paarden
afgekomen en in alle richtingen door de menigte heengegaan. De me-
nigte ging tergend langzaam uiteen. Boll schreef toen de acht meest
gegoeden op. Tenslotte vertrok Boil. Daarna pas rerliet Scholte zijn
-spreekgestoelte" en vertrok de menigte. 303 De gouverneur had Boll
geschreven, dat hij het hek wel had kunnen laten forceren. 304

De reden voor Bolls gematigd optreden moet ook de rustige houding
ran de afgescheidenen zijn geweest. De oefeningen verliepen zonder
eenige stoornis", schreef Boll aan de gouverneur. De consulenten wer-

den eveneens niet gehinderd bij hun optreden in de Her\ ormde Kerk,
schreef hijop 17 november 1834.305

liu
i Archief Hervormde  Kerk, ingekomen brieven classis Heusden 1816-1850 (im·.  nr.  72),   10

december 1835, Streekarchivariaat Heusden.
"13 Archief gemeente Veen, Register van correspondentie burgemeester 1827-1847 linv. nr.  6).  5
december 1835, burgemeester Ambrosius aan de gouverneur.
w J Bos, Archiefstukken, il. 419-420, 15 augustus 1835.
w) Branten. t.a.p., afl. XVII ( 1967), 163.
it'*) Smits, a. w., 1, 77.
I.

1 Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgemeester 1833-1837,   1
november 1834.
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Toch gingen er geruchten, dat enkele boeren uit Genderen naar de
Kroonprins waren gegaan om zich te beklagen over de houding van
Boll. 306 Zij waren zerontwaardigd over het feit dat ze als onderdanige

gereformeerden, die zich rustig hadden gehouden, waren belemmerd in
hun godsdienstoefening. 8011 zat tussen twee vuren in, dat van de
bevolking en dat van de hogere overheid. Daarom was hij aarzelend in

zijn optreden. Bovendien zou Scholte de slachtofferrol gebruiken in
zijn preken door te verwijzen naar de vervolging van de profeten en van

de Christengemeente in het Bijbelboek Handelingen.
Enkele burgemeesters in het Land van Heusden en Altena waren

redelijk tolerant. Burgemeester G. den Dekker uit Andel was de afge-
scheidenen goed gezind en zijn familie stelde zelfs enige tijd een huis
beschikbaar als vergaderplaats voor de afgescheidenen. 307 Ook de ka-
tholieke burgemeester P.J. Staal uit Dussen stelde zich \\elwillend op
en greep niet in tijdens de oefeningen, hoewel hij ze meldde bij de
autoriteiten. 308

Burgemeester H. Verschoor van Sleeuwijk was de eerste burgemees-
ter in Noord-Brabant, die op grond van het K.B. van 5 juli 1836 vanaf 6
augustus 1836 oefeningen toestond bij Al. Branderhorst in de Kil, zij
het onder beperkende voorwaarden. 3c,9   Daarroor  had  hij wel proces-

verbaal opgemaakt van de oefeningen, maar vermelde altijd verzachten-
de factoren. Hij schreef er bij roorbeeld bij, dat er van owertreding geen
sprake was. Juist door dit soepel optreden bleven de orde en rust310

gehandhaafd. Op 12 juni 1837 schreef H. Verschoor aan de officier van

Justitie, dat bij de oefeningen bij Branderhorst enkele beperkende voor-
waarden waren genegeerd, omdat ds. Aleerburg  er was voorgegaan.
Daarom wilde  Verschoor vervolging. 3" Van ordeverstoring was echter
geen  sprake.  Een verzoek om  te mogen oefenen bij J. van Breugel werd
afgewezen, omdat tien personen een kruisje hadden gezet, Kaardoor

104) Bos, Archie tukken, 11, 424, 19 augustus 1835. Er gingen geruchten rond. dat de kroonprins
de afgescheidenen gunstig gezind was.
.

3 De Fijter, t.a.p., z.p
# 1 Bos, Archiefstukken, 111, 409, 25 juli 1836
'°,1 H.E. Verschoor was burgemeester van Sleeuwijk van 1812 tot 1856. Hij was lid van de
Provinciale Staten van Noord-Brabant van 1831 tot 1853 en lid van de Eerste Kamer van 1864 tot
1877. Bovendien was hij onderwijsinspecteur en lid van het classisbestuur Heusden. Zie Bos,
Archiefstukken, 1, 297.
310

J Archief gemeente De Werken c.a., Register van correspondentie burgemeester 1831-1840

(inv. nr. 43), 8 augustus 1836.
D 11 t.a.p.. 12 juni 1837.
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het verzoek niet als legaal werd erkend. Alulder noemt deze handels-
312wijze een "meer subtiele bestrijdingstactiek'van de overheid.

De Rejormatie meldde in  1838,  dat zes marechaussees vij f leden van
de  Provinciale  \/ergadering  van afgescheidenen, bijeengekomen  in
Sleeu,vijk meenamen, omdat ze geen passen bij zich hadden. Na enige
tijd werden ze vrijgelaten. De pasjesregeling was ingesteld om samen-
scholingen vanuit andere dorpen tegen te gaan. 313 Hier \verd in feite
een oneigenlijk gebruik gemaakt van de pasjesregeling, want er waren
geen ordeverstoringen.

Burgemeester Duyser van Almkerk rvilde uiteraard alle schijn ver-
mijden, dat de afgescheidenen meer met inkwartiering werden belast
dan hervormden. Toch kreeg hij moeilijkheden met de afgescheiden
assessor H.J. de Jong over de inkwartiering bij enkele gezinnen. 314

Zijn moeilijkheden werden nog groter, doordat zijn collega uit het na-
burige Emmichoven, wonend in Nieun'endijk, niets tegen de oefenin-
gen deed. Bij assessor De Jong en burgemeester Den Dekker werden
zelfs oefeningen gehouden. Daarom beklaagden Pape en Duyser zich
bij de gouverneur, die Den Dekker opdracht gaf zijn ontslag in te
dienen, wat Den Dekker na enig verzet deed. Bij K.B. van 24 juni 1836
werd hem eervol ontslag verleend.

Zijn opvolger werd na enige tijd A. B.  van de Koppel, bijgenaamd "de
vetklep". Onder zijn regime werden de oefeningen streng aangepakt en
in 1837 werden vele boetes gegeven van eerst  f 50, later  f  100  per
dienst aan de voorganger, de voorzanger en de heer des huizes die de
oefeningen had toegelaten in zijn huis. In de periode februari-juni 1837
moest er ongeveer f 4700,- aan boetes worden betaald, wat roor een
arbeider niet op te brengen was met een dagloon van dertig cent per
dag. Sommigen kregen daarom gevangenisstraf opgelegd, wat onder
meer M. van de Giesen, Govert Pellikaan en Jan de Jong overkwam. 315
De gevangenisstraf duurde van ongeveer een half jaar tot een jaar.  De
afgescheidenen van Emmichoven dienden twee keer een rekest in bij de
Koning, waarin ze zich beklaagden over de mishandelingen, ondergaan
bij het uiteenjagen van een oefening op 24 juli  1837 door enkele mare-
chaussees. 316 Ze hadden geen resultaat.

"2) M ulder, a.w., 208.
"'3 De Reformatie, 1838, III, 236.
"43 De Gast, a.u'., 133.
"2  /loud dat gq hebt, 24-29.
"h, Rullmann, Ernst en :'rede, 136-137.
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Ook oudburgemeester J. den Dekker diende een rekest in bij de
Koning vanwege de "gruwelijke mishandelingen", door hem ondergaan
tijdens de militaire inkwartiering. Een kurassier had eens tegen een

huisgenoot gezegd:"Voor u is geen regt, maar voor ons wel". Ook dit
rekest werd afgewezen. Sommige afgescheidenen voelden zich dus317

bij deze ordemaatregelen duidelijk gediscrimineerd.
Uiteindelijk oefende men in de grienden of in de Biesbosch, waar-

heen men met kleine bootjes voer. Er werden wachters uitgezet en als
de marechaussees over de Kildijk kwamen, waren ze al \'an verre te
zien. De wachters waarschuzvden dan de vergadering. A,len ging uit-
een, nadat enkele kinderen met een hoosvat waren gedoopt.

318

Hoewel A. de Bruin de overheidsmaatregelen niet onredelijk vindt,
moeten  er toch vraagtekens bij gezet worden. Ze schoten  soms  het doel

voorbij, omdat er geen onrust en wanorde was. Tijdens de eerste preek-
beurt van consulent Van Veen na de afzetting van Van Rhee in Veen
was er gefluit van jongens te horen in de kerk, terwijl op het kerkhof
mensen heen en weer liepen. In de Hervormde Kerk in Almkerk waren
er op 29 maart 1835 vechtpartijen geweest en het gezangbord  was met
zwarte verf ingesmeerd, maar dit speelde zich enige maanden voor de
afzetting van Aleerburg af Verder was er enige onrust door de grote
toeloop vanuit andere dorpen. Rechtvaardigden deze wanordelijkheden
een streng overheidsoptreden?

Burgemeester Duyser gebruikte zelf het woord "vervolging  voor de
overheidsmaatregelen. "De tijd van vervolging is ophanden. men zal de

gevangenissen vol zien met de geloovigen, de ure der beproeving is
daar".319 Waarom werd de mening \an de burgemeester van Veen in de
wind geslagen? Bevorderden de ondergrondse oefeningen in de Bies-
bosch de onrust? Hoen·el de overheid de schijn wilde vermijden repres-

sief te handelen, is dat niet gelukt.
In feite zag de overheid de Afscheiding op zichzelf als een re\·olutio-

naire daad. Janssen schreef aan ds. J· J· Damstd te Uithuizermeeden op
10 december 1833:"Behandel ds. De Cock als een brandstichter, n·ant
hij  is een onruststoker, maar rermijd alle schijn ran geloofsdwang. 320

"-) a.14'., 157-158.
"'i  Van Helden,  Herinneringen uit mun jeugd,  z.p.a.
 19

j Archief Hervormde Kerk, Register van correspondentie classis Heusden 1833-1845 (inv. nr
1193. 26 februari 1836.
w) Bos. Archie tukkm, I, 239-240.
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Ds.  H. Donker Curtius schreef aan Janssen op 15 november  1834,
dat Scholte na zijn afscheiding ran het Hervormd Kerkbestuur zich in
staat van rebellie bevond. 321 Het classisbestuur van Heusden noemde
het optreden van Scholte -zedelijke muiterij". 322

Scholte daarentegen liet in zijn rekesten uitkomen, dat de afgeschei-
denen "stille en vreedzame" burgers waren en beslist geen muiters. 323

Enkele rechtbanken zoals die van Amsterdam en Heerenveen, hadden
dan ook aangeklaagde afgescheidenen vrijgesproken. Zij baseerden zich
op artikel 190 en 191 van de grondwet, zvaarin vrijheid van godsdiensti-
ge begrippen en godsdienstoefening werden gegarandeerd, mits de
openbare orde niet werd verstoord. Volgens de regering betrof het hier
alleen bestaande kerkgenootschappen. Men maakte een oneigenlijk ge-
bruik van de Code Penal, waarin stond dat geen gezelschappen van
meer dan twintig personen mochten bijeenkomen dan met toestemming
van de regering.

De hervormde predikant B. Moorrees uit Wijk, fel gekant tegen de
Afscheiding, erkende dat de afgescheidenen geen oproer tegen de Staat
wilden, omdat ze als gereformeerden juist tegen "die hoogst strafbare
misdaad van oproer tegen de machten- waren. 324 Ook Groen van Prin-

sterer noemde het overheidsoptreden onjuist, omdat het de afgescheide-
nen als "weggeloopene lijfeigenen" behandelde. 325  L. H. Mulder  zegt
dan ook, dat het overheidsoptreden duidelijk de kenmerken vertoonde
van een dwangstrategie, waarbij een scala van justitiele, politionele en
militaire middelen werd gehanteerd om de afgescheidenen te intimide-
ren en tot onder\verping aan de wettelijke verordeningen te brengen.
326

321)   a. 11'.,   I l,  86.

122) a.u'., 11, 96, 15 november 1934.
12 ) Smits. a. w., Ill, 197-198. Scholte aan de prins van Oranje.
.4

1 Aloorrees, Een eenvoudig doch ernstig woord aan at mgne geloofsgenoten,  36-37.
12, 1  Groen van Prinsterer, Maatregelen tegen de Afgescheidenen  aan het staatsregt getoetst.  in
\'erspreide geschrilten, 11,  10-20.
126) Mulder, Revolte der B)'nen, 223.
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HOOFDSTUK \/

EEN GODSDIENSTIGE BEWEGING IN VERZET TEGEN DE
STAAT

§ 1. De maatschappelijke stand van de afgescheide,imi: religieuze beweging
en sociaal-politiek rerzet

Om meer greep te krijgen op het karakter van de Afscheiding, is het
nodig na te gaan uit welke standen de afgescheidenen afkomstig waren.
In paragraaf vijf,kin hoofdstuk I\' is geconstateerd, dat de voormannen
van de Afscheiding uit alle lagen van de bevolking kwamen. ZoweI rijke
boeren als arbeiders \Taren actief betrokken bij de kerngroeprorming

Van oudsher werd de Afscheiding getypeerd als een beweging van
kleine luyden. ' De meeste historici delen deze mening, aldus Al.J

Wintle. De communist C. Bakker noemde ze kleine burgers, een stand-

punt dat door  H. K. Roessingh wordt gedeeld betreffende de  Velu\ve.
Voor Zeeland gelden dezelfde conclusies, aldus \Vintle. 2

C.W. Al8nnich gaf in 1985 nog een dergelijke typering. Hij schreef,
dat ze thuishoorden in de stand van de kleine burgerij en die van de
geschoolde arbeiders. 3 Hij noemt ze -mensen in nood". L. H. klulder
geeft een wat genuanceerder beeld naar aanleiding van zijn onderzoek
in acht Friese dorpsgebieden. Hij komt tot de conclusie dat de afge-
scheidenen uit alle lagen van de bevolking afkomstig waren. Ze lieten
dus een dwarsdoorsnede ran de berolking zien. Wel was er een over, er-
tegenwoordiging van de hervormden in laag 1 en Il. 4

Onderzoek naar de Afscheiding in het Land ,an Heusden en Altena
bracht reeds interessante gegerens aan het licht. Al.J. van Diggelen
constateerde, dat in Genderen de afgescheidenen orer\ertegenwoordigd
waren in laag I en 11. De arbeiders or erheersten onder de hervormden.
In het begin ging bijna het gehele dorp mee met de Afscheiding, maar

4  N'ieringa, De Afscheiding en de Nederlandse samenler·ing, in De Afscheiding z'an 1834 en haar

geschiede,us, 189.
1-1   \\' intle.   Aspects  of  Religion  and  Societi   in  the  proi'ince  of  .Zrela,ul  E  Netherlands)  in  the   X ineteenth

centun, 253.
4 M(;nnich. De adelluke troun· der kleine luvden, in Irouu·.  17 juli 1985.
+1 Ji'ieringa, t.a.p.. 191
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later volgde er een terugkeer Yan een groep armen naar de Hervormde
Kerk. In  1849 was ongeveer 30% \'an de bevolking in Genderen her-
vormd.  5

In Doeveren waren in 1849 nog maar zeven personen afgescheiden.
De sterke binding aan de dorpsgemeenschap-de afgescheidenen moes-
ten in Genderen naar de kerk- en de aanwezigheid van een hervormd
predikant in het eigen dorp hebben wel zeker het proces van terugkeer

6bevorderd. Bovendien was Doeveren minder orthodox dan Genderen.
In Almkerk bleef de meerderheid van de bevolking hervormd. Het

percentage afgescheidenen bedroeg 20,2%, maar het is oprallend, dat
de deelname van de gezeten boeren het grootst was: 26,7%. Daarna
hadden de arbeiders het grootste aandeel, namelijk 22,1%. De Afschei-
ding had dus aantrekkingskracht op alle bevolkingslagen.

In  Emmichoven  was het percentage afgescheidenen hoger:  30,2%.
Ook hier waren alle lagen vertegenwoordigd. De deelname van de ar-
beiders was het grootst, dat van de gezeten boeren het kleinst, hoeivel
van laag I 18,2% was afgescheiden. De naam van de zeer rijke landbou-
werszoon Arie den Dekker moet hier genoemd worden. 7

Uit het percentage rijke boeren blijkt, dat het verzet in eerste instan-
tie niet sociaal-economisch van aard was, hoewel spanningen op dat
gebied, met name de belastingpolitiek een rol hebben gespeeld. Ten
tweede valt op, dat de elite in Almkerk-Emmichoven verdeeld was: een
liberale elite stond tegenover een orthodoxe groep. Ten derde blijkt, dat
het verzet door alle bevolkingslagen heenliep. Getalsmatig waren de
afgescheidenen voornamelijk van de "geringe stand", maar een aantal
rijke boeren organiseerde mede het verzet, dat vooral was gericht tegen
het landelijk-kerkelijke establishment, hoewel plaatselijke tegenstellin-
gen ook meespeelden.

De aanwezigheid van een afgescheiden predikant in Genderen en
Almkerk-Emmichoven heeft de in\'loed van de afscheidingsbeweging in
genoemde dorpen vergroot en is daardoor een complicerende factor voor
de rerklaring van het verschijnsel. Daarom zal nu een overzicht worden
gegeven van de deelname der diverse bevolkingslagen in dertien woon-
gebieden op basis van het sociale stratificatie-onderzoek, verricht in
hoofdstuk III, paragraaf 2.

'M Van Diggelen, a.w., 79-80.
61 a.11·.,81

4 De C.ast. a.u'., 126-127.
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Aa,ital  gezi,ishoofile,1  iii   A,idel.   1840-1850

Laag Necl. Her,·ormd Afgescheiden

1 1 1       9 1,7 9                                                    1                           8.3%
11 68 87,29                                    10                  12,89

111          65 88 %           9     12 9

Gemi Ideld· 88,9% 11,19

Afgescheiden in laag I zvaren: P.J. de Bruyn, predikant; in laag Il:
tn·ee landbou\\'ers.  een visser. een schipper, een rietdekker,  twee tim-
merlieden, een aannemer. een koopman, een koopmansrrou,f .

Hoe\\ el bijna geheel Andel orthodox \ras. ble\'en de meesten her-
,ormd, met name de elite.

.,\atital gezi,ishoofile,1  1,1  \'ee,1.   1 840- /8 5 0

Laag Ned. lienormd Alge+cheide!1

1                                               12     80   %                                              3                      20   %
11 81 92.1%                                         8                     7,9%

III 77 87,5%                            11              12, 5%

Gemiddelde 86.5% 13,5%

Afgescheiden in laag 1   aren: A. 't Hooft, landbourier. I.. Blankers,
koopman-landboun1er, C. Schreuders. koopman. uit laag 11: trree I:ind-
bouwers, een dasboer. een kleermaker, een n agenmaker, t\\'ee kooplie-
den, een schipper.

Ook in \Ieen bleef de grotendeels orthodoxe berolking her,ormd.

Aa,ital  ge=inshoofden  i,1  C:iessen.   1840- 1860

Laag Ned. Her\ ormd Afgescheiden

1            7 78 9·           2     22 %
11           73 76 %           23     24 %
III       76 88.49       10   11.6%
Gemiddelde 80.8% 19.2%

Afgescheiden in  laag 1  waren:  t\; ee landbouirers W. Heystek en J·J

Heystek. in laag 11: vijftien landbouwers, een rietdekker, een wagen-
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maker, een molenaar.  t  'ee n inkeliers,  twee  kooplieden, een schoen-
maker.

Het hoge aantal landbou\rers valt op. Een groep afgescheidenen \f'as

afkoinstig van de op\rekkingsbe\\'eging \'an L. \an \\'ijk.

.Untal gezi,ishoofde,1 i,1 Rosit·ilk, 1840-1860

Laag Ned. Hen·ormd
- - -i l                -               -

At'gescheiden

I       5 83,3%       1   16,7%
11       50 67,69 24 32,4%
111                                52    82,59                                 11                 17,5%

Gemiddelde 77,8% 22,2%

Afgescheiden in laag I waren: landbouwer C. Smits; in laag l I: negen
landbouwers, vijf schippers, twee rietdekkers, een gruttersvrouw, een
kleermaker, een marskramer. een aannemer, drie schoenmakers, een
opzichter, een winkelier.

In laag II waren de landbou\,ers sterk vertegenwoordigd

Aantal gezinshoojilen  in   Sleeut'ilk.   1840-1 850

Laag Ned. Hen·ormd Algescheiden

1        7 63.6%       4   36,4%
11       46 79.3%       12   20,7%
III       70 79,5% 11 20,5%

Gemiddelde 74,1% 25,9%

Afgescheiden in laag I zvaren: vier landbouwers H.J. van Arkel, J.
van Arkel. W. van t Sant en T.C. de Waal; in laag 11: acht landbou-
wers, twee marskramers, een winkelier, een bakker.

Van de 26 landbou\vers in laag Il waren er acht afgescheiden. Ook
hier was de Afscheiding sterk agrarisch georienteerd.

Aantal gezinshoofden  in  De  ii'erken.   1840- I 850

Laag Ned. Hervormd Afgescheiden

1        2 66.79       1   33,3%
11 31 67,49                      15           32,6%

III       86 84,3%       16   15,7%

Gemiddelde 72,8% 27,2%
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Afgescheiden in laag I waren: S. Los, vanaf 1848 predikant in Wer-
kendam.8, in laag 11: zes landbourvers (van de twintigj, drie schippers,
twee timmerlieden, een schoenmaker, t vee mandenmakers, een
bakker.

Aantal gezinshoofdeit i,t Kile, 1840-1850

Laag Ned. Hervormd Afgescheiden

1            0 0%            1     100 %
11       1 11,1%       8   88,9%
111                                           15      42,9%                                            20                      57,1%

Gemiddelde 18 % 82 %

Afgescheiden in laag 1 waren: landbouwer Al. Branderhorst, wiens
huis vergadercentrum van afgescheidenen \ras, in laag 11: drie landbou-
wers, een kleermaker, een polderopzichter. tn'ee \rinkeliers.

In drie gevallen was de \rouA afgescheiden en de man her\'ormd. in
een geral was de \rou\r herpormd en de man afgescheiden. Dit kan
\\ijzen op een intensiere godsdienstige ople 'ing.

Aantal gezinshoofden in ti'erke,tdam. 1 840- 1 850

Laag Ned. Her\·ormd Algescheiden

IA                     15                            2

IB                       23                              6

1  totaal                                     38      82,6%                                            8                      17,4%

IIA                      52                             10

118                      49                              7

II totaal 101 85.59                 17         14,5%

Ill 219 89 %                   27          11  %

Gemiddelde 85,79 14.3%

Afgescheiden in laag IA \raren: timinerman Bast. \'erdoorn en schip-

per Laurens Kanters (onderaan j:  in  laag IB: schipper D.  r'an  Beek,  de
timmerlieden B. Ritmeester sr. en jr., aannemer K. Schaddelee, schip-
per Joh. Visser en kubbenmaker Corn. , an Driel.

De afgescheidenen in laag I waren rijke middenstanders. Daarboren

4   Honderdvijftig jaar gemeentet, en predikante,i ran  de  Gereforineerde  Kerken  in  Nederland,  186.  153.
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bevond zich een topelite van tien personen, die uit rijke landeigenaars
en aannemers bestond.

Afgescheiden in laag IIA \\'aren: een landboun'er, een timmerman,
een schoenmaker, en mandenmaker, drie schippers, een arbeider
(f 2,55 aan hoofdelijke omslag), een smid, een kleermaker; in laag IlB:
twee landbouwers, tn'ee bakkers, een winkelier, een timmerman, een
barbier.

Aantal gezinshoo#en  in  Aleeuum.   18 50

Laag Ned. Her\·ormd Atgescheiden

1                                1 1    100  9                              0                0  %
11     24 72.7%     9  27.3%
III     34 89,5% 4 10.5%

Gemiddelde 87,49% 12,6%

Afgescheiden in laag II zvaren: drie schoenmakers, twee landbou-
wers, een bakker, een metselaar, een winkelier, een timmerman.

Aantal  ge:inslzoofden  in  Babylonienbroek-Hill,   1850

Laag Ned. Henormd Al'gescheiden

I                                                6      100   %                                            0                       0%

11     27 84.4%     5  15,69
III     15 93,8%     1   6,2%
Gemiddelde 92,7% 7,3%

Afgescheiden in laag II ivaren: t„'ee landbou,rers, een,rinkelier, een
tapper, een timmerman. De rooms-katholieken waren vooral geconcen-
treerd in het gehucht Den Hill, grenzend aan het grotendeels katholie-
ke Dussen. De veearts was katholiek.

Aantal gezinshoofde,1  in  11'aardhitize,i.   o,nstreeks   1 850

Laag Ned. Hen·ormd Algescheiden

1            1 25 9           3     75 %
II       7 63.6%       4   36,4%
III       13 68,49       6   31,6%
Gemiddelde 52,4% 47,6%
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Afgescheiden in laag 1 waren : landbou\ver G. van der Beek, landbou-
wer Z. ;an Her\rijnen en F. Penning, vanaf 1851 predikant in Waard
huizen.4 In laag 11 iraren afgescheiden: twee landbouwers, een tim-
merman, een rentenier.

Aantal gezinshoofilen in  L"iti, ijk. omstreeks  1 8 50

1.aag Ned. Hervormd Algescheiden

1                       3  75  % 1 25  9

11           14 70 %            6     30 9
111       18 81,89       4   18.29
Gemiddelde 75,6% 24,4%

Afgescheiden in laag I naren: Joh. Colijn, landbouwer: in laag Il: rijf
landboun ers  en  een  smid.  Ook  hier  zijn op, allend reel  agrariers  afge-
scheiden.

ALmwl gezi,ishoofilen in Herisden,  /850-/8,0

1-aag Ned. Her\·ormd Afgescheiden

1 16 84,79       3   15,39;
11 125 89,99                                          14                      10,19

111           79 90 9           4     10 9

Gemiddelde 88.2% 11,8%

Afgescheiden in laag 1: S. lirenhuis. predikant in Heusden. m Boven
dien A. F.  Gezelle Aleerburg, eigenaar ran een drukkerij, een stoom-
bix,tkapitein, in laag 11: rier kooplieden, een sch(,enmaker, tn'ee kleer-
makers, drie barbiers, een bakker, een schipper, een ,eehouder, een
\\ inkelier.

Enkele afgescheidenen k  amen uit de omliggende dorpen zoals
Heesbeen (de familie G. Kurpers), Aalburg en Nederhemert.

Bij rergelijking ontstaat het \olgende beeld, dat ,\ordt rer\#erkt in
een tabel.

v i a 11'., 262
 ") a.u - 228.
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Tabe\ 9:      De  afscheidi,igsperce,itages  in  dertieit  woongebieden  omstreeks   1850

woongebieden laag I laag 11 laag  I I I

Andel                                                        1              8,3%       10          12.9% 9 12 %
Veen 3     20 % 8 7,9%     1 1 12,5%

(;iessen 2        22   9     24       23   %      10       1 1   g
Rijs,vijk 1 16,7% 24 32,49 11 17,5%
Sleeuwij k 4        36,49     12      20.79     11      20,59
De Jkerken 1 33,3% 15 32.6% 16 15,79
kilie 1 100 % 8 88.9% 20 57,IFc
Werkendam 8           17.4%       17         14,5% 27 11  9

Meeu,ven           0   0%  9 27,3% 4    10,5%
Babylonienbroek-Hill 0 0% 5 15.6% 1           6.2%
Waardhuizen 3       75 % 4 36,4% 6 31,6%
Uitn'ij k 1 25      % 6 30 % 4 18,2%
Heusden 3 15,3% 14 10,1% 4     10  %

In zes woongebieden was de aantrekkingskracht van de Afscheiding
op de middengroepen het sterkst. Het betrof hier voornamelijk kleine
luyden. Wel moet de mogelijkheid worden opengehouden dat er enkele

welgestelden bij waren, zoals uit de gegevens van de hoofdelijke omslag
betreffende Werkendam blijkt.

Naast de kleine middenstand voelden zich vooral landbouwers en
vissers aangesproken door de nieuwe beweging. Bij hen waren de gevoe-
lens van afhankelijkheid ten opzichte ran de natuur (lan ook het
sterkst. De rijke grootgrondbezitters en aannemers uit Werkendam
bleven hervormd, omdat ze modern-hervormd waren of gematigd ortho-
dox. Er blijkt inderdaad een relatie te zijn tussen beroep c.q. sociale
positie en godsdienstige opvattingen, zoals klax Weber in zijn theorie
over de selectieve affiniteit heeft uiteengezet.

In de agrarische samenleving van het Land van Heusden en Altena
waren weinig hoger opgeleiden - op enkele academici na - waardoor de
geneigdheid tot moderne geloofsopvattingen nauwelijks aanwezig was.
In Werkendam was een wat grotere groep hoger gesitueerden met rui-
mere opvattingen evenals in Woudrichem en Almkerk, terwijl ook naar
het oosten toe nog enkele boeren meer liberale opvattingen hadden.
zoals de boerenfamilie Van Buuren uit Aleeu,ven. Door de grotere
geisoleerdheid nam de homogeniteit echter toe. De tijdsomstandighe-
den en het geografisch milieu hadden grote in\'loed op de godsdienstige
geaardheid  in het gebied.   In  dit  v erband moet opgemerkt ivorden,  dat
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niet zozeer de horizontale maar de verticale beroepsdifferentiatie in-
vloed had op een religieuze mentaliteit. Binnen de kleine besloten ge-
meenschappen honden enkele patriarchen vrij grote invloed uitoefenen,
\vaardoor verschillen konden ontstaan tussen de dorpen onderling.

Een oprallend resultaat ran het onderzoek is, dat de gezeten burgerij
in zeven ,·an de dertien woongebieden procentueel het sterkst was
vertegenwoordigd \'an de drie standen. Hiermee  ordt het beeld, dat al
in eerdere studies over Genderen en Almkerk-Emmichoven naar voren
was gekomen, bevestigd

Door dit resultaat wordt de these, dat het in de Afscheiding vooral
zou gaan om een revolte van de lagere standen tegen de beter gesitueer-
den, aangetast. Het ging niet zozeer om sociaal-economische, maar om
religieuze motieven. Het bevestigt de gedachte, dat vooral werd gea-
geerd tegen het centralisme, \raardoor regionale culturen werden ge-

lijkgeschakeld met behulp van een verlichte nationale en regionale eli-
te. Het protest werd gekenmerkt door een sterke agrarische traditie, die
stond tegenover het liberaal-burgerlijke modernisme.

De these, dat het in de Afscheiding alleen zou gaan om 'kleine
luyden-, moet wordeii bijgesteld. Het zou zinvol zijn, als nader en
uitgebreid onderzoek zou ,vorden verricht naar de sociale herkomst van
de afgescheidenen in Zuid-Holland en andere provincies. Wellicht zal
dan een beeld, dat door menigeen wordt beschreven, bijgesteld kunnen
w()rden.

Het ging niet alleen om een protest van de armen. Het deelnemings-
percentage van die groep schommelt voor zeven woongebieden om de
10% of zit daaronder. Het deelnemingspercentage van de arbeiders was
in \Vaardhuizen en Kille het hoogst. In beide dorpen ging het om kleine
woongemeenschappen, rvaar uit alle lagen een sterke betrokkenheid
was met de Afscheiding en ivaar reel oefeningen werden gehouden. In
beide dorpen \roonde geen herrormd predikant en stond geen henormd
kerkgebou;v. Door de plaatselijke oefeningen  erd de dorpsidentiteit
dus versterkt. In beide dorpen ging ds. Aleerburg weI voor, die bekend
stond om zijn contacten met het eemoudige volk. Hij verweet de rijken
hun gierigheid, als ze het werkloon van hun arbeiders verlaag-
den. 11

Het percentage afgescheidenen in alle drie lagen per woongebied laat

"1 Gezelle  leerburg, Nagelaten leerredenen. met de bevestigingsrede door C.C Callenbach. En
eene voorrede van G.A. Gezelle Meerburg, 339.
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duidelijk de invloed zien ran ds. Meerburg in de omringende dorpen.
Zijn invloed was langduriger dan die van Scholte. Het afscheidingsper-
centage was het hoogst in Waardhuizen, Uitwijk en Kille, gelegen
dicht bij Almkerk.

Tabel  10:     Percentage  afgescheidenen  iii  alle  drie  beroepslagen  per it,oongebied

Andel 11,1% Werkendam 14,3%
Veen 13,5% Meeuwen 12,6%

Giessen 18,7% Babylonienbrock 7,3%

Rij swij k 22,2% Waardhuizen 47,7%
Sleeuwijk 28,8% Citwijk 34,69
De Werken 27,2% Heusden 11.8%
Kille 82 %

Ook in Sleeuwijk had ds. Gezelle Meerburg grote invloed. Er was
zelfs sprake van, dat hij er zou gaan wonen. Het hoge afscheidingsper-
centage in Giessen-Rijswijk kan verklaard worden door de invloed van
L. van Wijk.

Zoals is beschreven, lagen er langs de rivieren veel dorpen waar
gezelschappen actief waren van het NR-type. Ook in die dorpen trok de
Afscheiding een - hoewel geringer - aantal personen. Dit bevestigt de

gedachte, al eerder ontwikkeld, dat er een verband bestaat tussen de

Nadere Reformatie en de Afscheiding. Dit geldt voor de dorpen Veen,
Giessen, Rijswijk, Werkendam. In Wijk verlieten slechts enkelen de
Hervormde Kerk door de activiteiten van ds. Moorrees. Psychische
factoren bleken vaak de doorslag te geven.

De Afscheiding was slechts 66n gebeuren in een continu ontwikke-
lingsproces. De achtergebleven orthodoxen gingen in de Hervormde
Kerk door met hun strijd voor kerkherstel. De afscheidingen gingen
eveneens door over een langdurige periode, zoals in Sleeuwijk, Wer-
kendam en Giessen-Rijswijk. De Doleantie past ook in dit kader. Ande-
ren bleven hervormd, maar woonden de diensten van de afgescheidenen
bij, zoals in Werkendam gebeurde.

Overige Kerkgenootschappen

Tenslotte moet gezegd worden, dat het percentage afgescheidenen
berekend is ten opzichte van de hervormden, omdat de relatie tussen
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genoemde godsdienstige groepen centraal staat. Bovendien waren in de
meeste woongebieden andere kerkgenootschappen nauwelijks in het
geding.

Wat de Joden betreft: in Werkendam woonden drie gezinshoofden,
een behorend tot laag I, twee tot laag II. In De Werken woonde een
Jood, die tot laag II behoorde. In Heusden was deze groepering het
grootst. Ze telde dertien gezinshoofden. Een kwam uit laag I, tien
kwamen uit laag 11 en twee uit laag III.

In Heusden waren twaalf gezinshoofden lid van de Evangelisch-
Lutherse Gemeente.  V ijf behoorden tot laag I, een tot laag I I en zes tot

laag  III.
Het aantal katholieken was in de bestudeerde woongebieden beperkt,

behalve in Heusden, wat blijkt uit de volgende tabel.

Tabel  1 1: De aanweigheid l'an  Iwtholieke,1  onistreeks  1850

Woongebied laag 1 laag 11 laag 111

Giessen                                                                        1                         1
RUswij k                                                   1
Sleeuwijk                                                         2                    2
De Ii'erketi                                       2               1
\1 ecun'en                                                                     1                          1
Babilonienbrock                       1                     6                  16
Heusden                      10 180 159

11 193 180

De katholieke gezinshoofden in Heusden maakten 56,9% van de
bevolking uit en waren dus in de meerderheid. Het aantal katholieken
in Babrlonienbroek was geconcentreerd in Den Hill, dat imloed onder-

ging van het naburige Dussen met zijn grotendeels katholieke berol-

king.

§ 2. De Afscheidi,tg. consen'atie £11 emancipatie

Het kenmerkende zan de revolte der afgescheidenen was, dat ze een
conservatief karakter had. Al roor de Afscheiding wilden de club van
Scholte en anderen de gereformeerde leer verrat in de drie Formulieren
ran Enigheid, een centrale plaats geven. Het al eerder besproken adres

van Van Rhee en Aleerburg getuigde daarvan. S. van \'elzen schreef in

202



zijn adres, in 1835 gericht aan de Synode: "De oude geloofswraarheden
moeten eene verbindende kracht hebben voor allen, die in onze Gere-
formeerde KerA het ambt van leeraar bekleeden en dienvolgens alle
predikanten verplicht worden deze leer te verkondigen". Predikanten
die dit niet willen doen, moeten verhinderd worden in de kerk hun

12dwalingen in te voeren, aldus S. van Velzen.
De aktie van Meerburg en anderen was niet alleen een verdediging

van de dorpscultuur, maar ook een strijd voor kerkherstel, Foor herker-
stening. Hun optreden was zelfbewust en had een natic,nale strekking.
Men voelde zich een profeet van "de kern der natie', die Nederland
moest behoeden roor de ondergang.

Volgens J. Hendriks, die een sociologische studie verrichtte naar de
emancipatie van de gereformeerden in de vorige eeuw, verkeerden de
kleine luyden, die sociaal-economisch en cultureel onterfd waren, ill
een achterhoede die buiten de eigentijdse cultuur kwam te staan. om-
dat ze sommige ambten niet vervulden en die daarom in een typische
emancipatiesituatie verkeerden. 13 Deze groep bevond zich volgens
Hendriks in de marge van de samenle\ing, had Keen macht en werd
gediscrimineerd. Hendriks is van mening, dat deze kleine lurden tot
omstreeks 1860 vooral hun eigen cultuur probeerden in stand te hou-
den en de status quo niet wilden veranderen. Men verlangde slechts de
vrijheid zichzelf te zijn.  Pas na 1860 wilden ze een aandeel in de macht
en streefden ze naar emancipatie. 14 Hendriks verstaat onder een eman-
cipatiebeweging een minoriteit die streeft naar gelijke kansen en moge-

15hjkheden en naar erkenning van haar gelijk,vaardigheid.
J. van Gelderen stelt terecht de vraag, of juist niet een tegen de geest

van de eeuw rebellerende mentaliteit een inspiratiebron kan vormen
voor een emancipatieberveging. En hij rraagt zich af, of hier niet de
door J. Al. Romein geformuleerde '  \'et van de remmende roorsprong'
kan gelden. 16

D. Kuiper heeft erop gen'ezen, dat de afgescheidenen in hun nieu,re
t 2

3 Praamsma, Het duaze (iods. Geschiedenis der Gerriormeerde Kerken in iederland sinds het
begin der negentiende efuw. 83
") Hendriks, De emancipatie ran de Gereformeerde,1 Sociologische bijdrage tot de serklaring ,an
enige kenmerken ,·an het huidige gereformeerde wlksdeel. 240
"j a. u., 241.
15) a.w.. 238. Onder minoriteit serstaat  Hendriks  een  subgroep die Lich  in de marge  ,an de
samenleving bevindt, geen macht heeft en gediscrimineerd wordt
16)  \'an Gelderen. De Afscheiding ,·an 1834 als emancipatiebeweging:. in I)(,i·unie,ttatieblad 1 ail ile
Xederlandse KerA eschiedenis in de negentiende eeuu'. jrg. 5 11979 j. 31.
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situatie een proces van integratie meemaakten, waarbij zich tal van
problemen op theologisch en organisatorisch gebied voordeden. Hier-

17door bestond de neiging zich af te schermen van de buitenwereld.
Volgens Kuiper bevonden de afgescheidenen zich dan ook in een voorfa-
se van het emancipatieproces. Hij stelt dat men tegenover de maat-

schappij passief stond en zijn positie aanvaardde in een door God ge-
i 8

schapen L,·ereld.
L. Brunt denkt in dezelfde richting en citeert \/an Putten, die zegt

dat er bil de dolerenden wel sprake was van een doelbewust optredende
elite  met een  over  het algemeen krachtiger ontwikkeld sociaal bewust-

zijn, wat bij de afgescheidenen niet het geval zou zijn. L. Brunt beves-
tigt die mening door te schrijven, dat bij zijn onderzoek naar de Dolean-
tie in de Alblasserwaard bleek, dat in sommige kerkelijke gemeenten de

19

welgestelde boeren eerder activistisch dan wereldvreemd waren.

Ongetwijfeld heeft Van Putten gelijk, wanneer hij stelt dat een decl
van de afgescheidenen in het isolement terechtkwam. Hij citeert ver-
scheidene predikanten, die klaagden over de bekrompenheid in de afge-
scheiden kerk, zoals H. Bavinck in 1881. Ze hadden nauwelijks inte-
resse voor wetenschap en cultuur, aldus A. Brummelkamp jr. J. van
Putten noemi als oorzaken van dat isolement: het ontbreken van sociale

aspiraties, de sterke invloed van de bevindelijken en de voortdurende
20aversie van de samenle\'ing ten opzichte van de afgescheidenen.

Ook M.J. van Diggelen constateerde het conservatieve karakter van
de Afscheiding. Men wilde tot de oude regelmaat" terugkeren. Hier-
door zou tevens de dorpsautonomie worden hersteld. Hij noemt dit
streven geen emancipatie, omdat de leiders zich niet in de marge van de
samenleving bevonden en omdat hun traditionalisme sterker was dan

hun ijveren voor gelijkwaardigheid. WeI ontdekt hij in de Afscheiding
emanciperende tendenties, zoals de organisatie , an de nieurve kerkfor-
matie en het stichten van een christelijke school. 21

Toch was er in de Afscheiding een streven naar emancipatie aanwe-

zig en beriepen enkele landbou vers zich op hun ,rettelijke rechten. Ze
wilden de status quo doorbreken en wensten vrijheid van godsdienst. Al

'-) \Vieringa, t.a.p., 217.
'8) Kuiper, De Loormannen, 81-82.
19)  Brunt, Over gereformeerden en kleine luyden, in Sociologische Guis. dl.  19 11972). afl. 3, 55
20) Van Putten, Zoreel kerken, zoi'eel zinnen. 200-201.
21) Van Diggelen, a.u·., 96.
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voor de Afscheiding ijverden Scholte, Meerburg en \'an Rhee als
"wachters op Sions muren" voor kerkherstel en een wedergeboorte van
Neerlands Israel. Deze poging zvas zeker offensief van aard. Van Spell
beschuldigde ze dan ook van intolerantie. De poging mislukte echter.

In een tweede fase roor de Afscheiding \verd men steeds meer in het
defensief gedrongen door een landelijke bestuurselite. Alen probeerde
de dorpscultuur af te schermen tegen bevoogdend ingrijpen van boven-
af. De standpunten van beide partijen werden feller en de Afscheiding
werd een feit.

De voormannen moesten nu een radicaal andere koers inslaan, die
weer uit twee fasen bestond. Door het aanvragen van godsdienstvrij-
heid  wilde  men de toestand van discriminatie doen beeindigen.   Het

negentiende eeuwse emancipatiestreven werd in eerste instantie geken-
merkt door het streven naar vrijheid van religie en onderwijs, zoals door

J.A. Bornewasser is gesteld. Pas later zou het gelijkheidsideaal aan de
orde komen. Deze tactiek was logisch. Bovendien bepaalde de gods-
dienst voor een groot deel de identiteit van de meeste plattelandbe\vo-
ners. Het streven naar culturele vrijheid impliceerde een proces van
politieke bewustwording.

Politieke bewustwording bij de afgescheidenen

Tijdens de repressiemaatregelen van de overheid kwamen sommige
afgescheidenen tot het besef dat ze werden gediscrimineerd. De mili-
taire inkwartiering bij oudburgemeester J. den Dekker te Emmichoven
(Nieuwendijk) en de "gruwelijke mishandelingen" die daarvan het
gevolg waren, deden hem besluiten een adres in te dienen bij de Ko-
ning. Hij vroeg om herstel van zijn grondwettelijke rechten, omdat hij
anders genoodzaakt zou zijn Nederland te verlaten. 22

Op plaatselijk niveau bevond Den Dekker zich niet in de marge van de
samenleving, maar op landelijk niveau wei. De lokale machthebbers
waren landelijk machteloos, omdat ze niet tot de nationale regentena-
ristocratie behoorden. Een van de oorzaken van de landverhuizing in de
jaren veertig was het ontbreken van vrijheid en de discriminatie door de
overheid volgens P.R. D. Stokvis. 23 Van de tussen 1831 en 1847 geemi-

:2) De Gast, a. u'., 147.
2'j Stokp·is, De Nederlandse trek naar Amerika /846-1847. 46.
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greerden  gaf  13% als motief op voor emigratie: het verlangen  naar
godsdienstvrijheid. Andere motieven waren: verbetering van het be-
staan en de afkeer van het belastingstelsel. 24 In brieven naar Neder-
land schreef men over de "weldadigen invloed" van de "volksvrijheid" in
Amerika. 25

Ds. Scholte verdedigde regelmatig in zijn adressen gericht aan de
Koning, het recht op godsdienstvrijheid en vern'ees dan naar de grond-
wet. Hij sprak er de Koning op aan, dat het toch zijn zorg moest zijn
dat geen godsdienst gestoord worde in de vrijheid van uitoefening, die

de Grondwet waarborgt". 26

\/oor een aantal lager gesitueerde afgescheidenen betekende vrijheid
van godsdienst de vrijheid van inrichting van hun eigen godsdienstoefe-
ning zonder bevoogding van een liberale plaatselijke elite, die dank zij
de verwevenheid met de landelijke machtsstructuur haar wil kon door-
drukken. Dit bleek bij voorbeeld in Almkerk, toen er bij de beroeping
van ds. Gezelle  leerburg onder het gewone volk geruchten gingen dat
"de grote mannen- die beroeping wilden blokkeren. Dat overwicht van
een liberale elite op plaatselijk niveau werd door landelijke wetgeving
gesanctioneerd. 2,

Op 8 maart 1844 diende A. 't Hooft uit Veen een adres in bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal met het verzoek, mee te werken
aan het revolutionaire "negenmannenvoorstel" om tot grondwetswijzi-
ging te komen. Thorbecke had het initiatief tot deze wijziging geno-
men, maar zonder succes. Volgens A. 't Hooft c.s. zou bij aanvaarding
van het voorstel de "rust van den Staat, de onwankelbaarheid van den
troon, de vrijheid en welvaart der burgers voor de toekomst gewaar-
borgd zijn". 28 Uit een brief van burgemeester Ambrosius blijkt dat Arie
7 Hooft, behorend "tot de solvabelste ingezetenen' en voorman van de

afgescheidenen in Veen, door zijn -woelzieken geestdrift" een en ander
had geregeld. 29 In deze aktie van 't Hooft moet het verlangen naar meer

143 \<'ieringa, t.a.p., 206.
25

1 Stokvis, Afscheiding en emigratie, in Aspecten 1·an de Afscheiding, 60.
6    Adressen   ingediend  door   de   gemeente   jesu   Christi   te   Amsterdam.   34.

1-3 Alulder, De Afscheiding sociaal-wetenschappelijk benaderd, in .ispecten T'an de Afscheiding,
104.

28)  Boogman, De politieke ontwikkeling in Nederland 1840-1874, in A.G. N. XII. 329; Algemeen
Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief Tweede Kamer, 8 maart 1845, no. 30. rekestnr. 396, zit-
tingsjaar 1844-1845 (inv. nr. 8743. Het adres, een van de vele, was door zeventien personen
ondertekend, maar A. 't Hooft was de eerste ondertekenaar.
29) Archief gemeente \'een. Register,·an correspondentie burgemeester 1827-1847 (inv. nr. 6), 18
april 1845.
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vrijheid een rol hebben gespeeld. Van gelatenheid was hier geen spra-
ke. Integendeel, deze rijke landbouwer handelde politiek ben·ust.

Bij de behandeling van de grondn'etsherziening van  1848 A·erd door
de afgescheidenen in Genderen onder leiding van ds. P.Nl. Dijkster-
huis een adres ingediend bij de Tweede Kamer, waarin het verlangen
naar volledige vrijheid doorklonk. Alen drong aan op "duidelijke gelijk-
stelling van alle erkende of nog te erkennen genootschappen der gods-
dienst". 30 Zowel in Emmichoven, Veen als Genderen was een politiek
bewustwordingsproces aan de gang. Juist in deze drie dorpen werd in
de jaren vijftig een aktie gevoerd voor een christelijke school of voor het
behoud van het christelijk karakter van de openbare school. Het \,rij-
heidsstreven stond in relatie met de conservatie van de traditionele
dorpscultuur. Het doel was het behoud van de eigen identiteit. De
typering van A. Kuyper dat de afgescheidenen "geen zelfbesef, geen
flauw begrip van roeping' hadden en lusteloos waren, is dan ook zeer
ongenuanceerd. Hendriks sluit zich min of meer aan bij deze type-
ring. 3' Hij is van mening, dat er tot 1860 geen duidelijk streven bij de
afgescheidenen was om de status quo te veranderen. 32 Maar enkele
welgestelde leiders speelden wel degelijk in op politieke gebeurtenissen,
hoewel ze nog niet aanstuurden op politieke machtsvorming.

De mening van Mulder sluit meer aan bij de realiteit. Hij ziet in het
afscheidingsproces een streven naar emancipatie. Hij gaat hierbij uit
van de reeds genoemde definitie van Hendriks. De afgescheidenen
pleitten namelijk voor eerherstel van leer en belijdenis in de kerk en
voor belindiging van de discriminatie van orthodoxe gelovigen.

33

Hendriks onderwaardering van de afgescheidenen komt wellicht
voort uit het niet voldoende onderkennen van een aantal welgestelde
afgescheidenen, die sociaal-economisch niet tot de marge van de samen-

leving behoorden. Zij wilden betrokken worden bij de politieke besluit-
vorming.

10) Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1848,23 juni 1848
(rekest nr. 753 3, Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage. De m·eede en derde ondertekenaar waren
Arie Verkuyl en G. van der Beek. Vermeldenswaard is het verzoek tot stopzetting van de slaven-
handel in de kolonien.
") Wieringa, t.a.p.. 215.
'2) Hendriks, a.w., 247.
") Mulder, De Afscheiding van 1834: niet alleen godsdienstig verzet. in Religie en socialisme in
Friesland   in  de   negentiende   eeuw.   33

207



§ 3. De Afscheiding getypeerd

Na het voorafgaande onderzoek kunnen de volgende eindconclusies
worden getrokken:

a. Geografisch-culturele aspecten op langere termijn

De geografisch-culturele aspecten op langere termijn vormden de
grondslag van de Afscheiding. De godsdienstige motieven gaven de
doorslag, maar de godsdienstmentaliteit werd zeer beinvloed door geo-
gratische elementen.

Hierbij moet worden gedacht  aan  1. Het tijdsaspect: de beschreven

samenle,ing ,\as die zan de eerste helft van de negentiende eeuw, de
pre-industriele agrarisch-ambachtelijke samenle\ing waarin gezin, fa-
milie, kerk, buurt de pijlers van de dorpsgemeenschap vormden en
waarin traditie en sociale controle bijdroegen tot een homogene dorps-

gemeenschap. 2. Het sociologisch aspect: de overgrote meerderheid van
de bevolking behoorde tot laag 11 en III. Men had weinig scholing en

een meestal vrij beperkte gezichtskring.  3. Het geografisch isolement en
de slechte infrastructuur versterkten nog het geestelijk isolement.
4.  Hetgeografisch milieti: de eeuwenlange strijd tegen de natuurelemen-
ten en de steeds terugkerende tegenslagen versterkten de gevoelens van

lijdelijkheid en onmacht, waardoor de godsdienstbeleving enigszins pes-
simistisch van aard kon worden. 5. Het culturele aspect: de meerderheid
van de bevolking hechtte grote waarde aan godsdienst en kerk. Predi-
kanten, gezelschappen en oefenaars brachten de oude schrijvers van de
Nadere Reformatie bij de bevolking. De orthodox-bevindelijke leer
sloeg zeer goed aan bij een deel van de plattelandsbevolking op basis van

bovengenoemde aspecten.  In de psyche van de plattelander vond een
\\·isselwerking plaats tussen de geografisch-agrarisch georienteerde er-
\aringsz,·ereld en de persoonlijk-religieuze ervaringen.

b. Conjuncturele en structurele ontwikkelingen op middellange
termijn

De godsdienstbeleving werd door conjuncturele en structurele ont-
wikkelingen op middellange termijn geYntensifeerd.

1.    Economische factoren zoals crisis en natuurrampen bevorderden
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een religieuze opleving. 2. Politieke gebezirtenissen beimloedden de reli-
gieuze gevoelens. Het einde van de Franse overheersing en de val van
Napoleon werden gezien als een vingerwijzing van God. Het ontstaan
van een nationale Staat met een centralistisch bestuurssysteem. waarin
de Hervormde Kerk werd geintegreerd, leidde tot een aantasting van de
plaatselijke autonomie en veroorzaakte tal van onlustgevoelens. 3. Er
waren sociologische factoren van vervreemding. Een landelijke regenten-

aristocratie breidde zijn inrloed uit door middel van het centralistische
bestuurssysteem ten koste van de dorpsbestuurders. Beschreven is hoe
de heer van Sleeuwij k de beroeping van een predikant door de hervorm-
de kerkeraad desapprobeerde, waardoor de kerkeraad zich voelde be-
spot. De kerkeraad van Andel werd door de classis Gorinchem ter
verantwoording geroepen vanwege het ontbreken van een gezangboek.
De geschetste ontwikkelingen waren al tijdens de Franse overheersing
op gang gekomen. De besturen traden bovendien formalistisch-bureau-
cratisch op en gaven nauwelijks ruimte aan plaatselijke verlangens.
Hoewel deze situatie tot vervreemding leidde bij menige plattelandsbe-
woner, ontstond er nauwelijks verzet omdat de leiders ontbraken.

In reactie op het Rationalisme en het Napoleontisch absolutisme
ontstond er in Europa een godsdienstige opleving, die het Raveil wordt
genoemd. In het Land van Heusden en Altena werd Scholte de expo-
nent van die beweging. In de traditionele samenleving kwam een rdveil
op gang dat gepaard ging met heftige religieuze emoties. Pape verwees
dan ook naar de "beroerten" van Nijkerk omstreeks 1750. Deze gods-
dienstige extase was vooral zichtbaar bij jongeren. Vrouwen kregen
visioenen of deden voorspellingen, wat ook in Dussen gebeurde. 34

c. Evenementieel-psychische aspecten van vervreemding

Het charismatisch optreden van Scholte en zijn orthodoxe preken
hadden groot succes in het begin. Scholte en zijn medestanders Van
Rhee en Meerburg voorzagen in een religieuze behoefte. Het culturele
aspect vormde dan ook de grondtoon van de Afscheiding.

Door Scholte en zijn twee collega's ontstond in het Land van Heus-
den en Altena een religieuze ben'eging, die fundamentalistisch van aard

#) Knappert, Geschiedenis tier Xederlandsche Herronnde Kerk gedurende de achttiende en negentiende
eeuw, 309.
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was. Het belang van de religie werd beklemtoond. Teru·ijl in de Her-
rormde  Kerk tn'ee diensten per zondag   erden gehouden, hielden  de
afgescheidenen er \.iak drie, die langer dan twee uur konden duren.
Ds. Aleerburg schreef aan H.J. Buddingh, dat hij op biddag een dienst
ran rier uur had gehouden. 35

Scholte wekte de geestdrift op. Alarinus van de Giesen schreefna het
bij91onen ;an een oefening ran Scholte: -lk stond naast 1)s. Scholte en
ge\,oelde zoreel ruur in mijne ziel. dat ik uit liefde tot hem met Petrus
het z aard zou genomen hebben". 36 Zelfs een decl,an de bestuurselite
„'erd meegetrokken door de orthocloxe predikanten. Als Scholte zich
niet zo had laten gelden, was er wellicht geen Afscheiding gekomen,
aldus Pape. ,olgens P. de Jong kan juist bij het ontstaan ian een
splitsing het optreden  \ an leiders met charisma  belangrijk  zijn. 17  D
Th. Kuiper schrijft, dat bij het ontstaan \an de Afscheiding het charis-
matisch leiderschap van de genoemde predikanten niet moet worden
onderschat. 38

Scholte bracht een nieu\\, alternatief voor de ontstane crisissituatie
in kerk en samenleving: de terugkeer naar de oorsprong \an de Neder-
landse beschaving, „ at des te gemakkelijker Lou gaan.  nu het Belgische
deel der natie zich had losgemaakt. Dit religieuze alternatief kon te,ens
de identiteit \an de Nederlandse natie \ ernieunien of rersterken.

Het conflict ran Scholte, Van Rhee en Aleerburg met de hogere
besturen kreeg een politiek karakter, rr at bij voorbeeld tot uiting k\\am
in de gezangenk.·estie. Liturgische rrijheden rrerden niet toegestaan
en het ontduiken  v an  de reglementen werd gezien  als een revolte.  De
confrontatie leidde uiteindelijk tot een schisma, waarbij drie typen van
afscheiding zichtbaar \\erden.   In  Veen en Genderen  (in het oosten J

scheidde zich de gehele kerkeraad af, beinvloed door Scholte en Van
Rhee. In Almkerk, Litwijk en Sleeuirijk scheidde zich de halve kerke-
raad af. De kerkeraden werden door de vreesachtige- 1\leerburg meer
vrijgelaten en wellicht was er minder homogeniteit. In Aleeuvren. Ba-
bylonienbroek, Andel en Werkendam King niemand van de kerkeraad
mee met de Afscheiding. Op het gedrag van de predikanten uit de

5 Gunning. H.J. Buddingh. Lei·en en arbeill, 58
16) Van de Giesen, a.w., 32.
'1  De jong. Niet-theologische factoren in het proces van versplintering en eenwording der kerk,
in Sociologisch Bulletin, jrg. 5 <1951 3,  104.
38 3   Kuiper.   De  aNescheidenen  en  hun  nageslacht,   17
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eerste drie dorpen \vas rveinig aan te merken. In Werkendam was de
predikant moderner, maar de toplaag van grondeigenaren en aannemers
was dat ook. 1n Wijk verlieten slechts enkelen de Hervormde Kerk
vanwege de sterke invloed van de orthodoxe Moorrees. Het leiderschap
en de invioed van de predikanten moeten niet worden onderschat.

Door het stichten van vrije kerken probeerde men de plaatselijke
kerkelijke autonomie te herstellen. In het begin gaf dat vanwege de

repressiemaatregelen van de overheid problemen. Er ontstond een on-
dergrondse kerk. Het streven naar erkenning en vrijheid werd een der
eerste doeleinden van de nieurve beweging. Hoewel gehoorzaamheid
aan de overheid hoog in het vaandel stond bij de afgescheiden gerefor-
meerden, kreeg hun optreden een revolutionair karakter. Ten eerst zag
de overheid hun optreden als een revolte. Ten tweede vonden de afge-
scheidenen behoud en zaligheid belangrijker dan gehoorzaamheid aan

39
de Koning.

Arie den Dekker vern'oordde dit tijdens een on\vettige bijeenkomst,
gehouden op 28 augustus 1836. Hij zei tegen burgemeester Duyser van
Almkerk: "Wij willen in het burgerlijke den Koning gehoorzamen, dan
in de uitoefening van de godsdienst niet, hierin heeft de Koning niets te
zeggen; de Koning is een afbreker van de godsdienst zijner voorraderen,
welke tachtig jaren daarroor gestreden hebben". 4° De Afscheiding had
dus een godsdienstig-politieke achtergrond en was vooral gericht tegen
een overheersende nationale bestuurselite,   die  door   F. C. Gerretson
"aristocratisch-plutocratisch" van karakter werd genoemd. Volgens
Gerretson ging het hier om de "volstrekte afhankelijkheid van God', die
"onafhankelijk maakt van de Staat". Krachtens die onafhankelijkheid
durfde De Cock de Koning op een particuliere audientie de waarheid te
zeggen, aldus Gerretson. 41 Aantasting van de kerk betekende aantas-
ting van de dorpscultuur in haar kern. Het verzet kwam dan ook van
alle standen en was democratisch van aard.

Het opvallende van deze studie is de constatering, dat een deel van de
dorpselite ook in verzet kwam. In zeven woongebieden waren de wel-
gestelden in laag I oververtegenwoordigd. Dit optreden accentueert het
godsdienstig karakter van de beweging, die gericht was tegen de over-

")  Mtinnich, De wereldbeschouwing van de Nederlandse burger in de eerste helft der negentien-
de eeuw.  in  Handelingen van het 26ste jilologencongres.  132.
40) De Gast, a.w., 141.
") Gerretson,Staatkundige ge\·olgen van de Afscheiding van 1834, in \'enamelde &1/erken, VI. 53.
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heersing van een nationale elite. Wel vormden de afgescheidenen in de
meeste dorpen een minderheid. Er is uiteengezet waarom veel ortho-
doxen in Sleeuwijk, Veen en Andel zich niet afscheidden. Een belang-
rijke oorzaak was het ontbreken van godsdienstvrijheid.

Er moeten correcties worden aangebracht in de beeldvorming over de
Afscheiding. Haar aanhang bestond niet alleen uit kleine luyden. Ger-

42retson stelde, dat het verzet roortkwam uit de laagste kringen'
Henriette Roland Holst beschreef de Afscheiding als een klassestrijd,
waarin de eenvoudige massa in verzet kwam tegen een aristocratisch
establishment in kerk en samenleving, aldus G.J. Schutte. 43 Frank van
der Goes vond, dat de aanhang van de Afscheiding bestond uit de
middenstand en het betere proletariaat. Hij zegt, dat de aktie uitging
van de op een na laagste -klasse'. J Hendriks typeert ze onder meer als
sociaal-economisch onterfden. 44

Dit beeld moet worden gecorrigeerd, niet alleen voor het Land van
Heusden en Altena maar ook voor woongebieden in andere provincies.
D. Nauta wees trouwens al eerder op dit feit. In enkele Drentse45

zanddorpen zouden rijke notabelen zich hebben afgescheiden. De Wil-
de noemt de "soms niet onbemiddelde boerenstand" als volgeling van de
Afscheiding. 46 Hille schrijft,  dat in Staphorst een groep van twaalf
personen zich afscheidde, hoewel er een orthodox predikant stond.
Hieronder waren acht landbouwers met meer dan tien bunder land: 29,
12, 24, 20, 30, 115, 90, 60 ha. Al eerder is beschreven, dat in47

Klundert enkele gegoeden zich bij de Afscheiding hadden aangesloten.
Getalsmatig bestond de aanhang van de Afscheiding voor het grootste
deel uit kleine luyden, wat niet verwonderlijk is omdat slechts een zeer
klein deel van de bevolking tot laag I behoorde. In sommige plaatsen
bestond de gehele aanhang uit kleine luyden, bij voorbeeld in dorpen
waar de predikant orthodox was. A. Kort beschrijft in zijn artikel over
de Afscheiding in Goes, dat de afgescheidenen allemaal tot laag II en

") Gerretson, De Fonte liberatis. De Afscheiding Kan 1834 en haar nationale betekenis. in
lerzamelde liverken, III, 68.
43

i Schutte, De Afscheiding,·an  1834 herdacht, in Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschie-
denis der Nederlanden, 1986, no. 3,407.
*+i  Van der Goes, De kerkafscheiding van  1834, in rerzameld Werk, 21: Hendriks,  a.w.,  246.
43) Nauta, #let Calrinisme in Nederland, 94.
*) De Graaf. Een monument der Afscheiding. De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde
Kerken in Nederland 1854-1954, 5.
4.3 Hille, Het u,as toen in een tod  i an  scheiden,    128.
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Illbehoorden. 48 De Goese predikanten waren modern en de bovenlaag
scheidde zich niet af. Wellicht was de bovenlaag min of meer modern.
Dit zou erop kunnen wijzen dat, naarmate de samenleving meer beslo-
ten-agrarisch werd, de elite van de woongemeenschap meer geneigd
was tot orthodoxie.

De actieve betrokkenheid van alle beroepslagen wijst op een intensie-
ve betrokkenheid op godsdienstig gebied bij zowel landbouwers, mid-
denstanders als arbeiders. Hun religieuze identiteit werd door charis-
matische leiders versterkt. Daarnaast voelden ze zich vervreemd van de

kerkelijke besturen die, gesteund door een landelijke en regionale elite,
hun  autonomie en bezitsinstinct aantastten. 49 Het overheidsstreven

naar modernisering kwam zo in botsing met fundamentalistische lei-
ders, die aansloten bij het wereldbeeld van de agrarisch-ambachtelijke
samenleving, waarin menigeen dagelijks met de Bijbel omging.

De deelname van de boerenelite aan de Afscheiding werd ongetwij-
feld vergroot door de aanwezigheid van drie orthodoxe predikanten, wat
blijkt uit de contacten van Scholte met de rijke boerenzoon A. den
Dekker.

Op het Zuidhollandse platteland was de bovenlaag van de boerenbe-

volking ook vertegenwoordigd in een religieuze protestbeweging, name-
lijk in de Doleantie, aldus Stuurman. 50 Volgens Verrips kwam in Otto-
land een orthodoxe boerenelite in verzet tegen de toegenomen integratie
van de dorpssamenleving in het Nederlandse staatsverband. 51 Zowel
Afscheiding als Doleantie zijn dan een reactie op de toegenomen secula-
riserende invloeden door middel van een nationale wetgeving, uitge-
voerd door een nationale en regionale elite. Dit proces, voorbereid door

Napoleon, werd na het ontstaan van de Nederlandse eenheidsstaat

voortgezet. Op plaatselijk niveau hadden de rijke boeren macht, maar
op nationaal niveau niet.

De eindconclusie moet zijn, dat de Afscheiding vooral een religieuze

beweging was met een sociaal-politiek karakter.
Lang niet alle bevindelijk-orthodoxen verlieten de Hervormde Kerk.

Oorzaken waren: de vrees voor represailles, het gebrek :ian zedelijke

48) Kort, De Afscheiding van 1834 in Goes, Een godsdienstconllict met sociale aspecten, in
Historisch jaarboek roor Zuid- en NoordBei'eland,  1983, no. 9, 50.
4)  Van Diggelen. De Afscheiding ran 1834 in Genderen en Doeveren, in .loordbrabants Histonsch

Jaarboek, 1988, no. 5,169.

*') Stuurman, a.u·., 328.
" 3 \'errips, a. it'., 231.
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moed om zich buiten de dorpsgemeenschap te plaatsen, het ontbreken
van de nodige moth atie of het beklemtonen van de predestinatieleer en
het indiiidualisme. waardoor een vorm van kerkelijke organisatie niet
als belangrijk werd ervaren. 52 Het is opvallend, dat de afscheidingsper-

centages in Veen en Werkendam, waar een sterke bevindelijkheid
heerste, georienteerd op de Nadere Reformatie, lager zijn dan in land-
dorpen zoals \\Taardhuizen en Kille. Toch was er een duidelijk verband
tussen Nadere Reformatie en Afscheiding.

Een vergelijking: noord en zuid

Tenslotte moet nog een rergelijking \vorden gemaakt tussen de situa-
tie in het Land \an Heusden en Altena en die in Friesland en Gronin-
gen. Een belangrijk verschil is, dat in de door illulder onderzochte
woongebieden de hervormde ambtsdragers rooral uit laag I en Il kwa-
men en de afgescheiden kerkeraadsleden vooral uit laag II en Ill, ter-
wijl in het Land van Heusden en Altena de afgescheiden kerkeraads-
eden uit alle drie lagen afkomstig waren. Een rerschil was ook de
oververtegenwoordiging ran de afgescheidenen in laag I, namelijk in
zeven van de dertien onderzochte woongebieden, terwijl ze in Friesland
vooral vertegemroordigd waren in laag Il en III. De Afscheidingsbewe-
ging in het Land van Heusden en Altena was dus breder. 53 De invloed
van drie afgescheiden predikanten was hiervan een oorzaak.

Een overeenkomst is weer. dat in de meeste dorpen de meerderheid
in alle lagen her, ormd bleef. Dit gegeven zegt echter weinig over de
rechtzinnige of moderne gezindheid, zoals meermalen is betoogd. Uit
bovengaand onderzoek bleek, dat de elite meer geneigd n·as tot ortho-
doxie, naarmate men naar het oosten ging, hoewel dat niet in alle
dorpen het ge,al was. Uit de studie ran Mulder blijkt echter, dat ook in
Friesland. met name de Luidwesthoek en de noordelijke Wouden maar
ook elders, de meerderheid \Ein de floreenplichtigen rechtzinnig ge-
orienteerd w,as. Net als in het Land van Heusden en Altena was de elite
niet onverdeeld modern. 94 Volgens E.W. Hofstee was in het Oldambt
een groot aantal landbou\\<ers modern. n ant de Groninger richting

'25 Heslinga, Een sciciologische beschou„·ing over het nii·eauierlies ian de kerk, in Sociologisch
Bulletin, jrg, 5 i 1951 i, 118.
i' 1 M ulder. Rei'olte  der  FO  en,   319.
" ) a. u'., 246.
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voerde er de boventoon. Hier moet sprake zijn geweest van een wissel-
werking tussen de sociale positie van gezeten boeren en de invloed van
predikanten, afkomstig ran de universiteit van Groningen. 55 Bovendien
moet niet vergeten worden, dat ook in het Land van Heusden en Altena
een aantal boeren modern-liberaal was, vooral in het westen. Zij volg-
den ds. Gezelle Meerburg niet.

De wisselwerking tussen vroegkapitalisme, stadsgebieden en culturele
beinvloeding enige aspecten

Uit het onderzoek bleek duidelijk, dat een concentratie van rijke
burgers zoals kooplieden, aannemers en landbezitters, gecombineerd
met een stadsgebied de aanvaarding van verlichte ideeen bevorderde.
Dit verklaart wellicht ook, waarom in delen van Zuid-Holland, Noord-
Holland en Friesland de verlichting bij de bovenlaag doordrong, name-
lijk vanwege de aan\\ezigheid van het \roegkapitalisme. Stuurman
noemt deze twee basisgegevens als een oorzaak van de latere deconfessi-
onalisering. 56

De agrarisch-ambachtelijke samenleving gaf een goede start roor een
tegengestelde ontwikkeling. De kerk stond er in hoog aanzien. Het
Liberalisme en de stadscultuur werden afgewezen en er kwam een
confessionalisering op gang. Het isolement en geografische ligging ver-
sterkten de traditionele krachten, zoals in de Alblasserwaard ook het
geval was.

Volgens Stuurman bracht de invloed van de overherigheid mede een
r ersterking van de kerkelijke inrloed tot stand. In deze studie zijn bij
deze stelling enkele rraagtekens geplaatst. Onderzocht zou moeten
worden. in hoeverre een kerkstructuur of -cultuur een zelfstandige
factor van beinvloeding kan zijn Hierbij kan geivezen worden op het
katholieke zuiden van Nederland, waar de gezagsverhoudingen van
oudsher sterker werden beklemtoond dan in protestantse gebieden,
\\war meer aandacht \ras voor indiriduele vorming en persoonlijke ver-
antwoordelijkheid. Ten tweede kan gezrezen worden op de plaatselijke
uitstraling van de gezelschappen, waardoor bevindelijke groepen ont-
stonden. Ten derde moet de sterke beinvloeding vermeld worden van

iii Hofstee. Het Oldambt. Een sociogra», 1, \ormende krachten, 288,
"} Stuurman, a.11·.. 328,329.
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charismatische leiders, waardoor verschillen tussen streken en plaatsen
ontstonden. Het derde punt kan niet los worden gezien van de gods-

dienstige differentiatie die in de jaren dertig in de Hervormde Kerk in
academische kring tot uiting kwam. Zo ontstond er een intellectuele
beinvioeding vanuit de club van Scholte en de Groninger richting.
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HOOFDSTUK VI

OVER "ONVERDRAAGZAAIE DWEEPERS" EN "DOMME
HEETHOOFDEN": DE AFSCHEIDINGSBEWEGING IN HET

ISOLEAIENT GEDREVEN

§  1. Ee,i pijnlijk beit'ustit'ordingsproces: van bevoorrechte 'kent der natie-
iiaar verdmkte minderheid

a. Een bevoorrechte Gereformeerde Kerk tijdens de Republiek

Toen in  1796 de scheiding tussen  Kerk en Staat tot stand was geko-
men, moest de Gereformeerde Kerk afstand doen van haar bevoorrechte
positie, die ze meer dan twee eeu\ven lang had bezeten. 1 Tijdens de
Republiek was ze een "beheerschte" maar bevoorrechte publieke kerk
ge\veest. 2 Zo was het mogelijk dat de schout van Almkerk zich in 1756
inzette voor een strengere zondagsheiliging. Het plegen van "koopman-
schappen...het openzetten der herbergen, het kaetsen, knikkeren  en
balschieten op de publicque weegen- op zondag werden verboden met
een geldboete in het vooruitzicht bij overtreding. 1 Ook in andere ge-
meenten werden dergelijke verordeningen uitgevaardigd als uitvloeisel
van gewestelijke plakkaten.

In die beschermde positie vond de gedachte aan een Neerlands Isradl
een gunstige voedingsbodem. Analoog aan de in de Bijbel ontwikkelde
gedachte dat God met Israel een verbond had gesloten, werd door ortho-
dox-gereformeerde predikanten de boodschap verkondigd, dat God een
speciale relatie met Nederland had. Er werd gewezen op de talrijke
overeenkomsten die er waren tussen Israel en Nederland. Beide landen
waren klein en werden op wonderlijke zrijze bevrijd, respectievelijk
door Alozes en Willem van Oranje. Ook Nederland had een speciale
bestemming: de verdediging van het Calvinisme in Europa. Net als
Israel werd Nederland door God gestraft bij overtreding ran Zijn gebo-
den. Als God werd gediend, bloeiden handel en welvaart.

9  Zilverberg,  Kerk en \'erlichting in  Noord-Xederland, in A. G. X.,  IX,  330,
4   Kuiper, De \'oonnannen, 52.
'3 \'ergadering gehouden bij schout en geregten  van  Almkerk,   18 juni  1756,  I<'aarschoun·ing
tegen het schenden van  den Sabbath.  \·indplaats onbekend.
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Kortom, de gereformeerde religie ;verd beschouwd als het fundament
ran de Republiek, "als de Arcke des Heeren, in 't leger der Israelie-
ten" 4 De oierheid moest in deze ,isie godz·rezend zijn, biddagen uit-

schrijven,  'raise" godsdiensten weren. gevaarlijke boeken censureren
en openbare losbandigheid tegengaan. '  Dit  was een uitvloeisel  \'an
artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarin staat dat de
overheid alle afgoderij en valse godsdienst moet weren om het rij k \ an
de antichrist te gronde te wrerpen. De regenten moesten ",oedsterheren
der kerk ' zijn. Ze moesten de kerk -troetelen- en goed verzorgen.

Dit betekende niet, dat de ozerheid de kerk mocht overheersen. Zo
kwamen in de achttiende eeuw conflicten voor tussen Kerk en Staat

naar aanleiding ran  de in,loed  van de  Staat op de beroeping riin predi-
kanten. \'an der Groe r erdedigde de rechten ,an de Kerk.6 Omdat de
overheid de fondsen beheerde waaruit de predikantstractementen rver-
den betaald. had ze een sterke greep op de predikanten \an de publieke
kerk. 7

Anderzijds ,·oelde de kerk zich de herder van de overheid. Toen j
Groene\vegen op 17 augustus  1739 in Ti'erkendam zijn intrede deed als
predikant. zei hij tegen de schout en de schepenen: -lk zal mij in de

geheimen van u.e regeering niet inlaten. maar als herder der gemeente
zal ik ook u moeten hoeden. \feest gij als Alozes, ik \rensch als Aiiron
te zijn. 8 In een andere preek rergeleek hij zich met de richter Samuel,
als een profeet in "dit israel'.

De gereformeerde historiografie had als doel het Nederlandse volk
terug te brengen tot God. Economische crises en onderdrukking Karen

straffen  in  Gods  hand.  J.  I-ruytier  vond dat de historische kennis  de
Nederlanders moest leren, hoe de \ rije Republiek door God was groot-
gemaakt en Afrd staande gehouden. 9 P. Ged erkende, dat de kerkelij-
ke  gemeenschap zeer reel heeft gedaan  aan de groei  ran het Noordne-

4) Groenhuis. De predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Repu-
bliek der \ erenigde \ederlanden ;an oinstreeks 1700,90.' 1  Huisman. Xeerlands Israil Het natiebeset der traditioneel-gereformt·erden in de achttiende

eeu ·, 91-99.
') a.u·., 100, 102.
3  ran  den Berg. Godsdienstig leven binnen het protestantisme  in de achttiende  eeu ·,   in
A.G. X., IX. 71
8 3  Groenewegen.  Ferzameling l'an i·eertien uitgezochte en stichteljke zoo afscheids- als intree- en andere

predikatia:, 62.
'1 Fruytier, Si(ms 11'orstelingen of historische samenspraken o#·er de ierscheide en zeer bittere
wedern·aardighe(len van Christus Kerke, met openbare en \·erborgenen \·ijanden.  ,·oorrede.
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derlands nationaliteitsbesef. 1° C. Huisman schrijft, dat met de om\ en
teling van 1975 het gereformeerd natiebesef met de aloude Republiek
ten onder bleek te zijn gegaan, maar in de loop van de negentiende
eeuw vertoonde het weer tekenen van leven. 11

b.  De Neerlands Israelgedachte bij Scholte, Meerburg en andere afge-
scheidenen

In de gedachtenwereld van Scholte kwamen veel vergelijkingen van
Nederland met Israiil voor. Hij gebruikte de term "Neerlands Israel" in
zijn adressen aan de Koning. In 1835 schreef hij, dat Nederland vroe-
ger een verbond had gesloten met de "Koning der koningen Nederland
was "ontzagchelijk voor de wereld toen Neerlands volk den Heere
vreesde". Nederland werd met aardse goederen gezegend, toen de waar-
achtige godsdienst het fundament van de Staat was. Met de ondermij-
ning van de Kerk waggelde de Staat en met de "verwerping der Kerk
verloor Nederland voorspoed en vrijheid". 12 Scholte legde een duidelijk
verband tussen het gereformeerde alternatief en nationale en economi-
sche opbloei. Toen voor zijn woning in Utrecht, waar hij later woonde,
schildwachten werden geplaatst, vergeleek hij zich met Paulus in Ro-
me, die zijn woning niet mocht verlaten. l 3

De gedachte aan een volksuitverkiezing k 'am niet alleen in Neder-
land voor, maar bij voorbeeld ook in Schotland. De Reformatie citeerde
in  1841 de woorden  van de Schot James Brodie, die Schotland  met
Israel vergeleek en waarschuwde voor koelheid en lauwheid in de gods-
dienstbeleving, want in dat geval zou de kandelaar van zijn plaats
worden genomen. De Reformatie schreef, dat de woorden van Brodie
ook voor Nederland golden. 14   In 1844 vergeleek genoemd  blad  het
ontstaan van Belgie met de scheuring van Israel na de dood van Salomo.
Het blad riep zijn lezers op, terug te gaan naar de geschiedenis van

i°) Geyl, Opkomst en verval van het Noord-Nederlands nationaliteitsbesef. in \'aderlands Verleden
in \'eelroud, 24, voor het eerst verschenen in Geyl, Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden,
Lochem 1946, 134-154
11) Huisman, a.u'., 147
12) Scholte, Aan mijne landgenooten, 26 september 1835. in gresse,1 ingedie,id door de gemeente
jesu Christi te Amsterdam, 8.
1') Smits, De A cheiding ran 1834,111. 203-204, 18 januari 1838.
14) De Reformatie. 1841,1, 137.
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Isra21 om er lering uit te trekken. 15 De visie van Scholte leek dus op die
van de precieze gereformeerden tijdens de Republiek.

Ds. Gezelle Meerburg zag eveneens een nauwe relatie tussen de
positie van Kerk en Staat. Hij noemde Nederland een "afgezonderd en

geheiligd volk", dat kon getuigen van de "almachtige wonderen des
Allerhoogsten". Zoals God Israel had bevrijd van het juk der Egyptena-

ren, had Hij Nederland eertijds bevrijd van de Spanjaarden en nog niet
zo lang geleden van de Franse overheersing. Daarom stond Nederland
diep in de schuld bij God. 16 Net zoals tijdens de Republiek stond de

geschiedenis van Scholte en Meerburg in dienst van de gereformeerde
theologie.

Het geschiedenisbeeld liet zien, hoe het volk diende te leven. 17 Het
moest een heilig christelijk volk zijn. Het ging in feite om herkerstening
van het Nederlandse volk, zelfs in de jaren na de Afscheiding, toen de

afgescheidenen in het defensief waren gedreven.
Bij orthodox gebleven predikanten  in de Hervormde Kerk zoals  B.

Moorrees in Wijk waren dezelfde gedachten te vinden. Hij noemde

Nederland "boven andere volken een Gereformeerd volk". 18 Hij voelde

zich een Elia, die als enige dienaar van God in het door "Neologie"
overspoelde Nederland was overgebleven. Hij vergeleek Nederland on-
der de Franse overheersing met Israel, overgeleverd in Babylonische
ballingschap. 19

In de antirevolutionaire bladen De Drie Provincit,1 en De Protesm,it-

sche Noordbrabanter, die in het Land van Heusden en Altena werden

gelezen, vond men dezelfde gedachten. In De Protestantsche Noord-
brabanter van 18 september  1886 werd geschreven over het dchec van de
liberale politiek. Volgens het liberale vooruitgangsgeloof zou het onder-
wijs zorgen voor lege gevangenissen, maar het tegendeel was waar. De
vrijhandel zou de welvaart verspreiden, maar er was teruggang en ver-

val. Door de toename van het amusement verbreidden de "volkszonden'
zich.

Het streven van het blad was erop gericht, dat Nederland een "toon-

15) t.a.p., 1844, Vi, 255.

") Gezelle Meerburg, De schuld van Nederland en ieder inwoner van hetzelve bij den Hoge God,
in Een opu,ekking  on,  acht te geven op tekene,i  der  ttyden,   3-5.
9  Von der Dunk, Het fenomeen van de mythe in de geschiedenis, in Kleio, tijdschrift van de

Vereniging van leraren geschiedenis en staatsinrichting in Nederland, jrg. XIII (1972j, 441.
18

) Aloorrees, Het grote werk Gods der bekering en leiding alsmede de roeping tot het predikambt, 63.

") a. u'., 68,72.
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20beeld van Gods macht en Zijne genade onder de volken" zou worden.
In 1884 vergeleek  het  blad Gods leiding over Nederland  met  die  over
Israel. 2' In datzelfde jaar noemde het blad de verdrijving van stadhou-
der Willem V een zondige daad van Nederland en hoewel het Oranje-
huis was teruggekomen, was niet gebroken met het beginsel der revolu-
tie. De meeste  in 1848 uitgevaardigde wetten ademden een geest  van
revolutie. Daarom strafte God nu het Nederlandse volk net als Israel in
vroeger tijd met een economische crisis om het tot verootmoediging te
brengen. 22

In 1888 schreef het, dat Keen volk in Europa zo treffend kon getuigen
van de "overvloedige bewijzen van de Voorzienigheid Gods. die bleken
uit merkwaardige uitreddingen en verlossingen '. 23 In 1891 werd bij de
dood van een Oranjetelg het stamhuis van Oranje vergeleken met "de
afgehouwen tronk van Isai" en uit de verwantschap met Israel putte
men de troost, dat wellicht door Gods genade toch nog eens een twijgje
zou ontspruiten. 24

De gehele negentiende eeuw bleef de Neerlands Israelgedachte in
het Land van Heusden en Altena bij afgescheidenen springlevend. Dat
wil niet zeggen, dat er geen veranderingen waren opgetreden in de visie
over de verhouding tussen Kerk en Staat.

c.  De verhouding tussen Kerk en Staat bij Scholte, Meerburg en ande-
re afgescheidenen

D.Th. Kuiper heeft geschreven, dat de politieke en religieuze eind-
doelen van het Rdveil en de Afscheiding gelegen waren in de verwezen-
lijking van een kerkmodel uit het verleden, waarin de vervlechting
tussen nationale Kerk en de gereformeerde Staat centraal stond. Het
ging hierbij om de restauratie van een geidealiseerd verleden. 25

H. de Cock schreef inderdaad: "De ziel van den Godsdienst was de
ziel van den Staat". De situatie tijdens de Republiek was voor hem
een ideaal. De burgerlijke en militaire machten waren door een eed
verplicht God te eren en trouw te dienen, aldus H. de Cock. De

m &   De  Protestantsche  Noordbrabanter, 18 september 1886, Streekarchivariaat Heusden
21

3 t.a.p., 20 december  1884.
22) t. a.p.,20 december 1884.
21) t.a.p'' 14 juli 1888.

I j    De   Drie   Prorii:ciin, 13 februari 1891. Stadsarchief Gorinchem.
23

3 Kuiper, De Voormannen. 232.
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wetten uit die tijd waren eenvoudig en terug te voeren op een hoofdwet:
het dienen van God. Hij constateerde tot zijn spijt, dat vele voorrechten
waren verdwenen en in plaats van die eenvoudige wetten waren er
omslachtige, ingewikkelde en lastige wetten ingevoerd. 26 De gedachten
\'an De Cock stonden in nauw verband met artikel 36 van de Neder-
landse Geloofsbelijdenis. 27

Uit dien hoofde had Scholte in het begin van zijn ambtsperiode er
geen moeite mee, dat de Kerk financieel afhankelijk was van de Staat,
getuige de aanvrage ran de Genderense kerkeraad om het alterum tan-
tum. Ook na de Afscheiding bleef Scholte van mening, dat de Koning
zorg droeg voor de bescherming van de godsdiensten volgens de grond-
wet. 28 Zijn voorvader, stadhouder Willem \an Oranje was immers de
grondlegger geweest van de godsdienstige en burgerlijke vrijheid. 29

Scholte betuigde in menig adres aan de Koning zijn trouw aan \/orst
en vaderland. Hij had trouivens zijn patriottisme metterdaad bewezen
door deel te nemen aan de veldtocht tegen Belgie. w Aan H. de Cock
schreef Scholte, dat hij geen adressen wilde sturen naar de Provinciale
Staten of de Staten-Generaal, omdat de Koning de "oppermagt" had
onder God. Beide instellingen waren dus ondergeschikt aan de Koning.
De Staten waren tijdens de Belgische opstand het instrument geweest
tot verbreiding van de revolutiegeest. Ze waren altijd het middel ge-
weest van de remonstrantsche factie hun helsche plannen ten uitvoer
te brengen tot verderf van Kerk en Staat". Net zoals menig gerefor-
meerd predikant tijdens de Republiek wilde hij bescherming van de
Kerk,  maar  hij was tevens van mening dat  "in het kerkelijke...geene
aardsche magt iets te gebieden heeft". Daar is Christus alleen Ko-
ning. 3' In een adres van 24 augustus 1835 liet Scholte het voorkomen,
alsof de Koning door zijn omgeving verkeerd werd voorgelicht. 32 Te-
vens vroeg hij de Kroonprins, om het voor de afgescheidenen op te
nemen bij de Koning. 33

26
1 De Cock, Ernstige en hartelijke toespraak: aan mijne Landgenooten in deze zorgvolle en

droevige dagen, ,·ooral met betrekking hunner eeuwige belangen, in \ erzomelde Geschrijten, 1, 268.
9 in /905 heeft de Svnode van de Gereformeerde Kerken het ,·olgende deel van artikel 36
geschrapt: "om te weren en uit te roeien alle afgoderij en ,·alien godsdienst. om het rijk des
antichrists te gronde te werpen.- Het ging hier om de taak van de overheid.
28) Scholte, Adressen, 6, 26 september 1835.
29) Bos. Archiefstukken, II, 202, 12 maart 1835.
D   Oostendorp,  a.u·.,  20
11) Smits. a.w., 111, 111, 17 juni 1834.
'23 Scholte. Adressen, 29,24 augustus 1835.
") Smits, a.u'., III, 199,16 augustus 1835, Scholte aan de Prins \an Oranje.
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Gelouterd door de "middeleeuwsche" vervolgingen ging Scholte in-
zien, dat een volledige scheiding van Kerk en Staat de beste oplossing
was. Hij wees de Koning op de Verenigde Staten, waar deze situatie

bestond. Hij schreef, iedereen in zaken van godsdienst de vrijheid te
willen geven, maar dan wenste hij wel diezelfde vrijheden. 34 Hij sprak
over de bescherming van godsdiensten in het meervoud en sloot dus
andere godsdiensten niet uit. Scholte verzette zich tegen de toegeno-
men invloed van de Staat op godsdienstig gebied. L. Oostendorp noemt

35hem hierin een van de meest progressieve mensen van zijn tijd.
Kerken die gedomineerd werden door de Staat werden dode volksker-

ken, aldus Scholte. Vanaf Constantijn de Grote hadden zelfs christelij-
ke vorsten de Kerk misbruikt. Het optreden van Prins Maurits tijdens
de twisten met de remonstranten was niet goed geweest. 36 Volledige
vrijheid was daarom de enige oplossing. In zijn artikelen over Kerk en
Staat, geschreven in De Reformatie, noemde hij de toenemende staats-
invloed een werk van de duivel. 37 Pas als een Staat zich volledig zou

onderwerpen aan Christus, zou een vereniging van Kerk en Staat moge-
lijk zijn. 38 Als voorbeeld noemde hij het oude Israel, dat een theocratie
was gedurende bepaalde tijden. Daar bestond geen onderscheid tussen
Kerk en Staat. 39

Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken, dat Scho-
te de Neerlands Israelgedachte niet opgaf en  er zel fs  in  1844  nog over
schreef. In 1836 noemde de afgescheiden Synode de nieuwe kerk het
'geestelijk Israel", dat stond tegenover het afvallige Nederland. 40 Om-
dat Scholte steeds meer inzag dat het ideaal van een christelijke Staat
niet meer haalbaar was, streefde hij naar volledige vrijheid en autono-
mie van de Kerk. Kuyper zou Later deze gedachte uitwerken in zijn

theorie over de souvereiniteit in eigen kring. Het optreden van Scholte
was door de represaillemaatregelen tolerant geworden. Uiteindelijk ver-
liet hij Nederland.

In tegenstelling tot Scholte bleef Groen van Prinsterer streven naar

w)  Bos. Archiefstukken, 440.444. 5 januari en 26 juli 1841.
1') Oostendorp. a. w., 64.
36) a. w.. 140.
'-} De Reformatie, 1843, IV, 315.is      1\'. 311) t.a.p.,

0) t.a.p.,
IV, 305.

'°) Scholte en De Cock, Opu,ekking der gemeente tot de heiliging van eenen Algemeenen Dank-,  \ ast-
en Bededag. te houden den 20sten april, voorgesteld door de Synode der Christelijke Gereformeer-
de Kerk onder het Kruis in Nederland, 45.
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een christelijke Staat, aldus L. Oostendorp. Voor Groen waren niet alle
Staten, maar alleen de revolutionaire Staten de grote vijand. 41  Hij
betreurde de scheiding ran Kerk en Staat, omdat nu niet langer het
Evangelie als richtsnoer werd gevolgd door het Staatsbestuur. Daardoor
werd bij roorbeeld de -meest ergerlijke ontheiliging van de zondag"
geduld. Toch relativeerde hij het ideaal van een christelijke Staat vol-
gens J. Zrraan. 42

Naast Scholte vindt men bij andere afgescheidenen dezelfde aversie
ten opzichte ran o\erheidsingrijpen. Ds. Gezelle Aleerburg achtte de
scheiding van Kerk en Staat een hoofdvoorwaarde voor de bloei van de
kerk. 43

Op 4 oktober 1836 schreven de afgescheidenen in Meeuwen en om-
ge\ ing een adres om erkenning aan de Koning. Ze spraken de mening
uit, dat -noch het Rijk, noch eenig andere mensch of genootschap
aanspraak make op beheersching of regering der kerk...,  zoo die  kerk
zich onthoude van burgerlijke bemoeijingen". 44 Ze wensten  dat de
zilveren koorde', de financiele steun van de overheid aan de Kerk, zou

worden beeindigd. Enerzijds wilden ze r olledige vrijheid, anderzijds
moest de overheid de openbare godsdienstoefeningen beschermen: de
vromen moesten beschermd worden en de bozen bestraft. 45

De afgescheiden kerkeraad van Nieuwendijk vroeg  in   1869  aan  de
classis Almkerk. hoe men orer de verhouding tussen Kerk en Staat
dacht, zoals dat in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
stond geformuleerd. Er werd zelfs voorgesteld, aan de Provinciale en
Algemene Synode te verzoeken dit artikel te herzien. Hoewel hierover
verder niets is te vinden, wijst dit optreden op nadere bezinning over de
verhouding \,an  de  Kerk tot de Staat. 46  Net als Scholte stond men
ambivalent tegenover de Overheid. Enerzijds was men  bang roor over-
heidsingrijpen, anderzijds werden in 1843 de overheden wel verzocht,

4' 5  Oostendorp, a. u·..  141
42) Groen ,·an Prinsterer, M aatregelen tegen de afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst, in
\erspreide  Geschriften.   11. 5. Zwaan. Groens Staatsbeschour<'ing, in Een staatsman ter nai,olging.
Grom van Prinsterer herdacht. 90
.,

3 Rullmann, Ernst en i'rede.   2 1 5

4, De Gast, Wie het kleine niet eert, in Anderhah·e eeuit· gere»nieerden in smd en land, dl. 9,
\oord-Brabant en Limburg, 13.
8                     1 3,3 t.a.p.,

+63 Archief Gereformeerde Kerken, Xotulenboek rergaderingen der Christelijke Afgescheiden
Gereformeerde Gemeenten, classis Almkerk 1857-1881. 19 maart 1869. Streekarchitariaat
Heus(len.
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om mee te werken aan het vaststellen en heiligen van openbare vast- en
biddagen. 47 De gedachte aan Neerlands Israel werd niet opgegeven en
men bleef vasthouden als gemeente Jesu Christi aan de beinvloeding

van samenleving en overheid.
In 1881 werd door de classisvergadering van Almkerk uitgesproken,

dat men geen subsidie begeerde van de overheid, ook niet als overgangs-
maatregel. 48 Dit gaf wel problemen met de hervormde aanhangers van

de A.R. P. Op een lezing, gehouden door het kamerlid Seret in Andel op
24  maart  1897,  zei  hij dat daarom zou worden gestreefd naar behoud
van de verkregen historische rechten van de Kerk. Toch moest de Kerk
vrij zijn, opdat ze weer zou bloeien, aldus Seret. 49

Men kan dus niet stellen, dat alle afgescheidenen terugwilden naar
het kerkmodel uit de tijd van de Republiek. Onder invloed van Scholte
wilden veel afgescheidenen in het Land van Heusden en Altena vrijheid
voor alle godsdiensten, die door de overheid beschermd moesten wor-
den. Hoewel deze wijziging in visie werd ingegeven door de vervolgin-
gen van de regering, dook deze gedachte in latere jaren weer op. Kuyper
c. s. pakte zodoende een draad op,  die door een deel van de afgescheide-
nen al was gesponnen. Naast de visie van De Cock was die van Scholte
een totaal andere.

Niet alle afgescheidenen waren het eens met het discutabel stellen
van artikel 36. De afschaffing van een deel van dit artikel was een van
de oorzaken, waarom de Gereformeerde Kerk in Veen in 1921 overging
naar de kerkformatie van de Gereformeerde Gemeenten. 50

Het loslaten van de band met de Staat betekende in zekere zin de
keuze voor een groter isolement. Men koos als het ware voor de antithe-
se, waarbij de aanhang werd gezuiverd en de zuiveren werden samen-
gebald tot een Gideonsbende, van waaruit nieuwe energie kon worden
opgewekt met als doel de samenleving te herkerstenen. 51

4-)  Handelingen en rerstagen van de Algemene Smoden van de Christeluk Ahscheidene Gereforiheerde
kerk < 1836-1869).  1190.  Zie de Dordrechtsche Kerk-ordening. zoals deze was gewijzigd door de

provinciale  vergadering van  de  afgescheidenen  in Noord-Brabant. gehouden te Meeuwen  op  16

augustus 1843.

48) Archief Gereformeerde Kerken, Notulenboek vergaderingen der Christelijk Afgescheiden Ge-
reformeerde Gemeenten, classis Almkerk 1857-1881, 1 maart 1881.
49

f De  Protestantsche  Noordbrabanter. 27 maart   1897.
9°) Verzijl, De Gereformeerde Gemeente te I'ten, verleden en heden, 27.
") Hendriks. a. u·., 184.
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§   2. Wederz4ds rijaitdsbeeld bij afgescheidenen en hereormden

a. Beeld\'orming bij de afgescheidenen

Niet alleen de overheidsmaatregelen brachten de afgescheidenen in
een isolement. maar ook de wederzijdse beeldvorming bij hervormden
en afgescheidenen. Naarmate de confrontatie harder werd, werd de
negatieve beeldvorming sterker. De leiders van beide partijen, met
name de predikanten, gingen hierin hun volgelingen voor.

Ds.  H. P. Scholte vergeleek zijn tegenstanders met arianen en armi-
nianen en noemde ze "vrijzinnig". 1n de Afscheiding ging het om een
keuze tussen God en Baal, zoals "in de dagen van Elias". 52 Vooral het
classisbestuur van Heusden werd de zondebok. Scriba Pape kreeg een
brief van een kleermaker uit Veen, die het classisbestuur ervan be-
schuldigde de profeten te verdrijven, zoals Israel rroeger had gedaan. 53

Doordat de tegenstellingen in een theologisch kader werden ge-

plaatst, n'erden ze sterker en raakten de kern van de samenleving. Deze
werd door de afgescheidenen afgeschilderd als een "godlasterende we-
reld", waarvan de Hervormde Kerk ded uitmaakte. 54 Hoewel ds. Meer-
burg beslist niet voor polarisatie was, was hij tegen wil en dank in het
kamp van de afgescheidenen terechtgekomen. Een weg terug leek niet
mogelijk, hoewel hij had gehoopt eens terug te mogen keren op de
hervormde kansel. Evenals Scholte herhaalde Meerburg een citaat van
Bilderdijk, die de Hervormde KerA "eene ongeordende zamenvloeijing
van Godonterende dwalingen" had genoemd. 55

In deze antithese-gedachte stond de waarheid tegenover de leugen,
het licht tegenover de duisternis. Toen de erkenning van de afgeschei-
denen uitbleef, vergeleek Meerburg de vijanden van de afgescheidenen
met Haman, die tegen koning Ahasveros had gezegd over de Joden: 7e
doen des konings wetten niet". 56

De volgelingen gingen dezelfde taal spreken. Alarinus van de Giesen
noemde de hervormde predikanten "valsche leeraars- en hun theologie

een  leugenleer-. De burgemeesters met hun aanhang werden als door

") Of#citele Stukken, 172.
il) Bos, Archie tukken. m. 23,31 december 1835.

'*) O#icitele Stukken. 512.
") De Gast, De A»heiding ran /835 in Almkerk en Emmirhoren, 171.
*) Gezelle Meerburg, De klagende gemeente, predikatie over Jerem. V111: 20,12.
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de duivel gedreven. 57 Scholte zag de plotselinge dood van de burge-
meester van Drongelen en Doeveren, die tevoren had gesproken over
"hangen en branden", als een oordeel van God. 58 Zowel de preken van
de afgescheiden predikanten, de geruchtenvorming als de pamfletten
werkten mee aan een negatieve beeldvorming. Zo'n pamflet werd ge-
schreven door J. Kool, boerenarbeider in Dongen. Het was getiteld
Koopt de uwarheid en beschreef de hervormde predikanten als duivelse
Baalsdienaars:

0 Groote God, o Hemelheer.
Och, wil ons smeeken hooren.
Zie uit uw zalig Sion NJer,
Och, wil dit broeinest storen.

Verlos uw duur gekochte kerk,
Verbreek des Satans timmerwerk,
Laat N6erlands Baalsdienaren
Als Korach wedervaren. 59

Het zelfbeeld van de afgescheidenen was die van de underdog.
Ze noemden zich "het arme volk in verdrukking" of "martelaars", ver-
volgd door de antichrist, staande in een godlasterende wereld. 60 Juist
die verdrukking was een teken dat ze bij het volk Gods behoorden. 61

A.J. van Helden schilderde de afgescheidenen af als het eenvoudige
volk, dat in verzet kwam, toen de "grote mannen" de beroeping van
Meerburg wilden belemmeren. Het gewone volk had een intuitie voor
de waarheid. 62

Scholte schreef in   1837,  dat de afgescheidenen  over het algemeen
kwamen uit de "geringste en armoedigste klasse", maar God openbaarde
zich juist aan vissers in Galilea en aan handwerkslieden ten tijde van de
Reformatie, terwijl de "machtigen der aarde" in Kerk en Staat verblind
bleven. 63

')  Van de Giesen a. w.,  25,26,39.
'8) O#ic:Yele Stukken, 170.
")  Van Velzen, Gedenkschrifi der Christeli)ke Gereformeerde Kerk bly Z #igiar(g Jubild.  183.
60)  Dominicus. Een eenvoudig ver/waI ran menschelilke zwakheid en van goddelo'ke wonderen, 34.
m                                          31.) Van de Giesen, a. w.,
62)  Van Helden,  Hmnneringen uit mgn jeugd.  1.

63)  Scholte,  tets  orer  het  onlangs uitgekomen geschrifi  van  mr.  A. W.  van  Appeltere,  voornamel,yk
ingerigt  ter  verdediging  der  rervolgingen  tegen  de  afgescheidene  gereformeerden  in  Nederland,  4,   17.
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Marinus van de Giesen noemde zich "arm in de wereld, maar rijk in
God". Hij woonde bij zijn rijke oom en tante, "voor wie hun geld hun
god was". Toen Marinus bekeerd werd, werden ze zijn vijanden en
onderdrukkers. 64 Kortom,  een deel van het arme volk voelde zich bij
uitstek drager van de waarheid. Armoede en vervreemding werden
omgezet in theologisch zelfbewustzijn. Omdat ze werden uitgemaakt
voor oproermakers, "dweepers" en vijanden van de beschaving, ontston-
den bij hen gevoelens van minderwaardigheid, wat des te meer het
geval was, omdat ze binnen de meestal kleine dorpssamenleving werden
gezien als overtreders van een ongeschreven gedragscode. 65 Als com-
pensatie ontstonden gevoelens van superioriteit op theologisch niveau.

De rijke boeren traden vanwege hun sociale positie meestal zelfbe-
wust op, wat bleek toen enkelen met Scholte op audientie wilden gaan
bij de Koning  om hun belangen te bepleiten. 66

De gehele negentiende eeuw door bleef er een grote afstand bestaan
tussen de afgescheidenen en de Hervormde KerA, die door de gerefor-
meerden als een 'valsche kerk" werd beschouwd, omdat ze aan regle-
menten meer waarde had toegekend dan  aan Gods Woord, aldus ds.  J.
van Haeringen, die in 1904 gereformeerd predikant in Genderen was. 67

Hij wees in een herdenkingsdienst naar aanleiding van het zeventig-
jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk in Genderen op artikel 29 van
de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarin de drie kenmerken van een
ware kerk werden genoemd: een zuivere prediking, sacramentsbedie-
ning en handhaving van de tucht. 68 Hierin zou de Hervormde Kerk in
gebreke zijn gebleven.

Hoewel de beide kerkgenootschappen in een afstandelijke concurren-
tieverhouding tot elkaar stonden, belette dit sommige predikanten niet
een goede relatie met elkaar te hebben. Dit was het geval met ds.
Meerburg en zijn hervormde collega J.J.L. ten Kate, die van 1847 tot
1850 in Almkerk stond. Ze bezochten elkaar en lazen elkaar gedichten
voor. 69 klaar institutioneel was van een Samen op Weg helemaal geen

sprake.

w) Van de Giesen, a. u,., 9.
") Mulder, Revotte der Funen, 220.
u) Bos, Archiefstukken, 11, 189-190, 17 januari 1835.
6-) \'an Haeringen.  Onze zerentig-jarige Scheiding. Leerrede  over  Daniel  91   5 ter herdenking van
de  Afscheiding  te Doeveren, Genderen en Gansoyen, uitgesproken  op 6 november   1904.   15.
68) a. u'., 14, 15.
 )   Rullmann.   Enist en  17'ede.  2 1 5.
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b. Beeldvorming bij de hervormden

Naast Scholte en Meerburg was ds. Pape een hoofdrolspeler in het
drama der Afscheiding. Zijn beeld van de afgescheidenen was, dat het
ging om een "onaanzienlijk geslacht en een naam zonder klank", hoewel

hij niet kon ontkennen dat er enkele zeer notabelen betrokken waren
bij de beweging. Volgens Pape werden de wanordelijkheden voorname-

lijk veroorzaakt door het lagere volk, dat hij gepeupel en canaille noem-
de. 70 Deze mening gaf hij ook door aan de hogere overheid die dus wel
de gedachte moesten krijgen, dat de beweging onbelangrijk was. Hij
schreef  op 26 februari   1836   aan de minister van Eredienst,   dat  de
afgescheidenen over het algemeen tot de "minste klasse behoorden".

Bijna niemand had enige invloed door rijkdom of bekwaamheid. Het
gros zou bestaan uit dagloners, ambachtslieden enz. 71

Pape onderscheidde vier soorten afgescheidenen. 1. Canaille, dat
waren degenen die op relletjes zouden uitzijn. 2. Diep onkundigen,
degenen die nauwelijks wisten waar het theologisch om ging, bij voor-
beeld zij die niet konden schrijven en op geruchten afgingen. 3. Enkele
demagogen, de voormannen van de Afscheiding. 4. Enige verdwaasde
brave mensen.

Pape liet niet na de overheid te wijzen op het intellectueel en zedelijk
lage gehalte  van de Afscheiding. Zelfs burgemeester J. den Dekker en
assessor De Jong uit Almkerk-Emmichoven werden "domme Scholtia-
nen" genoemd. Bovendien zou J. den Dekker een "drinkebroer" zijn.

.

Johannes Branderhorst uit Genderen werd een "excentrieke dweeper
genoemd, Teunis Boll was een "domoor". 72 Het gedrag van landbouwer
G. van der Beek uit Dussen werd "allesbehalve ordentelijk" genoemd;
Joh, Branderhorst en Arie Verkuyl waren "wargeesten"; het zedelijk
gedrag van marskramer J. Killewinger werd "allesbehalve   goed" ge-

noemd. 73 Zo probeerde Pape de afgescheidenen bij de overheid in dis-
krediet te brengen en een hardhandig overheidsoptreden te rechtvaardi-
gen. In 1838 schreef hij aan het Provinciaal Kerkbestuur, dat het

-°) Bos, Archie.fsmkken, II, 207, ill, 20-21.
-') Archief Hen·ormde Kerk, Register van correspondentie classis Heusden 1833-1845
(inv.nr. 119), 26 januari  1836,  Streekarchi,ariaat Heusden
2) Bos, Archie tukken, 111, 20-21, II. 190.
') Archief Hervormde Kerk, Register van correspondentie classis Heusden 1833-1845 (inv.nr.
119). september-oktober 1835.
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separatisme in vele gemeenten verminderde, omdat sommigen onver-
schillig waren geworden en zelfs tot zedeloosheid vervielen. 74

De houding van Pape kwam voort uit zijn frustraties ten aanzien van

de ontwikkelingen in de laatste jaren. Zijn optimistisch wereldbeeld
werd aan het wankelen gebracht. Juist in zijn classis kwam een bewe-
ging op van "heethoofden, onverdraagzamen en dommen", waarachter
een oproerige bevolking schuilging. De door Pape gen'enste evolutie
naar vrijheid en tolerantie, op weg naar een zedelijk Godsrijk, werd
doorbroken. 75 Bovendien werd de eenheid van het Protestantisme aan-
getast, wat het "Pausdom zou stijven in de dwaze waan, dat de val van
het Protestantisme op handen  zou  zijn". 76 De Afscheiding zou dus
koren zijn op de molen van de rooms-katholieken, wier toenemende
invloed hij vreesde. Zij waren door middel van hun missionarissen zeer
actief in de zuidelijke provincies en waakzaamheid was dus geboden,
aldus Pape. 77

Bij ds. T. Kan Spall uit Dussen, de praeses van het classisbestuur,
was dezelfde angst merkbaar ten opzicht van de katholieken.  Hij was
van mening, dat het "Romanisme achter de Afscheiding zat. Het wilde
verdeeldheid zaaien onder de protestanten om zo zijn positie te ver-
sterken. 78

Het optreden van Scholte en zijn aanhangers had spanningen bij hem
opgeroepen, bij voorbeeld  toen   hij in maart   1835 een preekbeurt  in
Doeveren vervulde en er slechts 26 personen aanwezig waren in de
kerk, terwijl er in de pas aangebouwde schuur bij de pastorie van
Scholte een volksmenigte was. Bovendien had Scholte hem een "hevige

79vijand van Gods volk" genoemd.
Hij beschuldigde Scholte ervan verdeeldheid, verbittering en wan-

trouwen te zaaien. De afgescheidenen waren heethoofdige oproerkraai-
ers. Ze brachten twist in de huisgezinnen. Twee vaders uit de Her-
vormde Gemeente in Dussen lieten hun kind door ds. Meerburg dopen
in Den Hill, hoe\\'el de moeders ertegen ,varen. Er zou bij de afgeschei-
denen een geest \an liefdeloosheid, bitterheid en verdeeldheid heersen.

-4) t.a.P'' 23 mei 1838, verslag kerkvisitatie
i) Pape, Het Protesmntisme en zvne betre/thing tot den Smat, 18-21.
6)  Archief Hers·ormde Kerk, Register van correspondentie classis Heusden  1833-1845  lim·.nr.
119), 6 januari 1836.

A Pape. a.u'., 322.
-8) De Gast, De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmiehoven. 161-162
-91 O#citele Stukken, 163; keizer. De A.Acheiding z'an 1834, 285.

230



Van Spall wilde juist de vrede dienen.  In zijn afscheidspreek in Dussen
had hij de liefde beklemtoond en nog eens twist en vijandschap afge-

80
#,ezen.

De overige predikanten hielden zich zo mogelijk rustig. De meesten
waren de Afscheiding ongunstig gezind. Had Scholte ze immers geen
"groffer of fijner leugenaars- genoemdi81 Sommigen zoals J. Leyds  uit
Babylonienbroek. P.B.A. Boeser uit Andel, E.C. Spoor uit Rijswijk en
B. van Veen uit Aalburg hadden het classisbestuur geholpen met het
verzamelen van inlichtingen tegen ds. J. van Rhee.

Scholte had verwacht in de orthodoxe ds. Moorrees een medestander
te vinden, omdat hij het verval van de Hervormde Kerk aan de kaak
stelde. De jonge Scholte had de oudere Moorrees herhaalde malen
bezocht, de gehele zomer door maar Moorrees had nooit een tegenbe-
zoek gebracht, schreef Scholte. Moorrees zou jaloers zijn volgens
Scholte, omdat vele vromen uit andere plaatsen, die vroeger bij Moor-
rees naar de kerk kwamen, nu naar Scholte gingen. 82 Scholte werd in
zijn mening gesteund door N. Bouman uit Wijk, die schreef dat Moor-
rees zich aan het hoofd van de afscheidingsbeweging had willen stellen,
maar Scholte was hem voor geweest en zodoende had Moorrees zijn
gezag niet voldoende kunnen laten gelden.

83

Moorrees bekritiseerde in zijn geschriften zeer fel de Afscheiding.
Ze zou bij velen de lust tot liegen, lasteren en schelden gaande houden.
Hij vergeleek de afgescheidenen met de labadisten, omdat ze streefden
naar een zuivere kerk. 84

De felle aanvallen vanaf de kansel in Wijk inspireerden een groepje
boerenjongens uit Wijk om de afgescheidenen in Veen te lijf te gaan.

®)  Van Spall, Kon verstag van het zoo geruchtmakend gedrag des ahezetten predikants H. P.  Scholte in
de Hen·ormde Gemeente Doeveren, Genderen en Gansoven. ge,·olgd van een kort berigt ran het gedrag en
de afzetting van Geze/le .'lleerbuG en J.  i·an Rhee, geweze,1 predikanten te Almkerk en  \'een,  28.  30.  31 -
33: Van Spall, Afcheids-rede over J Korinthe /3 /3, uitgesproken bo mun 1·ertrek uit de Hen'ormde
Gemee,ite   te   Dussen.   9.
81) Keizer, a.w., 285.
82) G. W., 284-285.
81

1 Bouman.  De  handelwijze  van  den  Heer  Moorrees.  met  zijnen  kerkeraad.  toen  zij den  1 8den  Maart
1844, in eene openbare akle bi) het Klassiekaal Bestuur, mu krankzinnig l'erklaarden, 1-30.
Bouman had gee\·eigerd het Adres van Moorrees aan de Svnode te ondertekenen. Later kwam bij
onder censuur te staan, omdat hij lasterlijke taal zou hebben geuit tegen ds Aloorrees. Zie
hienror Archief Hervormde Kerk. Handelingen bestuur classis Heusden 1816-1857 (inv. nr.
59), 5 april 1848.
5   Moorrees, Een eenroudigdoch ernstig u'oordaanal mijnegeloofsgenooten, indeze donkere en treurige
dagen.  zoo aan degene  die zich  ran  de  thans  bestaand  kerk  hebben akescheiden,  ali aan degenen.  die  nog

in  de  kerk geble,·en  zijn,   26,   68
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Pape schreef Janssen, dat de Wijksen al lange tijd wrok koesterden
tegen de Veensen van\vege hun "schismatieken geest", omdat Moorrees
voortdurend fulmineerde tegen de Afscheiding en deze zelfs een werk
van de duivel noemde. Na het gebruik van wat sterke drank werden de
gemoederen zo verhit. dat de twee partijen slaags raakten, hoewel de
militairen tijdig konden ingrijpen. De schade bleef beperkt tot enige
steken van mes of bajonet. 85 Het aankweken van een vijandsbeeld door
een predikant leidde zo tot relletjes.

In Woudrichem gebeurde iets dergelijks, toen op 12 maart 1837 na
afloop van een hervormde kerkdienst 's-middags een groot aantal jonge-
lui provocerend optrad bij een gezelschap, gehouden ten huize van C.
Havelaar. Regelmatig gooide men de voordeur open, totdat die op slot
werd gedaan. Daarna werkte  men  een  paal  door  de  ring  van  de  voor-
deur, zodat het gezelschap na afloop van de bijeenkomst via het schuif-
raam naar buiten ging. De gezelschapsleden werden naar huis begeleid
met het zingen \ an straatdeuntjes, scheldwoorden en ketelmuziek.
's-Avonds wilde het gezelschap bij de hervormde H. Hillo bijeenkomen,
maar vanwege het rumoer besloot men naar het huis van H. Tjeenk te
gaan. Zijn huis werd toen bekogeld met straatstenen. Omdat na her-
haald verzoek om bescherming de burgemeester van Woudrichem niet
ingreep, kwam het gezelschap voortaan bijeen in Oudendijk, een ge-
hucht gelegen naast Woudrichem, ten huize van Rombout.

Op 4 juli 1837 viel een groepje "oproermakers van allerlei stand en
leeftijd" een meisje aan, dat het gezelschap had bijgewoond. Men trok
haar de muts van het hoofd en smeet het meisje tegen de grond. Twee
andere meisjes waren bij een rooms-katholieke buurman binnenge-
rlucht. Het beklag van Rombout bij de justitie was vruchteloos. Het
gezin Havelaar verhuisde noodgedwongen naar Gorinchem. De relletjes
waren begonnen na een kerkdienst. zodat verondersteld mag worden
dat ds.  G. H. Arntzen tijdens zijn preek enige kanttekeningen heeft

geplaatst bij de -dompers van de gezelschappen-
86

Toch \\as het beeld van de hervormden over de afgescheidenen niet
onverdeeld negatief. Sommige hervormden bezochten de kerkdiensten
van de afgescheidenen, bij voorbeeld in Werkendam. N. Bouman  uit
Wijk  schreef in  1849,  dat de afgescheidenen moeten beseffen  dat  het

'i) Bos. Archiefstukken. IiI, 23,31 december 1835.
86) Rullmann, Ernst en l'rede. 148-149
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roemen over de "vorm van Dordrecht-, waarmee hij de drie Formulie-
ren van Enigheid en wellicht de Dordtse Kerkorde bedoelde, vormelijke
christenen kan opleveren zonder levend geloof. Toch zvas hij van me-
ning dat er zich verhoudingsgewijs onder de afgescheidenen meer ware
bekeerden bevonden dan bij de hervormden. 87

De conclusie kan getrokken worden, dat vooral de predikanten van-
wege hun betrokkenheid en positie het beeld van de tegenpartij zo
zwart mogelijk tekenden. Hun belangen waren dan ook het grootst.
Bovendien kan geconcludeerd worden, dat de negatieve beeldvorming
over en weer het isolement van de afgescheidenen heeft vergroot, zeker
in die dorpen waar ze een minderheid vormden, de meeste dus.

In hoofdstuk VII paragraaf 3 zal geschetst worden, hoe de hervormde
en afgescheiden gemeenten institutioneel tot elkaar stonden.

§  3.    Komen de tijden der onderdrukki,ig tertig, Katholieken en a.j escheide-
,ten in Noord-Brabant

a. De bijzondere positie van Noord-Brabant

De Afscheiding gaf in Noord-Brabant aanleiding tot extra spannin-
gen tussen katholieken en protestanten. De laatsten vormden een klei-
ne minderheid en waren geconcentreerd in het Land van Heusden en
Altena en de westhoek.

De katholieken kwamen  na  1795  in een proces van emancipatie,
omdat ze na de scheiding van Kerk en Staat publieke functies mochten
vervullen. Hierdoor voelden de protestanten zich bedreigd en ze pro-
beerden hun positie vast te houden. Zo werd de Maatschappij van
Welstand in het leven geroepen om protestantse boeren de kans te
geven, zich onder gunstige voorwaarden in Brabant te vestigen. 88

De Belgische opstand voerde de bestaande spanningen op. Voor een
nieuwe generatie katholieken waren Brabant en katholiek synoniem.
Daarom bestond in sommige kringen de vrees, dat de katholieken de
zijde van de opstandelingen zouden kiezen.

Zo hadden de burgemeester en assessoren van Heusden bij het begin

8  1   Bouman,   De rok zonder naad. itwarmede  Anna  Oom.   11/ed.   Bast.   \'os,  den  / 2 Augustus  1849  de
zallge rust is ingegaan. en terens den toestand ran den Hen·ormden Kerkstaat u·ordt aangewezen, 27,32.
h8

1 Van Diggelen, De Afscheiding\·an 1834 in Genderen en Doeveren. in Xoordbrabants Historisch
Jaarboek. no. 5 (1988), 166.
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van de opstand een burgerwacht ingesteld om eventuele onrust te on-

derdrukken. Heusden bestond namelijk voor meer dan de helft van de
bevolking uit katholieken. Het bestuur was bang, dat oproerkraaiers
gereed stonden om oranje kokardes af te rukken. 89 Op 8 november 1830
werd een publikatie afgekondigd, waarin stond dat iedereen die een
"vijandelijke verstandhouding" had met de inwoners der zuidelijke pro-
vincies of verspieders verborgen hield, ter dood zou worden gebracht. 90

Het classisbestuur van Heusden hield ook rekening met de gespan-
nen toestand en liet het kind van de door sommigen voor katholiek

gehouden H. de Graaf uit Genderen dopen door ds. B. van Veen uit
Aalburg. Zo wilde men ergernis voorkomen in -deze meest door

Roomschgezinden bewoonde streken". Ds. Scholte had namelijk de
doop van het kind geweigerd. 91

De hogere kerkelijke besturen traden ook voorzichtig op. Bij het
verkrijgen van de koninklijke approbatie bij zijn beroeping in Veen was
ds. Van Rhee door het ministerie van Eredienst meegedeeld, dat men
prijs stelde op orde en rust in het Land van Heusden en Altena, dat
immers lag in een door katholieken gedomineerde provincie.

92

b. Naast wantrouwen toch begrip in het streven naar godsdienstvrij-
heid

In de beginjaren van de Afscheiding volgde menig katholiek de ont-
wikkelingen met vrees. Het blad de Noord- Brabander schreef in januari
1837, dat het "oude stelsel der synode van Dordrecht" na de revolutie
van 1830 "niet weinig stoornis en verlegenheid teweegbracht", want
een aantal "woelzieken" zou graag tot de "tijden der onderdrukking"
willen terugkeren. 93 In  1835 citeerde de Noord-Brabander de Cathollyke

Nederlandsche Stemnie,t, die had geschreven dat veel katholieken nog
niet beseften \vat voor een gevaarlijke ont\vikkeling er in de Afscheiding
gaande was, omdat de "thans woelende partij" als t\ree druppels water

leek op de gereformeerde partij uit de zestiende en zeventiende eeuw. 94

") Hoffman, Noord-Brabant en de opsand van 1830,48, 106.
90) Archief gemeente Heusden, Publicatien en bekendmakingen gemeentebestuur 1826-1834

(inv.nr. 16), 8 november 1830, Streekarchir·ariaat Heusden.

") Bos, Archiefstukken, 11, 89,15 november 1834.
") Archief Hervormde Kerk, Ingekomen brieven classis Heusden 1816-1850 (in,. nrs. 63-80),  1
september 1835.
9') Noord-Brabander. 3 januari 1837.
94) t.a.P., 3 februari 1835.
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Nu waren de afgescheidenen inderdaad fel gekant tegen de Rooms-
Katholieke Kerk. Sommige predikanten zoals ds. Meerburg en ds. Van
Rhee vierden enkele christelijke feestdagen niet, omdat ze als een
.
Roomsche instelling" werden beschouwd.   In navolging van de belij-

denisgeschriften werd de katholieke leer fel aangevallen. Scholte liet
zich hierbij niet onbetuigd en schreef bij voorbeeld, dat in de genoemde
kerk openlijk" godslastering en afgoderij met verloochening van Chris-
tus' verdienste" plaatsvond. Hij noemde de kerk "antichristisch" van
aard. 96 De vraag is  nu,  of deze keiharde opstelling een intolerante
politieke houding impliceerde tegenover de katholieken.

De Synode der afgescheidenen erkende, dat haar aanhangers tot
hetzelfde volk behoorde dat in de zestiende eeuw tegen Rome optrad.
Het grote verschil was echter, dat nu ook voor de katholieken "vrijheid
van conscientie en Godsdienst" werd geeist overeenkomstig de grond-
wet. 97 De repressiemaatregelen van de overheid hadden hen doen be-
seffen, hoe belangrijk godsdienstvrijheid voor elke kerkelijke groepering
was. Zodoende was er bij een aantal afgescheidenen een denkproces op
gang gekomen naar godsdienstvrijheid ook voor andersdenkenden.

Nu had juist de redacteur van de Catholijke Nederlandsche Stemmen,
J. le Sage ten Broek, het regelmatig voor de afgescheidenen opgenomen.
Hij viel heftig de regeringsmaatregelen aan. Enkele artikelen werden
door de Noord-Brabander overgenomen.  Zowel  Scholte  als J.  le  Sage  ten
Broek bestreden het overwicht van de Staat over de Kerk en verdedig-
den de belangen van katholieken en afgescheidenen in hun emancipa-
tieproces.  R. H. Bremmer ziet dan  ook in deze consensus een overeen-
komst met de latere coalitie tussen Kuyper en Schaepman. 98

In 1844 prees de Noord-Brabander het blad van Scholte De Reforma-
tie, omdat het opkwam voor vrijheid van godsdienst. De Reformatie
beaamde dit, maar verweet de Noord-Brabander zich te onderwerpen
aan de Paus, die zeer nauwe relaties onderhield met de "militaire magt
der wereldlijke overheid". Voor u betekent vrijheid: het houden van
processies en het oprichten van kloosters, maar wij zouden het op prijs
stellen als de protestanten in de "pauselijke Staten" dezelfde rechten

95) Bos, Archiefstukken, 111, 22.
96) De Reformatie, 1839, V. 289.
.7

) Handelingen van de Opzieners der gemeente jesu Christi, vergaderd te Amsterdam, den 2den
Maart en volgende dagen, 1836, Voorre(le.
98) Bremmer, Historische aspecten van de Afscheiding, in Aspecten ran de Nscheiding, 34-35.
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kregen als de katholieken. Dan pas zou het tijdschrift van Scholte meer

vertrouwen stellen in de redeneringen van de Noord-Brabander. 99 In

1844 sprak De Refonnatie opnieu\\ zijn wantrourven uit ten opzichte
van het Katholicisme, omdat het altijd zou A'innen van het verdeeld
Protestantisme. 100

Maar de Noord-Brabander wees zijn lezers op de betekenis van de
Neerlands Isradlgedachte, die weer opkwam en die tijdens de Repu-
bliek een aanleiding was geweest tot discriminatie van de katholieken.
Het beschreef, hoe na 1816 het "Gereformeerd stelsel' de samenleving
had beheerst in het onderwijs, het leger, het overheidsbestuur en de
rechterlijke macht. 101 Het beschreef, hoe Groen van Prinsterer streef-
de naar een gereformeerde Staat, waarin de katholieken wel geduld
zouden worden, maar geen voorrechten zouden genieten.

102

In 1840 werd de houding \ an de Noord-Brabander in belangrijke mate
bepaald door het voornemen ran koning Willem, te trouwen met de
katholieke belgische gravin d'Oultremont, wat een nieurr e impuls gaf
aan het Noordnederlands exclusief protestants natiebesef. 103  De
Noord- Brabander noemde de grondwettelijke gedachte, dat de Koning
van gereformeerde confessie zou moeten zijn, ongehoord. Deze kwestie
kwam ter sprake in verband met een eventuele grondwetswijziging. Het
blad wilde "ware vrijheid", wat betekende: vrijheid van godsdienst,
vrijheid van onderwils, ministeriele verantwoordelijkheid en recht-
streekse rerkiezingen voor de Tweede Kamer. 104 Het publiceerde in
1840 een adres, waarin volledige rrijheid van godsdienst en onderwijs
werd ge,raagd en werd zo een spreekbuis van de katholieken in Noord-

Brabant op weg naar emancipatie.
los

Na de grondwetsn·ijziging van  1848 bleef onderling wantrourren tus-

sen protestanten en katholieken de rerhoudingen bepalen. Dit bleek

toen als uitwerking van de grondwet ran  1848 de bisschoppelijke hier-
archie zou worden hersteld. De grondwetsherziening had namelijk voor
alle kerkgenootschappen de vrijheid geproclameerd hun organisatie te
regelen. 106 De Utrechtse kerkeraad van de Hervormde Gemeente nam

993 1\'oord-Brabander. 7 december 1843, De Reformatie. 1844.  '1. 50.
' ) De Reformatie, 1844, I'll, 313
'°')   Noord-Brabander. 31 maart   1840
102

f t.a.p., 14 apri| 1840.
103

j Hoorkaas,  De politieke ontwikkeling in  Nederland  1830- 1840,  in A.G. N.,  XI.  312.
1°' 1 Noord- Brabander,   24  en  31  maart   1840.
105

j t.a.p.. 30 mei 1840.

106 3 Oud, Honderdjami, een eeur,· ,·an staatkundiize,ormgeving in Xederland 1840-1940,40,43.
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het initiatief, de Koning te verzoeken het herstel van de bisschoppelijke
hierarchie niet toe te staan. In deze aprilbeweging van 1853 bleef het
Land van Heusden en Altena niet achter. Het bestuur van de hervorm-
de classis Heusden, de kerkeraden van de Hervormde Gemeenten van
Andel, Uitwijk, Veen, Wijk, Dussen, Sleeuwijk en Giessen-Rijswijk
evenals de protestantse kerken in Heusden volgden het Utrechtse initi-
atief. 107

Opvallend is dat de meeste afgescheiden gemeenten in dit gebied niet
tekenden, alleen de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Sleeu-

wijk. Wellicht was bij de meeste afgescheiden gemeenten de herinne-
ring aan de recente discriminatie nog te levendig.

In de tweede helft van de negentiende eeuw bleef het antipapisme in
het Land van Heusden en Altena bestaan.  De N. R. C. schreef in  1888,
dat de katholieken er slechts "noode" werden geduld. '08 De Protestant-
sclie Noordbrabanter klaagde in 1892 erover, dat bij talrijke gemengde
huwelijken in 's-Hertogenbosch en omgeving de protestantse partner
meestal katholiek werd. De oorzaak hiervan zou de moderne prediking
zijn van veel predikanten in de Hervormde Kerk. 109

Hoewel aan het eind van de negentiende eeuw menige protestant in
Noord-Brabant zich bedreigd voelde door het overwicht der katholie-
ken, was De Protestantsche Noordbrabanter van mening, dat de rooms-
katholieken "evengoed rechten van bestaan" hadden als de protestan-
ten. Het blad schreef, dat ook de katholieken hadden meegestreden om
Nederland vrij te maken van de "Spaansche dwingelandij". Gelukkig
was artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, dat toch vooral
tegen de katholieken was gericht, "doode letter" gebleven. 110 Het anti-
revolutionaire blad, spreekbuis van veel gereformeerden en een aantal
hervormden, wees dus een gereformeerde kerkstaat af en het zette een

ontwikkeling voort, die al bij Scholte was begonnen. Deze houding
leidde later  wel tot grote verdeeldheid binnen  de  A. R. P.  in  het  Land
van Heusden en Altena, wat uitmondde in politieke splitsingen. Gecon-

m)  Alphabetisch rgster op de verslagen der Handelingen van de Staten-Generaal 1847-1855, 61-63,
Adressen betreffende de wet tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschap-

pen, Bijblad 1853, Koninklijke Bibliotheek 9-Gravenhage; Archief Hervormde Gemeente Rijs-
wijk, Handelingen kerkeraad 1806-1865,12 april 1853; Archief Hervormde Gemeente Sleeuwijk.
Actenboek Kerkeraad 1779-1905, 3 en 10 april 1853.
 08)   De  Protestantsche  Noordbrabanter. 15 september  1888, Streekarchivariaat Heusken.
'09) t.a.p., 13 februari 1892.
7/4..6 maart 1897.
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cludeerd moet worden, dat de houding van De Protestantsche Noordbra-
baitter niet alleen werd ingegeven door de landelijke politiek, maar ook
was ontstaan binnen de afgescheiden kerken in dit gebied. Er was dus
sprake van een intern bewustwordingsproces, dat met name door ds.
Scholte was begonnen.

c. De Noord-Brabander en de afgescheidenen

In deze paragraaf zal zvorden nagegaan of de Noord-Brabander als

exponent van de katholieken in zijn houding tegenover de afgescheide-
nen een ontwikkeling heeft doorgemaakt en zo ja, welke.

In het begin van de Afscheiding stond het blad neutraal tegenover de

beweging. Er werden regelmatig artikelen opgenomen, geschreven door
ds. Scholte zoals de Acte van Afscheiding, een verslag van zijn reis naar
Ulrum en een brief gericht aan het classisbestuur van Heusden. De
lezers konden dus ruimschoots kennis nemen van de motieven en ach-
tergronden van deze beweging. 111

Al gauw, in februari 1835, nam de Noord-Brabander een artikel op uit
de Catholijke Nederlandsche Stemme,i, waarin aandacht werd geschon-

ken aan het feit, dat Scholte roor de rechtbank in Appingedam fel had
uitgehaald naar de rooms-katholieke godsdienst en zich erover had be-

112klaagd, dat hij door een katholieke officier van Justitie was vervolgd.

In  september  1835  werd  weer een artikel uit datzelfde blad overgeno-
men, waarin de Afscheiding een gevolg werd genoemd van het "demo-
cratisch principe der Hervorming". Door dat principe werd een wille-
keurige uitleg van de Bijbel mogelijk, waardoor tal van dwalingen en

buitensporigheden konden ontstaan. Hierdoor  werd de Hervorming ge-
vaarlijker dan het Liberalisme, omdat de laatste stroming zich tenmin-

113ste nog beriep op het gezonde verstand, de Rede.
Zo nu en dan meldde het blad, dat Scholte en de zijnen door Justitie

werden vervolgd en bestraft. In september nam het blad een artikel op
uit het Ha,idelsblad, dat de houding van de regering tegenover de afge-

scheidenen goedkeurde. 114 In augustus nam het een artikel op uit het
journal de la Haye, getiteld: Overzigt der godsdienstige geschillen in

111) Noord-Brabander, 25 en 30 december 1834 en 1 januari 1835.

I12) t.a.P.,5 februari 1835.
iii) t.a.p.' 1 september 1835.
114) t.a.P., 3 september 1836.
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Nederland. Het Journal de la Haye had twee beweegredenen voor de

publicatie van dit artikel. Ten eerste meende de schrijver, dat de rege-
ring verdraagzaam was gebleven tegenover de afgescheidenen. Door
haar beleid stond Nederland nu aan het hoofd van de beschaafde we-
reid. Ten tweede kon de lezer leren hoe de hele geschiedenis door de
rekkelijken tegenover de preciezen stonden. Het Journal de la Haye koos
voor het Rationalisme en wees het "droevig stelsel van Gomarus" af. De

uitingen van extase, die hier en daar bij afgescheidenen voorkwamen,
werden afdwalingen van de menselijke rede genoemd. Omdat alleen115

bestaande godsdiensten recht zouden moeten hebben op vrijheid, stelde
het Journal de la Haye de afgescheidenen geheel in het ongelijk. De
overgenomen artikelen waren dus over het algemeen negatief ten op-
zichte van de Afscheiding.

In augustus 1836 nam de Noord-Brabander echter twee artikelen op
van een zekere Jan Cobbett, geschreven in de Onpartijdige. Deze Cob-
bett noemde zich gereformeerd en keurde de regeringsmaatregelen te-

genover de afgescheidenen af. Hij schreef zelfs dat, wanneer de rege-
ring de partij van Scholte niet had vervolgd, van beide zijden de agressie
zou zijn afgenomen. 116 Op 14 februari 1837 nam de Noord-Brabander
een artikel over uit de Catholijke Nederlandsche Steinnten, dat de repres-
siemaatregelen fel veroordeelde, omdat "onschuldige burgers werden

gekneveld en vertrapt". In diezelfde maand werden citaten uit het117

blad van Scholte De Reformatie overgenomen, waarbij "schreeuwende
onregtvaardigheden" aan de kaak werden gesteld. In april werd De
Reformatie weer geciteerd. 118 In juli 1837 werd het geschrift van G.
Groen van Prinsterer De maatregelen tegen de a escheidenen aan het
staatsregt getoetst besproken, waarin het recht van de afgescheidenen op
gelijke behandeling als de bestaande godsdiensten werd verdedigd en
waarin werd betoogd, dat de Code Pdnal moest worden ingetrokken,
omdat ze in strijd was met de grondwet.

119

Uit dit overzicht blijkt dat de Noord-Brabander voornamelijk artikelen
uit andere bladen overnam, zodat de eigen mening nauwelijks te ach-
terhalen  is.  Op  11  maart 1837 schreef het blad, te hopen op "eenheid

11,3 t.a.p., 9, 11 augustus 1836.

") t.a·P.'20 augustus en 24 december  1836
"-) t.a.p.. 14 februari 1837.
118) t.a.P·' 14 februari en 8 april 1837.
/9

3 t.a.p., 29 juli 1837.
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die...de troonen ondersteunt"  en  de  rust  in de samenleving bevor-
dert. 120 De Noord-Brabander liet duidelijk merken koningsgezind te zijn
en afkerig van oproer.

Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat de Noord-Brabander  de
Afscheiding als een gevaarlijke beweging zag vanwege haar antipapis-
me. Bovendien was het blad bang, dat de afgescheidenen streefden naar
een terugkeer naar de tijd van de Republiek. Vanaf augustus 1836
begon het blad echter de maatregelen van de regering te bekritiseren,
zij het door middel van opgenomen artikelen. Steeds meer werd de
nadruk gelegd op het recht op godsdienstvrijheid.  In 1844 prees het De
Refon,zatie, omdat het blad van Scholte opkwam voor godsdienstvrij-
heid. In feite was er toen sprake van een monsterverbond tussen twee

religieuze minoriteiten in een situatie ran vervreemding, die opkwamen
voor hun recht op vrijheid van godsdienst en onderwijs. In 1839 noem-
de de Noord-Brabander deze vrijheid "een goddelijk recht der kerk" en
"de dierbaarste aller vrijheden'. 121 De Noord-Brabander heeft dus dui-
delij k  een rol gespeeld   in het emancipatieproces van katholieken   en
afgescheidenen.

d. De positie van de katholieken in het Land van Heusden en Altena:
enige aspecten

Als gevolg van de toegenomen Hollandse invloed in het Land van
Heusden en Altena tijdens de Opstand trokken veel katholieken weg uit
het gebied. Toen de stad Woudrichem in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw in Hollandse handen kwam, trokken de katholieke geeste-

lijken naar 's-Hertogenbosch. Pas in 1657 vestigde zich een priester in
Heusden. In 1677 kwam er een pastoor in Dussen dank zij de heer van
Dussen. 122 De laatste financierde de katholieke erediensten en onder-
hield de pastoor. Deze feodale inbreng ziel wel samen met een katholie-
ke meerderheid van de bevolking in Dussen: ongeveer twee-derde was
katholiek. In de tr\'eede helft van de zeventiende eeuw zaten katholie-
ken in de plaatselijke regering, hoewel dat door de Staten-Generaal in

120
J t. a.p., 11 maart 1837

121
) t.a.p.,28 november 1839.

1226  Van der Aaist e.a.,  1 50 jaar parochle Woudnrhem.  passim
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1660 was verboden. 123 Ten tilde van de Afscheiding was de burgemees-
ter van Dussen hatholiek.

In Heusden was de situatie geheel anders. De burgemeester was
protestant, hoewel de meerderheid van de bevolking katholiek was. In
1875 waren van de zeven raadsleden er slechts twee katholiek. De
raadsverkiezingen in dat jaar verscherpten de tegenstellingen tussen
katholieken en protestanten behoorlijk. Volgens het bestuur van de
kiesvereniging Recht voor allen, die in 1875 was opgericht, hadden de
protestantse bestuurders slinkse methoden toegepast om hun vijfde
raadszetel veilig te stellen. Omdat een aantal katholieken economisch
afl]ankelijk was van rijke protestanten, hadden de laatsten van hun
positie misbruik gemaakt. Een arbeider werd ontslagen, omdat hij niet
op een protestant had gestemd en anderen waren bedreigd met opzeg-
ging van hun hypotheek. De katholieken bevonden zich nog in een
toestand van bevoogding. 124

In de dorpen hadden de katholieken slechts een kleine minderheid en
ze vormden geen politieke factor van betekenis. Wel was in de gemeen-
te  Eethen  c. a. omstreeks  1900 van de zeven raadsleden een katholiek,

125namelijk landbouwer J.J. van Gorkum uit Genderen. In  1899 was in
de gemeente Eethen slechts 6% van de bevolking katholiek. 126 De
bevolking was dus redelijk tolerant ten opzichte van de katholieken,
omdat  ze geen bedreiging vormden.

In Woudrichem kwamen de katholieken, hoewel ze slechts 6% van
de bevolking uitmaakten, in 1836 tot de oprichting van een parochie,
die een streekfunctie kreeg. Het verzoek tot oprichting, gesteund door
de notabelste protestanten, werd gedaan door R. Heyligers. 127 Deze
zoon van een oud-baljuw was getrouwd met de dochter van het door de
Franse revolutionairen opgejaagde katholieke gezin Machen, dat zich
uiteindelijk in Woudrichem had gevestigd. Daarom was R. Heyligers
katholiek geworden. Hij werd directeur van het postkantoor, daarna

128raadslid  en  in  1835  werd hij benoemd tot assessor.

l23 ) Den Haan, a.it'., 89.
[24

) Kiesvereniging Recht voor allen, Een woord aan den Heer Daniel Duyser door het bestuur van
den kiesvereniging Recht roor allen te Heusden, 29 juli 1875. Voorzitter was C.M.  Malingrt en
secretaris-penningmeester was M.C. van der Ven, Streekarchivariaat Heusden.
123

) Archief gemeente Eethen c.a., Notulen gemeenteraad 1891-1900, passim.
126 j Den Haan, a.u'.,156
127) Vander Aaist  e. a.,   J 50 jaar parochie 11/oudrichem,   passim.

'28) a.w., passim.
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Uit dit voorral blijkt, dat de Woudrichemse protestanten toleranter
waren jegens de katholieken dan tegenover de afgescheidenen, die im-
mers in het eigen protestantse vlees sneden, terwijl de katholieken geen

bedreiging vormden. Getuige het reeds vermelde adres aan de Koning,
dat  in  1840 n·erd opgesteld  en was ondertekend  door drie raadsleden,
namelijk A. Schaap, W. Versteeg en Hanedoes van Almkerk. was er
wel enig verzet: men wilde liever bij Zuid-Holland worden ingedeeld.
Reacties van afgescheidenen op deze gebeurtenissen zijn niet bekend.

In  Werkendam nam omstreeks  1875 de infloed  van de katholieken
toe, toen de daar bestaande suikerfabriek werd verkocht aan een maat-

schappij \vaarran de directeuren katholiek waren. Omdat in het bieten-
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seizoen veel katholieke arbeiders werden aangetrokken, werd op aan-
129dringen van de directeur een kapel gebouwd bij de fabriek.

De situatie was voor de katholieken dus zeer verschillend. Ondanks
het heersende antipapisme werden ze getolereerd, als ze geen bedrei-
ging vormden voor bestaande posities. In Heusden riep de emancipatie
van de katholieken grote spanningen op, omdat de protestanten bang
waren hun machtspositie te verliezen.

129)  Den Haan, a.w.,  169.
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HOOFDSTUK VII

CONSOLIDATIE EN VERZUILING TUSSEN AFSCHEIDING
EN DOLEANTIE

§     1.    Organisatie    van de Christeliyke Akescheiden Gereformeerde    Ge-
meenten

R. Dahrendoff stelt dat, wanneer "quasi-groepen van onterfden" wil-
len uitgroeien tot belangen- of conflictgroepen, aan een aantal voor-
waarden moet worden voldaan. 1. Technische voorwaarden. Er moeten

leiders, voldoende leden en goede materiele roorzieningen aanwi'ezig
zijn, zoals een gunstig gelegen plaats van bijeenkomst. 2. Sociaal-struk-
turele voorwaarden. Er moet een doeltreffende communicatie zijn tussen
leden onderling en een systematische recrutering van nieuwe leden.
3. Politieke voorwaarden. De overheidsmaatregelen moeten zodanig
zijn, dat ze eenheidsbevorderend werken of ruimte geven aan een nieuwe

beweging. Zo kan gesteld worden, dat door het starre vasthouden aan

reglementen het ontstaan van de Afscheiding werd bevorderd. L. Mul-
der acht deze voorwaarden toepasbaar op het ontstaan van de Afschei-
ding. 1 Ze kunnen ook toegepast worden  op de verdere opbouw  van

groepen. Naast de drie genoemde voorwaarden is het echter essentieel
een vierde groep voorwaarden te onderscheiden, namelijk 4. Culturele

voonvaarden. Bij de Afscheiding was er immers sprake van een alterna-
tief godsdienstig referentiekader. Wei moet erkend worden, dat ge-
noemde voorwaarden soms moeilijk van elkaar zijn te scheiden.

Bij de organisatie van de afgescheiden gemeenten speelden de boven-

genoemde voorwaarden een belangrijke rol.

a. Technische voorwaarden

De sterke positie van de gemeenten werd in eerste instantie bepaald
door het aantal leden dat financieel en organisatorisch in staat was de
gemeente in stand te houden. Grote gemeenten zoals Genderen, Alm-
kerk-Emmichoven, De Kil-Sleeuwijk kregen door hun grote aanhang

') Alulder, De Afscheiding van 1834: niet alleen godsdienstig rerzet, in Religie en socialisme in
Friesland in de 19e eeult·, 17.
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vrij snel een predikant, wat statusverhogend werkte en waardoor een
zuigkracht ontstond op andere gemeenten, zelfs op naburige afgeschei-
den gemeenten. Zo gingen leden uit Dussen soms niet in Meeuwen
naar de kerk, maar in Nieuwendijk vanwege de grote aantrekkings-
kracht van de predikant aldaar. In grote gemeenten was men meestal
zelfverzekerd en ontstond snel een gevoel van eigenwaarde. In kleine
gemeenten zoals Veen en Meeuwen waren sommige technische voor-
waarden moeilijk te verwezenlijken, bijvoorbeeld het aantrekken van
een predikant. Ze waren vaak vacant en voerden een harde strijd om
het hoofd boven water te houden. Vanwege de regionale funktie was de
onderlinge band soms minder hecht. In vacante gemeenten werd de
invloed van de gemeenteleden vergroot en werd de neiging naar een
bevindelijke orthodoxie versterkt. Het aantal avondmaalsvieringen -
meestal vier per jaar -liep terug tot een per jaar of was nihil. De classis
Almkerk raadde de gemeenten in Waardhuizen  en  Veen  in   1889  aan
toch minstens twee keer per jaar avondmaal te vieren. 2

In Meeuwen werd tijdens de vacante periode 1871-1896 jarenlang
geen avondmaal gehouden. De tuchtoefening bleef er achterwege. 3
Veen verkeerde omstreeks 1860 in een kritieke situatie. A. 't Hooft was
vertrokken en de classis Almkerk constateerde, dat de gemeente in een
toestand van ontbinding verkeerde door gebrek aan geschikte voorgan-
gers of opzieners. 4  In 1862 stelde diaken C. Schreuders zelfs voor,  de
gemeente samen te voegen met een andere gemeente, wat evenwel niet
gebeurde op aandringen van de classis.  In  1864 was er weer een ouder-

ling: C. Schreuders. Naast een voldoende aantal leden was het snel
aantrekken van een predikant zeer belangrijk. Toen in 1840 ds. J.
B8sken de Hervormde Gemeente van Werkendam verliet, drong de
kerkeraad met het classisbestuur bij het ministerie van Eredienst erop

"
aan eerdere handopening" te verlenen voor het beroepen van een pre-

dikant, omdat in Werkendam "de woelingen van de separatisten het
meest hadden gewoed" en vanwege "het karakter en de denkbeelden

') Archief Gereformeerde Kerken, Notulenboek vergaderingen der Christelijk Afgescheiden Ge-
reformeerde Gemeenten, classis Almkerk 1857-1881, november 1889, Streekarchivariaat
Heusden.
')  Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Acteboek vergaderingen der Christelijk Afge-
scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1860-1891, 25 april 1883.
4) Archief Gereformeerde Kerken, Notulenboek vergaderingen der Christelijk Afgescheiden Ge-
refurmeerde Gemeenten, classis Almkerk 1857-1881, 2 oktober 1861.
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van vele lieden zou bij de minste pogingen der separatisten" bij afwezig-
heid van een leraar heel wat kunnen gebeuren. 5

Hetzelfde gebeurde in Uitwijk, toen de Hervormde kerkeraad niet
akkoord ging met de benoeming tot predikant van ds. S.W. La Lau,
waar de vrouwe van Uitwijk een en ander had geregeld. Toen de vrou-
we en de kerkeraad in hun standpunt verhardden, stelde een lid van het
classisbestuur van Heusden voor, alsnog in een schikking te bewilligen
en veertien dagen uitstel te geven aan de kerkeraad om de kandidaat
'kerkelijk te maken', gezien de "separatistische geest te Uitwijk en
Waardhuizen". Als de kerkeraad hierin niet bewilligde, dan zou het
classisbestuur doen wat des kerkeraads was en de predikant beroepen. 6
Toen in Sprang  in   1892 een neiging tot doleren ontstond, wilde  het
classisbestuur van Heusden snel een hervormd predikant beroepen ge-
zien de "grote ijver' van de voorganger der dolerenden aldaar. 7

Sommige afgescheiden gemeenten besloten samen te werken bij de
beroeping van een predikant, wat nogal eens mislukte door autonomie-
kwesties. Het is opvallend, dat vanaf het begin nauwelijks oefenaars

optraden in de geinstitueerde afgescheiden gemeenten. Dit kwam door
het optreden van ds. Gezelle Aleerburg en ds. Zonne, waardoor die
mogelijkheid werd afgeschaft. 8 WeI kwamen er later lerende ouderlin-
gen voor, bij voorbeeld in Meeuwen en Heusden.

b. Sociaal-structurele voorngarden: de classis

1.  Functie en  struktuur van de classis

Vooral bij het begin van de opbouw der gemeenten was het belang-
rijk, ingebed te zijn in een classicale structuur voor onderlinge raad en
steun. Anders dan in de hervormde classis werd elke gemeente niet
alleen vertegenwoordigd door predikanten, maar ook door ouderlingen
en diakenen. Men besprak er problemen betreffende de organisatie, de

s) Archief Heriormde C,emeente Werkendam, Acta kerkeraad 1801-1887, 18 maart 1840. Vol-
gens artikel 35 van het reglement op de vacaturen moest een beroep   orden uitgesteld tot na de
afloop van de maand, waarin de vorige predikant was vertrokken, aldus de notulen, Gemeentear-
chief Werkendam.
63 Archief Hervormde Kerk, Handelingen bestuur classis Heus(len 1816-1857 (in\·. nr. 59j, 29
augustus 1843, Streekarchivariaat Heusden
-)  Archief Her,'ormde Kerk, Notulen bestuur cIassis Heusden 1885-1903 linv. nr. 61 1, 30 maart
1892, Streekarchivariaat Heusden.
'i Bos, Pionnier Pieter Zonne, in Kruisdragers, nieu„e verhalen uit afgescheiden kringen, 37.
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theologie en de tucht. In het Land van Heusden en Altena waren twee
classes: Almkerk en Genderen.

In 1857 bestond de classis Almkerk uit de gemeenten Almkerk (ds.
N.H. Dosker), Waardhuizen ((is. F.M. Penning), Andel (ds. P.J. de
Bruyn), Veen en Giessen-Rijswijk. De gemeenten Sleeuwijk en Wer-
kendam hadden zich aangesloten bij de provincie Zuid-Holland vanwe-
ge een meningsverschil over de Dordtse Kerkorde. Y

De classis Genderen was in 1843 samengesteld uit de gemeenten
Genderen (ds. P.Zonne), Meeuwen, Drongelen en Dussen. In 1848
waren ook 's-Hertogenbosch (ds. Helenius de Cock), Heusden en Vrij-
hoeve-Capelle aangesloten. 1° De vergaderingen werden afwisselend in
verschillende dorpen gehouden. Achtereenvolgend zullen enkele pro-
blemen worden besproken die zich voordeden in de tijd van opbouw.

2. Problemen betreffende de organisatie

In het begin werd veel gesproken over de recrutering van leden en de
samenwerking tussen gemeenten ter verkrijging van een predikant. Zo
bestond tussen Genderen en Meeuwen tot 1842 een "vereniging" tot
het  beroepen  van een predikant.   In   1842 werd besloten,  dat  elke  ge-
meente dat voor eigen rekening zou doen. Bij eventueel succes mocht
de andere gemeente weI meeprofiteren door middel van preekbeurten.

De leden van Eethen en Doeveren behoorden eerst tot de gemeenten
van Drongelen, maar ze sloten zich liever aan bij Genderen, waar toen
ds. Zonne predikant was. Besloten werd, dat de Doeverense leden zich
zouden voegen bij Genderen en Eethense leden bij Drongelen. De
Drongelse gemeente ging in Meeuwen naar de kerk. "

Een vacante kleine gemeente deed vaak een beroep op de steun van

de classis.  In 1887 verzocht de gemeente van Meeuwen om meer preek-
beurten aan de classis Genderen, die toen besloot dat elke predikant uit
de classis in het winterseizoen twee keer in Meeuwen zou preken. 12

') Archief Gereformeerde Kerken, Notulenboek vergaderingen der Christelijk Afgescheiden Ge-
reformeerde Gemeenten, classis Almkerk 1857-1881, 1 april 1857 en 23 juni 1858.
a°) Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Achteboek vergaderingen der Christelijk Afge-
scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1837-1860,  6 juli  1843  en 13 september
1848.

") t. a.p., 1 februari 1842.
") Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Notulenboek vergaderingen der Christelijk
Afgescheiden Gereformeerde Gemeenten. classis Genderen 1860-1891, 22 september 1887.
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3.   Problemen  betreffe,ide  de  theologie

Theologische geschillen met een predikant werden op classicaal ni-
veau besproken.  In 1844 beschuldigde Joh. Branderhorst uit Genderen
ds. P. Zonne van onrechtzinnigheid, waardoor de predikant "geen voed-
sel door zijne prediking aan de zielen van Gods volk mededeelde". 13 Nu
had Zonne in Schiedam ook al problemen gehad, omdat hij als leerling
van A. Brummelkamp in zijn preken het aanbod van genade de volle
ruimte gaf, terwijl anderen wilden dat hij de geestelijke onmacht van de
mens beklemtoonde. 14 Ds. Meerburg sprak met Joh. Branderhorst die
zijn aanklacht nauwelijks kon waarmaken, maar het bleek dat Brander-
horst zeer gegriefd was door verwijten die Zonne aan zijn adres had

geuit.
Volgens F.L.  Bos was Zonne een hoekige figuur die opkwam voor het

recht van de zwaksten. Zonne beschuldigde Branderhorst vooral van
grote gierigheid, een eigenschap die Pape ook al was opgevallen.

15

Vanwege een hiaat in de classisnotulen ontbreekt het verloop van de
affaire. In september 1845 doopte Zonne nog kinderen in Genderen.  In
dezelfde maand werd hij in Zuid-Beijerland "geschorst predikant van
Genderen en Doeveren" genoemd en later zelfs "afgezet predikant". 16
Het is dus mogelijk dat een persoonlijk konflikt de vorm heeft aangeno-
men van een theologisch conflict, zodat niet het culturele maar het
psychische aspect dornineert.

De reeds genoemde A. Brummelkamp, docent aan de Theologische
School in Kampen, werd in 1862 door ds. W.H. van Leeuwen uit
Werkendam beschuldigd van onrechtzinnigheid. Ook nu was het ruime
genadeaanbod aan de orde. De classis Almkerk koos duidelijk voor de
theologie van Brummelkamp en ds. Van Leeuwen moest vier vragen
beantwoorden om zijn rechtzinnigheid te bewijzen. De classis was het
erover eens, dat de zaligheid niet zerbonden \\as aan de -maat en trap
der persoonlijke rerzekering" maar aan het geloof. 17 Hierdoor raakte de

11 3  Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch. Acteboek vergaderingen der Christelijk Afge
scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1837-1860,16 januari 1844.
143 Bos, Pionnier Pieter Zonne, in Kruisdragers, 37.

15) t.a.p.. 40
16) t.a.P., 41.
1-3 Archief Gereformeerde Kerken, Notulenboek vergaderingen der Christelijk Afgescheiden Ge-
reformeerde Gemeenten, classis Almkerk 1857-1881. 26 februari en 27 mei 1862, Streekarchim·a-
riaat Heusden.
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orthodox-bevindelijke onderstroom al voor Kuyper min of meer in een
toestand van vervreemding en ontstond een nieuwe subgroep. Het is
dan ook niet zreemd dat juist in \Verkendam en Veen, #·aar deze
onderstroom zeer actief was. afsplitsingen zouden ontstaan, in Wer-
kendam een Christelijke Gereformeerde Gemeente en in Veen en Wer-
kendam een Gereformeerde Gemeente.

4.   Problemen  betreffende  de  titcht

Zoals al is opgemerkt, had de tuchthandhaving tot doel de gemeen-
schap van ware gelovigen bijeen te houden in leer en wandel. Als
tuchtzaken openbaar werden, werd de classis ingeschakeld voor advies.
Het betrof de leer-zie de affaire Zonne-,de levensmoraal, bij voorbeeld
overtreding van de Tien Geboden, en overtredingen van de groepsco(le.
De morele misstap van een predikant werd hem zwaar aangerekend.
Toen in 1857 ds. P. den Boer van Genderen ervan werd beschuldigd,
het zevende gebod te hebben overtreden (gemeenschap voor het huwe-
lijk) en hij "onder tranen" zijn misstap toegaf, wilde de kerkeraad de
predikant na schorsing en openbare schuldbelijdenis niet meer terug
hebben, omdat hij 'niet meer kon stichten'. Den Boer werd toen predi-
kant van Puttershoek. t8

Men nam geen leden aan met een "ergerlijke levenswandel". Bij voort-
durend "onchristelijk gedrag zoals dronkenschap, overtreding van het
zevende gebod, laster of verzuim van de kerkdiensten werd men afge-
sneden. 19

In de jaren 1864-1865 werden er in de afgescheiden gemeente in
Veen vij f leden afgesneden van de gemeente, hoewel ze zeer klein was.

Men gaf aan de kwaliteit de voorkeur boven de kwantiteit. 20 vooral
betreffende het zevende gebod was het aantal overtredingen legio. In
januari 1883 klaagde de kerkeraad  van de Christelijke Gereformeerde
Gemeente in Genderen over het lage zedelijk gehalte van een aantal
leden. De oorzaak zocht de kerkeraad in de slappe houding van veel

") Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertokenbosch, Acteboek vergaderingen der Christelijk Afge-
scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1837-1860, 24 februari  en 3 september
1857.

") Arichief Gereformeerde Kerk Genderen, Notulen kerkeraad Christelijke Gereformeerde Ge-
meente 1882-1905, 15 oktober 1883.
2.

) Archief Gereformeerde Gemeente Veen, Notulen kerkeraad Christelijk Afgescheiden Gerefor-
meerde Gemeente 1852-1892, 1864-1865 passim.
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ouders in de huisgezinnen. 21 Tucht en oproeding lieten nogal eens te
n'ensen over,  In 1883 werden in Genderen vijf personen afgesneden.
De redenen waren: openbare dronkenschap, overtreding  ·an het zeven-

de gebod, onkerkelijkheid en laster.
Aan de afsnijding King meestal een lange \reg rooraf van stille cen-

suur, waarbij de owertreder in het geheim werd vermaand en bezoek
aan het azondmaal n·erd rerboden, en rervolgens de openbare censuur
die bestond uit twee of drie bekendmakingen aan de gemeente. Bij de
eerste bekendmaking \verd de naam ran de zondaar niet genoemd, bij
de  \ olgende  wel. De gemeente werd opgeroepen  om te bidden  voor  de
bekering van de overtreder. Voor de twreede bekendmaking werd het
adries van de classis ingeironnen. Bij totale oiibekeerlijkheid volgde de

,,afsnijding. --  Er  n as  trouwens Keen eenvormigheid in de gemeenten.
\Vellicht  \,erd  de  tuchthandha,ing in sommige gemeenten  in  de

jaren tachtig strenger. In Genderen  erd bij overtreding van het zeven-
de gebod na 1880 Keen schuldbelijdenis meer afgelegd voor de kerke-
raad, maar voor de gehele gemeente. De schandpaal-\rerking was zo
reel sterker. 21 in Genderen rrerden \'oor 1888 de ouders die hun kinde-
ren naar een openbare school stuurden onderhouden en gewezen op de
doopbelofte". maar op 29 december 1888 besloot de kerkeraad in dat
geval de censuur toe te passen, wat inderdaad gebeurde met een echt-
paar. 24 De bepaling ran de classis Almkerk uit  1903 om ouders die hun
kinderen lieten dopen in de Henormde Kerk, te roveren :vijst in dezelf-

de richting.
\fiellicht \T erd de tuchthandha,·ing,rat formalistischer in de tweede

helft van de negentiende eeuw, wat verband hield met een toegenomen

institutionalisering en het opkomen san een nieun·e generatie, die min-
der bezield en gemotiveerd \ras dan de vorige. Het gebeurde nogal eens,
dat de zonen van de "vaders der Afscheiding onder censuur Aerden

geplaatst en werden afgesneden, zi,als 1). den D., zoon \an A. den D.

-I ) Archief Gereformeerde Kerk Genderen. > otulen kerkeraad Christelijke Gereformeerde C,e
meente 1882-1905, 19 januari 1883
223 Nauta, Censuur, in Christelijke Enoc·lopedie o. r.\. 1·-.\C'. C;rosheide en (;.P. van Itterion, Il.
134-135.

'3 Archief Gereformeerde Kerk Genderen, Notulen kerkeraad Christelijke Gerefurmeerde Ge-
meente 1882-1905,9 maart 1886.
243 t.a.p., 29 december 1888.
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uit Nieu\vendijk. 25 In 1894,verd in Nieu\vendijk zelfs een boek aange-
legd met de name van de gecensureerden.

Er zijn aanzi·ijzingen dat de houding ran de kerkeraad tegenover de
elite wat milder „·as, ,rellicht uit financiele motieven. 1n Nieuwendijk
werd D. den D. pas geroyeerd nadat zijn rader overleden was, want
men wilde de oude man niet k\vetsen. In Genderen werd G. B., ouder-
ling en voorlezer, niet gecensureerd, hoewel hij werd beschuldigd van
overspel voor het h,iwelijk, ,rat door hem werd ontkend. Deze kwestie
leidde tot een jarenlange vete in de gemeente. 26

Het strengere beleid bleek in Nieurvendijk uit het feit, dat gehu\rde
vrou\ven geen belijdenis mochten afleggen voordat de mannen dat had-
den gedaan. Als mannen geen belijdenis aflegden, stonden de rrouwen
machteloos in hun opvoeding en bij het sturen van hun kinderen naar
de christelijke school. 27

5.   Uitbouw  van de sociale jitnctie  van de gemeente

Naast de tuchtmiddelen en de ez'angelieprediking werd de bedeling
gebruikt om het kerkbezoek en andere kerkelijke plichten te stimule-
ren. In paragraaf 7 zal een en ander worden uitgewerkt.

De onderlinge contacten werden ook verstevigd door de jaarlijkse
huisbezoeken van predikant en ouderlingen aan de gezinnen. Bij som-
mige huisbezoeken werd door leden aangedrongen op een meer formeel-
moralistisch optreden. Men maakte bezwaar tegen het gebruik van een
huurrijtuig door de predikant op zondag of weigerde aan het avondmaal
te gaan zolang een molenaar op zondag maalde en toch het arondmaal
Iierde. De predikant zou in zijn arondmaalgesprekken de genade te
ruim  aanbieden. 28 De invloed  van de orthodox-preciezen  liet  zich
voortdurend gelden, mede door een toegenomen democratisering. Ook
lager gesitueerden kwamen in aanmerking \ oor de kerkeraad en oefen-
den hun invloed uit, zeker bij af,vezigheid van een predikant.

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de groepseenheid

" 1 Archief Gereformeerde Kerken, Autulen kerkeraad Gereformeerde kerk Nieuwendijk 1894-
1902, 10 juni 1895.
26) Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Notulenboek vergaderingen der Christelijk
Afgescheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1860-1891,12 april 1876.
r, Archief Gereformeerde kerken, Notulen kerkeraad Gereformeerde Kerk Xieuwendijk 1894-
1902, 15 april 1896. Alleen belijdende leden mochten de doopgelofte afleggen.
28

1 t.a.p.,3 oktober 1892 en 27 mei 1898.
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bevorderd  door de oprichting van allerlei soorten verenigingen.   H. M.
Jolles schrijft, dat de vereniging een maatschappelijke vorm is waarin
sociale, esthetische en andere strevingen van de enkeling in de samen-
leving hun neerslag vinden. 29 Dit geldt uiteraard ook voor godsdienstige

verenigingen. Christelijke zangverenigingen, fanfares, zondagsscho-
len, brei- en naaischolen, jongelingsverenigingen en jongedochtersvere-
nigingen, die kledingstukken maakten voor de armen, werden opge-
richt.

In Genderen hield de kerkeraad vanaf 1885 zondagavonden om meis-
jes van de straat te houden. 3° Vaak namen predikanten het initiatief
zoals ds. F. Hajer in Genderen, die in april 1870 een jongelingsvereni-
ging oprichtte, waarbij zowel religieuze als sociale doeleinden werden
nagestreefd. 31 Beide doeleinden waren ook aanwezig bij de jongedoch-

tersvereniging Die den anne geejt, leent den Heere uit Werkendam. 32 De
kerkeraden hielden vaak toezicht.

Door het verenigingsleven te stimuleren wilde men de sociale bin-
ding tussen de kerkleden vergroten, nieuwe leden winnen, maar ook de
motivatie vergroten. Zangverenigingen brachten niet alleen psalmen,
maar ook de liederen van Lodenstein en Groenewegen dichter bij de
gerneente.

33

Men streefde naar kerstening van de samenleving en beklemtoonde
het ethische karakter daarvan. Bij de stichting van een zondagsschool
in Uppelschendijk schreef het bestuur, dat de school bijeenkwam in
een lokaal, waar vroeger uitsluitend sterke drank werd geschonken.

Hoewel de kerk aan invloed verloor als gevolg van de scheiding van
Kerk en Staat en door de toegenomen integratie in de Nederlandse
samenleving, wist de Kerk toch greep te houden op deze ont\vikkelin-
gen door een aantal taken opnieuw in te vullen. 34

c. De politieke voorwaarden

Deze zijn in hoofdstuk IV paragraaf 7 uitvoerig aan de orde gekomen.
m) Jolles. Een theoretische doorlichting van het verenigingsverschijnsel, in Verenigingsleven in
Ne rland,    1 1.
'°3 Archief Gereformeerde Kerk Genderen, Notulen kerkeraad Christelijke Gereformeerde Ge-
meente 1882-1905, 4 november 1885.
") Archief Gereformeerde Kerk Genderen, Notulen Jongelingsvereniging Maranatha  1899-1903,
24 april 1900.
12) protestantsche Noordbrabanter, 27 januari 1894, Streekarchivariaat Heusden.

ii j   ta.p., 1 1 april   1896.
M) t. a.p., 27 juli 1895.
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Samenvattend kan gesteld worden, dat er in de eerste fase van de
Afscheiding tot 1840 geen godsdienstvrijheid was, waardoor de recrute-

ring van nieuwe leden sterk werd belemmerd. De gemeenten gingen
ondergronds door met hun activiteiten. Rekesten om erkenning gericht
aan de Koning, hadden geen resultaat. Besproken is, hoe vanaf 5 juli
1836 de mogelijkheid ontstond tot een zekere erkenning onder beper-
kende voorwaarden. Een afgescheiden groep in Kille en omgeving
maakte daarvan gebruik vanaf augustus 1836, door ten huize van Al.
Branderhorst bijeen te komen. De meeste gemeenten bleven onder-
gronds.   Pas  in 1840 werden de eerste gemeenten erkend  en  kwam  er
meer vrijheid, waardoor nieuwe gemeenten ontstonden bijvoorbeeld in
Heusden en Waardhuizen in 1841.

d. Culturele voorwaarden

Het religieuze alternatief der afgescheidenen oefende aantrekkings-
kracht uit op sommige hervormden,  die in 1860 regelmatig de diensten
van de afgescheidenen bijwoonden. In Werkendam kwam deze situatie
aan de orde, toen in de Hervormde Gemeente aldaar een lijst werd
opgesteld van stemgerechtigde lidmaten tot het benoemen van een kies-
college. Een groep hervormden bezocht de hervormde diensten niet
meer, gaf geen financiele bijdragen, maar bleef toch lid. 85 Deze situatie
duurde aljaren.

Ook in Giessen-Rijswijk bezochten hervormden regelmatig de dien-
sten der afgescheidenen.  In 1868 stelde de consulent voor om degenen
die zich daaraan schuldig maakten, af te voeren van de ledenlijst want
in feite hadden zij zich al losgemaakt. 36 In Sleeurvijk gebeurde hetzelf-
de.  In 1860 kreeg een lidmate geen volledige attestatie bij verhuizing,
omdat ze verscheidene keren bij de "Christelijke Afgescheidene Ge-
meente in de kerk" was geweest.

37

De ontstane problemen deden zich voor vanwege de ontstane concur-
rentieverhouding tussen de hervormde en afgescheiden gemeenten. in
Heusden bestonden al vroeger meerdere kerkgenootschappen en daar

"
3 Archief Hers·ormde Gemeente Werkendam, Acta kerkeraad 1801-1887, 24 mei 1860, Gemeen-

tearchief Zi'erkendam.
'6 J Archief Hervormde Gemeente Giessen-Rijsnijk. Handelingen kerkeraad  1864- 1905. 23 de-

cember  1860.
1-) Archief Hervormde Gemeente Sleeu„·ijk. Actenboek kerkeraad 1779-1905. 23 april 1860.
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deed het probleem zich dan ook eerder voor, getuige de klacht van ds.
Pape in  1818 dat er een -proselietrverkende geest der roomschgezinden'

aamvezig was in Heusden, waardoor sommige hervormden van de "ge-
reformeerde leer' werden afgetrokken. Hij stelde de kerkeraad voor, om
de naam van elke ah'allige openlijk van de preekstoel bekend te maken
met -beklag van zijnen dwaasheid-. 38 Zijn voorstel werd aanvaard.

In de onderlinge sociale kontrole \vas de culturele achtergrond even-
eens belangrijk. In de afgescheiden gemeente in Genderen wilde een
meisje met een katholieke jongen trou\%'en en toch lidmate van de
gemeente worden. De kerkeraad bracht de knestie op de classisverga-
dering, die het lidmaatschap afwees. 39 Bij een gemengd hu\velijk had
men namelijk minder greep op de opr oeding ran de kinderen. Het was
ix,k mogelijk, dat de godsdienstbelering van het meisje zou verflau\ven.

Toch nam de classisvergadering tegenover gemengde huwelijken niet
altijd dezelfde houding aan. Op dezelfde vergadering Iwerd een vrouw,
die al enige tijd met een katholiek \\as getrou\,d en een kind had, toch
als lidmate toegelaten. Alen gaf als motief roor de toelating, dat de
vrouw kerkelijk meelevend was geble\,en. Bovendien kon men nu meer
invioed uitoefenen op de opvoeding van het kind. 40

In 1838 bepaalde de classis (:enderen. dat bij een gemengd hu\velij k
het kerklid  ermaand zou worden en bij volharding zou de kerkelijke
tucht norden toegepast. 41 A·laar als de kinderen naar de afgescheiden

Aerk gingen, zverd de soep niet zo heet gegeten als ze werd opgediend.
In sommige ge\'allen \verd door de afgescheiden familie als hu\velijks-
voorwaarde geeist, dat er'entuele kinderen christelijk gereformeerd
moesten worden opgevoed. 42 In 1903 bepa:ilde de classis Almkerk, dat
zij die trou„,den met een hervormde partner en hun kind lieten dopen
in de Hervormde Kerk. geroyeerd moesten worden.43 Criterium was
en bleef dus de houding van de kinderen ten opzichte \an de afgeschei-

.
1 Archief Her,·ormde Kerk. Acta kerkeraad liers·ormde Gemeente Heusden  1808-1871  (im·.  nr.

6 i, 8 januari 1818.
"1 Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Notulenboek sergaderingen der Christelijk
Afgescheiden Gereformeerde Gemeenten. classis Genderen  1860- 1891. 3 maart 1866
7 t.a.p..3 maart 1866.
41

i Archief Gereft,rmeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Acteboek ,·ergaderingen der Christelijk Afge-
Scheiden Gereformeerde Gemeenten 1837-1860, 14 november 1838.
42) Archief gemeente Meeuu-en c.a., Be,olkingsregister 1880-1905 lin,·.  nr. 72, passim
"

1 Archief Gereformeerde Kerken, Xotulenboek vergaderingen der Gereformeerde Kerken. clas-
sis Almkerk 1903-1918,26 maart 1903. Het ging omledendiede catechesaties ,·eriuimden en een
ged\,ongen huwelijk sloten met een henormde partner.
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den gemeente. De formulering uit 1903 was scherper dan die uit 1838.
zodat ran een rersoepeling ran de standpunten tegenover de hervorm-
den geen sprake was.

De houding van de hervormden was vrij,vel identiek. In 1858 werd
in  Veen de notabele L.ran Eeten  door de herw·ormde kerkeraad  er,an
beschuldigd, zijn kind te hebben laten dopen bij de afgescheidenen
onder het kruis. De kerkeraad bracht met "liefderijken ernst Zijn Edele
zijn misgrijp" onder het oog, omdat vann·ege de grote godsdienstige
verdeeldheid in de gemeente onrust zou kunnen ontstaan. Van Eeten
beleed, zo te hebben gehandeld vann,ege zijn vrouw en beloofde zulks
niet meer te doen. Toch kwam de zaak voor het classisbestuur, dat Van
Eeten niet vervolgde omdat hij niet met opzet had gehandeld.Juist
omdat het hier een aanzienlijke betrof, lag de zaak extra gevoelig. 44

Om de gemeenteleden bij de zuivere leer te houden, was toezicht van
de ouderlingen op leer en rvandel belangrijk. In de classis Genderen
werden alleen die kinderen gedoopt ran ouders die -belijdenis van de
waarheid hebben afgelegd en die belijdenis met hunne wandel niet
wederspreken". 44 Nien bleef dus in de lijn van Scholte streven naar een
zuivere gemeente van ware gelorigen. Als ouders hun kinderen niet
naar de catechesatie stuurden, werden ze vermaand omdat de culturele
doeleinden zeer belangrijk waren en de nieu ie generatie de leer moest

worden ingeprent. 46

In de Christelijke Gereformeerde Gemeente van Dussen werden in
1879 vier doopleden die weigerden ter catechesatie te komen en zich
niet onder\vierpen aan de vermaning van de kerkeraad, afgesneden van
de gemeente, te meer omdat ze zich beledigend hadden gedragen. 47 Het
gezag van de kerkeraad werd beklemtoond en theologisch gemotiveerd.
Zo mogelijk werd de patriarchale gezinsband be\·orderd. Kinderen die
tot onderscheid van jaren waren gekomen en zich niet onderwierpen
aan de "leeringen en vermaningen van hunne ouders werden afgesne-
den.48 De gezagsstructuur van  Kerk en gezin werden  zo op elkaar

w) Archief Hervormde Kerk, Archief Hervormde Gemeente Veen, Handelingen kerkeraad 1834-
1876, 17 mei 1858, Streekarchi,ariaat Heusden
") Archief Gereformeerde Kerk s-Hertogenbosch, Acteboek vergaderingen der Christelijk Afge-
scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1837-1860, 27 maart 1837.
46) t.a.P.,27 maart 1837
'-1 Archief Gereformeerde Kerken, Notulen kerkeraad Christelijke Gereformeerde Gemeente
Dussen 1876-1897(inv. nr. 1}6 maart 1879, Streekarchirariaat Heusden.
44  Archief Gereformeerde Kerk s-Hertogenbosch. Acteboek vergaderingen der Christelijk Afge-
scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1837-1860, 1 juli 1837.
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afgestemd om tot een zo optimaal mogelijke cultuuroverdracht te komen
en seculariserende invloeden te weren. Ook het onderwijs paste in dit
kader.

§ 2.   Conjlicti,onniitg bij de a-kescheidenen

De afgescheidenen schenen een te zijn in hun protest tegen de geest

der eeuw en in hun afwijzen van de "vrijzinnigheid', zoals Scholte de
moderne theologie van zijn tijd noemde. Hoewel bij voorbeeld Scholte
de kerkformulieren relativeerde, wilden anderen de drie Formulieren
van Enigheid als basis voor het herstel van de oude Gerefurmeerde
Kerk.

Al snel bleek dat in de afscheidingsbeweging vogels van diverse theo-

logische en psychologische pluimage zaten, die in de fase van opbouw in
conflict kwamen met elkaar. Hoewel tot 1840 de afgescheidenen door
de overheid werden aangepakt en eenheid dus geboden was, waren de
conflicten niet gering. 49 Minstens drie oorzaken kunnen hiervoor wor-
den genoemd. Allereerst waren allerlei individualistische en subjectivi-
tische tendenzen merkbaar in de beweging als gevolg van het proces van

democratisering en bewustwording, begonnen vanaf de Reformatie en
beinvloed door de Nadere Reformatie. Ten tweede was er in de op-

bouwfase bij de leiders gebrek aan overeenstemming bij het zoeken naar
nieuwe structuren en formuleringen. Daarbij kwam dat de leiders voor-
al fundamentalistisch-particularistisch waren georienteerd en aan het
bijzondere meer waarde hechtten dan aan het algemene. Ten derde

bleken nogal wat karakters met elkaar te botsen, zodat het psychisch

element niet mag worden onderschat. Het ontstane machtsvacuum

vroeg om invulling
Voor het Land van Heusden en Altena zullen drie soorten conilicten

worden besproken. a. l'an culturele aard. b. Van structurele aard. c.
Van psychische aard.

a. Conclicten ran culturele aard

Eerder werd besproken hoe de ultra-bevindelijke leer werd afgewe-

zen op de classis Almkerk, iiaarbij de hyper-orthodoxen moesten retire-

+9) Van Gelderen, 'Scheuring" en wreniging - 1837-1869, in De »cheiding ian  /834  m  haar

geschiedenis, 1/5-116.
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ren. De classis sloot zich aan bij de Gelderse richting, ook wel brum-
melkampianen genoemd, die meer rechtstreeks aansluiting zochten bij
Calvijn door de prediking van een  'ruim evangelic' en door de nadruk te
leggen op de verkiezende genade Gods in Christus.

De invloed van Scholte nam na zijn vertrek uit Genderen enigszins
af. Hij streefde naar een radikale vernieuwing volgens het vrije ge-
meentemodel en toetste kritisch de geestelijke erfenis van de zeventien-
de eeuw, aldus D. Th. Kuiper.

Andere afgescheidenen dachten streng wettisch, hielden letterlijk
vast aan de Dordtse leer en kerkorde en legden een sterke nadruk op het
leerstuk van de eeuwige verkiezing van God. De Drentse richting of
Jofferspartij en de Kruisgemeenten behoorden tot deze richting. Ook in
het Land van Heusden en Altena was deze richting aanwezig, wat
bleek uit de opmerkingen van preciezen bij het huisbezoek.

Een gematigde middenpartij onder leiding van Van Velzen en Hele-
nius de Cock combineerden een getemperde restauratie met de traditie
van een calvinistische volkskerk. De laatste was van 1847 tot 1852
predikant in 's-Hertogenbosch en heeft zodoende zijn invloed in Noord-
Brabant laten gelden. 50

In het Land van Heusden en Altena ontstond in 1837 een conflict
tussen ds. Scholte en Dirk van Dulst over de doop. Scholte vond dat
alleen kinderen van gelovige ouders gedoopt mochten worden, maar
Van Dulst was van mening, dat de doop in plaats van de besnijdenis was
gekomen en dus moesten alle kinderen van de gemeente worden ge-

51
doopt, ook als de ouders geen lidmaat waren.

In Veen raakten de afgescheidenen hierdoor verdeeld. 't Hooft koos
de zijde van Scholte, maar exkandidaat C. Duyser, die enige tijd oe-
fende bij een groepje afgescheidenen in Veen, was het met Van Dulst
eens. 52 De landelijke tegenstelling tussen Scholte en de Cock was dus
ook zichtbaar in het Land van Heusden en Altena. Terwijl Scholte koos
voor het ideaal van een heilige gemeente, stelde De Cock zich ruim op
en ging uit van de verbondsopvatting en hield hierbij rekening met de
praktijk van de vaderen. 53 Scholtes standpunt won het trouwens op de

Synode van 1837.

'°)   Kuiper,   De  Voormannen,   78-79,   De  a escheidenen  van  1 834  en  hun  nageslacht,  20.

") Bos, Archiefstukken. IV, 138-139.
") Bos, Archie»kken, 111,44.
") Van 't Spijker. Theologie en spiritualiteit Lan de afgescheidenen, in De Afscheiding  van  1834 en

haar geschiedmis.   166-168.
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b. Conflicten \ an structurele aard

De  Herzormde  kerk  had  in   1816  de oude Dordtse Kerkorde  afge-
schaft, die plaats had gemaakt voor het Algemeen Reglement. Sommige
afgescheidenen roerden de oude Dordtse Kerkorde weer in, maar
Scholte rfilde  \Tel irijzigingen aanbrengen  ramvege zijn opvattingen
over een zuhere gemeente, zijn keus voor een scheiding tussen kerk en
Staat en \oor een grote zelfstandigheid ran de gemeenten. De provin-
ciale kerkordes die naar het ontwerp van Scholte in 1837 in Zuid-
Holland en daarna in Litrecht, Noord-Brabant en Beneden-Gelderland
iverden ingevoerd, streden dan ook met de Dordtse traditie. 44 De op-
stelling \ an Scholte leidde tot grote geschillen en op de Synode van  1840
werd hij zelfs geschorst en afgezet. 'S Op die derde Synode waren de

0,·erwegend Scholtiaanse prorincies Utrecht, Zuid-Holland en Bene-
den-Gelderland en de op zichzelf staande proz incies Zeeland en Noord-
Brabant af\vezig

Toen op de mierde Synode ran  1843 \'an Raalte de uitstoting van
Scholte wilde herzien en Van Velzen, gesteund door een meerderheid,
hier niet op inging, ierlieten Van Raalte COrerijssel) en Brummelkamp
(Gelderland) de Synode. tot opluchting van de conservatieve Drentse
afgescheidenen. 56 In Zuid-Holland ontstond een schisma tussen de
Scholtianen en synodalen, die na 1842 het Scholtianisme terug-

drongen.

De Brabantse gemeenten waren met Scholte meegegaan, maar in
1842 stelde ds. Zonne roor, de oude Dordtse kerkorde in te voeren

overeenkomstig het besluit van de Synode van 1840. De Brabantse
kerken wezen zijn roorstel af en publiceerden in 1843 een enigszins
gewijzigde kerkorde. 57 Zo zrerd het oefenen aan strenge banden gelegd.

De gemeenten van Sleeuwijk, De Werken en Werkendam kozen
echter \·oor de omeranderde Dordtse kerkorde en verbraken de band
met de Brabantse gemeenten. in 1845 sloten ze zich bij Zuid-Holland
aan. 58 Volgens Masselink wilde Sleeuwijk zich niet met Brabant in het
isolement begeren.

5 Stokvis. De Xederlandse trek naar Amerika 1846-1847. 48.
") a. u·., 50-51
 ) a.u'., 51-52.
") Bos. Pionnier Pieter Zonne. in Kruisdragers. 39.
58

) Masselink, a.u'.. 27.
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In 1849 besloot de Provinciale Vergadering van Noord-Brabant  de
Dordtse kerkorde  aan te nemen zoals  die  op de Synode  van  1840  was
voorgesteld, waarover de classis Genderen haar genoegen uitsprak. 59 In
1854 sloot Noord-Brabant zich weer aan bij de anderen afgescheiden
kerken. 60 In april 1859 keerde Werkendam terug naar de classis Aim-
kerk vanuit de classis Dordrecht en in 1860 sloot Sleeuwijk zich weer

61bij Almkerk aan vanuit de classis Gorinchem.
Een tweede bron van onenigheid lag in de naamgeving van de afge-

scheiden gemeenten. In december 1838 diende Scholte   met   zijn
Utrechtse gemeente een verzoek in om erkenning bij de Koning, waar-
bij men de aanspraken op de naam gerefonneerd opgaf 62 Voor Scholte
waren de instituaire aspecten niet zo belangrijk en bovendien was hij de
vervolgingen beu.

Een groep afgescheidenen wilde de naam gereformeerd niet opgeven,
wat de eis was van de overheid om voor erkenning in aanmerking te
komen. 63 Ze voelden zich de voortzetting van de aloude Gereformeerde
Kerk en wilden het theocratisch ideaal handhaven. Ze waren tegen de
scheiding van Kerk en Staat, door Scholte verwoord op de Synode van
Utrecht in 1837. Ze noemden zich voortaan -Gereformeerde Kerken
onder het kruis" of Kruisgezinden, terwijl de gemeenten die de naam
gereformeerd opgaven  "Christelijk  Afgescheiden  (Gereformeerde)  Ge-
meenten" werden genoemd. 64 De kruisgezinden waren over het alge-
meen zeer bevindelijk.

De bovengenoemde kwestie liet de afgescheidenen in Veen niet onbe-
roerd. Op de classisvergadering van Almkerk in  1858 werd meegedeeld,
dat Lijntje Verbeek zich had onttrokken aan de afgescheiden gemeente
in  Veen  en  bij  H. 't Hooft ter kerke ging, voorganger van de Gemeente
onder het kruis. 65 In 1861 verliet C. de Waal in Veen de afgescheiden

59
) Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Acteboek vergaderingen der Christelijk Afge-

scheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1837-1860, september 1849.
w) Masselink, a.w., 28.
61) Archief Gerefurmeerde Kerken, ,Votulenboek vergaderingen der Christelijk Afgescheiden Ge-
reformeerde Gemeenten, Classis Almkerk 1857-1881, 27 april  1859 en 4 april  1860.
62) Te Velde, De vervolgingen.   in   Afscheiding-iVederkeer.   Opstellan  01'er  de  Afscheiding  i,an   1834
o. r.v. D. Deddens en J. Aamphuis. 173-174.
63

3 Janse,   Bewaar  het pand,   74.
64) Hofman, Ledeboerianen m Kruisge:inden. Een kerkhistorische studie over het ontsman van de
Gerefurmeerde Gemeenten : 1834-1927), 23.
63

3 Archief Gereformeerde Kerken, Notulenboek vergaderingen der Christelijk Afgescheiden Ge-
reformeerde Gemeenten, classis Almkerk 1857-1881,23 september  1858.
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gemeente uit bezwaar tegen de aanvraag om godsdienstvrijheid. 66 De
kruisdominee C. van den Oever preekte verscheidene keren in Veen.

In 1861 vergaderden afgescheidenen en kruisgezinden ten huize van
Z. Blankers om tot vereniging te komen. Alen wilde voor de te vormen

gemeente een nieuwe kerkeraad kiezen op een diaken na, C Schreu-
ders die wilde aanblijven. De drie gekozenen: H.G. 't Hooft, A. van
Drunen (allebei kruisgezind) en C. van Kuik (afgescheiden) bedankten
echter voor hun benoeming en de vereniging kwam waarschijnlijk niet
tot stand, omdat op een ledenlijst van  1877 de namen van de kruisgezin-

den ontbraken. Ook op een later gehouden ledenvergadering waren ze
niet aanwezig. 67 Dus bleef de verdeeldheid onder de Veense afgeschei-
denen bestaan.

Op landelijk niveau vonden de meeste kruisgezinden en afgescheide-
nen elkaar in  1869.  Men ging samen verder onder de naam "Christelij-
ke Gereformeerde Kerk 68

c. Conflicten van psychisch-persoonlijke aard

Men mag aannemen dat er tussen de culturele, strukturele en psy-
chische aspecten een wisselwerking bestond, wat uit eerdere gegevens

bleek. Al meermalen kwam Scholte ter sprake bij de conilictvorming
Nu was juist hij impulsief van karakter en had autoritaire trekken. 69

De gemeenteopbouw ging opmerkelijk veel gepaard met "scheuringen,
wantrouwen en liefdeloze verdenkingen" aldus ds. Meerburg, die er
moedeloos en zwaarmoedig van werd en zich daarom uitsluitend met
Noord-Brabant bezighield. 70

Een voorbeeld hiervan was de ontbinding van de Sleeuwijkse kerke-
raad in de beginjaren, omdat de leden niet konden samenwerken van-
wege "persoonlijke gevoeligheden". 71 Veel conflicten hadden betrek-

king op de benoeming van predikanten en ambtsdragers. Omdat de
oude machtsstructuur was doorbroken, probeerden groepen of perso-
nen dat vacuum op te vullen. Zo ontstond in Veen een strijd tussen C.

66) Archief Gereformeerde Gemeente Veen, Notulen kerkeraad Christelijk Afgescheiden Gerefor-
meerde Gemeente 1852-18;2, 1861 passim.
6,) t.a.p., 17 augustus 1861, 11 januari 1865.
")  Hofman, a.w., 24.
-) Mulder, Revotte der fynen,  199.
") Smits, De Afscheiding ran 1834, V, 195.
71 ) Alasselink, a.w., 23.
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Schreuders en Z. Blankers over de benoeming van een predikant. Uit-
eindelijk koos de gemeente voor C. Schreuders, die verscheidene keren
had geprobeerd de onenigheid uit de weg te ruimen. 72 in  1874 werd
Blankers uit de gemeente gezet. Als gevolg daarvan verlieten vier leden

de gerneente.

In Genderen ontstond een geschil over de functie van "uitdeler der
armen" in 1875. Uiteindelijk besloot de kerkeraad dat W. Branderhorst
uitdeler zou zijn en niet L. van der Beek, aan wie de functie zou zijn

73beloofd, maar die berustte in de beslissing van de kerkeraad.
In datzelfde jaar ontstond weer een conflict over de bedeling, omdat

de predikant zich ermee had bemoeid. Branderhorst legde hierop zijn
functie neer. Tenslotte werd bepaald, dat alleen de diakenen zich met
de bedeling mochten bemoeien. 74 De predikant, die een milder beleid
wilde ten opzichte van de armenbedeling, verloor dus het pleit.

Terwijl in de Hervormde Kerk de positie van de predikant soms van
bovenaf werd aangetast, werd deze bij de afgescheiden gemeenten meer
bedreigd door machtsvorming vanuit de kerkeraad of gemeente.  In Gen-
deren, Nieuwendijk, en Sleeuwijk was de boerenelite een factor van
betekenis. In Meeuwen hielden gemeenteleden omstreeks 1868 hun
financiele bijdrage in na een conflict met ds. J. Kuiper, die enige tijd
zijn tractement moest missen. De afhankelijkheidspositie van de afge-
scheiden predikant te opzichte van de gemeente was zodoende groter

geworden.
75

§  3.    De antithese geschetst: gespannen verhoudingen  tussen  hervormden  en

christelijke afgescheidenen

a. Structurele ontwikkelingen in de Hervormde Kerk

Om de verhouding tussen hervormden en afgescheidenen goed te
kunnen begrijpen, is het nodig eerst kennis te nemen van de structure-

le ontwikkelingen in de Hervormde Kerk.

72) Archief Gereformeerde Gemeente Veen, Notulen kerkeraad Christelijk Afgescheiden Gerefor-
meerde Gemeente 1852-1892, 1866-1874 passim
") Archief Gereformeerde Kerk Genderen, Notulen kerkeraad Christelijke Gereformeerde Ge-
meente 1868-1882, januari 1875.
'4) t.a.p., januari 1875 passim.

") Archief Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch, Notulenboek vergaderingen der Christelijk
Afgescheiden Gereformeerde Gemeenten, classis Genderen 1860-1891, 1868 passim.
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Het reglement van  1816 werd in 1852 herzien, maar toch bleef de
Hervormde Kerk een besturenkerk. Wel werd het aantal ouderlingen in
de besturen vergroot. Naar een classisvergadering ging per predikan-
tenplaats een ouderling en in classikaal en Provinciaal Bestuur moest
per twee predikanten een ouderling zitting hebben. In 1867 trad een
regeling in werking, die bepaalde dat de gemeenteleden konden kiezen,
of zij de kerkeraad machtigden tot het benoemen van ambtsdragers en

het beroepen van een predikant of dat zij dit recht zelf wilden uitoefe-
nen. In gemeenten boven de tweehonderd lidmaten moest dat door een
kiescollege gebeuren. 76Vooral door de laatste maatregel  nam de invloed
van de gemeente toe, wat in het Land van Heusden en Altena tot uiting
kwam in een toegenomen invioed van de orthodoxen,

Het classisbestuur van Heusden was bij de bespreking van het con-
ceptreglement  in   1849 van mening.  dat de band tussen  Kerk en Staat
gehandhaafd bleef, want de kerk moest toch haar "welbegrepen eigen-

belang in 't oog houden". Het wilde weI een vrije keuze van de be-
stuurders, maar Keen vorm van vertegenwoordiging, omdat ouderlingen
meestal verregaand onkundig zouden zijn. De meerderheid van het
bestuur was voor handhaving van het collatierecht, maar tegen appro-
batie door de Koning. In feite was het bestuur roor handhaving van de
oude structuren, dit uit welbegrepen eigentelang

De kerkstructuur bleef hierarchisch van karakter.  In de tweede helft
van de negentiende eeuw approbeerde het classisbestuur de beroeping
van een predikant, wat in Genderen en Babylonienbroek het geval
was. 78 De invloed van de predikant in de kerkeraad bleef zeer groot. Zo
werd de kerkeraad van Nleeuwen in 1851 bestraft, omdat men zonder
de consulent ds. J. Westhoff uit Dussen had vergaderd. Nu was de
verhouding tussen consulent en genoemde kerkeraad slecht. 79 De ou-
derlingen die enige invloed konden uitoefenen, behoorden tot de nota-
bele ingezetenen. Het classisbestuur plaatste burgemeesters, notaris-
sen, wethouders of controleurs van de belasting op de nominatie voor
ouderling in classis- of Pro\'inciaal Bestuur. 80

m)   De  Jong,   Nederlandse  Kerkgeschiedenis.   340-341
) Archief Her,ormde Kerk, Handelingen bestuur classis Heusden 1816-1857 (inv. nr. 593. 24

januari 1849.

-8) t.a·P'' 12 september 1843, Archief Hervormde kerk, Handelingen bestuur classis Heusden
1857-1885 Cim'. nr. 60), 26 augustus 1861 en 17 november 1894.
9) Archief Hervormde Kerk, Handelingen bestuur classis Heusden 1816-1857 (in,. nr. 591 26
maart 1851.
80) t. a.p.' 25 april 1838.
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Het classisbestuur behield dus grote invloed op het doen en laten van
de plaatselijke kerkeraden,  In 1858 wilde  het een ouderling schorsen,
omdat deze een niet hervormde evangelist had laten voorgaan in een
Hervormde Gemeente. 81  In 1890 beriep het classisbestuur een predi-
kant voor Giessen-Rijswijk, omdat de kerkeraad in gebreke zou zijn
gebleven.

82

Op financieel en zakelijk gebied bleef de invloed van het Provinciaal
Kerkbestuur groot, wat blijkt uit de volgende voorbeelden. Het Provin-
ciaal Kerkbestuur moest de bouw van een nieuwe pastorie in Sleeuwijk
goedkeuren  en  toen  in  1896 de Hervormde Gemeente van Werkendam
zich had onttrokken aan het gezag van het college van toezicht op het
beheer van kerkelijke goederen en fondsen, bepaalde de arrondisse-
mentsrechtbank van 's-Hertogenbosch, dat de Hervormde Gemeente
haar houding moest herzien. 83

Toch was door de reeds genoemde regeling van  1867 de inspraak van
de gemeenteleden groter geworden. Niet alleen nam de invloed van de
orthodoxe leden in de kerkeraden toe, de kerkeraden lieten herhaalde-

lijk zeer orthodoxe predikanten voorgaan uit andere kerkgenootschap-
pen. Dit gebeurde nogal eens in een vacante periode.

In 1890 preekte een voorganger van de Oud-Gereformeerde Gemeen-
te uit Lisse in Aalburg; in 1894 gebeurde hetzelfde in Giessen-Rijswijk
door een predikant van de Gereformeerde Gemeente uit Den Helder en
in 1914 gingen enkele chr. gereformeerde predikanten voor in de Her-
vormde Gemeente in Werkendam. De orthodoxen zetten dus een dui-
delijker stempel op de hervormde samenleving aan het eind van de
negentiende eeuw. 84

b. Culturele ontwikkelingen in de Hervormde KerA

Na de Afscheiding kreeg de orthodoxie steeds meer aanhang in de
Hervormde Gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Dit kwam

") Archief Hervormde Kerk, Handelingen bestuur classis Heusden 1857-1885 (inv. nr. 60), 30
juni 1858.
82)   De  Drie  Provincial.   2  mei  1890.
81)    Nieuwsblad, 15 april  1896.; De Protestantsche Noordbrabanter,  20 februari  1897.  De voormalige
kerkroogdij had geweigerd lidmaten uit De Werken op een kiezerslijst te plaatsen, omdat ze geen
recht zouden hebben  op de kerkelijke goederen.   Na een klacht van lidmaten  uit De Werken
ontsloeg het provinciaal college van toezicht deze kerkvoogden en liet nieuwe notabelen kiezen.

84)   De  Protestantsche  Noordbrabanter,  13  september  1890, 17 november  1894.  13  november  1914.

263



ten eerste door de strijd voor kerkherstel, die door de afgescheiden
predikanten was geintensifeerd en die door onder meer ds. B. Moorrees
uit Wijk werd voortgezet. In 1841 vroeg hij de Synode om herstel van
de oude grondslagen door het handhaven van de drie Formulieren van
Enigheid, van het oude formulier tot ondertekening door beginnende
predikanten en door herziening van de reglementen in overeenstem-
ming met de kerkenorde van Dordrecht. Meer dan 8000 personen on-
dertekenden dit adres. 85 Het werd afgewezen want de meeste onderte-
kenaars waren "minbeschaafd" en onbevoegd tot oordelen volgens de
Synode. 86 De aktie van Moorrees heeft ongetwijfeld het bewustwor-
dingsproces der orthodoxen versterkt. In Noord-Brabant kreeg hij 589
medestanders. 87

In 1842 diende Moorrees opnieuw een adres  in  bij de Synode,  dat
mede was ondertekend  door  ds.   C. D. L. Biihler van Aalst en waarin
werd gevraagd de Hervormde Kerk "op den ouden voet te herstellen". 88
Ook dit adres, een van de vele, werd niet ingewilligd. W. Volger noemt
het opvallend dat Moorrees pas optrad na 1840, toen er voor zijn positie
geen gevaar meer dreigde. 89

De strijd voor kerkherstel kreeg een vervolg in een adres ingediend
door "Zeven Haagsche Heren", opgesteld door G. Groen van Prinsterer
en waarin de leervrijheid aan de kaak werd gesteld. 90

Deze ontwikkelingen werden beinvloed door de gebeurtenissen
rondom de Afscheiding. Voortdurend verlieten hervormden hun kerk of
bezochten de diensten van de afgescheidenen. In 1838 namen ouder-
ling A. van den Berg en diaken Gov. van Andel hun benoeming niet
aan, omdat in Sleeuwijk de "oude goede voorvaderlijke gewoonten"
waren verlaten. "  In Werkendam maakten sommigen tijdens het zin-
gen  van de gezangen oneerbiedige gebaren, 92  Een  van  hen  werd  tot

ouderling benoemd.  In Veen werden  in  1859 geen gezangen gezongen,

85) Rullman, De strod voor kerkherstel in de Nederlandsch Hen'ormde Kerk der XIXe eeuu·, 7-8.
86)  a. w., 9.
57) a. w., IO-11.

88) a. w., 16
89)   Volger,  De  leer  der  Nederlandsche  Hervormde  Kerk,   I,   176.
 ) a.w., 271.
") Archief Hervormde Gemeente Sleeuwijk, Actenboek kerkeraad 1779-1905,27 december  1838.
92) Archief Hervormde Gemeente Werkendam, Acta kerkeraad 1801-1887, december   1851,  Ge-
meentearchief Werkendam.
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waarop het classisbestuur besloot de  zaak te onderzoeken. 93  In  1862
wees het classisbestuur de kerkeraden van Aalburg, Heesbeen, Babylo-
nienbroek en Meeuwen erop, dat het opgeven van de gezangen ver-
plicht was en de kerkvisitatoren werd opgedragen op een en ander toe te
zien. 94 In Giessen zong de gemeente tijdens de preekbeurt van een lid
van het classisbestuur het opgegeven gezang niet, waarna het classis-
bestuur de kerkeraad enige tijd onbevoegd verklaarde, wat door velen
als zeer krenkend werd ervaren. De neiging tot afscheiding werd hier-

door vergroot.
In 1864 besloot de kerkeraad van Uitwijk, geen gezangen meer te

laten zingen. In dazelfde jaar bedankte in Giessen-Rijswijk een predi-
kant voor een op hem uitgebracht beroep, omdat hij de voorwaarde geen
gezangen op te geven bij de eredienst te bezwarend vond. 95  De ver-
plichting tot het zingen van de gezangen was ondertussen wellicht
vervallen.

Ook andere tekenen wezen op vervreemding van de bevindelijk-or-
thodoxen in de Hervormde Kerk. Omstreeks 1850 bezochten velen uit
Giessen de diensten van ds. BUhler te Andel. 96 Slechts zeer weinig
leden gingen naar het Heilig Avondmaal uit schroom voor het heilige en

.,uit vrees zich een "oordeel te eten en te drinken . De geloofsbeleving
van een groot aantal hervormden was dus identiek aan die der afge-
scheidenen. Bij vervreemding waren de volgende reakties mogelijk,
waarvan sommige zijn besproken. 1. Men woonde geen diensten meer

bij, wat A. Elshout opmerkt. 2. Men bezocht de diensten der afgeschei-
denen. 3. Men bezocht een orthodox hervormd predikant in een andere
plaats. 4. Men liet orthodoxe voorgangers uit andere kerkgenootschap-

pen voorgaan. De vervreemding werd opgelost, als aan de religieuze
vraag of behoefte kon worden „oldaan. 97 Het ontstaan van richtingen
schiep hierbij enige duidelijkheid.

De hervormde kerkeraden van Drongelen, Dussen en Almkerk lieten

w) Van Rijswijk, Onder de hete middagzon. Een verhaal over de Afscheiding in de Bommelerwaard,
104; Archief Hervormde Kerk, Handelingen bestuur classis Heusden 1857-1885 (inv. nr. 60) 16
maart 1859.
94) t.a·P'' 12 maart 1862; Elshout a.w., 52.
95

) Archief Hen·ormde Gemeente Giessen-Rijs ·ijk, Handelingen kerkeraad 1806-1865, 15 sep-
tember 1864.
96) Elshout, a. u'., 36.
47) Dekker, Kuiper e.a, De reranderingen in de Gereformeerde Kerk. Onderzoek naar de opvattingen
,·an kerkleden over normen en taken van de kerk, o. r.v. J. van der Zouwen, 17.
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in 1892 N. Bakker optreden, die eerder evangelist was geweest bij de
Vrienden der Waarheid, die de gereformeerde leer verdedigden en sym-
pathie betuigden met de Doleantie. 98 Later sloot hij  zich aan  bij de
Confessionele \'ereniging, die handhaving wilde van de drie Formulie-
ren van Enigheid als fundament van de kerk. 99 Niet alleen in de ortho-
doxe bol  erken \Vijk en Aalburg,  Veen en Andel koos men roor ortho-
doxe predikanten, maar ook bijvoorbeeld in Woudrichem vanaf
1895. 'cm Het King hierbij om een wissel\verking tussen predikant en
gemeente. Zeer gemoti, eerde orthodoxen probeerden in de kerkeraad te
komen, die daarop een orthodox predikant beriep, waarna de beinvloe-
ding vanaf de preekstoel begon.

Toen in 1906 de Gereformeerde Bond werd opgericht ter versprei-
ding van de gereformeerde ;vaarheid in de Hervormde Kerk, vonden
reel bevindelijk-orthodoxen daarbij hun toez'lucht. Grondslag was de
Dordtse Synode van 1618, die als richtsnoer de drie Formulieren van
Enigheid en de Dordtse kerkenorde had. ' ' De Gereformeerde Bond
domineert nu in het oosten \an het Land van Heusden en Altena, de
Confessionele Richting overheerst in het westen. in Werkendam heb-
ben beide richtingen een gemeente. In de Gereformeerde Bondsge-
meenten worden tijdens de eredienst nog steeds geen gezangen ge-
zongen.

102

Het Modernisme kreeg enige aanhang in het westen van het Land
van Heusden en Altena. In de Nutszaal te Werkendam en de Openbare
School in Woudrichem ;verden godsdienstoefeningen gehouden ran de
Nederlandse Protestantenbond. Hier was de invloed merkbaar vanuit
Gorinchem, waar in 1925 ds. A. de Kat Angelino stond. '03 Actief
zvaren vooral de gegoede burgers. Sociale positie en nabijheid van een

.H
1 De   Protesmntsche   \'oordbrabanter,   25  juni   1892;  Bos.   Vrienden  der  Waarheid,   in   Christelijke

Enoclopedie. \'I, 534.
49) Fio|et. Een kerk in onrust on, haar belijdrnis. Een phaenomenologische studie o;·er het ontstaan
van de richtingenstrijd in de Nederlandse Hervormde kerk. 12-13.
100 i De Haan. a.it. 165-166. Orthodo\e predikanten #,-aren: in Aalburg ds. il'.j. Geselschap

1 1859-1862) ends. H. Groeneveld ( 1884-1901); in Wijk ds. P. Hogerzeil (1863-1865) ends. B.
,'an Meer, die lid van de Coniessionele Vereniging was, in \'een ds. G Tjalma, omstreeks 1900; in
Andel ds. G. van Goor c 1872-18761, in A'oudrichem ds. J.W.F. Col)ius du Sart, die Kohibruggi-
aan was (1895-1924).
'°') De Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis. 370-371; Haitjema. De richtingen in de A'ederlandsche
Hen'ormde Kerk, 224.
'w)  Muntjeir·erff,  Het denken en doen l'an de gerefonneerde  bonder. Een onderzoek onder boeren in
de Dokkumer Wouden, 18.
1«"    '.

1 N zeuu'sblad. 19 januari 1923, 6 juni 1924 en 13 februari 1925
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stad waren factoren die hier van invloed waren. In het oosten was de
samenleving meer geisoleerd en homogeen vanwege het agrarisch ka-
rakter, waardoor de oude samenleving intact bleef. Er was minder
contact met de buitenwereld, waardoor meer sociale controle mogelijk
was. In het westen was de samen]eving opener van karakter, met name
in Werkendam en Woudrichem, waar een wat meer gedifferentieerde
beroepsstructuur was.

De moderne elite raakte in de laatste decennia van de negentiende
eeuw vervreemd van de Hervormde Gemeenten en ging daarom apart
vergaderen. Toen in 1896 J. A. van Tienhoven aan de Werkendamse
kerkeraad vroeg het huwelijk van zijn dochter door een modern predi-
kant te laten inzegenen, besloot de kerkeraad unaniem dit niet toe te
staan. J.A. van Tienhoven was aannemer en behoorde tot de zeer104

gegoede burgerij. Hij had veel contacten buiten dit gebied. 105

Juist in gemeenten met een zeer gedifferentieerde verticale beroeps-
structuur nam de polarisatie toe. Door hun motivatie en activiteiten
wisten de orthodoxen de meerderheid te behalen in menige kerkeraad.
In 1930 was de kerkeraad van Woudrichem tegen het beroepen van een
predikant omdat hij gezangen liet zingen, terwijl de gemeente hem
accepteerde. '06 Zo ontstond soms een richtingenstrijd.

Na de Afscheiding waren er ook tekenen van een wat strengere
tuchthandhaving, althans van pogingen daartoe door menige kerkeraad.
In Heusden was dat al zo voor de Afscheiding, maar daar waren meer
kerkgenootschappen, waardoor de behoefte ontstond tot het beklemto-
nen van de eigen identiteit en gemeenschap. Over het algemeen was

107

er zeer weinig sprake van tuchtuitoefening, hoewel  in  1801 de kerke-
raad van Sleeu\vijk protesteerde tegen de doop van een onecht kind en
de "gevolgen voor rekening van de predikant" liet. 108 Na de Afscheiding
nam het aantal censuurgevallen toe: de weigering van de doop of verbod
het Avondmaal te bezoeken bij een onchristelijke levenswandel van de
ouders. In Werkendam wilde ds.  J. H. Busken ouders het bijwonen van
de doop ontzeggen, omdat ze geen belofte van beterschap wilden afieg-

im) Archief Hervormde Gemeente Werkendam, Acta kerkeraad  1887  e. v.,   31  januari   1896,  Ge-
meentearchief Werkendam.
105

) Laeyendecker, Religie en conjlict, 172.
106) Huizenga, Honderd jaar land ran Heusden en Altena,  80.
'°,) Archief Hervormde Kerk, Acta kerkeraad Hervormde Gemeente Heusden 1808-1871 (inv. nr.
6), 25 september 1814.
108) Archief Hervormde Gemeente Sleeuwijk, Actenboek kerkeraad  1779-1905, 2 oktober  1801.
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gen en geen catechesatielessen wilden volgen, waardoor de "jammerlij-
ke onkunde" niet kon worden weggenomen, die in Werkendam zo zeer
de bron was van dwalingen. 109

Menige poging tot handhaving van de tucht liep stuk op de reglemen-,
ten. In Genderen wilde de kerkeraad onkerkelijk gedrag bestraffen,
maar het classisbestuur schreef dat het niet bezoeken van een kerk-
dienst niet"onder de termen viel waarop tuchtmiddelen konden worden
toegepast". 11' Het ontbreken van een ·strenge tucht was er de oorzaak
van, dat soms gecensureerde afgescheidenen overgingen naar de Her-
vormde Gemeenten, die daardoor een groter aantal randleden kreeg,
wat haar structureel-financiele positie verzwakte. Wel kon men sociale

dwang uitoefenen door middel van de bedeling.

c. De verhouding tussen hervormden en afgescheidenen

Na de Afscheiding hield de Hervormde Kerk duidelijk rekening met
een concurrerende afgescheiden groepering. Allereerst probeerde men
alle onrust weg te nemen. Toen in Werkendam in 1835 een hervormd
lidmaat weigerde te antwoorden op de doopvragen, omdat hij niet ge-
loofde dat in Werkendam de "waarachtige en volkomene leer der zalig-
heid" werd geleerd, ging de plechtigheid voorlopig niet door om op-
schudding en ergernis te voorkomen. " ' Later mocht alleen de moeder
de doop bijwonen.  In 1835 bleef de veldwachter bij de ingang van de
kerk tijdens de diensten om ongeregeldheden te voorkomen. 112 Ds.
Busken bezocht iedere afgescheidene om tot terugkeer naar de Her-
vormde kerk te bewegen. Aan de bedeelden werd meegedeeld, dat met
de bedeling zou worden gestopt. Sommigen keerden toen terug. 113

De bedeling was een veel gebruikt middel om de organisatie te ver-
sterken. In 1841 werden er in Heusden geen armen meer op de lijst van
bedeling geplaatst dan na afgelegde geloofsbelijdenis. 114 In Genderen

'09) Archief Hervormde Kerk, Ingekomen brieven classis Heusden 1836-1837 (inv. nr. 73), 7
november  1837.
110

) Archief Hervormde Gemeente Genderen, Actenboek kerkeraad 1862-1914, 19 december
1888.
11)

) Archief Hervormde Gemeente Werkendam, Acta kerkeraad 1801-1887, 7 juni 1835, Gemeen-
tearchief Werkendam.
I 12

i t.a.p., 15 januari 1835.

m) t.a.p., 3 juli 1836.
I14

) Archief Hers·vrmde Kerk, Acta kerkeraad Hervormde Gemeente Heusden 1808-1871 (inv. nr.
6), 17 december 1841.
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werd met de bedeling gestopt, als men niet regelmatig de diensten en
catechesaties van de Hervormde Gemeente bijwoonde. Ook in andere

gemeenten was een dergelijke maatregel. In de loop van de negentiende
eeuw werd de maatregel steeds stringenter toegepast. Zo werd in Gies-
sen in 1894 besloten, de bedeling te doen plaatsvinden na afloop van de

kerkdienst. Bij de doop van een kind moest men beloven de diensten

regelmatig bij te wonen. 115

In Werkendam werden degenen die de diensten der afgescheidenen
bijwoonden, niet op de kiezerslijst geplaatst. Het protest van B. van
Driel tegen dit besluit werd door het classisbestuur ongegrond ver-
klaard, omdat hij zijn dochter naar de catechese van de afgescheidenen
zond. Het protest van drie anderen, F. Roest, K. de Keizer en H. van
Driel werd wel ingewilligd door het bestuur, zodat de kerkeraad hen op
de kiezerslijst moest plaatsen.

116

Een tweede reden waarom de hervormde kerkeraden de teugels van
de tucht wat wilden aantrekken, was de "toegenomen vrijheid en ban-
deloosheid in de vaderlandse kerk", maar herhaaldelijk beklaagden de
gestraften zich bij het classisbestuur, waarna de maatregel moest wor-

den ingetrokken of verzacht. In Giessen-Rijswijk was een kwestie ont-
staan over de vraag, of zij die gedoopt waren door de wellicht onwettige
voorganger Laurens van Wijk, wettige leden waren van de Hervormde
Gemeente. Het ging om twintig personen die weer wilden terugkeren.
Het classisbestuur adviseerde de "leden" te aanvaarden, wat de predi-
kant deed, maar de kerkeraad ging er niet mee akkoord en woonde uit
protest een aantal vergaderingen  niet bij. 117

Hoewel dus niet van een laissez-faire attitude kan worden gesproken

bij de hervormde kerkeraden zoals Verrips constateert in Ottoland, was
de tuchtuitoefening bij de afgescheidenen veel strenger. 118 De her-
vormde kerkeraden konden nauwelijks anders handelen vanwege een
ontstaan gewoonterecht, een vrij groot aantal randleden waardoor een
consequente tuchthandhaving nauwelijks mogelijk was, en de houding
van het classisbestuur.

"') Archief Hervormde Gemeente Giessen-Rijswijk, Handelingen kerkeraad 1864-1905,   8  no-
vember  1894.
".) Archief Hervormde Gemeente Werkendam, Acta kerkeraad 1801-1887, 16 oktober  1868.

"') Archief Hervormde Gemeente Giessen, Handelingen kerkeraad 1864-1905,   1  februari  1876.
118) Verrips, a.w., 132.
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d. De groei van de afgescheiden gemeenten

In  1859 was het ledenbestand  bij de afgescheidenen enigszins gesta-
biliseerd. Het verlaten van en de terugkeer naar de Hervormde Kerk
waren min of meer geminimaliseerd. Oorzaken van de terugkeer naar
de Hervormde Kerk waren onder meer de bedeling, teleurstelling of het
ontbreken van een eigen kerkgebouw in de woonplaats.

Door  middel  van twee volkstellingen,   die  van   1859  en   1899,   zal
worden nagegaan in hoeverre de beide kerkgenootschappen groeiden in
de tweede helft van de negentiende eeuw. 119 Er is voor de volkstelling
van 1859 gekozen, omdat toen gegevens van de afgescheidenen beschik-
baar kwamen en vanwege de gestabiliseerde toestand. De telling van
1899 geeft de situatie aan van na de Doleantie en de Vereniging van
1892.

Opmerkingen bij tabel  12:  in 1899 bestond de gemeente Emmichoven
niet meer, omdat deze bij Almkerk was gevoegd. Er is een derde kolom

C.G. toegevoegd, die het aantal christelijke gereformeerden aangeeft.
Zij  waren niet meegegaan  met de Vereniging van  1892,  toen de meeste

afgescheidenen en dolerenden zich verenigden in de Gereformeerde
Kerken van Nederland. De christelijke gereformeerden maakten in
1899 1,4% uit van de bevolking in het Land van Heusden en Altena.

De afgescheidenen groeiden behoorlijk  in de tweede helft  van  de
negentiende eeuw, vooral in gemeenten met een eigen predikant, zoals
Almkerk, Nieuwendijk, Sleeuwijk, Andel en Werkendam. In het laat-
ste dorp waren ook de gevolgen van de Doleantie merkbaar.

In dorpen zonder predikant groeiden de afgescheiden gemeenten
nauwelijks, bijvoorbeeld in Veen en Meeuwen. In dorpen waar de
hervormde predikanten orthodox waren of waar Keen kerkgebouw ran
de afgescheidenen stond, bleven de hervormden vrijwel stabiel. Dit was
het geval in Wijk en Aalburg, Woudrichem en Drongelen.

Het hoge percentage afgescheidenen-dolerenden in Giessen-Rijswijk
moet zijn beinvloed door de activiteiten van L. van Wijk en later de
Vrienden van de Waarheid. De predikant was er liberaal volgens Els-
hout en er vond een conflict plaats tussen hervormde kerkeraad en
classisbestuur over de gezangen.

m) Den Haan, a.u'., 152, 156.
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Tabel 12: Groei  van  het  aanml  hervormden  en  afgescheidenen  in  1859  en  1899

Gemeenten Hervormden  in  1859 en 1899 Afgesch. 1859 en 1899 CG

Almkerk (Uitwijk, 1097 72,6% 1411 44,1% 388 25,7% 1710 53,5%              2

Nieuwendijk)
Andel 598 83,8% 708 76,8% 107 15 % 201 21,8%           12

Drongelen 388 79 % 387 86,8%            27          5,5%            34          7,6%           10

Dussen 581 26,4% 646 21,5% 174 7,9% 353 11,7%             51

Emmichoven 616 52,4% 525 44,6%             -              -                -

(Waardenhuizen)
Giessen 385 80,7% 353 74,3%        90 18,9% 120 25,3%             -

Heesbeen (Eethen, 502 48,5% 530 52,3% 419 40,5% 426 42 %    1
Genderen)
Meeuwen 526 75,7% 629 80,4%            59          8,5%            68          8,7%           -

(Babylonienbroek)

Rijswijk 328 77,2% 413 74,8%            86 20,2% 118 21,4%            18

Veen 787 93,7% 876 89,6% 46 5,5%            95          9,8%           -

De Werken 1235 67,6% 1311 45,6% 571 31,3% 1493 51,9%           45

(Sleeuwijk, Kille)
Werkendam 1474 86,8% 1864 60,7% 172 10,1% 1069 34,8%           71

Woudrichem 1404 88,9% 2009 92,5%             73           4,6%               4 0,2% 101

Wijk en Aalburg 1724 96,5% 2051 96,2%            2         0,1%           62         2,9%

totaaj 11645 70,8% 13179 61 % 2739 16,6% 5753 26,6% 311

121
-



Afb. 19. Geografische verspreiding van afgescheidenen omstreeks 1850 en van de chr. gerefor-
meerden en dolerenden omstreeks  1890  in  het  Land van Heusden en Altena.
1. Almkerk-Emmichoven 5. Dussen 9. De Werken-Sleeu,vijk
2. Andel 6. Giessen-Rijswijk 10. Werkendam
3. Veen 7. Eethen-Genderen 11.    Woudrichem
4. Drongelen 8. Meeuwen-Babylo- 12. Wijk en Aalburg
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Afb. 20.  G. Branderhorst Johz. was een van de oprichters van de chr. lagere school in Genderen.

Hij was ongeveer zestig jaar ambtsdrager in de Geref.  Kerk.  In  1889„·erd hij lid ,·an de Pro, incia-

le Staten van Noord-Brabant
Foto afgestaan door de fam. E. #an der Beck te Genderen.
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Het aantal afgescheidenen steeg vooral in het westen van het Land
van Heusden en Altena. Naast de invloed van hun predikanten was
daar de vervreemding van de orthodoxen lang merkbaar. Daarom vond
juist in Werkendam de Doleantie plaats, omdat de liberale elite er lang
zijn invloed behield,  met  name  in de kerkvoogdij.

Duidelijk is in ieder geval, dat van 1859 tot 1899 de afgescheidenen
met 10% stegen, wat duidt op een sterke geneigdheid tot orthodoxie.
Dit gegeven heeft ongetwijfeld het confessionaliseringsproces in de
Hervormde Kerk versterkt. Volgens Den Haan is de stijging slechts
voor een deel veroorzaakt door de gemiddeld iets hoger liggende gezins-
grootte bij de gereformeerden, De oorzaah moet veel meer gezocht
worden in de streng-orthodoxe opvattingen van de be\voners van dit
gebied. 120 Bovendien verliet een aantal afgescheidenen het gebied door

migratie en emigratie, irat het groeicijfer nadelig beynvloedde. Lande-
lijk was het groeicijfer van 1849 tot 1899 6,9%. De stijging in het Land

121van Heusden en Altena lag dus veel hoger.
Niet alleen de orthodoxen, maar ook de meer gematigden zoals de

classisvergadering van Heusden zagen de opkomst van het Modernis-
me  met  lede ogen  aan. De classisvergadering had zich omstreeks  1850
uitgesproken voor de Bijbel als basis voor het geloof en niet de drie
Formulieren van Enigheid. Toch steunden de leden in 1860 het voor-
stel van ds. J.B. Kerkhoff van Werkendam, om de Synode mee te delen
dat "de historische geloofs,vaarheid in het openbaar wordt gelooch-
end.... 122en Gods woord krachteloos wordt gemaakt". De toegenomen
invloed van het Modernisme ging zelfs gematigde predikanten te \'er.
De vrijzinnigheid ,verkte polariserend in de Hervormde Gemeenten en
rersterkte de positie van de orthodoxen ten hosten van de midden-
groepen.

Door bladen zoals de Protestantsche Noordbrabanter namen zoivel
her\,ormden als afgescheidenen kennis van de landelijke ont\vikkelin-
gen en \rerd het be\rustwordingsproces geactiveerd. Soms bleken her-
vormden en afgescheidenen samen te werken, bijvoorbeeld in  1904 toen
de gereformeerde jongelingsvereniging 1-imotheus en de hervormde

120)  a. u.,   158.
/21

) a. u'.,  157: Van Gelderen, Scheuring en Vereniging -1837-1869.  in  De  Afscheiding ran  1834 en
haar geschiedenis,  104.
122)  Archief Hen·ormde Kerk. Acta vergaderingen classis Heusden 1816-1857 <im. nr.  562 27
juni 1860.

274



jeugdvereniging Andreas-de laatste werd opgericht in het jaar van de
Doleantie- een "verenigde vergadering" hielden in Werkendam. Prof.
B. P. Biesterveld, werkzaam aan de Yrije Universiteit, hield een lezing
waarin hij de goddelijke Openbaring en Jezus Christus stelde tegenover
de tijdgeest van "sensualisme, scepticisme en rationalisme" 123

§4. De strijd 01,1  een christelijke  school:  een  begin ran  verzuiling

Volgens J.A. de Kok was de scheiding tussen Kerk en school zoals die
zich tussen  1801  en 1806 voltrok. ingrijpender dan de scheiding tussen
Kerk en Staat. Men wilde de school voor alle gezindten toegankelijk ma-

124ken en zo streven naar een christendom boven geloofsverdeelheid.
G. Groen van Prinsterer vern,ierp echter de neutrale openbare

school, zelfs als deze een algemeen-christelijk karakter zou hebben. Hij
stelde  in   1841   voor, de openbare school  op te splitsen   naar  de  ge-
zindten. 125

a. De situatie voor 1857: de eerste impulsen van de afgescheidenen

In de eerste helft van de negentiende eeuw A as het openbaar onder-
wijs in het Land van Heusden en Altena algemeen christelijk van
karakter. De schoolmeester stond vaak in dienst van de kerk als voor-
zanger, klokkeluider, stovenzetter en begrafenisdienaar. 126 Er werd
elke week een of meer keren uit de Bijbel gelezen, zoals in Giessen-
Rijswijk. 127 Er werd ook gebeden en gezongen.

De neutraliteit van de openbare school kon worden verscherpt, als
katholieken geen onderwijs wilden dat streed met hun geloof. in Dus-
sen  waar de meerderheid ran de bevolking katholiek  n as,  had  het
gemeentebestuur de volgende oplossing voor dit probleem. Alen had
twee openbare scholen gesticht, een met een katholieke onderwijzer,
een ander met een hervormd schoolhoofd. 128 Wonend in een overwe-

mj   De  Protestantsche  i\'oordbrabanter, 16 januari   1904.
124

3 De Kok, Kerken en godsdienst: het uiteengaan \·an kerk en scho)1. in A.G. i\.  XII, 232
12;

1 t.a.p..233.
1,6 j \'an Rijsdijk, /k kon, ran Limi)k m ik u·eet van niks, 144
12 

i Elshout Rz. a.u·., 5-7.
128) Langman, De ontkerstening van de openbare school. in .·W lontes. Cultureel maandblad ,·oor
het christelijk ondemijs, jrg. 14, no. 5 :februari 1867 . 164. Bij het A.B. \·an 2 januari 1842
kregen geestelijken de bevoegdheid om censuur uit te oct'enen op leesboeken.
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gend protestants gebied, trad het gemeentebestuur voorzichtig op. 129

Hoewel er elders in  het land al voor 1848 vrije scholen bestonden
zoals arm- of diaconiescholen, n'as dat in het Land van Heusden en
Altena  niet het geval.  Pas  toen  in  1848 de grondwet formeel rrijheid
van ondernijs bracht, \rerden er in de plaatsen waar de afgescheidenen
sterk stonden, christelijke scholen gesticht. 13° De afgescheidenen za-

gen de openbare school als het produkt van een ontkerstende samenle-

ving. Zij wilden reconfessionalisering op grond van de drie Formulieren
van Enigheid. De school moest gereformeerd zijn. 13' Zo schreef H. de
Cock een voor,roord in een geschrift, waarin D. van Hoksbergen de
-perbastering van het schoolwezen- aan de kaak stelde. De eenheid
tussen gezin, kerk en school moest hersteld worden.

A. A. de Bruin is van mening, dat de christelijke school het startpunt
was om de theocratie in Nederland te rerwezenlijken. Artikel 36 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis zou de afgescheidenen geen andere in-
terpretatie toestaan. Hij suggereert hiermee, dat de afgescheidenen
ondemocratisch van aard  aren. Inderdaad was een stroming roor het
streven naar een gereformeerde Staat, onder meer H. de Cock, maar
anderzijds bleek een groep artikel 36 te relativeren. De Bruin geeft
dus een wat ongenuanceerd beeld en heeft te weinig oog voor het his-
torische proces.

132

De christelijke school was belangrijk voor het overdragen van de
Neerlands 1sraelgedachte. De vaderlandse geschiedenis werd in dienst
gesteld van de leer. Het streven naar volledige vrijheid stond hierbij
centraal, ,r·ant bij het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis hoefde

r

men op een vrije school niet bang te zijn voor krenking . 133 Toch had
het onderzzijs ook een polariserend karakter om de eigen identiteit te
accentueren.

De  Protestantsche   Noordbrabanter  van   1889 zag duidelijk de invloed
van ds. Scholte en Aleerburg in het ontstaan van de eerste christelijke
scholen in het Land van Heusden en Altena. , A Ze werden opgericht in
129

1 Archief C;ereformeerde Kerk Dussen, Stukken betreffende de oprichting san een christelijke
school, augustus 1862, Streekarchi,ariaat Heusden
"°)  Gerretson, Staatkundigegevolgen van de Afscheiding \·an 1834, in lerzimelde 11'erken. \'1, 62
t,

) De Bruin. a.u'.,  222.
132

2 a. u·.,  223:  Kalsbeek,  Dr.  A.A. de Bruins dissertatie o\·er Het ontsmait i'an de schoolstrud
gewogen en te licht be,·onden, in Bulletin, tijdschrift voor documentatie van en be/inning op het
christelijk ondem·ijs. jrg. 14. no. 5 lapril 19861, 16-17.
1") De Reformatie. 1844, VII, 317.
/4

) De  Protestantsche  Xoordbrabanter. 28 december  1889
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Genderen, het arbeidsterrein van Scholte, en Nieuwendijk dat deel
uitmaakte van de gemeenten Almkerk en Emmichoven en het arbeids-
terrein van Meerburg was geweest.

Op 12 april  1850 was er bij het gemeentebestuur van Eethen een
adres binnengekomen om een bijzondere school in Genderen te mogen

oprichten. Het initiatief was uitgegaan van de afgescheiden kerkeraad
135aldaar. Vooral Gerrit Branderhorst Johz. ,vas actief, getuige zijn

adres aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 136 Zijn grootva-
der Gerrit Branderhorst was tot 1820 onderwijzer geweest. Toen legde

hij vann,ege zijn hoge ouderdom zijn functie neer en werd L. van
Horssen uit Herwijnen benoemd, die aan de hogere eisen voldeed die
sedert  1806 aan onderwijzers werden gesteld  om de kwaliteit  van  het
onderwijs te verbeteren. Door nationale wetgeving werd zo de in-137

vloed van een notabele familie teruggedrongen. Door de oprichting van
een vrije school kon die invloed gedeeltelijk worden teruggewonnen. De

confessionalisering ging gepaard met het herstellen van de "oude regel-
maat", dat wil zeggen de oude invloed.

Bij de oprichting van de school ontstonden twee conflicten met het
gemeentebestuur, dat zelf de onderwijzer wilde benoemen, welk recht
door de schoolcommissie werd opgeeist, die bovendien moest beloven
geen kinderen aan te nemen die niet waren ingeent. Beide eisen wer-

den gezien als ingrijpen van de overheid, waardoor de positie van de
ouders werd aangetast, temeer omdat het een gewetenskwestie be-
trof. 138

Het schoolbestuur accepteerde onder protest de door het gemeente-
bestuur benoemde A. van der Mooren, maar verklaarde niet tegemoet
te komen in de vaccinatiekwestie. Ook Van der Mooren had bezwaren

tegen inenting.
139

Vermeld moet nog worden, dat rijke notabelen betrokken waren bij
de stichting van de school. Ze zaten in de afgescheiden kerkeraad.

In Nieurvendijk stichtte Arie den Dekker, lid van de Provinciale
Staten,  in   1851  een  kost- en dagschool. Hij logeerde in 's-Hertogen-

13:
) Archief gemeente Eethen  c. a., Register van correspondentie burgemeester 1849-1853,  12

april 1850, Streekarchivariaat Heusden.
116) t.a.p., I april 1851.
1173  Van Diggelen,  a.it'.,  22.
1'8) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgemeester 1849-1853,  19 mei
1851.
1&9

i t.a.p., 28 juni 1851.
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bosch bij de afgescheiden ouderling J. H. van Andel, door wiens toedoen
op 8 juni  1848 in 's-Hertogenbosch een christelijke school was gesticht
met veertig leerlingen. 140 Den Dekker slaagde erin, het hoofd L.W.
Hasselman Hz. en onderwijzer J. den Boer over te halen naar Nieu-
wendijk te komen en er een christelijke kostschool op te zetten roor
lager en middelbaar onderwils. 141 Zo ontstond het instituut Hasselman
door het initiatief van een zeer rij ke afgescheiden notabele. Door aller-

lei factoren functioneerde de afdeling voortgezet onderwijs na  1885 niet
meer optimaal, maar de lagere school bleef bestaan. Vanwege de hoge
kosten nam de afgescheiden kerkeraad de school niet over. Wel zou de
exploitatie samen  door de kerkeraad en leiding worden gedragen.   In
1883 richtte de afgescheiden predikant K. van Goor een christelijke

142schoolvereniging op in Nieuwendijk.
Zowel in Genderen als in Nieurvendijk konden rrije scholen worden

gesticht dank zij de initiatieven van rijke notabelen, wat nodig was
omdat de financiele draagkracht van veel afgescheidenen zeer zwak
was. In verband met de schoolgeldheffing stuurden enkele afgeschei-
den ouders hun kinderen naar een openbare school. in 1887 telde de
vrije school in Nieurvendijk  150 en  in  1890 220 leerlingen.  Twee
andere voorwaarden voor de stichting waren: een godsdienstig bewust-
wordingsproces, begonnen in de Afscheiding-Synoden en classes propa-
geerden christelijk onderwijs- en een onder\vijsnetgeving \vaarin meer
vrijheid werd toegestaan.

Een derde poging, waarbij werd geprobeerd het openbaar onderwijs
te confessionaliseren, mislukte. In Veen wilde de rijke landbouwer A.
't Hooft, sinds 25 augustus 1853 lid van de gemeenteraad, niet instem-
men met de benoeming van waarnemend onderwijzer H. Both tot hoofd
van de openbare school, zonder dat deze het verplicht vergelijkend
examen zou hebben afgelegd. 't Hooft wilde door middel \an het exa-
men een ander naar voren schuiven: 3. van der Beek, ondermeester in
Heusden. Godsdienstige motieven kunnen hierbij in het geding zijn
geweest.
14(}

1 De Graaf. Een merk„aardige school uit de \·orige eeu„·. in Jaan·erslag Historische bring Het

oude Land i·an Heusden en Altena. 1981-1982, 17.
'41 ) Van Haaften, /25 jaar Schoolmetde Bijbel 1851-1976,5-6 Enkele leerlingen van het Instituut
Hasselman waren prof. H. Bas·inck, de schrij,·er L. Penning, de ethisch-her,·ormde hoogleraar Is.
van Dijk, gel)oren in 1847 te Dussen. en de zoons ,·an baron Gerard Fan Coehoorn te St.
Oedenrode. Er werd onder meer lesgegeven in de oude talen Grieks en Latijn.
142

f a. u'.,  9-10.  (Jorzaken r·an de teruggang "aren onder andere de plotselinge dood van  Hassel-
man en Lijn oprolger.
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A. 7 Hooft kreeg de meerderheid van de raad achter zich. Het verge-
lijkend examen werd gehouden  op 2 mei  1853,  maar de raad koos  Both
met vijf stemmen, terwijl Van der Beek de stem van 't Hooft had
gekregen. 't Hooft nam hierop schriftelijk ontslag als raadslid en verliet
de vergadering. In 1854 verliet hij Veen en vertrok naar de Haarlem-
mermeer. 143 Als leider van een kleine religieuze groep kon hij niet
voldoende zijn stempel drukken op de dorpsgemeenschap, wat tot frus-
traties leidde.

b.  De periode 1857-1888: massaler verzet door hervormde inbreng

Nadat in 1853 de anti-revolutionairen met minstens zeven man in de
Tweede Kamer waren gekozen als gevolg van ontstane protestantse
vloedgolf, veroorzaakt door de anti-roomse aprilbeweging, werd de anti-
revolutionair J.J. L.  van der Brugghen in 1856 formateur van een kabi-
net, dat de onderwijskwestie moest oplossen. 144 Van der Brugghen was
als stichter van de eerste christelijke kweekschool De Klokkenberg in
Nijmegen aanhanger van de vrije christelijke school. Daarom werd in
de onder,vijswet van 1857 de vrijheid van onderwijs wettelijk vastge-
legd. Hoewel de openbare school zou blijven opleiden tot christelijke en
maatschappelijke deugden, werd het neutrale karakter van de openbare
school aangescherpt.

Hervormden uit Almkerk-Emmichoven, Uitwijk en kleeuwen boden
verzet tegen de verscherpte neutraliteit en stuurden rekesten naar de
Tweede Kamer, waarin men pleitte voor handhaving van een openbare
school met een uitgesproken christelijk karakter. Predikanten gaven
leiding aan deze acties, die een bewustwordingsproces op gang brachten
onder hervormden maar die niet leidden tot het stichten van christelij-
ke scholen.

Het christelijk onderwijs kreeg geen subsidie van de Staat. G. Groen
van Prinsterer, die een strijder voor een vrije school was geworden na
het conflict met Van der Brugghen, werkte nu mee aan de oprichting

145van een vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs.

14,
) Archief gemeente Veen, Deliberatien of besluiten gemeenteraad 1842-1852 (inv. nr. 40), 30

december 1853. Later woonde t Hooft de raadsvergaderingen  weer  bij. Hij heeft zijn ontslag
wellicht ingetrokken.
'")  Kuiper,  Een schets van de hoofdlijnen van de A. R. P.  van  1848 tot  1973,  in Een kleine eeuw

kleine luyden,9-10.
145

3 Langedijk. De schootstr,id,74 e.v
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Ook vanuit het Land van Heusden en Altena waren er contacten met
het C.N.S., dat een vertegenwoordiger had in Zevenbergen, dr. M.J.
de Sint. De afgescheidenen in Dussen probeerden in 1862 een christe-
lijke school te stichten, maar zonder succes. Actief waren A. van Daa-
len, P.J. Verschoor, J.A. van Dijk  0. van Daalen en K. Haspels. Uit
Emmichoven  was er  P. R. van Andel bij betrokken, die secretaris was
van het schoolbestuur. Alen wilde het komend geslacht opvoeden in de
"vreeze des Heeren als het beginsel van alle wijsheid". waarbij iverd
verwezen naar de doopbelofte. De poging mislukte, omdat er wel-146

licht te wel nig financiele middelen waren. De groep atgescheidenen in
Dussen was klein.

Verder waren de afgescheidenen bezorgd over de vaccinatiedwang. In
1857 probeerden kamerleden de raccinatie rerplicht te stellen. Toen in
de jaren zestig een ernstige pokkenepidemie uitbrak, trad op 1 juni
1865 de wet opde besmettelijke ziekten in werking. Zowel provinciale als
gemeentelijke besturen maakten bepalingen om de raccinatie te bevor-

147deren. In 1872 dienden afgescheidenen uit Almkerk, Drongelen,

Dussen, Emmichoven, Genderen, Heusden, Sleeuwijk, Uitwijk,
Waardhuizen, Veen en Werkendam een adres in bij de Koning tegen
het vaccinatie-amendement. waarin werd voorgesteld de zondagsscho-
len onder de vaccinatiewet te brengen, aldus De Standaard van 7 juli
1873. 148 Voor het gevoel van veel afgescheidenen werd door deze maat-
regel de godsdienstvrijheid aangetast.

In 1872 \verd het Anti-Schoolwetlierbond opgericht (A. S.W. V. ), dat
van het vrije onderwijs regel wilde maken en het staatsonderwijs een
aanvullende plaats wilde geven. in de periode 1872-1879 onwikkelde
dat  verbond  zich  tot een verbond  van  A. R.-kiesverenigingen. 149  in
1873 waren onder meer De Geer van Jutphaas, Brummelkamp hr. en
Kuyper hierin actief. Alen vocht met name tegen de 'alles o,er,veldi-
gende macht \an de Staat op het gebied \ an Kerk en Schoc,1- 150

Bij de

verkiezingen van 1874 \\'as het A.S.\ '.I. zeer actief, getuige de \ele

*f  Archief (Iereformeerde Kerk Dussen, Stukken betreffende de oprichting \an een christelijke
school, augustus 1862{in,·. nr. 13#. In 1862 H·oonden in Dussen 1436 katholieken, 577 her,·orm-
den.  171  afgescheidenen en drie joden
14

3   Langedijk,   1)e  geschiedenis  ran  het  prowstants-christelijk   ondentijs.   145.
148

1 De Standaard, 19 norember 1872
1411

) Kuiper, Een schets van de hooldlijnen van de A.R.P. van 1848 tot 1973, in Een kleine eeuu
kleine Luiden. 20-21
1 Q

1 De  Standaard.  27  augustus  1872
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verkiezingsberichten in De Standaard; ook in het Land van Heusden en
Altena zijn sporen gevonden van enige acti,iteiten, die in de \olgende
paragraaf worden besproken.

Het verzet tegen het overheidsingrijpen kreeg in het Land van Heus-
den en Altena steeds meer aanhang. in 1877 legde de liberaal mr. J

Kappeyne van de Coppello verz\\ aarde eisen van inrichting en opleiding
ook op aan de afgescheidenen zonder dat subsidie werd verleend. Als
reactie ontstond de petitionnementsbeweging, die ivat omvang betreft
zeer slaagde (305000 handtekeningen), maar geen direkt resultaat had
omdat de Koning de \vet ondertekende. 151

Uit deze beweging groeide de unie School met den Bijbel. In het Land
van Heusden en Altena werd het petitionnement ondertekend door de
Hervormde Gemeente in Veen ( 187 handtekeningen), Wijk (343), An-
del (608), waar orthodoxe predikanten stonden. In Veen dienden ds. J.
Kuyper en ouderling A. Sonnevelt een verzoekschrift in; in Andel ds.
J.A. Ruys en in Wijk ds. J. Kok met hun kerkeraden.

Verder waren erbij betrokken: de afgescheiden gemeenten in Heus-
den (80), Genderen (156), Almkerk (353) en Emmichoven (541). In
Eethen waren er 44 ondertekenaars, in Drongelen 36, Giessen-Rijs-
wijk  301 en Waardhuizen  152.152 in Genderen leidden ds. F. Hajer

met G. Branderhorst Johz. de aktie. Ze noemden de school met de
Bijbel van "zedelijk en heilig belang". In Almkerk waren ds. A.H.
Gezelle 1\leerburg, in Andel ds. P.J. de Bruyn en in Waardhuizen ds.
W. F.  van Dijk actief met hun kerkeraden. In deze dorpen tekenden

veel hervormden, bij voorbeeld Almkerk, waar de Hervormde Gemeen-

te in 1879 een collecte hield voor de unie School met den Bijbel. 15 3

De zraag moet worden beantwoord, waarom veel hervormden zich

aansloten bij de schoolbeweging. Ten eerste was door de vrijzinnigheid
in de Flervormde Kerk de polarisatie vergroot. Bovendien was door de
invloed van de gemeenteleden een proces ran confessionalisering op
gang gebracht. Het aantal confessionele predikanten iras hierdoor ge-

stegen en zij droegen bij aan het berrustwordingsproces onder de her-
vormden. Zo richtte de hervormde predikant  C. B. Oorthuis  in  1881

'i' , Romein, Abraham Kuyper, de kiokkenist der kleine luvden, in Er»ters van onze bescha,·ing,
764.

"1 1 De Stadard.   11-19 juni  en  3 augustus  1878:  Alge„reen  Rijksarchief.  afdeling 2. archief kabinet ties
K mings.  ondertekenaars  rolkspetitionnentent  t int·.   nr.  4484 J.1 878  passim.
19,11 De Standaard, 20 september 1879.
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een christelijke schoolvereniging op in Woudrichem. Leden ran het
gezelschap \\ 2rklt:n  lid  \'an het schoolbestuur zoals H. Hello, waaruit
blijkt dat de in\'loed der orthodoxen in \\'oudrichem \\'as toegenomen.
De  Her\ormde  kerkeraad uit Almkerk nodigde  een \ ertegemroordiger
\an de unie -School met den Bijbel" dr. Gerth \an \Vijk, uit tot het
houden van een lezing. 154

In 1879 ontstond in Andel een conflict tusssen het hoofd van de
openbare school J. de Fijter en de schoolinspecteur orer het bidden en
bijbellezen op school. \\ aaruit bleek dat het neutrale karakter inderdaad
\vas versterkt. Dit ingrijpen z'an hogerhand leidde tot samenwerking
tussen hervormden en afgescheidenen. De kerkeraden stichten een
christelijke school.  die veel leerlingen trok.  In  1898 zverd de openbare
school opgeheren bij gebrek aan leerlingen. De onderwijskosten. onge-
Beer f 1300 per jaar.  werden  nu door de ouders opgebracht. 155  Het
overheidsingrijpen had geleid tot samenwerking tussen afgescheidenen

en her\·ormden.  Doel , an de samen\\erking was de bescherming ran de
eigen identiteit.

c. De peri(*le iia 1888:succes door nieuwe ivetgeving

Toen   na de rcirkiezingen   \ an   1888 de regering A. Alackay enige
susidie toekende aan de bijzondere scholen, werd een belangrijke hin-
dernis voor de groei van het christelijk onderwijs uit de weg geruimd.
In tal van dorpen nerd nu actie ondernomen.

Eerst zullen enkele pogingen tot het stichten van een vrije school
door afgescheidenen, ook wei christelijke gereformeerden genoemd,
worden besproken. in \Verkendam werd in 1888 een school geopend.
De dolerende kerkeraad had hieraan meege\ferkt. De christelijke gere-
formeerde predikant ds. J. \an Haeringen had hierbij een stimulerende
rol gespeeld. 156 In 1895 opende ds. H. Buitenhuis in Sleeurrijk een
vrije school. 157 In Almkerk \verd pas in 1905 een school geopend,
hoewel in 1892 al aktie \rerd ge,oerd. 158 In Heusden stichtte ds. W.
Laatsman in 1892 een school, die een regionaal karakter had. Leerlin-

194, Nieuu·sblad, 28 no,ember 1883.
1,5

) Schouten e. a. \ereitiging   Een   school  met  de   Bijbel   1879-19,9.   3
"«

) De Protestantsche Noordbrabanter, 14 januari en 7 juli 1888.
1,7 ) t. a·p., 25 mei 1895.
156

1 1\'imit,sblad, 30 maart 1907.
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gen uit Aalburg, Wijk , Heesbeen en Nederhemert bezochten de
school. 159 Laatsman was voorganger van een Vrije Gereformeerde Ge-
meente, een afsplitsing van de afgescheiden gemeente.

De pogingen van hervormde zijde mislukten. In Drongelen hield ds.
P. Biesterveld, christelijk gereformeerd predikant te Gorinchem, een
lezing namens de unie School met den Bijbel, maar de aktie kreeg geen

160vervolg. De pogingen van dr. B. van Aleer. predikant te Wijk en ds.
Groeneveld in Aalburg mislukten ook.

Hun echec moet worden toegeschreven aan de volgende oorzaken:
1.  De Hervormde Gemeenten waren vaak te heterogeen. In het oosten
was men niet modern, maar sommige zeer bevindelijken vonden gepro-
fileerd godsdienstonderwijs gevaarlijk. Anderen waren van mening dat
alle organisatie zinloos was, beinvloed als men was door de ideeen van
de Nadere Reformatie en de predestinatieleer. 2. De afgescheidenen
hadden een sterke godsdienstige motivatie, waardoor de financiele bar-
riere eerder werd genomen.

Volgens een lijst met giften, gepubliceerd in De Protestantsche Noord-
brabanter  van 15 oktober  1887,  werd  er in Almkerk, Emmichoven

f 587,88 opgehaald, in Genderen f 104,40 en in andere dorpen enkele
tientallen guldens ten behoeve van het christelijk onderwijs. 3. In
sommige dorpen in het westen, bijvoorbeeld in Werkendam, werden de

vrije scholen vereenzelvigd met de afgescheidenen. Door de grote ker-
kelijke tegenstellingen hadden de hervormden een aversie tegen de vrije
school. In Werkendam had de Christelijk Historische Bond, gesticht
door een hervormd predikant, uitdrukkelijk in haar program geschre-
ven geen "sektescholen" te steunen. 4. Sommige openbare scholen be-
hielden lange tijd een christelijk karakter, aldus De Protestantsche
Noordbraba,tter. 161 Vrij onderwijs was dan niet nodig.

d. Voortdurende motivatie en discriminatie

De Protesmntsche Noordbrabanter leverde een belangrijke bijdrage in
het bewustwordingsproces van afgescheidenen en confessioneel her-
vormden op het gebied van het onderwijs. De gemeenteraadsverkiezin-
gen van 1885 wer(len in het bader van de schoolstrijd geplaatst. Het

'0) De Protestantsclie    Noordbrabanter. 10 december 1892.
160; t.a.P.' 23 december 1893. 31 maart en 11 augustus 1894.
16/

i t.a.p., 28 december 1889.
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blad drong aan op financiele gelijkstelling van het christelijk en open-
baar onderwijs. In Sleeuwijk en Werkendam beheerste de schoolgeld-
kwestie lange tijd de gemoederen tijdens de verkiezingen in de jaren
negentig. De anti-revolutionairen stonden tegenover de liberalen en
christelijk-historischen. in 1885 verweet J. den Boer het gemeentebe-
stuur van Almkerk, wel schoolboekjes uit te reiken aan de leerlingen
van de openbare school bij trouw schoolbezoek, maar niet aan die van
de vrije school, terwijl het ging om belastinggeld dat ook door de afge-
scheidenen was opgebracht. 162 Hij noemde de maatregel zeer onbillijk,

ergerlijk en partijdig.
Omdat arme afgescheidenen geneigd waren hun kinderen naar de

openbare school te sturen, werden steunfondsen opgericht voor de ar-
men. Voortdurende motivatie bleef nodig. De vrije school was een
"stichting Gods'. Ze was getreden uit de toestand van onderdruk-
king. 163 De liberale school tastte het geloof aan in de historische ge-
loofswaarheden. Godsdienstloos staatsonderwijs zou de openbare onze-
delijkheid bevorderen. Het bevorderde de staatsalmacht en tastte de164

nationaliteitsgevoelens aan, omdat gezwegen werd over wat "de pit en
het merg" van de vaderlandse geschiedenis „·as. 165 Ook het gezin werd
te gronde gericht. Deze motivatie had een religieus-ethisch karakter.

e. Conclusies

J. P. Kruijt onderscheidt in zijn Sociologische beschouwingen over zui-
len en venuiling drie kringen in de samenleving: die van de essentieel-
godsdienstige functies, die van de diakonaal-charitatieve taken en ten-
slotte de activiteiten van meer maatschappelijke aard. Pas wanneer
binnen de laatste kring levensbeschouwelijke organisaties ontstaan, is
er sprake van verzuiling, aldus kruijt. 166 Daarom  kan de schoolstrijd
worden gezien als een begin van het verzuilingsproces, omdat in de
school maatschappelijke activiteiten worden verricht.

In het Land van Heusden en Altena z\rengelden rijke afgescheiden
notabelen het proces van Kerzuiling aan op onderwijsgebied, gesteund

162) t.a.P., 9 mei 1885.
163 ) 1.a.p..7 februari 1885.
164) t.a.p.. 31 januari 1885.
IIi

j t.a.p., 8 augustus 1885
166) Kruijt, Sociologische beschou\,·ingen oier zuilen en verzuiling, in Socialisme en danocratie.
januari 1957, 16-17.
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door predikanten en onderwijzers. Ten eerste ging het om een duidelij-
ke profilering van de eigen culturele identiteit als gevolg van de reli-
gieuze opleving in de jaren dertig. Om de traditionele waarden te be-
schermen sloot men zich af van de buitemvereld om overheidsingrijpen
onmogelijk te maken. In de Afscheiding en de stichting van de vrije
school stond hetzelfde doel centraal: bescherming en bevestiging van de
eigen cultuur. De stichting van vrije scholen was daarom een logische
stap in het proces van emancipatie. 167

Vier ontwikkelingen hadden dit proces gestimuleerd.  1. Het ontstaan
van een nationale staat, die een nationale wetgeving op gang bracht.
Het streven naar een gecentraliseerde en algemene cultuur zette de
regionale culturen onder druk. 2. Een verlichte bestuurselite kreeg de
macht en wist vanuit een overheersende positie, gesteund door een deel
van de regionale elite, een proces van uniformisering en modernisering
door te drukken. 3. Daarnaast kwam een proces van levensverdieping
op gang. Gestimuleerd door Reformatie en Nadere Reformatie kreeg
het nieuwe impulsen in de jaren dertig door een godsdienstig reveil,  dat
een religieus bewustwordingsproces op gang bracht waarbij particula-
ristische tendenzen en regionale tradities botsten met de genoemde

landelijke ontwikkelingen. De verzuiling gaf de mogelijkheid op lande-
lijk niveau te reageren. 4. Deze religieuze verdieping werd gestimu-
leerd door een stagnatie op sociaal-economisch en geografisch gebied en
door het proces van democratisering, waardoor de plattelandsbevolking
meer zeggenschap kreeg. Het platteland ontwaakte. De verzuiling was
daarvan een symptoom. Met name de agrarische bevolking verzette zich
tegen de dominantie van patriciaat en kooplieden.

De  voorgeschiedenis  kan  al  rond 1834 worden gesitueerd  en  het
ontstaan rond 1850, zoals J.C.H. Blom zegt. 168 De verzuiling was een
reactie op de ontwikkeling van de moderne Staat, die de secularisatie
stimuleerde en waartegen nationale machtsvorming nodig was.

De emancipatie en de verzuiling waren religieus en sociaal-politiek
van aard. Ze kregen impulsen door de grondwetsherziening van 1848,
waardoor nieuwe mogelijkheden ontstonden om tot organisatie te
komen.

16:1 \'erweY-Jonker. Emancipatiebewegingen in Nederland, 82
1683 Blom. Onderzoek naar verzuiling in Nederland. Status questionis en wenselijke ontwikke-
ling, in Broeders sluit u aan. Aspecten,·an ver,uiling in zeven Hollandse gemeenten, o. r. v. J.C. H.
Blom en C.J. ilisset. 22.

285



Uitgaande van een definitie van  J. C. H.  Blom  kan  de  venuiling wor-
den omschreven als een proces ivaarbij melisen rich beit,ust it, orden van

hun culturele en sociaal-politieke identiteit en daarom tot groepsvor,ning

konten met de daarbu passende activiteiten. 169

Tenslotte moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de dis-
sertatie van A.A. de Bruin, die de strijd van de afgescheidenen voor de
christelijke school schetst als een strijd van enkelen tegen een zeer

welwillende Overheid, die via de openbare school tot een harmonieuze

samenleving wilde komen. Ze waren in feite onverdraagzame ultra's,
die opportunistisch gebruik maakten van de liberale overwinning van
1848.170

Opgemerkt moet \vorden, dat in het Land van Heusden en Altena het
overheidsoptreden meermalen als bevoogdend werd ervaren, terwijl het
gros van de afgescheidenen tegen ongehoorzaamheid tegenover de
Overheid was. Het ingrijpen in de liturgische vormgeving werd door
een deel van de bevolking ervaren als een aantasting van de religieuze
identiteit, waarbij de keuze tussen hemel of hel centraal stond. Het

ging om een existentiele keuze, de kern van het bestaan. A. Elshout
verwoordde dit dilemma als volgt. Toen hij de openbare school in Gies-

sen bezocht, las hij de boekjes van de brave Hendrik en Maria, die
een inspirerend voorbeeld moesten zijn voor de lieve schooljeugd en
lieten zien hoe men een deugdzaam en nuttig lid van de maatschappij
kon worden. Maar Elshout zag in, dat "de persoon en het werk van
Christus de grond van- zijn redding waren en niet een deugdzaam
leven. 171

De Bruins beschuldiging,an opportunisme is niet terecht. Al vanaf

het begin van de Afscheiding streefden de afgescheidenen naar vrijheid
en ze probeerden door middel van hun rekesten de Tweede Kamer te
beYnvloeden. In het Land van Heusden en Altena leidde dit bij een deel
van de afgescheidenen tot een tolerante houding jegens andersdenken-
den op politiek gebied.

§   5. Politieke beuitstwordi,ig leidde tot de oprichting van de A. R. P.

a. Inleiding
Al eerder is beschreven, hoe tijdens de Afscheiding een proces \'an

169) t.a.P., 17.
170) De Bruin, a.u·., 261-263
1-') Elshout R/., a.u·., 3,7, 36.
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politieke be\f ustwording op gang knam Tr·aarin het vrijheidsbeginsel
centraal stond. Ook de beschreven onderwijskwestie had politieke im-
plicaties.

Toch was er in eerste instantie \'an politieke groepsrorming geen
sprake. Rijke afgescheidenen oefenden op grond van hun sociale positie
in de raadsvergaderingen enige in\'loed uit, die soms gering was zoals in
Veen of wat groter zoals in Genderen, waar de afgescheiden G. en H.
van der Beck tot de veertien meest gegoeden behoorden. Ze waren
daarom op de lijst van de landelijke kiezers geplaatst. 172 1n Sleeuwijk
had de rijke afgescheiden landbouwer W. van t Sant een belangrijk
aandeel in de politieke besluitvorming

In de Provinciale Staten van Noord-Brabant hadden de afgescheide-
nen vanaf 23 september 1850 een vertegenwoordiger: de zeer rijke
landbouwer A. den Dekker uit Nieuwendijk. 173  Het  Land  van  Heus-
den en Altena werd verder vertegenwoordigd door hervormden: burge-
meester H. E. Verschoor uit Sleeuwijk en landbouwer  R.  Middelkoop
Jz. uit Emmichoven. In de jaren zestig waren A. den Dekker, W. van
Eeten uit Uitivijk en G.  van de Koppel uit Emmichoven lid. 174 Deze
verkiezing vond plaats op grond van sociale positie en b titre personnel.

Soms hadden de afgescheidenen enig succes in hun pogingen de
dorpssamenleving te kerstenen of te puritaniseren. Dit was het geval in
Veen, waar hervormden en afgescheidenen over enkele zaken dezelfde
gedachten hadden. Zo diende A. 't Hooft met W. du Boeuf en J
Branderhorst in  1853 een verzoek in bij de gemeenteraad, om de kermis
niet te doen plaatsvinden in verband met de heersende cholera. Het
voorstel werd aanvaard. 175 Op 7 november 1853 stelde 't Hooft voor, de
kermis voor altijd af te schaffen,  wat werd geaccepteerd. In latere jaren
werd er echter toch weer kermis gehouden, tot ze in 1859 weer werd
afgeschaft. 176 In 1852 voerde de gemeenteraad van Veen het ambtsge-
bed in. 177

1-2) Archief gemeente Eethen  c.a.,  Register  van  correspondentie  burgemeester  1846-1849,  26
maart 1849, Streekarchivariaat Heusden.
'-') Archief Provinciale Staten Noord-Brabant, notulen der w'ergaderingen 1850 (inv. nr.  11948),
23 september 1850, Rijksarchief in Noord-Brabant  s-Hertogenbosch.
"') In Noord-Brabant waren negen kiesdistricten met elk zeven leden. Het district 's-Hertogen
bosch telde acht leden.
m) Archief gemeente Veen, Deliberatieen of besluiten gemeenteraad 1852-1860 (inv. nr. 41 ),  24
september 1853, Streekarchii·ariaat Heusden.
1-6) /4.' september  1859.
1.:) t.a.p., 10 november 1859
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Veen was „ellicht de eerste gemeente waar de puritanisering van het
openbare leven tot uiting kwam. De orthodoxie van de hervormden en
afgescheidenen „as hiervan de belangrijkste oorzaak.

b.  Het ontstaan ran de A.R.P.

Voor de verkiezingen ten behoeve van de Trveede kamer was het
Land van Heusden en Altena ingedeeld bij het kiesdistrict Gorinchem.
dat een groot deel \an de Alblasserwaard, de Vijfherenlanden en een
decl  van  de  Lopiker\\ aard  om\·atte.   Tot 1875 stemde het district  in
meerderheid conservatief. in het districtenstelsel kon men met absolu-
te meerderheid K·orden gekozen. De liberalen hadden de kiesvereniging
Alge„teen Belang en de conservatieven  Ko,zing en  j'aderland. 178  In  1875
,verd de conser\'atief J\'.C. Al. Begram gekozen.  De liberalen, gecon-
centreerd in Gorinchem, maakten vanwege de overheersende positie
van het platteland geen kans. 179

In 1875 werd door de antire\olutionaire kiesvereniging Nederla,id e,i

Oranje voor het kiesdistrict Gorinchem jonkheer mr. A.F. de Savornin
Lohman kandidaat gesteld, die toen ongereer 536 stemmen kreeg. Vol-

gens De Standaard rvas Lohman lid zan het hoofdbestuur van het Anti-
SchoolWetVerbond. 18° Het bestuur van Nederla,id en Ora,ije ,\'erd in
1884 gerormd door A. den Dekker, eerste voorzitter, J· den Boer. eerste

secretaris, A. Blankers. tmr·eede secretaris en W. van Scherpenzeel, lid.
A. Blankers was een afgescheiden koopman uit Gorinchem en was
afkomstig uit Veen, gel*,ren uit een aanzienlijke familie. Hij \Yerd later
lid van de gemeenteraad ran Gorinchem en voorzitter van de Kamer r·an

Koophandel en Fabrieken in Gorinchem. Alet A. den Dekker behoorde
hij  tot de gezeten burgerij.

Het is wel zeker, dat A. den Dekker, J. den Boer en A. Blankers tot
de oprichters behoorden  5 an de A.R. P.  in dit gebied \ oor het district
Gorinchem. L. Penning noemde ze in een artikel ran 13 mei 1899 in Dc
Protestantsche Noordbraba,tter de "mannen \'an het eerste uur'   Rijke
afgescheidenen garen zo een belangrijke impuls aan de totstandkoming
van de A.R.P. Bij de oprichting A aren ook betrokken mr. L.\\'.C.

1-8) Koekkoek. Beslist orthodox... De kerkellyke  stnjd  in   Gorinchem   /869-1 892, doctoraal scriptic
1987, Theologische Uni,ersiteit Kampen, 7.
r, f De Smndaard, 15 juli 1875.
180

3 t.a.p., 28 mei en I juli 1875.
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Keuchenius en jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman. Zowel voor Den
Dekker als Lohman was de onderwijskwestie belangrijk. 181

Lohman was ook kandidaat voor de A.R.P. in 's-Hertogenbosch,
waar een anti-revolutionaire kiesvereniging Nederla,id en Orailje Iras
opgericht. 182 In 1879 was J. Montagne secretaris. Lohman zvas toen
raadsheer van het Gerechtshof in s-Hertogenbosch. Hij iras actief in
de schoolkwestie aldaar, die in de jaren zeventig plaats\,ond. De diaco-
nieschool was opgeheven en de leerlingen waren aangewezen op open-
bare scholen, waar katholieke onderwijzers lesgaven. Daarom werd een
christelijke school opgericht. 183 Als lid van de Provinciale Staten kreeg
Den Dekker contacten met Lohman.

De eerste tekenen van plaatselijke partijvorming worden gevonden in
Genderen, getuige de kandidaatstelling van enkele leden \,oor de ge-
meenteraadsverkiezingen. 184 In 1879 rvas er een Verenigi,ig poor christe-
lijke volksvoordrachten, die connecties moet hebben gehad met de
A. R.P.  en die politiek georienteerde volkspoordrachten hield. Zo hield
J. Oerlemans uit Drongelen in januari 1879 een lezing over het gevaar
van het socialisme, dat zou worden bevorderd door het ongeloof, hoewd
ook de ontevredenheid van de arbeiders en een "schromelijke minach-
ting" van de arbeiders door de Aerkgevers oorzaken Karen. De remedie
was: een terugkeer tot God, maar men moest de rerbetering van het
huiselijk leven en een "gepaste zvetenschapsbeoefening niet ver-
geten.

185

De eerste aanzetten tot de stichting , an de A.R.P. werden dus gege-
ven in de plaatsen Aaar afgescheiden predikanten actief \\aren gen eest
en grote gemeenten waren gevormd met een aantal zeer gegoede land-

bouzvers. De elite had een belangrijk aandeel in de partij\orming. De
notabelen hadden de tijd, de ervaring en de fondsen. Dit gegeven sluit
aan bij ,vat Stuurman zegt over Zuid-Holland, waar de bovenlaag van
de boerenbevolking vertegenwoordigd \ras in de Doleantie en de A.R.P.
Alleen was in het Land ran Heusden en Altena de roortrekkersfunctie
eerder begonnen, namelijk in de Afscheiding. 186

181) t.a.P.' 4 juni 1875.
182

) t.a.p.. 9 juni 1879. Lohman  ·as eerst lid m·an de \\'aalsche Gemeente.  ·erd in 1878 henormd

en King op 19 april 1888 mee met de Doleantie. Zie hienoor Suttorp, ]hr.  Mr.  Alerander Frederik de
Sal·ornin Lehman 1837-1924. Zgn lei'en en zi'erken. 113.
1"3 a.u·., 16-17, 175.
"'43 De Standaard, 15 juli 1878.
18; i ta.p. 11 januari 1879.
186

3 Stuurman, a.w., 325-328.
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Van  1879 tot in de jaren negentig verden er regelmatig A. R.-kandi-
daten gekozen in het dubbeldistrict Gorinchem. Het betrof mr.  R.J. L.
baron De Geer van Jutphaas en H. Seret. De A.R.P. had de absolute

187meerderheid. Toi h kwam de politieke bewustwording slechts traag
op gang,  want  in 1884 brachten  van de 645 stemgerechtigden  in  tien

dorpen slechts 377 personen hun stem uit. Een aantal achtte de gods-
dienst van groter belang dan politieke kwesties. Anderen - waaronder
veel hervormden - vonden de schoolkwestie onbelangrijk.

c.  Doelstellingen van de A.R. P.

De anti-revolutionairen in het Land van Heusden en Altena vonden
de landelijke verkiezingen belangrijk, omdat men eventueel door middel
van een nationale wetgeving de rol van de overheid, die een liberale
levensbeschou,zing had, kon terugdringen. Alen wilde zich bevrijden
van opgelegde beperkingen en banden die als knellend werden ervaren.

1. Lipschits ziet deze ontwikkeling als een emancipatieproces der kleine
luyden, begonnen bij de Afscheiding. 188 Wel is het zo, dat ook een deel
van de plattelandselite erbij betrokken was. De beweging was breder
dan de naam -kleine luyden- suggereert. Het was het verzet ran een
traditionele plattelandsbevolking onder het vaandel van een godsdien-

stige opleving.
De liberalen werden enan beschuldigd, geen oplossing te hebben

roor de ontstane crisis in de jaren zeventig. Er was een hoge werkeloos-
heid onder de landbouwarbeiders. 189 In 1888 noemde De Protesta„tsche
Noordbrabaitter de volgende grieven ten opzichte van de liberalen. 1.
Het censuskiesrecht was te behoudend. Uitbreiding van het aantal
kiezers was nodig.2. De overheidsinvloed moest beperkt worden. Alen
verwees naar de vaccinatiedwang en de bedeling, die een zaak ,·an de
kerk moest blij,en. 3. De universiteiten zvaren k\veekplaatsen van on-
geloof en modernisme, wat het secularisatieproces bevorderde. 190 4
Het landsbestuur zou een "aan verkwisting grenzende overdadigheid

8'  j    De    Drie     Prorincien. 15 oktober  en   1   no;ember   1884.   Baron   De  Geer  ,·an  Jutphaas  ,<as

hoogleraar in Utrecht en opsteller van het eerste concept-adres van de Aprilbeweging. Zie Abma,
Geloof en politiek in Friesland,  281.
188) Lipschits, Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. 1, De protestants-
christelijke stroming tot 1940, 29.
'89) De Protestantsche Noordbrabanter. 29 november  1884.
'w) t.a.p., 18 februari 1888.
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ten toon spreiden". Hierdoor werd de tegenstelling tussen arm en rijk
nog schriller, waardoor een geest van verzet ontstond. '91 De meerstan-

denstructuur, al aanwezig in de Afscheiding, werd in de A.R. P. voort-

gezet.

Volgens hoofdonderwijzer  J. H. Blacqui6re in Genderen moest  de
A. R.P. de rol van het Oranjehuis overnemen, nu dat Huis dreigde uit
te sterven (in 1888). De partij moest het verbond tussen God en Neder-
land nieuw leven inblazen. 192 Hij vergeleek de A.R. P.  met het leger

van Israel voor Jericho en de liberalen met de Kanaiinieten. 193 De

confessionalisering van de samenleving stond dus voorop.
Zeker de kleine dorpsgemeenschap moest geconfessionaliseerd

worden. Men streefde naar: 1. de zondagsheiliging 2. de invoering van
het ambtsgebed in gemeenteraadsvergaderingen 3. het afschaffen van
de kermis.

Vooral de liberalen in Gorinchem werden aangevallen, die de zondag
ontheiligden door publieke vermakelijkheden te organiseren. 194 Men
liet in  1886 de landbouwtentoonstelling op zondag doorgaan. Kroegen
en speelhuizen waren tot twee uur 's nachts open en de "grote lui
vierden feest in de Doelen. 195 De "zucht tot genot en bedwelming" zou
"den lust tot den arbeid verbannen. De invloed van sterke drank ver-
oorzaakte baldadigheden. Een puriteinse levensstij 1 verhoogde zeden en
welvaart. De zondagsrust zou de nijverheid en handel bevorderen,
omdat de arbeider dan "fris, opgewekt en krachtig" zou blijven. De
zondagsheiliging perkte de overdreven concurrentiezucht in. De con-
currentie zag men als een groot kwaad, omdat mensen ondergeschikt
werden gemaakt aan het kapitalisme. 196

Sommige gemeenten wilden in  1886 de postbestelling op zondag af-
schaffen. Op 20 januari 1886 besloot de gemeenteraad van Eethen,
hiertoe over te gaan. Ook in Dussen, De Werken-Sleeuwijk en

197

Werkendam was dit streven aanwezig, hoewel succes soms uitbleef. In

19') t.a.P., 3 maart 1888.
192

3 t.a.p., 9 februari   1889.

19') t.a.p., 16 februari 1889.
194)  t.a.P.' 11 september  1886.
195

) t.a.p., 18 september  1886.
'96) t.a.P.' 22 augustus 1885
i97) t.a.P.' 30 januari 1886.
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Genderen hadden 183 personen zich aangemeld,  die geen post meer op
zondag wilden ontvangen. 198

In latere jaren kwam de sluiting van de herbergen op zondag aan de
orde, bijvoorbeeld in Wij k en Aalburg op initiatief Ian de hervormde

199kerkeraden. De gemeenteraad besloot met vier tegen drie stemmen,

het verzoek niet in te willigen. Men wilde de belangen van de handel
niet schaden. In het begin van de twintigste eeuw werd de zondagshei-
liging vrijwel overal aan strenge banden gelegd. Er was dus duidelijk
sprake van een proces van puritanisering van het openbare leven.

Dit bleek ook bij de invoering van het ambtsgebed, wat in  1898 in
Werkendam gebeurde,  toen  de  A.R. P. de meerderheid kreeg  in  de
raad. 200 De heren D. Pieck, J. Visser, G. van Oord en H. Gay moti-
veerden hun besluit, door te wijzen op de voorraderen die zich ook niet
hadden geschaamd God te vrezen. 201 Bovendien \ras de overheid een
"dienaresse Gods".  In  1898 werd in Almkerk het ambtsgebed eveneens

ingevoerd en later in andere gemeenten.
202

De  kermis  werd in  1866 in Aleeuwen afgeschaft,  toen er zich  stor-
men en ziekten voordeden, In 1892 werd in Dussen geen kermis gehou-
den  vanwege de cholera  en  een  ramp. 201  in 1893 besloot  de  raad  van
Almkerk straatmuzikanten en liedjeszangers ten strengste te weren
tijdens een markt. 204

In het overwegend katholieke Heusden vroeg de kerkeraad van de
Gereformeerde Kerk de burgemeester, de kermis op zondag zo te laten

plaatsvinden dat de erediensten er niet onder leden, overigens zonder
205

succes. De Yrije Gereformeerde Gemeente in Heusden hield tijdens

de kermisweek elke arond godsdienstoefeningen ter verootmoediging
tegenover God. 206

De schrijver van een ingezonden brief vroeg, of bij intrede van een
predikant de herbergen op zondag niet gesloten moesten worden, omdat

bij de zogenaamde "domineeskermis" dikir·ijls zwelgpartijen en drinkge-

'98)  t.a.p., 24 april 1886, Vieuusblad,  13 februari en 6 juli  1887.
199

3 De   Protestantsche   Noordbrabanter.   23   mei    1896.
2°0) rieuu·sblad, 27 november 1898.
201)  t.a.P·'  7 mei  1898.  Van ()ord en \'isser waren afgesc heiden,  Ga,· en Pieck dolerend
202

) De  Protestantsche  Noordbrabanter.  5  maart  1898.  Het  raadsbesluit  werd  met acht tegen  twee
stemmen aanvaard.
203) t.a.p., 10 september 1892.
204 ) t.a.p., 23 september 1893.
205 ) t.a.p., 22 april 1899.
2061  t.a.P., 15 april 1893.
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lagen ontstonden. Kermissen gaven aanleiding tot verspilling en los-207

bandigheid. Men moest zich juist tot God verootmoedigen, want Hij
zond zijn oordelen om tot inkeer te komen. Daarom moesten dank- en
bededagen de kermis vervangen. 208 Het liberale Nieuit,sblad vond ech-
ter dat de kermis een volksfeest was, dat wel voor verbetering vatbaar
was maar niet moest worden afgeschaft.

209

De samenleving in het Land van Heusden en Altena kwam zo steeds
meer in de ban van de puritanisering van het openbare leven. Beinvloed
door de Afscheiding en de confessionalisering van de Hervormde KerA
zette zich een proces van geestelijke verdieping door, dat de wind in de
zeilen kreeg door: 1. Een voortgaande democratisering in kerk en sa-
menleving. De gewijzigde reglementen en een nieuwe wetgeving gaven
een ded van de plattelandsbevolking meer mogelijkheden tot inspraak.
2. Een economische crisis, ontstaan in de jaren zeventig, bevorderde
een nieuw religieus rdveil. 3. De geYsoleerde agrarische plattelandssa-
menleving bleef voortbestaan. De religie behield er haar centrale
plaats. 4. Als reactie op de moderne tijdgeest ontstonden landelijke
organisaties, die de identiteit van de orthodoxe gelovigen versterkten.

d. Landelijke ontwikkelingen bevorderden regionale en locale partijvor-
ming

In 1879 smeedde A. Kuyper de reeds bestaande A. R.-kiesvereniging-
en samen tot de eerste moderne partij in Nederland, aldus J. van
Putten. 210 Eerderis beschreven, dat door de contacten tussen mr. A. F.
de Savornin Lohman en A. den Dekker in het Land van Heusden en
Altena vanaf  1879 een regionale organisatie ontstond.

Door de grondwetswijziging van 1887 werd het aantal kiezers aan-
zienlijk uitgebreid. Het kabinet J. Heemskerk bracht het percentage
kiesgerechtigden van 6,4 naar 13,9%. Hiervan profiteerden de confes-
sionelen, want hun aanhang bestond voor een groot deel uit kleine
luyden. Juist in plaatsen waar veel afgescheidenen woonden, werden

211

20,) t.a.p.,29 februari  1896. De ingezonden brief werd geschreven naar aanleiding van de intrede
van ds. B. Aloorrees in Babylonienbroek.
208) De Drie   Provincitn, 9 november  1888.  De  kermis  in  Gorinchem  werd  bekritiseerd.
m) Nieuu,sblad, 10 maart 1883.
210) Van Putten, Politieke stromingen, 170.
z")  Minderaa, De politieke ontwikkeling in Nederland 1887-1914,  in A.G. N., XIII, 432-433;
Kossmann,  De lage landen 1 780-1940,  260.
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anti-revolutionaire kiesverenigingen opgericht, bij voorbeeld in Wer-
kendam en De Werken-Sleeuwijk. 212 Zowel in Werkendam als Sleeu-

wijk was men bezig met de stichting van christelijke scholen.
In de partijvorming waren vooral predikanten, onderwijzers en geze-

ten boeren actief. Dit bleek bij voorbeeld bij de oprichting van een
centrale kiesvereniging voor het nieuwe district Waalwijk. Ds. E.
Haan uit Genderen was daarbij de grote stimulator. 213 Verder waren
actief A. den Dekker en J. den Boer uit Nieuwendijk, G. Branderhorst

Johz. uit Genderen en J. Oerlemans uit Drongelen. Op een vergade-

ring, gehouden in het Regthuis in Meeuwen, koos men mr. P.C. 't
Hooft als lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van  1888.214

De uitbreiding van het kiesrecht in 1896 vergrootte wederom het
aantal kiezers. Nieurve kiesverenigingen werden opgericht in Andel215

en Nieuzvendijk. In het laatstgenoemde dorp werd terens een propa-

gandavereniging opgericht.In 1897 kregen enkele gemeenteraden  een
A. R. -meerderheid, waaronder Werkendam, De Werken-Sleeuwijk en
Almkerk. 216 Juist de afgescheidenen waren zeer actief betrokken bij de
organisatie, zoals onderwijzer J.H. BlacquiUre en landbouwer W. Bran-
derhorst Gz. uit Genderen, landbouwer W. van t Sant uit Sleeuwijk
en ds. W. Goedbloed, W.H. van Helden en P. Luteyn uit Nieuwen-
dijk. 217

Toch is het opvallend, dat in enkele dorpen zoals Genderen, Almkerk
en Nieuwendijk kiesverenigingen werden opgeheven na enige tijd en
later opnieuw werden opgericht. Een oorzaak was het voorstel in de
grondwetswijziging van 1887, de dubbele kiesdistricten te splitsen in
enkelvoudige. 218 De landdorpen Almkerk, Meeuwen, Eethen, Gende-

ren, Nieuwendijk werden ondergebracht in het nieuwe district Waal-
wijk, waar de katholieken de meerderheid vormden waardoor vanwege
het toenmalige districtenstelsel  de  A. R. -kandidaat nooit  kon  worden
gekozen. Deze situatie leidde tot apathie bij de anti-revolutionairen. 219

11:)   De   Protestantsche  Noordbrabanter,   17  december   1887
21'

j t.a.p., 12 november 1887
214)  Nimmblad, 29 februari 1888.
233 Minderaa, t.a.p., 435
m)  De Protestantsche Noordbrabanter, 9 januari  1897, 18 januari 1899.
217 ) Zie De Cast, De gereformeerden en de Antirevolutionaire Partij in het Land van Heus(len en
Altena.  in.laarboek l'OOr de geschiedenis van de Gere ormeerde Kerken in  A'ederland, jrg.  1  (1987 1.38.
2181 Oud, a.w., 151.
219

) De Protestantsche Noordbrabaitter. 5 november 1887
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220Ze noemden de indeling -grievend" en -,villekeurig". Een tweede
oorzaak \vas wellicht de houding van Kuyper en De Protestantsche

Noordbrabanter ten opzichte van het sociale vraagstuk in de jaren ne-
gentig, waardoor de elite tijdelijk afhaakte. In Genderen trad in 1893
het gehele bestuur af van  de  A. R. kiesvereniging en  in  1896 werd de
kiesvereniging zelfs ontbonden. 221

e. De hervormden en de A.R.P.

In het oosten van het Land van Heusden en Altena steunden enkele
hervormde predikanten   de   A. R. P.    Ds.   J. C. G. Gobius   de   Sart   uit

Wijk, een volgeling van Kohlbrugge, was betrokken bij de oprichting
van een kiesvereniging in 1897. Ook dr. G. Tjalma, vanaf 1892 her-
vormd predikant in \/een, was anti-revolutionair. Een aantal hervorm-

den volgden de beide predikanten in hun keus.
222

In Werkendam waren echter de tegenstellingen tussen hervormden

enerzijds en de afgescheidenen en dolerenden anderzijds groter gewor-
den, waardoor samenwerking  in  de  A. R. P. onmogelijk  was.   De  her-
vormde predikant G.J. van der Pol richtte er de Christelijk Historische
Bond op, die fel antidolerend en antipapistisch was. elijke lei-223 Land
ders waren J. Th. de Visser en A.W. Bronsveld. 224

Bovendien had de A.R. P. in Werkendam tegenstand geboden tegeno-
ver de overheersende positie  van de liberale elite,  die  in   1888  een
vrijzinnig-liberale kiesvereniging had opgericht met de naam Eendracht
maakt macht. Bestuurders waren J. van Tienhoven van den Bogaard en

Joh. van Ijzeren. De hervormde liberalen en christelijk-historischen
werkten samen om de anti-revolutionaire invloed tegen te gaan, wat
met  name in de schoolkwestie tot uiting kwam.  De A. R. P. wilde  het

schoolgeld voor de leerlingen van de openbare school verhogen. Toen in
1898 de A. R. P. de meerderheid van de raad kreeg,  vond de schoolgeld-
verhoging plaats, welk besluit door Gedeputeerde Staten werd vernie-
tigd vanwege de te geringe draagkracht van de armen.
220)  t.a.p., 13 februari en 29 mei  1889.
li )  t.a.p., 6 mei 1893. Het afgetreden bestuur bestond uit: W. Branderhorst Jz., A. van der Beek
jz., D. Branderhorst Az., J. C. van der Heuvel J.  Dz., W.M. Branderhorst Gz., L.  van der Beek.
Het nieuwe bestuur bestond uit J. Oerlemans te Drongelen, J.H. Blacqui6re en W. van Wijk Lz.
211

) t.a.p., 6 februari 1897.

8) Bestuursleden waren: Ds. G.J. van der Pol, W. Kieboom, C.A. Koonings, P.H. Oldemans en
C. de Boon
224'

) Lipschits, a.w., 39 e.v.
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f. Landelijke partijbelangen in botsing met streekbelangen

in de Provinciale Staten van Noord-Brabant werkten de liberalen en
de A. R.-gezinden samen om de streekbelangen te verdedigen. Dit hield
uiteraard verband met de minderheidspositie van de protestanten in
Noord-Brabant. Zo steunden de anti-revolutionairen in 1886 de verkie-

zing van de liberaal W. van Eeten uit Uitwijk.
Maar  in 1889 voerde  de  A. R. P. een krachtige propaganda  om  de

positie in de Provinciale Staten te versterken. Vooral ds. E. Haan uit
Genderen was hierbij actief. Volgens hem zouden de provinciale verkie-

zingen beslissen, of de Eerste Kamer de liberale meerderheid zou be-
225houden waardoor het kabinet Mackay in de problemen kon komen.

De verkiezingen brachten naast A. den Dekker mr. P.C. 't Hooft,
advocaat in 's-Hertogenbosch en na een herstemming landbouwer G.
Branderhorst uit Genderen in de Provinciale Staten. De liberaal W.
van Eeten nam ontslag, omdat hij meende de meerderheid van de kie-
zers  niet  meer te vertegenwoordigen.

De consensus tussen liberalen en anti-revolutionairen was verbroken

tot ongenoegen van A. den Dekker. Hij bleef lid van de Provinciale
Staten, maar verliet het bestuur van de centrale kiesvereniging.

In 1893 wonnen de liberalen hun twee zetels weer terug, die toen
werden bezet door J.J. van Tienhoven van den Bogaard, burgemeester
van  Werkendam  en  P. L. Honcoop, burgemeester van Heusden.  G.
Branderhorst vervulde de ene A. R.-zetel.  In 1895 raadde De Protestant-
sche Noordbrabanter zijn kiezers aan, de aftredende leden te kiezen. De

consensus tussen liberalen en anti-revolutionairen was weer hersteld.
Beide partijen zouden samen de streekbelangen op provinciaal niveau

verdedigen.
226

De A. R. P.  in de regio was op nationaal niveau voor de samenwerking
met de katholieken en volgde de officiele partijlijn. Samenwerking was
geboden om de ontkerstening tegen te gaan. Het coalitiekabinet227

Mackay, gevormd na de verkiezingsoverwinning van de confessionelen
in 1888, werd gesteund. 228 In 1897 was die geneigdheid tot samenwer-

king nog steeds aanwezig, want De Protestantsche Noordbrabanter con-

32') De Protestantsche Noordbrabanter, 11 mei 1889.
226 j t.a.p., It mei 1895.
217

1 t.a.p.,24 december 1884.
Ils

3 Kossmann, a.w., 260.
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stateerde spijtig, dat de vorming van een "christelijke regering" onmo-
gelijk was, omdat bij de laatste verkiezingen het anticlericalisme had

1 229
gezegeviera.

§ 6.  De strijd van De Drie Prorinciaz en De Protestantsche Noordbraban-
ter tegen de ontkerstening

a. Wording en doelstellingen

In het najaar van 1878 sloot een deel van de kieine pers zich aan bij
het Centraal Comitd van de A.R.P. 230 Een jaar daarna, in september
en oktober 1879 werd vanuit A.R.-kringen in 's- Hertogenbosch De
Protestantsche Noordbrabanter opgericht. Wellicht was Lohman daarbij
betrokken. Begonnen als lokaal blad werd het bij de derde jaargang een
anti-revolutionair weekblad voor de districten Gorinchem en Zevenber-
gen 'er:cheen niet niaandelijks, zoals J. Hemels vermeldt en231 Het %
had een oplage van omstreeks 2000 exemplaren. 232 De redactie bevond
zich in 's-Hertogenbosch en bestond onder meer uit Lohman en later J.
den Boer. Het werd uitgegeven bij H. Wuyster in Heusden. 233

De  A. R. P.  in  Gorinchem  richtte  het  weekblad De Drie Provincien
op, dat werd uitgegeven bij A. Sizoo Jz. Redacteur was P. Biesterveld,
die predikant was bij de Christelijke Gereformeerde Gemeente al-
daar. 234

In  Gorinchem was vanuit liberale kring  in   1872 de Niettive Gorin-
chen:se Courant opgericht, die ongeveer 1200 abonnee's had. 235 Tussen
beide bladen ontstond vanaf liet begin een felle polemiek. De Drie Pro-
vincien schreef in haar eerste nummer, te strijden tegen de beginselen
van de Franse Revolutie dat wil zeggen tegen die richting die de band
tussen God en de door hem geschapen mens losmaakt en Zijn "gezach

229)   De  Protestantsche  Noordbrabanter,   19 juni   1897.
2103  De Wilde en Smeenk,  /let rolk ten baat. De geschiedenis van de A. R.-partij.  86.
241

) De Protestantsche Noordbrabanter. 1 oktober 1904.

'") Hemels. Op die bres roor de pen. De strijd voor de klassieke persvrijheid, 687.
233 ) De Protestantsche Noordbrabanter, 24 oktober 1885. Agent in Gorinchem was boekhandelaar
J A. Visser
21.4

) De Drie Provinci#n, 4 mei 1888. Agenten van het blad waren: \\'. Groeneveld in Nieu\vendijk,
G. de Bok in Almkerk. A. Boll in Genderen, J. Colijn in Dussen, D. van Wijnen in Veen. J. \'an
Noorloos in Andel, S. Otto in Woudrichem, C. de Jong uit Sleeuwijk en C. Damen C7..   te
Werkendam. Ds. P. Biesterveld werd in 1894 hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in
Kampen en in 1902 hoogleraar aan de V. U. in Amsterdam.
21,3 Hemels, a. u'., 492.
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over den mensch loochent en knielt voor de openbaring van eigen Re-
de". De Nieuuy Gorinchemse Courant schreef hierop, dat ook de Franse
Revolutie een middel in Gods hand was geweest om het in vele opzich-
ten verdrukte en vertrapte volk een betere en gelukkiger toekomst te
geven. 86De Drie Provincien repliceerde, dat de beginselen van de Fran-
se Revolutie God hadden vervangen door de Rede.

237

Toen De Sta,tdaard op  16  september  1879 de  geboorte  van De Protes-

mntsche Noordbrabanter bekend maakte, werd tevens aangegeven waar-
tegen het nieun'e blad zou strijden. Ten eerste wilde het protesteren
tegen de gewetensdwang op welk gebied dan ook. Ten tweede werd
tegenover elke dwaling Gods Woord geplaatst. Men wilde de Bijbel niet
beperkt houden  tot het gezin, maar vandaar uit alle levensterreinen
bestrijken. Scheiding tussen -publiek en privaat leven' was onmogelijk.

De doorwerking van de Nederlands Israelgedachte was zichtbaar. Ten
derde sloot men zich in hoofdlijnen aan bij het A.R.-program. 288 Het
blad legde er de nadruk op, te strijden tegen de ontkerstening van het
Nederlandse  \·olk. 239 De huisraders  werd  afgeraden,  een   'god-loos
blad" als het Nieuu,s ran den Dag te lezen.

b. De reactie van de liberale heren

In het Land van Heusden en Altena bleef de reactie van de liberale
heren  niet  uit.  In 1881 verzochten enkele gezaghebbende  personen
aan L.J. Veerman te Heusden een nieuwsblad op te richten roor de
regio. Zo ontstond het Nieuu,sblad voor het Lind van Heusden en Altena,
de Lingstraat en de Bommelent,aard, dat irenisch-liberaal van karakter

240was.

Het Nieuit,sblad wilde niet schrijven voor een bepaalde "c6terie" of
partij en wenste strikt onpartijdig te blijven. 24' Het streefde naar een
neutrale en algemeen christelij ke opstelling. Volgens de redacteur-uit-
gever L.J Veerman was de kern ran de godsdienst:"geen dienstbaar-

236
3 De Drie Prorinciat. 4 mei !888, Stadsarchief Gorinchem; Xieuu·e Gorinchemse Courant, 6 mei

1888, Stadsarchief Gorinchem.
zip    De   Drie   Proi'incien,    1 1    mei   1888.
238

3 De Standaard, 16 september 1879.
239

) De  Protestantsche  Noordbrabanter, 30 januari  1892.
240

1 Huizenga, Honderd jaar  Land ran Heusden en Altena,   181-182.
241

  Nieuu'sblad.  24  september  1881.
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heid, maar liefde, blijde en reine geestdrift ' en Keen ' letter- of vormen-
dienst". 242 Met deze Iaatste opmerking zette het blad zich af tegen de
"starre orthodoxie" in hervormde en vooral afgescheiden kringen.

Het blad noemde degenen die tegen vaccinatied,vang waren "dzva-
zen-. Het middel was toch ook onder Gods leiding tot stand geko-
men. 243 Het vond de naam "anti-revolutionair onjuist, omdat men niet
moet genieten van de vrijheden die de revolutie de mensheid heeft
gebracht, als men tegen de revolutie is. Het wilde nadrukkelijk schei-
ding van kerkelijke en politieke zaken. 244 Kuyper werd aangevallen
omdat hij eerst leunde op de aristocratie, maar later de kleine luyden
naar de ogen zag. Kuyper zou al het mogelijke doen om de Hervormde
Kerk te ondermijnen. Het Nieuwsblad koos duidelijk voor de liberalen
en  tegen  de  A. R.P.245

c. De strijd tegen de geest der eeuw, enige aspecten

De christelijke pers had de kans, zijn lezers wekelijks te motiveren
en te stimuleren. Bovendien werd de mogelijkheid gegeven tot rationali-
sering en bewustwording van bepaalde gevoelens. Enkele regelmatig
terugherende onderwerpen waren:

1.   De antithese, geloof tegen ongeloof

In de opbouwfase was duidelijkheid vereist. Daarom werd de onfeil-
baarheid van de Bijbel voortdurend beklemtoond. 246 De tijd werd afge-
schilderd als een tijd van afval en ongeloof.

Het volgende gedicht, ontleend aan de predikant-dichter N. Beets,
illustreert dit:
Wat afvalt van den hoogen God, moet vallen.
Een zelfde schuld, eenzelfde lot voor allen.
't Gezin, 't Geslacht, het Volk, de Staat,
De kleinen en de grooten.
Verlaten wordt wat God verlaat,

141
) t.a.p., ll april 1894.

241) t.a.P., 11 augustus 1883.
244) t.a.P., 14 maart 1896.
:*,

j t.a.p.. 3 maart, 22 november, 2 mei 1888, 28 april 1894.

246) De Protestantsche Noordbrabanter, 31 maart 1888,25 april 1885.
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Wat God verstoot, verstooten.
Wel hoort men daaglijks stem op stem \veerklinken:
'Geen nood, nij redden 't zonder Hem",
maar die het zeggen-zinken". 247

2.    De  gerefonneerde  zede

Een eclit geloof moest getoetst kunnen worden aan de levenswandel.

Regelmatig werden de zonden van dronkenschap en modezucht bekriti-
seerd, omdat ze niet alleen het lichaam, maar ook de financiele positie
aantastten. De mode- en pronkzucht nerd zelfs een "t \eede kanker'
genoemd.  'Is er iets dwazer te bedenken dan ter wille van de mode zijn
kleed  af te  leggen en  een  ander te koopenD.' 248  In  1885 rond De Protes-

tantsche Noordbrabanter de levensstandaard te hoog voor velen, waardoor

christelijke deugden als soberheid en matigheid verdA·enen. 249 De tijd
werd vergeleken met de dagen van Noach, toen de genotzucht samen-
ging met afval van God. 25° Er was sprake van een collectieve schuld,
omdat het Nederlandse volk in zijn geheel schuldig was en daarom door
God zou worden gestraft met een nieuwe crisis. 251

De christelijke zede gaf zo een rationele fundering aan de agrarische
pre-industriele samenlez·ing en stemde overeen met het levensgevoel
van veel bewoners in het Land van Heusden en Altena. Er ging een
samenbindende invloed van uit en trok anderzijds een duidelijke

252scheidslijn tussen het eigene en het andere.

3.    ideologie  en  dagelijkse  praktijk

De rraag moet w·orden beantwoord, of de religieuze gedachten in het
dagelijks leven enigszins Herd gerealiseerd. Al.J. Wintle heeft bij \ oor-
beeld aangetoond, dat de gereformeerden in Zeeland in vergelijking met
andere kerkelijke gezindten een lager percentage onwettige kinderen
hadden. 253 Zoals is beschreven pasten de kerkeraden van de afgeschei-

24- j t.a.P.. 30 juni 1894: Beets. Airal C 18781 in. Dicht14'erken. l\', Leiden 7.1.. 134. Ds. ;\. Beets
was ethisch-her,·ormd. Zie De Jong,  Nederlandse Kerkgeschiedenis. 361.
m) t.a.P.,9 november  1894.
2.89

1 t. a.p., 10 oktober 1885.

) t.a.p., 30 juni 1894.
2il

1 t.a.p., 10 notember 1888 en 10 februari 1894

m) Schippers. De Gereformeerde Zede. 92.
2.

; \I intle, a. w., 243.
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denen strenge censuur toe bij overtreding van het zevende gebod, maar
ook hervormde herkeraden met een orthodoxe meerderheid gebruikten
pressiemiddelen. In Veen werden vanaf 1876 onechte kinderen in apar-
te diensten gedoopt. De sociale controle werd zo als d,vangmiddel ge-
bruikt. 254

Wintle schrijft, dat in Zeeland de gereformeerden een lagere alcohol-
255consumptie hadden dan andersdenkenden. In het Land van Heus-

den en Altena was de consumptie veel lager dan in katholieke woonge-
bieden. Kleine dorpen staken gunstig af ten opzichte van de grotere en
een toenemende puritanisering van orthodoxen blijkt duidelijk van in-
rloed  te  zijn.  ln  Almkerk ,vas omstreekt  1890 het drankgebruik  per
hoofd van de bevolking het laagst. Gegevens over Genderen ontbreken.
Daarna kiram Veen. In het westen werd meer gedronken, ter\vijl in
stadsgebieden de consumptie nog hoger lag. Dit blijkt uit de volgende
tabel:

Tabel 1 3: Dra,ikgebruik  in  liters  per  hoofd 19,1  de  bei·olki,ig onistreeks  1890  1256)

Almkerk 3,36 Heusden 19.05

Drongelen 4.47 \r.,al„ijA 14,36

Wijk en Aalburg 4.50 s-Hertc,genbosch 15.01
.,\ een 4,04 Gorinchem 15.58

Woudrichem 7,57 Rotterdam 16,39

Werkendam 9,17 Nederland 9.35

Een godsdienstige beinvloeding had dus duidelijke gevolgen voor het
dagelijkse leven.

4.  Een anti-individualistische maatschappijopvatti,ig

Het Nederlandse volk n·erd als een organisme gezien. De christelijke
pers keerde zich evenals Kuyper tegen de individualiserende richting,
dat wil zeggen dat "ieder op zichzelf sta en zich zelf helpe-, maar

257beklemtoonde juist de saamhorigheid. Dit betekende niet, dat men

234
3 Archief Her\·ormde Kerk, Handelingen kerkeraad Hen·ormde Gemeente \'een  1834-1876,6

oktober 1876, Streekarchivariaat Heusden.
25

) Wintle, a.u'., 243.

2'63   Meuu·sblad,  23  augustus  1890.
5  )    De   Drie   Proriii(:1212.27  juli   1888.
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streefde naar een  Kerkstaat.  In  1889 schreef De Protestantsche Noord-
brabanter. "Wij willen en kunnen niet terug naar een toestand toen
Kerk en Staat 66n waren. Toch moet de overheid God als haar hoofd
erkennen, maar op een andere wijze dan voorheen". 258 De calvinisti-
sche  geest  moet de Franse geest  zan revolutie verdringen, die tijdens

Napoleon een eind had gemaakt aan de zelfstandigheid van Neder-
land. 259 De christelijke pers wilde zo de "calvinistische grondtoon van
ons volkskarakter- nieu,  leven inblazen. Men pretendeerde nog steeds
de kern der natie te zijn. 26(1

Volgens J. Hendriks onderging het zelfbeeld van de afgescheidenen
na 1850 een verandering. Ze raakten ervan overtuigd de "kern der
natie" te zijn. Dit beeld had men echter al vanaf het begin van de
godsdienstige opleving; alleen kwam dat beeld door organisatie en chris-
telijke pers steeds meer naar roren. 261

5.    Het  anti-sentitisme  ajlgeit'eze,1

Naar aanleiding van cle Dreyfus-affaire in Frankrijk keerde  De Pro-
testailtsche Noordbrabanter /.ich tegen de jodenhaat. Het blad schreef.
hoe Fichte in 1762 de Juden in een kivaad daglicht stelde. Het ver,vees
naar Bilderdijk, die in een gedicht het oud en edel volk- toesprak, dat
"in  't onheil  zo gedwee. standz astig en vol moed" was. Het troostte met
de woorden -Gelc,oft niet, lijdend solk, dat Christenen u verachten, dat

·· 262hun gevoelig hart met u\ e ellende spot

6. De Savornin Lohi,zan en de Protestantsche Noordbrabanter

De kiesrechtkwestie bracht grote ,·erdeeldheid binnen de A. R. P.  en
leidde uiteindelijk tot een breuk. in 1892 diende J.P.R. Tak zan Pc,ort-
rliet een ont\\ erp tot irijziging \'an de kies\\,et in.  Toen naar aanleiding
ran een voor de regering onaam:iardbaar amendement de f eede Ka-
mer werd ontbonden, stonden de verkiezingen in het teken , an de strijd
tussen de Takkianen en Anti-takkianen. Kuyper steunde het wetsont-

IiI
3 De  Protestantsche  ,\'oordbrabanter.  6 juli   1889.

2"I t.a.p., 17 juni 1899.
m)  \'an  \Veringh.  Het  maatsc·happijbeehl ,·an  Abraham  Au.,per,  32.
161 i  Hemels, a. 11·..  209.
l6.

1 De   Protestailtsche   Noordbrabaliter.   3  juni   1899.
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werp, maar Lohman was tegen. Kuyper bestreed Lohman in De Staild-
aard en Lohman sloeg terug in het door hem geleide blad De Nederlmi-
der.263 Volgens Lohman was de steun van Kuyper in strijd met het door

de  A.R. P. beleden huismanskiesrecht, omdat  Tak het aantal kiezers
T·i Ide uitbreiden door verlaging van de financiele drempel. Kuyper wd-
de echter de kans grijpen om de kleine luyden meer invloed te Keren. 264
Vanaf 1894 vergaderden de A. R.-kamerleden in twee groepen, de Kuy-
perianen en Lohmannianen, I\·at in 1898 leidde tot de stichting van een
Vrij-Antirevolutionaire of Christelijk-Historische partij. 265

Omdat Lohman enige tijd redacteur was van De Protestantsclie
Noordbrabanter, is het zinvol na te gaan welke rol dit blad in de kies-
rechtkwestie heeft gespeeld. Waarschijnlijk is Lohman tot zijn benoe-
ming aan de V. U. te Amsterdam in 1884 redacteur geweest en volgde
daarna J.  den  Boer hem op. 266 Toch bleef Lohman nauwe banden
onderhouden met het blad, dat tegen het algemeen kiesrecht voor ge-
zinshoofden was, zoals De Standuard dat voorstond. Men zou dan te ved
letten op het recht der individuen in plaats van op het recht van over-

267heid en volk. Op  10 september  1892 plaatste De Protestantse   N oord-
brabanter een brief van Lohman, waarin deze zijn stellingname verde-
digde. Door de kiesrechtuitbreiding zou de invloed van de minder ge-
goeden wel toenemen, maar de meerderheid zou toch de liberale begin-
selen aanhangen. De materiale belangen zouden een steeds grotere rol
gaan spelen. waardoor de invloed van socialisme en materialisme groter
zou worden. Hij wilde de instelling van Kamers van Arbeid, die "rede-
lijke veranderingen moesten voorbereiden. Hij wilde wellicht een wat
meer organisch-corporatieve ordening van de maatschappij als alterna-
tief voor het individualistisch gerichte liberalisme en het collectivisme
van het staatssocialisme. Velen in Europa dachten in dezelfde richting,
onder wie reel katholieken, maar ook G. Groen van Prinsterer en A.
Kuyper. Lohman T·ilde echter de invioed van de lagere standen be-
perken.

268

w) Lipschits, a.u'., 32-33.
26+ i   a.u-.,  34
265

1 a.u'.,   3 5
266 3  huttorp, a. u'., 79.
26, 1 De Protesmntsche Noordbrabanter. 23 juli 1892.
2681  t.a.p., 10 september  1892; Van den Eerenbeemt, Tussen So'lla en Chanbdis koersend naar een
oiganische maatschappoleer. Ideeen in katholieke kring over corporatieve ordening v66r "Rerum
Novarum", 4-5, \'an den Eerenbeemt, Ideeen rond 1900,an katholieken in Nederland over een
reconstructie der maatschappij, in Sociale IVetenschappen, jrg.  13 (19701  no 4, 279-280.
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Door dit standpunt kwam De Protesta,itsche Noordbrabanter in con-
flict met De Standaard, die de kleine pers (in feite De Protestantsche

Noordbrabanter) zerweet de vuile was buiten te hangen. 269 C)p 29 okto-
ber 1892 herliaalde De Protestantsche Noordbrabanter het standpunt ran
Lohman. De groote massa" zou steeds meer bevrediging ver,vachten
van al haar behoeften en verlangens; de consumptiemaatschappij in het
rerschiet.

De Provinciale Noordhollandse Courant en Het Noorden vonden De
Protestantsche Noordbrabanter conservatief. Een zekere Aurelius uit270

het noorden schreef De Protestantsche Noordbrabanter dat het ontwerp-
Tak moest worden aangemomen, omdat ranwege de slechte sociale

omstandigheden de arbeiders  een stem moesten hebben. De democrati-
sche richting was beslist nodig om tot maatschappelijk herstel te ko-
men. 27' Maar De Protestantsche Noordbrabanter handhaafde het ingeno-
men standputit en schreef dat, terwijl Groen streed roor het Erangelie
en tegen de revolutie, Kuyper met de re,olutie streed voor het Alge-
meen Kiesrecht. 272 J. den Boer en A. den Dekker hadden waarschijn-

lijk dezelfde mening als Lohman.
Het Niettivsblad constateerde eveneens. dat A. Kuyper wilde sturen

in democratische richting. -IYie daarroor bang is - en die vrees is niet
ongegrond - stemme niet roor de volgelingen  , an Tak' schreef  het
liberale Nieuusblad. 273 Zo vonden de liberale en anti-revolutionaire
heren elkaar voor een moment. Ze wilden handhaving van de patriar-
chale maatschappij, r,aarbij   de   inrloed  van   het ,olk moest n,orden

beperkt. De rol van Lohman was hierbij van groot belang geweest
evenals die van De Protestantsche Noordbrabanter. Toch volgden niet alle
kiesverenigingen Lohman, want de A.R.-kiesvereniging in Sleeuwijk
stelde zich bij haar oprichting op het standpunt van A. Kuyper. En
ondanks de controverse Kuyper-Lohman bleef De Protestantsclie  Noord-
braba„ter antire,'olutionair.

269 )   De  Protestantsche   ,\'oordi,Tabanter. 25 oktober   1892.
2-01 t.a.p.. 22 april 1893.
17

i t. a.p., 19 november 1892.
1-1

; t.a.p., 21 april 1894.

11)   Nieuu'sblad, 7 april   1894.
274 )  Wintle, a.11'.,  290
2-5

) a. Ii'.,  291.
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§   7. Gee,1 overheidsinmengi,ig gmt'enst bij de kerkelijke annenzorg: over
an,zineesters  en  bedeelden,   bazen  en  arbeiders

a. De verhouding met de plaatselijke overheid

Volgens Wintle was de armenzorg in Nederland zeer ontwikkeld.

wat hoge hosten met zich meebracht. Dit leidde tot een verhoging van
de indirecte belastingen, waardoor de lonen stegen. De Nederlandse
industrie werd zo met hoge kosten geconfronteerd in vergelijking met
andere landen. 274

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de kerken een groot deel van de
kosten opbrachten. De gemeente financierde gemeentelijke instellin-
gen voor de armenzorg, die in sommige dorpen zoals Eethen aanwezig
waren. In tijden van grote armoede kregen de kerkelijke instellingen
soms een subsidie van de gemeente, die de nodige fundsen binnenkreeg
door middel r an de hoofdelijke omslag, een directe belasting. Omdat er
in het Land van Heusden eii Altena een arbeidersoverschot was, daal-
den de lonen eerder dan ze stegen.

In de eerste helft van de negentiende eeuw wilde de regering een
uniforme en nationale armenzorg opzetten onder burgerlijke leiding.
De kerken zagen dit streven als een inbreuk op hun aloude rechten.
Ook in het Land van Heusden en Altena kwamen botsingen voor tussen
kerkelijke gemeenten en de overheid.275

In 1838 hadden de armenkassen  in De Werken-Sleeuwijk  hoge
schulden, omdat het aantal armen voortdurend toenam. De burgemees-
ter en de assessoren wilden vanaf de preekstoel de inwoners laten
opwekken tot het geven van een ruime gift. maar de hervormde predi-
kant weigerde dit, omdat niets geregeld was over de besteding van de
giften. Hij wilde zonder overheidsinmenging volgens eigen geweten te
werk  gaan. 276  In 1846 weigerde de kerkeraad  van de Hervormde  Ge-
meente in Werkendam, inlichtingen te geven aan het gemeentebestuur
over de bedeling van de armen, hoewel het gemeentebestuur extra geld
beschikbaar had gesteld in verband met "de bijzondere ongelukkige
positie der arbeidersklasse". De burgemeester stopte toen met de subsi-
diering.  In de daarop volgende onderhandelingen schreef het kerkelijk

276
) Archief gemeente De Zierken c. a., Register van deliberatien of besluiten burgemeester en

assessoren t in;·. nr. 29, 20 januari 1838.
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college: ' Wij zijn een vrij en onafhankelijk college en onze betrekking
met de bedeelden is strikt vertrouwelijk". Tenslotte H'erd overeengeko-
men de extra subsidie in gezamelijk overleg te besteden. 277

In 1854 kwam er in Nederland een armemvet tot stand, die de
armenzorg in eerste instantie als een verant\\oordelijkheid zag zan de
kerkelijke en particuliere instellingen. Pas in geval van absolute onver
mijdelijkheid mocht de overheid iets doen. 278 Zo „·erd de greep van de

kerk op de arme bevolking versierigd. Soms leidde de nieu\ve regeling
tot problemen.

In   1866 z,eigerden burgemeester en wethouders van Eethen  een
uitkering te geven aan een inwoner van Veen, hoewel Genderen (beho-
rend bij de gemeente Eethen) zijn domicilie van onderstand was. De
gemeente Eethen Treigerde een uitkering, omdat het kerkelijk armbe-
stuur hem had ingesclireren. De Hervormde Gemeente in Genderen
gaf de man, die ziekelijk was, 40 cent per n eek. Zijn gezin bestond uit
zeven kinderen. Omdat het aantal armlastigen zeer hoog was, kon de
diakonie niet meer geven. Daarom gaf de burgemeester van Veen hem
elke  week f  1,-- als aanvulling,  maar wei roor rekening van Eethen,
wat tenslotte tot een conflict leidde. 279 De diakonieen ,vilden wel zelf-
standig blijven, maar hun financiele positie was soms zeer zwak.

Financiele redenen waren de oorzaak, dat de overheid maar al te
bereid was haar verzorgende taak af te stoten. Toen in 1854 de afge-
scheiden G. Schoonderman in Genderen zich erover beklaagde geen
bijstand te krijgen van zijn diaken, hoewel hij in een "zeer behoeftigen
en hulpbehoevenden toestand verkeerde", schreef de burgemeester aan
de kerkeraad van de Chr. Afgescheiden Gemeente aldaar, dat liefdadig-
heid toch "den pligt der kerk" was en dat door verwaarlozing \'an die
plicht de Staat en de burgerlijke gemeente ten onrechte taken kregen
toegescho\'en. Hij legde een verband tussen de bloei der kerk en de zorg
joor de armen. 280

Door het geven ran bijstand oefende de Kerk aantrekkingskracht uit
op sommige armen. Soms Hezen kerkeraden erop, dat "geen tijdelijke

2--) Archief gemeente Werkendam, Register van deliberatien of besluiten gemeenteraad 1839-
1847 (inv. nr. 481,23 februari 1846.
n 1 Van Loo, Dearmenzorg inde Noordelijke Nederianden 1770-1854, in A.(I.X., X, 421.
2'91 Archief gemeente Veen, Register van correspondentie burgemeester 1827-1870 Cin;. nr. 4 3,  3
januari 1867.
2803 Archief gemeente Eethen c.a., Rgister ,·an correspondentie burgemeester  en  wethouders
1853-1857, 1 mei 1854.
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belangen" het motief mochten zijn van de overgang naar een andere
kerk. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Heusden, waar enkele katholieken
hervormd \verden. 281

b. Tussen \val en schip: reel armen gedupeerd

De wet op het domicilie van onderstand van 28 november 1818 had
grote gevolgen voor veel behoeftigen in het Land van Heusden en Alte-
na. Toen werd er bepaald dat de gemeente "in \velke een behoeftige in

282den algemeenen onderstand deelen han" die van zijn geboorte is.
Deze regeling gaf veel aanleiding tot veel verwarring. Uit talrijke voor-
beelden blijkt, dat armbesturen niet geneigd waren bijstand te geven
aan elderswonenden.

In 1839 weigerde het armbestuur van Uitwijk een arbeider te bede-
len die in Sleeuwijk woonde. De hervormde predikant ds. I. van Duu-
ren uit Sleeuwijk vroeg het classisbestuur wie nu bijstand moest geven,
omdat de betreffende persoon niet in het bevolkingsregister stond. Der-
gelijke procedures leidden uiteraard tot uitstel van de bijstandsbetaling
in hulpbehoevende omstandigheden. 283  In 1831 ontstond een conflict
tussen de diakonie van Sleeuwijk en die van Werkendam over de bede-
ling van een weduwvrouw. De gouverneur besliste uiteindelijk dat de

284diakonie van Woudrichem verantwoordelijk was.
Burgemeester Boil van Eethen schreef in  1864 een brief aan  de

aartsbisschop van Utrecht, monseigneur Johannes Zwijsen, waarin hij
zich verwonderd afvroeg waarom de Rooms-Katholieke kerk in 's-Her-
togenbosch geen bijstand gaf aan C. van der Aa, geboren in Heesbeen
en van katholieke afkomst, maar nu wonend in 's-Hertogenbosch. Fiet
antwoord was dat men alleen bijstand gaf aan personen geboren in
' 285s-Hertogenbosch, wat overeenkomstig de wet was. Maar Van der Aa
viel wel tussen zval en schip door de verwarrende wetgeving van 1818.

m j  Archief Her,ormde Kerk. Acta kerkeraad Hervormde Gemeente Heusden 1808-1871 (inv. nr.
6), 5 januari 1838.
282)  Melief, Destrod omdearmenzoig in Nederland/795-1854,108.
m, Archief Her,·ormde kerk, Ingekomen brier·en classis Heusden 1816-1850 (inv. nr. 74j, 18
september 1839.
184, Archief Hervormde Gemeente SleeuA·ijk, Actenboek kerkeraad 1779-1905. I februari 1831.
28 ) Archief gemeente Eethen c.a., Register van correspondentie burgemeester en  ethouders
1857-1872, 20 september 1864.
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c. Kerkelijke armenzorg als middel tot sociale controle

Al eerder is beschreven, dat de normen roor het geven van bijstand in
menige kerk strenger werden in de loop van de negentiende eeuw. Zo
lette men steeds meer op regelmatig kerkbezoek en ethisch gedrag, wat
mede werd veroorzaakt door de geringe middelen en de ovenloed aan
armen.  De  kans om  uit de kerkelijke  boot  te vallen werd hierdoor
groter, met name in grote plaatsen.

Toch kon de kerk hierdoor regulerend optreden en kreeg ze meer
invloed. hoewel ze andere taken was kwijtgeraakt. Zo verdween in de
jaren dertig voor een groot deel de kerkelijke huwelijkssluiting in de
Hervormde Gemeenten. \'ia de bedeling oefende de kerk zelfs in\ loed

uit op de keuze van het werk.  De kerkeraad van de Her\'ormde Ge-
meente in Werkendam bepaalde  in  1838,  dat geen bedeling meer zou
worden gegeven aan meisjes die op de Welplaat gingen werken, omdat
daar de bandeloosheid hoogtij vierde Al drie meisjes die er werkten,

Agren bevallen van een onecht kind. 286 Zeker de Herrormde Gemeen-
ten, waar de mogelijkheden tot tuchtuitoefening gering \\,aren, konden
door middel van de bedeling een sociale controle uitoefenen.

In de jaren veertig moest op de bedeling worden bezuinigd \'anwege
een flinke toename van de hulpbehoevenden. Soms  ·erd de vergoeding
voor het onderwijs aan armen ingetrokken, omdat hun kinderen 's zo-
mers op het land werkten. De lijsten van de bedeelden werden287

regelmatig herzien en uitkeringen werden soms verlaagd. In 1848 kn'a-
men uitkeringen voor ran f 0,50 per week. De toename van bedeelden
betrof vrij\vel alle gemeenten: waaronder Veen, Andel, Giessen, Rijs-
wijk en Genderen. in Heusden waren de rekeningen van de diakonie
van 1821 tot 1839 ieder jaar gestegen. 288

In  Sleeu\vijk \vas dezelfde tendens zichtbaar. 289 In Werkendam
sprak men in 1846 \ an een opmerkelijke toename in de laatste jaren. 290

2843 Gemeente-archiel'A'erkendam. Archief Her\·ormde Gemeente \\'erkendam, Acta kerkeraad
1801-1887. 6 maart 1838.
28

i Archief Hervormde Kerk,  Register ;an correspondentie classis Heusden  1845-1854 <im·. nr
120), 13 juli 1852. Het diakonaal armbestuur ian Almkerk „eigerde sedert 1 januari 1850 f 25
per jaar uit te betalen ,·oor het onderwijs aan 'armenkinderen '
2881  Archief Hervormde kerk, Acta kerkeraad lier\·ormde Gemeente Heusden 1808-1871 (im'. nr.
62 17 april 1840.
289

3 Archief Her\ormde Gemeente Slee u \,ijk, Actenboek kerkeraad 1779-1905, 19 december
1848.
2(.1

1 Archief gemeente \\'erkendam. Acta kerkeraad Hervormde Gemeente 1801-1887, april
1846.
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d. Een nieuwe crisis in de laatste decennia van de negentiende eeun

Een nieuwe crisis, begonnen omstreeks 1879, bracht sommige diako-
nieen weer in financiele problemen, vooral in de jaren negentig. In
Werkendam werd in 1895 de bedeling zelfs een tijd gestaakt.291 In 1891
namen de bezuinigingen toe. Samenwerking met de overheid was zo nu
en dan geboden.

Door middel van de pers kwamen gevallen aan het licht van op straat
gezette personen of gezinnen die als gevolg van wanbetaling maanden
lang onder een rieten scherm of in een schuur woonden. In 1892 en
1893 vroren mensen dood en De Protestantsche Noordbrabanter schreef
over "armzalige hutten der armen waar de winterse kou doorwoei". 292

Om de diakonale kassen aan te vullen, collecteerden diakenen langs
de huizen. Rijke particulieren gaven belangrijke bedragen aan het ar-
menfonds en jongedochtersverenigingen maakten kleren die aan veel
gezinnen tijdens het Kerstfeest werden uitgereikt. In strenge winters
werden bijzondere commissies van onderstand opgericht, bijvoorbeeld
in Andel en Wijk in 1886. De gevallen van bedelarij namen toe evenals
het zogenaamde Nieuwjaarswensen. Geconcludeerd moet worden dat,
hoewel de kerken een belangrijke rol speelden in de bedeling der ar-
men, de nood slechts ten dele werd gelenigd.

e. De houding van de pers tegenover de sociale kwestie

Volgens  C.H.E.  de  Wit en anderen  werd de sociale kwestie  voor
1870 niet voldoende onderkend. 293 Dit kwam onder meer, omdat er
voor 1870 weinig te bespeuren was van stakingen onder de arbeiders. 294
Het Land van Heusden en Altena was hierop geen uitzondering. Wei
waren er enkele uitingen van onvrede in de jaren dertig en veertig,
zoals eerder is beschreven. Ds. Meerburg keerde zich tegen de soms
asociale houding van de werkgmers.

In het Land van Heusden en Altena droeg de De Protestantsche
Noordbrabauter in belangrijke mate bij tot de bewustwording van het

291
3 Archief gemeente Werkendam, Acta kerkeraad Hervormde Gemeente  1887  e.5. 19 maart

1895.
292

3 De   Protestantsche   Noordbrabanter,   4  februari   1893.
M.

) De Wit, Thorbecke, staatsman en historicus, 160.
294

3 Lijphart. I erzuiling, paci ica,ie en kentering in de Nederlandse politiek, 103.
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sociale vraagstuk. Naar aanleiding  van  de  in 1879 begonnen crisis
schreef het blad, dat de druk voor de arbeidende klasse het grootst was,
omdat de regel gold "geen werk, geen brood". 295 In 1883 schreef het,
dat de arbeider geen machine mocht worden. Daarom werd de zondags-
rust aanbevolen. Het  schreef  in 1889, zelfs te begrijpen  dat  een296

arbeider door de slechte omstandigheden "bijna" socialist zou
worden. 297

Aan de andere kant vond het blad, dat veel eisen van arbeiders
overdreven waren. "De schreeuwer begeert voor zich recht alleen". Dit
zou ten koste gaan van de neringdoenden en de landbouwers. 298 Het

beschuldigde veel arbeiders ervan, in de vette jaren "weelderig, pronk-
ziek en verkwistend" te zijn geworden. 299 De meerstandenstructuur
van de A.R.P. heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de ambivalente hou-
ding van De Protestantsche   Noordbrabanter.

Het Christelijk-Sociaal Congres van 1891, bijeengeroepen door A.

Kuyper en georganiseerd  door  de  A. R. P. en Patrimonium, had grote
invloed op de berichtgeving in De Protestantsche Noordbrabanter en De
Drie  Provinciai. 300

Het eerstgenoemde blad schreef, dat de aanwezigheid van tiendui-
zenden armen tegenover de bezitters van enorme kapitalen streed met
Gods bedoelingen. Christelijke liefdadigheid bracht geen structurele
oplossingen. 30' Een "buitenman" schreef, dat de sociale tegenstellingen
de laatste vijfig jaren groter waren geworden.  Er had accumulatie van
hapitaal plaatsgevonden in de agrarische sector. 302 Het klaagde de
werkgevers aan, die trouwe arbeiders als onbruikbare machines afdank-
ten. 303 Werkverschaffing moest een plicht zijn en geen gunst. Bezitters
moesten zich als "rentmeesters" gedragen en niet als "absolute eige-
naars". 304

De Drie Provi,ici#,1 nam als uitgangspunt voor de sociale kwestie: de

Alozaische wetgeving. De Staat moest optreden als beschermer \an  de

295 )   De   Protestantsche  Noordbrabanter,   19  september  1885.
2961 t.a.p 11 juli 1883.
29

) t.a.p., 24 augustus 1889.

298) t.a.P.. 24 oktober 1885.

299) t.a.P.. 17 oktober 1885.

300) ran Tijn, De sociale bewegingen van 1888 tot ca. 1895, in A.(;. \'. XIII. 300.
lot

) De   Protestantsche   Noordbrabanter.   31   oktober   1891
302

) t.a.p., 5 december  1891.

101) t.a.p., 24 april 1897
)04

j t.a.p. 10 maart 1894.
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zwakkeren tegenover de macht van het kapitaal. Het blad bekritiseerde
het feit, dat 7/12 van Frieslands goede grond in handen was van bezit-
ters wonend buiten de provincie. 305

Het is duidelijk, dat een landelijke orientatie de beide christelijke
bladen bracht tot een zo principiele stellingname. Deze orientatie was
mogelijk, omdat het om godsdienstige argumenten ging. Het beroep op
de Bijbel maakte deze herbezinning op het sociale vraagstuk aan-
vaardbaar. In het Nieuwsblad was die voortdurende aandacht veel min-
der  aanwezig.   In 1902 bracht  het  blad  in een hoofdartikel het sociale
vraagstuk onder de aandacht. Het maakte onderscheid tussen natuurlij-
he armoede, veroorzaakt door ouderdom en ziekte, en onnatuurlijke
armoede van bedelaars en landlopers, die te lui waren om te werken en
dus gestraft moesten worden. 306

f. Organisatie en confrontatie

In  1876 werd door Klaas Kater en anderen een verbond opgericht om
de arbeiders niet te doen vervreemden van kerk, gezin en samenleving.
Het nieuwe Nederlandsche Werklieden-Verbond, genaamd Patrimoni-
um, wilde de verkeerde sociale verhoudingen bestrijden door de samen-
leving te herkerstenen, aldus Th. van Tijn. 307 In 1886 werd in het
Land van Heusden en Altena een eerste afdeling opgericht van Patri-
monium. Klaas Kater zei op de oprichtingsvergadering, dat de verschil-
lende standen in onderlinge harmonie moesten samenleven. Hij protes-
teerde tegen de toenemende revolutiegeest en hield een pleidooi voor
christelijke beginselen. 308

In 1893 ontstond er een afdeling voor Heusden en omgeving, waar-
van ds. W. Laatsman de voorzitter was. 309 Het initiatief kwam van
afgescheidenen, toen gereformeerden genoemd. Het bestuur werd op-
gedragen, een werkverschaffing in het leven te roepen. Ook zou het

105) De Drie Provincial, 25 september 1891.
106)   Nieuu,sblad,   I  oktober  1902.
'07)  Van Tijn, De sociale bewegingen van  1876 tot  1887,  in  A. G. N.,  XIII,  92-93.
M)   De   Protestantsche  Noordbrabanter, 4 september  1886.   B.   Kruithof noemt  geen  afdelingen  van
Patrimonium in Noord-Brabant in zijn overzicht over de jaren 1886-1896, dat dus onvolledig is.
Zie Stuurman, a.w., 157.
*-) Overige bestuursleden waren: S. Boil, Genderen, Van der Beek, Drongelen, J. Verdoorn,
Heesbeen, K. van Rijswijk, Nederhemert. J Verbeek, Heusden, Tieleman, Wijk en Aalburg,
secretaris  was G. Kamerman.
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loontarief van de arbeiders in de regio worden onderzocht en een opge-
richt ziekenfonds \verd gesteund. Men streefde naar arbeiderspensioe-
nen. Deze gedachten werd vooral door enkele predikanten en onderivij-
zers vertolkt, maar hun idealen botsten meestal op de onwil van de
welgestelde heren. \'ooral landeigenaars en bazen.

In de jaren negentig kwamen er initiatieven van enkele artsen tot het
oprichten ran onderlinge ziekenfondsen, bij voorbeeld in Woudrichem
en in het oosten van het gebied.

In 1884 werd een \\erkliedenvereniging opgericht in Werkendam eii
omgeving onder beschermheerschap van de liberale burgemeester j.J.
van Tienhoven van den Bogaard. Een van de motieven voor de op-310

richting,vas het voorkomen van socialistische voelingen, aldus de late-
re beschermheer joh. ran Ijzeren in 1899.31' De hulp aan de arbeiders
werd door de elite georganiseerd en had een patriarchaal karakter.

De betrekkelijke geisoleerdheid van het gebied, waardoor er weinig
contacten met de buitenwereld waren en de nog steeds agrarisch-am-
bachtelijke samenleving droegen bij tot afwezigheid van sociale onrust.

Toch waren er hier en claar uitingen van sociale onvrede. In Woudri-
chem  eigende de gemeente  zich  in  1877 het visrecht toe, waardoor de
rechten van de vissers werden beperkt. Bovendien moest alle gevangen
vis in het openbaar worden verkocht en 10% van de opbrengst moest
aan de gemeente worden afgestaan, wat eerder 5% was geweest. Er
ontstond massaal verzet en een detachement infanterie moest het op-
roer beteugelen. In 1892 werd de verordening ingetrokken. Oorzaak
van de onrust was de aantasting van eeuwenoude vissersrechten. 312

De Protestantsche Noordbra/witter constateerde, dat de arbeiders in de
jaren tachtig meer zelfbewust waren geworden in vergelijking met veer-
tig jaar geleden.  toen  er nog sprake was van een "bijna slaafse onder-

werping", die werd bevorderd door de christelijke leer, aldus het
blad. 313 Het is heel opvallend, dat in Genderen een groepje arbeiders
zelf een afdeling van Patrimonium oprichtten. 3 14 De houding van  De
Protesmntsche Noordbrabanter en van de afdeling Heusden van Patri,no-
nium hebben ongetwijfeld invloed uitgeoefend op dit initiatief. Ook de

'103  Nieuwsblad,  13 juli  1892.  In  1884 telde de vereniging 56 leden,  in  1892 220 leden.
311

) t.a.p., 7 januari 1899.

112   'an Straten, "Vischoproer"  maakte  Woerkum tot bezet gebied, in Nieuwsblad,  11  december
1986.
31J

) De  Protestantsche  Nioordbrabanter, 21 december  1889
314) t.a.P., 16 juni 1894.
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harde opstelling van enkele boeren was van invloed. Zo hadden enkele
boeren het grasland tussen berm en sloot, waar volgens de traditie de
armen hun vee lieten grazen, bij hun land getrokken. Ondanks protes-
ten werd de beslissing niet teruggedraaid en de protesterende arbeiders
werden ontslagen.

315

Ook kivamen gevallen voor van gedwongen n·inkelnering. waarbij
bazen pressie uitoefenden op hun arbeiders om hun loon in de wintel
van de patroon te besteden.  In 1888 ontsloeg een baas een arbeider die
dit niet deed, omdat hij elders goedkoper kon inkopen en omdat hij
schulden moest aflossen. 316

De arbeiders werden zelfbewuster en durfden eisen te stellen. In
1899 vroegen 40 griendwerkers om meer loon voor hun zware arbeid in
de Biesbosch. De houtbazen, waaronder D.C. Hakkers, G. van Oord
(A.R. ), K. de Boon (C.H.) en C.H.Bogers (liberaal) wezen de eisen af.
Nu hadden de griendwerkers een hard leven zonder confort. Weken-
lang woonden ze in keten, waar de wind door blies en waarvan het dak
lekte. 317

De maatschappelijke tweedeling kwam soms tot uiting in de kerk.
Door de verhuring van de zitplaatsen had de elite de beste banken en
soms werden de prijzen opgedreven om de arbeiders te laten voelen
waar ze stonden. In overvolle kerken met te weinig plaatsruimte was er
voor de armen nauwelijks ruimte. Zo werd in de Hervormde Gemeen-
te in Werkendam een aantal vrije plaatsen voortaan verhuurd, waarop
een adres werd ingediend voor ruim 180 plaatsen extra ten bate van de
armen. Men ging er niet op in. 318

Het gevolg was dat in sommige dorpen arbeiders buiten de samenle-
ving kwamen te staan, wat zichtbaar werd in onmaatschappelijk
gedrag.

Groepen sociaal vervreemden brachten hier en daar onrust te weeg,
vooral in de jaren negentig. In Wijk werden in 1892 bij enkele ingezete-
nen de ruiten ingegooid. De marechaussee uit Heusden herstelde de
orde. 319 In 1898 vonden in Werkendam veel ongeregeldheden plaats,
zodat op Pinkstermaandag de herbergen 's-middags werden gesloten.

.: j Blacqui re, Boeren ran KleWog, 16-17.
"6) De Protestantsche Noordbrabanter, 7 juli 1888. De baas n·as een antiresolutionair.

117) Nieuwsblad. 20 september 1899.
'18) t.a.P.' 13 december 1899.
 19

3 De Protestantsche Noordbrabanter,  26 mei  1892.
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Ook in Genderen was het dat jaar onrustig. 320 In Veen was er in
"januari en februari  1898 een geest van verzet onder het volk  van den

minderen rang", omdat een groep de muziekuitvoering niet mocht bij-
wonen. Een detachement van de marechaussee uit Heusden en militai-
ren uit Dussen en Woudrichem herstelden de orde. Samenscholingen
van meer dan drie personen werden verboden. Het Nieuwsblad gaf als
oorzaak aan: het gebrek aan werk. 321 De protesten hadden dus een
sociale achtergrond en vonden in de gehele regio plaats. Men voelde

zich buitengesloten. Twee onruststokers uit Veen werden veroordeeld
tot acht maanden gevangenisstraf.

Er ontstond eveneens protest tegen de tiendheffing. In 1888 weiger-
den sommige tiendplichtigen de tienden te betalen, waarop de landeige-
naren Boxman en Van Tienhoven ze via de rechter tot betaling
dwongen.

322

In  1893 werdhet verzet massaal en weigerden de pachters een bod te
doen op de tienden, onder meer in Woudrichem, Rijswijk, Meeuwen,
Dussen en Wijk. 323 Het protest was aangezwengeld door een socialist,
Verhagen uit Hardinxveld, die fel ageerde tegen de feodale tiendhef-
fing. 24 Volgens het Nieuu'sblad speelde Verhagen de landbezitters in
de kaart, want zonder tiendheffing zouden de pachtsommen zeker  1 5 8
20% hoger zijn. 325 In de afdeling Heusden van Patrimonium besprak
ds. Laatsman de ontstane problemen tengevolge van de tiendheffing,
die de tegenstellingen tussen landbezitters en pachters behoorlijk had-

den vergroot.

De gehele negentiende eeuw door hadden de landeigenaren nog het
recht om van de rerpachte landerijen tienden te heffen. De grote tiend
betrof het koren, de kleine tiend de aardappelen en de krijtende tiend
de jonge beesten. De tiendheffers lieten de tienden meestal verpachten
door een notaris. 326 Wat de boer drukte was, dat elke verbetering die
hij op eigen kosten aanbracht, voor een deel aan de tiendheffers ten

327
goede  kwam.

320) Nieuu,sblad, 28 mei en 1 juni 1898.
321 3 t.a.p., 19 en 22 januari 1898.
121) t.a.P., 23 juni 1888.
'23) De Protestantsche Noordbrabanter,   15 juli  1893.
324

) t.a.p., 23 juli 1893
ni) Nieitu,sbhul, 22 juli 1893.
03 t.a p , 6 december 1902.
327

) Crijns en Kriellaars, Het  gemengde  landboilwbedrijf  op  de  zandgronden  in  Noord-Brabant   1800-
1885, 302.
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Na 1872 was het mogelijk de tienden af te kopen, maar van opheffing
van de tienden was geen sprake. Vastgesteld kan worden, dat de tiend-
heffing niet alleen op zandgronden in Noord-Brabant omstreeks 1885
nog zeer drukkend was, zoals A.H. Crijns en F.W. J. Kriellaars schrij-
ven,  maar ook  op de rivierkleigebieden omstreeks  1893. 328

Conclusies

Volgens H.J. Blacqui6re  was het gezag  en de zeggenschap  van  de

rijke elite nog vanzelfsprekend in het Land van Heusden en Altena eind
negentiende eeuw. Veel arbeiders hadden een groter verantwoordelijk-
heidsgevoel dan de bazen, wat werd bevorderd door de religieuze bein-
vloeding vanuit de kerk. Het relatieve isolement van het gebied, dat nog
voornamelijk agrarisch-ambachtelijk was en waarin patriarchale ver-
houdingen overheersten, droeg bij aan deze situatie. Bovendien had de
iiieerderheid van de bevolking weinig scholing ontvangen.

Hoewel de gereformeerden onder invloed van Kuyper meer aandacht
kregen voor de sociale kwestie, bleef het vaak bij woorden, uitgesproken
door predikanten en onderwijzers. Liberale en gereformeerde boeren
bleven afstand bewaren tegenover het gewone volk. De gereformeerde
beginselen werden op traditionele wijze toegepast en ze werkten beves-
tigend voor de bestaande gezagsverhoudingen, waarin de onderlinge
harmonie van de standen centraal stond. Een eventuele revolutiegeest
moest uiteraard worden ingedamd.

Toch traden door invioeden van buitenaf arbeiders en pachters zelf-
bewuster op, bijvoorbeeld in Werkendam en Genderen.

m) a.w., 302-305.
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HOOFDSTUK VII

EEN NIEUWE CRISIS IN KERK EN SAMENLEVING:
DE DOLEANTIE VAN 1886

§   1.    Blijvend  isolement  e,t niertive recessie

a. Voortdurende centralisatie en democratisering

In deze paragraaf zullen enkele maatschappelijke ontwikkelingen
#'orden beschreven, die de achtergrond vormden van de gebeurtenissen
betreffende de Doleantie. Zo vond een proces plaats van toenemende
interdependentie, waarbij hechtere bindingen tot stand kwamen tussen
steeds grotere groepen mensen, wat door het centralisatieproces in
Nederland \verd bevorderd. Deze ontwikkeling was bijvoorbeeld merk-
baar in de Hervormde Kerk en het onderwijs. 1 Het politieke bestuur
was zo ingericht,  dat een landelijke en regionale liberale elite de be-
stuurlijke touwtjes in handen had.

Door het censuskiesrecht konden de rijke aannemers en middenstan-
ders in het westen en de rijke boeren in het midden en oosten van de
regio samen  met de gestudeerde burgerelite invloed uitoefenen.

J. Verrips beklemtoont hoe dat een nieuwe ideologie, ontworpen door
de nationale leiders, door een toenemende integratie in botsing kwam
met de lokale gemeenschappen. 2 In de vorige hoofdstukken is beschre-
ven, hoe als gevolg van een godsdienstige opleving de orthodoxie in
verzet kwam tegen de toenemende invloed van de Staat op het gebied

van de kerk, het onder,vijs en de politiek.
Aan de andere kant vond een proces van liberalisering en democrati-

sering plaats. Begonnen in 1848 met het toestaan van vrijheid van
godsdienst en onderwijs, vond later een uitbreiding plaats van het aan-
tal kiezers en nam de invloed van de gemeenteleden in de Hervormde
Kerk  toe door middel  van het reglement  ran 1867. Hierdoor kregen  de
orthodoxen meer zeggenschap bij de benoeming van kerkeraden en de
beroeping van predikanten.
') Bevaart,"Zag ieder onzer er Gods zegen maar in". De ontwikkeling van een gereformeerd
boli,·erk in 's-Heerenland (1887-1933), in 'Broeders sluit u aan". Aspecten van verzuiling in zeven
Hollandse gerneenten, 143.
1) Verrips, a.u'., 231.
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De afgescheidenen hadden hierbij het voortouw genomen. Juist in de
woongebieden waar ze een sterke positie hadden door hun aantal en
hun sterke sociale cohesie, ontstonden de eerste christelijke scholen en
werden politieke activiteiten gestart. 3 Een sterk godsdienstige motiva-
tie vormde hier de basis. INaarmate de politieke mogelijkheden groter
werden, breidde de protestbeweging zich uit. Het verzuilingsproces
werd dus gestimuleerd door twee ontwikkelingen. 1. een toegenomen
centralisatie en integratie 2. een roortdurend proces van liberalisering
en democratisering. De Afscheiding, die het begin was van deze bewe-
ging, trok aanhangers uit alle lagen van de bevolking en was sterk
religieus-emotioneel bepaald. De latere organisatie, Verzuiling ge-
noemd, was vooral in handen van de elite, die de bestuurservaring, de
tijd en de middelen had.

b. Een blijvend relatief isolement

De gehele negentiende eeuw bleef het Land van Heusden en Altena
omringd door water wat het isolement versterkte, vooral toen in 1904 in
het zuiden het Oude Maasje werd vervangen door de Bergsche Maas,
die het probleem van de wateroverlast moest oplossen, ontstaan door
het bij elkaar komen van de Maas en de Waal. De brug bij Heusden was
voor de landbouwers en handelaars in het oosten een uitkomst, omdat
een deel van hun markt lag in Waalwijk en Tilburg. 4

Pogingen om vanaf 1884 te komen  tot een betere ontsluiting van  het
gebied faalden.   In 1886 probeerde een commissie, bestaande  uit  J ·J ·
van Tienhoven van den Bogaard uit Werkendam, A. van de Koppel en
J.  den  Boer uit Almkerk  een  brug bij Keizersveer te verkrijgen  ter
bevordering van de handel, de nijverheid, de landbouw en de veeteelt,
maar zonder succes. 5 De brug kwam er pas in 1931. De pontverbinding
bij Gorinchem en Sleeuwijk gaf veel reden tot klagen.

Gorinchem had als marktplaats en door zijn voorzieningen op het
gebied van onderwijs en verbindingen een centrale functie. 1n 1893

')  N. Elias wijst op het feit, dat naast het bezit van produktiemiddelen ook de mate van interne
cohesie en sociale controle van betekenis kunnen zijn voor het bezitten van macht. Zie Elias, De
gevestigden en de buitenstaanders. Een studie van de spanningen en machtsverhoudingen tussen
twee achterbuurten, inleiding.
4) Den Haan, a.w., 93.
'
3   De Protestantsche Noordbrabanter, 24 april 1886 en 24 mei  1890.
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beperkte Gorinchem het aantal overtochten. 6 De gemeenten  in  het
westen klaagden hierover  bij de minister van Binnenlandse Zaken.
Men ging de regio een eiland noemen. 7 De dorpen langs de 341aas en de

A lerwede hadden een stoombootverbinding met Rotterdam, waarvan de
Veense kleinhandelaren gebruik maakten.

Men slaagde er niet in de infrastructuur van het gebied te verbete-
ren. Het gebied bleef verstoken van een tramverbinding en een spoor-

lijn. Oorzaken van de falende pogingen waren de verschillende belan-

gen van de zeventien gemeenten, die particularistisch dachten en vrees
van de kapitaalbezitters voor een te laag rendement van hun belegging.
De Protestantsche Noordbrabanter merkte op, dat de zandstreken verder
waren in de verbetering van hun communicatiemiddelen dan deze re-

gio. Een belangrijke oorzaak hiervoor was, dat in deze vruchtbare
streek de gezeten boeren en handelaren een redelijk bestaan hadden,
waardoor de wet van de remmende voorsprong in werking trad.8

De Protesmntsche Noordbrabanter was in ieder geval voor openlegging
van de streek door tramvervoer en bevordering van de handel, wat de
werkeloosheid zou verminderen. Het initiatief voor de aanleg van een
tramlijn kwam van een roormalige streekbewoner, S.W. Middelkoop
uit Arnhem. 9

Bij de intekening lieten zowel de landbouwers als de aannemers uit
Werkendam het afweten. Vrees voor kapitaalverlies speelde hierbij een
belangrijke rol. Het traditionalisme was eveneens een oorzaak. Sommi-

gen waren bang,  dat de reislust werd bevorderd of dat de paarden bij de
nadering van een tram zouden schrikken. 10

Het wegennet in het Land van Heusden en Altena werd nauwelijks
verbeterd. Er liep een provinciale weg door het gebied van Werkendam
naar Heusden, een grintweg, maar de provincie droeg weinig bij tot het
wegonderhoud tot grote woede van de De Protestantsche  N oordbrabanter,
die schreef dat het gebied wel goed genoeg was om belasting te beta-

63 .Vieuu'sblad. 11 no,ember 1893
j Commissie gemeente- en waterschapsbesturen, Het  zuidelijk   deel   i·an   liet   L:nd   i·an   i leitsdeii   en

Altena  e,1  de  spoomegierbinding.  3.
R )   De  Protestantsche  ,\'oordbrabanter, 9 maart  1895.
')  t.a.p.,  25  mei 1895. Andere initiatiefnemers  waren de burgemeesters  Al.A.  Boil  te Eethen,
T.J. van Buuren te Meeuwen, A. van de Koppel te Almkerk, J.H. Stael te Dussen. J. \'erhagen te
i<'erkendam en A. Verschoor van De Werken.
'0) t.a.p., 26 maart 1894 en 9 maart 1895
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len. 11 In vergelijking met andere streken werd er na 1850 weinig voor-

uitgang geboekt in de verbetering van het wegennet.

c. Economische stagnatie vanaf  1879

De snel toegenomen Amerikaanse graanproduktie veroorzaahte een

scherpe  daling van  de  landbouwprijzen  vanaf  1878. De Protestantsche
Noordbrabanter constateerde een zware depressie vanaf dat jaar in het
gebied. 12

Deze ontwikkeling leidde tot een sterke uitbreiding van de fokveesec-
tor in de regio vanwege de redelijke stabiliteit van de prijzen. 13

Het fokken van paarden nam toe. Bovendien schakelden veel boeren
over op de teelt van suikerbieten, die aan de fabriek in Werkendam en
Geertruidenberg werden geleverd. Menige arbeider huurde wat land en
werd keuterboer. In Veen en omgeving was vijftien ha. land ver-14

huurd aan dagloners. Door de grote vraag naar land stegen de grondprij-
zen weer, waardoor de kleine boeren en arbeiders in een moeilijke
situatie kwamen. 15 Omdat ze elk jaar weer bieten teelden, verslechter-
de de grond. Vooral in de jaren negentig was hun positie onhoudbaar. 16
De cultuur van suikerbieten was aantrekkelijk, omdat de fabrieken in
het voorjaar een voorschot gaven op de betaling. 17 Toen na enige tijd de
suikerfabrieken zich aaneensloten om samen prijsafspraken te maken,
verenigden zich ook wat boeren om individuele contracten te voor-
komen. 18

De lage graanprijzen brachten de boeren in het oosten in beweging.

Zeventig boeren uit Genderen en omgeving stuurden een adres van
adhesie aan de Tweede hamer ter ondersteuning van de motie-Dobbel-
man, die tot protectie van de landbouw wilde overgaan door invoerrech-
ten te heffen op het ingevoerde graan, om zo de graanprijzen te verho

gen. De boeren schreven dat reel bouwland in grasland werd omgezet,
waardoor er minder arbeiders nodig waren. 19

") t.a.p., 30 mei 1896.
'2) De Jonge, Het economisch leven in Nederland 1873-1895, in A.G.N., XIII, 40-41.
/, j De  Protestantsche  Noordbrabanter. 21 september   1889
14  t. a·P'' 26 oktober   1889.
") t. a.p., 21 december 1889.
16) t. a·P. ' 7 april 1894.

'- 3 Nieuusbhid, 21 februari 1894.
mi   De  Protestantsche  Noordbrabanter, 22 december   1888.

' ) t. a.p., Enkele ondertekenaars waren afkomstig uit WUk en Aalburg en Babylonienbroek.
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Het hoofd \·an de openbare school in Genderen, R. Braams, keurde
de aktie , an de volgens hem roornamelijke gegoede boeren af, omdat bij
protectie het brood van de arbeiders duurder zou worden.. Bovendien
zouden de grondprijzen meer stijgen, wat ongunstig was voor kleine
boeren en arbeiders. 20 In De Protestaittsche Noordbrabanter ontstond
een felle \\oordenwisseling tussen landbou,ver G. van der Beek en R.
Braams, die \verd gesteund door Met Nieitii'sblad uit liberale en sociale
overn·egingen. 2' Braams was van mening, dat de rijke boeren een open-
bare vergadering hadden moeten houden over de graank,vestie.  Volgens
hem regelden ze te veel zaken in het geheim.

Naast de achteruitgang van de graanteelt nam ook de vlasbouw af.
Dit veroorzaakte rooral een grote werkeloosheid in de \vinter, omdat
dan het rlas \rerd be\zerkt. in 1897 trokken tientallen arbeiders -door
armoe gedreven- langs de huizen om werk. 22

De depressie had uiteraard gevolgen voor de middenstand en de am-
bachtslieden. 23 Bovendien werd in Heusden in  1879 het garnizoen
opgehe\'en, waardoor de middenstand een belangrijke bron van inkom-
sten miste. 24 Hierdoor namen de geioelens van rerm'reemding ten op-
zichte van de landelijke en provinciale overheid toe. 25

Hoewel de meeste arbeiders enkele geiten hadden en een varken en
bovendien een moestuin ben,erkten, ,ferd in veel gezinnen gebrek gele-
den, omdat de helft van het loon (ongeveer f 300 & f 400 per jaar)
moest worden uitgegeven aan brood, aldus l)e Protestantsche  Noordbra-
baitter. 26

De crisis leidde tot grotere werkeloosheid.  In Veeii n aren in  1852 80
van de 192 gezinnen arm. In 1892 nerden alleen al door het Algemeen
Armbestuur 87 gezinnen bedeeld. 27 In Almkerk n erden in datzelfde
jaar 125 gezinnen bedeeld, naarvan 36 gezinnen permament en 89
tijdelijk. 28 in Andel werden in 1898 60 gezinnen bedeeld. De sociale

20
3 t.a.p..9 maart 1895

21     \'ieuu·sblad, 19 december  1894. De motie Dobbelman  u·erd door de Tweede  kamer s·erworpen.
22

3 t.a.p., 13 maart 1897,
23·

1 t.a.p.,27 oktober en 8 november  1884.
2.

i t.a.p., 14 maart 1885.
li j   De  Protestantsche  Noordbrabanter, 5 december   1896

263 t.a.P., 17 april 1897.
27

3 Archief gemeente Veen. Deliberatien of besluiten gemeenteraad 1852-1860 {inv.nr. th. 5
januari 1852.
28, t.a.P., 27 augustus 1892.
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spanningen werden hierdoor vergroot, aldus De Protestantsche Noord-
brabanter.

d. Het Land van Heusden en Altena een expulsiegebied

Vanwege het grote arbeidersoverschot trok menigeen naar omliggen-
de streken en landen voor seizoenarbeid. Vanuit het westen ging men
naar Duitsland. Anderen reisden naar Gouda of Leiden en omgeving
om hooiland te maaien of gingen naar de Haarlemmermeer. 29 Ook de
Biesbosch zorgde voor een variatie aan arbeid voor de westelijk gelegen
dorpen: biezensnijders, rietmaaiers, griendwerkers en boerenknechten
vonden er werk.

In  de jaren tachtig  nam de emigratiedrang  toe.  In 1882 vertrokken
groepjes arbeiders vanuit Dussen en Werkendam en omgeving naar de
Verenigde Staten. In 1883 emigreerden negen Werkendammers.30

Vooral   in   1892  en 1893 verlieten velen de regio "door broodsgebrek
gedrongen". Ze kwamen uit Veen, Almkerk, De Werken en Werken-
dam, maar vooral uit Genderen en omgeving,   waar  in   1892   33  per-
sonen vertrokken naar de Verenigde Staten.31 De regionale bladen
besteedden veel aandacht aan de emigratiegebieden. Door deze expulsie
werden de conserverende krachten in het gebied groter, omdat aan-
genomen mag worden dat juist de actieve en ondernemende personen
de streek verlieten.

Gesteld mag worden, dat het voortdurend isolement en de beschre-
ven recessie het proces van levensverdieping, op gang gekomen tijdens
de Afscheiding, sterk heeft gestimuleerd.

e. De groei van de bevolking

De volgende tabel geeft de bevolkingsgroei aan voor de gemeenten in
het Land van Heusden en Altena gedurende de periode 1850-1900.

De bevolking groeide vooral in het westen, waar de Biesbosch en de
aanwezigheid van rivieren de economische bedrijvigheid stimuleerden.
Naar het oosten toe steeg de bevolking minder snel, uitgezonderd de

2.)  t.a.p., 22 april  1899.
10) t,a.p., 29 april 1882.

") t.a.p., 24 februari 1892. Er vertrokken twintig personen uit Genderen, twaalf uit Eethen en
een uit Heesbeen.
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32Tabel 14: Berolkingsgroei tli,eede helfi negentiende eetize

Gemeente 1850 1900 groei

Almkerk-Emmichoven 2513 3210 + 28 %
Andel 701 936 + 33,1%
Dussen 2066 3013 + 46 %
Eethen c.a. 1057 2194 +  107,1%

Giessen 345 469 + 36 %
Rijswij k 388 571 + 47 %
Veen 886 952 + 7.4%
De Werken c.a. 1785 2862 + 60 %
Werkendam 1544 3128 + 102,5%

\Voudrichem 1449 2200 + 52 %
Wijk c.a. 1692 2137 +       26,3%

Heusden 2200 1900 -   13 %

gemeente Eethen c. a., hoewel ook daar na 1890 gedurende enkele jaren
een bevolkingsdaling optrad, evenals in andere gemeenten. In Heusden
daalden de bevolkingscijfers door de opheffing van het garnizoen in
1879. In Woudrichem was de achteruitgang van de visserij oorzaak van
een bevolkingsdaling. Terwijl elders de steden sterk groeiden, gingen
ze in het Land van Heusden en Altena achteruit. 33

Volgens T. Kappelhof bleef de bevolkingsgroei in dit gebied achter bij
die van het gehele land. 34 Dit werd veroorzaakt door migratie naar de
Haarlemmermeer en emigratie. Toch groeide de bevolking van dit ge-
bied sneller dan in de overige plattelandsgebieden: 44,4% tegenover

21%. 35 Deze bevolkingstoename heeft ongetwijfeld de crisis  ver-
scherpt, vooral voor de lagere bevolkingsgroepen.

De volgende tabel, opgesteld door S. den Haan, geeft de groeicijfers
over verschillende perioden in de negentiende eeuw en de jaarlijkse
gemiddelde groei per mille.

De tabel maakt duidelijk, dat na 1859 de groei van de bevolking
minder snel steeg als gevolg van de reeds genoemde ont\vikkelingen.

32) provinciale Planologische Dienst. De agrarische toestand en de ontuikkelingsmogelilkheden in het
Land van Heusden en Altena, 36.
") a.w., graftek 2.
") Kappelhof. ZVelgelegen maar zonder fabrieken. Een schets van de sociaal-economische ontwikke-
ling van het Land van Heusden en Altena, 5. De tekst van de niet gepubliceerde lezing is door de
auteur aan mij overhandigd.
")  Van  der Wielen, Sociale toestanden ten plattelande,  in  Z. W. Sneller, Geschiedenis  ran  de
Nederlandse Lawlbouw 1795-1940, 457.
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36Tabel 15: jaartijkse gemiddelde groei per mille  Land  van  Heusden  en  Alte,za

periode aantal inwoners jaarlijkse gemiddelde groei
1809-1859 10783 10,5

1859-1879 16459 6,7

1879-1899 18665 7,9

1899-1930 21615 4,1

f. Slechts geringe industrialisatie

De bevolkingsgroei werd niet opgevangen door een toegenomen in-
dustrialisatie. De moderne industrialisatie wordt gekenmerkt door: 1.
Het gebruik van mechanische aandrijfkracht. 2. Produktie in een fa-
briek. 3. Massale en gestandariseerde produktie. 37

In 1851 gebruikten slechts enkele boten op de lijn 's-Hertogenbosch -
Rotterdam stoom als energiebron.   In   1870  was  cr cnige industrie  in
Heusden en Veen, die agrarisch was georienteerd. In Heusden werd
stoom gebruikt door een smederij, een meelfabriek, een siroopfabriek

38en een cichorei- en meelfabriek, in Veen door een houtzagerij.
Na 1870 ontstond er enige bedrijvigheid langs de Merwede  en  de

Biesbosch, vooral in Werkendam, waar in 1873 een suikerfabriek en
een gasfabriek werden opgericht. De scheepvaart nam sterk toe. In
1886 kwam er een flessenhulselfabriek van Taselaar. In Woudrichem
werd in 1894 een roomboterfabriek opgericht, in Heusden een boterfa-

39briek in 1887, waarvan D. Duyser de eigenaar was.
Toch bleef de industrialisatie gering. WeI waren er enkele vlasserij-

en, bijvoorbeeld in Genderen, Almkerk en Dussen, klompenmakerijen
en sigarenfabriekjes zoals in Almkerk.

Opvallend waren de activiteiten in Veen, waar handelstraditie en
mentaliteit een rol speelden. In 1857 richtte C. Schreuders een appel-
stroopfabriek  op.   In   1882   kwam  er een sigarenfabriek van Muller-
Jiskoot, in 1899 een exportslachterij die zich op Engeland richtte.
Verder waren er een vermicellifabriek en een siroopfabriek. 40

16) Den Haan, a.w., 102.
")  Kappelhof, a.w.,  8.
38) a. w., 8
3 a.w.,8 e.v.

M) Nieuwsblad, 11 april 1883.
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De fabriekjes waren klein en verdwenen soms na verloop van tijd,
zoals de sigarenfabriek van F. van Dusseldorp in Almkerk in 1890
wegens gebrek aan orders.

Oorzaken van de geringe industrialisatie waren vooral vrees voor

kapitaalverlies en onbekendheid met "op goede leest geschoeide inrich-
tingen", aldus de burgemeester van Eethen-Genderen. 41 Dit schreef
hij naar aanleiding van de plannen, om een zuivelfabriek op te richten.
De notabelen in Genderen waren rijke boeren die van nature voorzich-

tig waren en behoudend dachten. Ze streefden naar een in stand hou-
den van de agrarische samenleving, waarin zij de elite vormden.

In Veen, Werkendam en Heusden was de dominantie van de boeren

veel geringer en kon door de handelstraditie gemakkelijker een begin
van industrialisatie ontstaan. Het agrarisch-ambachtelijke cultuurpa-
troon, vooral in stand gehouden in het midden en oosten van het gebied,
werkte belemmerend voor het ontstaan van enige industrialisatie.

Naast de vrees voor kapitaalverlies, traditionalisme en korte termijn
politiek was er ook te weinig samenwerking tussen gemeenten en pol-
ders. Mentaliteit en institutionele factoren gingen hier samen.

g. Orthodoxie en economie

De vraag moet worden beantwoord, of een orthodoxe gezindheid de
economische vooruitgang belemmerde. T. Kappelhof legt namelijk een
verband tussen de orthodoxie van de gezeten boeren in Genderen en
hun wens, de agrarische samenleving te handhaven. Hun religieus
conservatisme zou zodoende mede tot economische stagnatie hebben
geleid. 42

Onderzocht moet worden, waaraan het economisch traditionalisme
moet worden toegeschreven.  Zo  kan de welstandspositie  van de boeren
een rol hebben gespeeld, waardoor modernisering niet direct nodig was.
Vrees voor kapitaalverlies en beperktheid van gezichtskring waren ze-

ker hierbij in het geding.
Kruijt is eveneens van mening, dat de afgescheidenen een rationele

economische drijfreer misten. De dolerenden waren op economisch

4I

) Archief gemeente Eethen   c. a.. Register van correspondentie burgemeester 1903-1906,    16

september 1905.
')   Kappelhof,  a. w.,  7.
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gebied meer progressief volgens hem. 43 J Hendriks sluit zich min of
meer bij deze visie aan, door te stellen dat de kleine luyden pas na 1860

44streefden naar verbetering van hun sociaal-economische positie.
Niet ontkend kan worden, dat het economisch handelen soms door

religieuze motieven wordt beinvloed. Zo was het arbeidsverbod op zon-
dag van godsdienstige aard. Volgens Wintle was een deel van de afge-
scheidenen tegen het gebruik van kunstmest. 45

Anderzijds was een deel van de afgescheidenen al voor 1860 gericht
op economische veranderingen. De emigranten naar de Verenigde Sta-
ten hadden naast religieuze ook economische motieven, aldus ds.  H. P.
Scholte. 46 In Veen richtte de afgescheiden C. Schreuders in 1857 een
appelstroopfabriekje op. 47 A. Blankers was in Gorinchem voorzitter van
de Kamer van Koophandel. Van de afgescheidenen trok een aantal naar
de Haarlemmermeer, zowel boeren als arbeiders. Ze gingen verande-
ringen niet uit de weg. De Protestantsche Noordbrabanter was voor open-
legging van de streek.

Deze economische activiteiten konden juist religieus gefundeerd
worden, omdat men zijn talenten, door God gekregen goed moest ge-
bruiken. Max Weber wees op de mogelijkheid, hoezeer theologische
ideeen en religieuze ijver het streven en welslagen van mensen kan
beinvloeden. 48

Bij de tramwegkwestie bleek, dat alle vertegenwoordigers van het
Land van Heusden en Altena in de Provinciale Staten negatief stonden
tegenover de tramlijn. De liberale aannemers uit Werkendam lieten het
ook afweten. De liberale bestuurders waren vaak te afwachtend en stel-
den zich soms niet codperatief op.

Omdat na 1870 de industrialisatie op gang kwam, was het aandeel
van de dolerenden uiteraard groter dan van de afgescheidenen in de
periode tot  1870. Na genoemd jaar werden ook de afgescheidenen actie-
ver. In Werkendam werden door D.C. Hakkers en G. van Oord, res-

41) Wintle, a.w., 251.
47 Hendriks, a.w,, 241.
") Wintle, a.w., 272.
*) Smits, De Afscheiding van 1834, III, 197.
47) Archief gemeente Veen, Deliberatien of besluiten gemeenteraad 1842-1852 (im·. nr. 40), 23
oktober 1857.
48) Bendix, Niax Webers godsdienstsociologie, in Godsdienst, kerk en samenlering Godsdienstsocio-
logische opstellen geredigeerd en ingeleid door prof. dr. K. Dobbelaere en prof. dr. L. Laeyendec-
ker, 66.

325



pectievelijk ouderling en diaken bij de afgescheidenen, bedrijfjes opge-
zet die  na  1900 snel groeiden. Ze behoorden  tot de nieuw opkomende

middenstand. Na Heusden en Woudrichem kwamen de eerste roombo-
terfabrieken in dorpen  met een grote gereformeerde inbreng:  in   1905-

1906 in Genderen, in 1906 in Almkerk en Nieuwendijk. 49

Deze gegevens wijzen erop, dat een orthodoxe gezindheid geen be-
lemmering hoefde te zijn voor het beginnen van economische of indus-
triele activiteiten. Wintle komt tot dezelfde conclusie en noemt de
gedachte, dat godsdienstijver zou leiden tot economische neergang, een
mythe. 50

Een aantal gereformeerden. wellicht beinvloed door A. Kuyper, ac-
cepteerde zelfs moderniseringen die religieus gevoelig lagen zoals de

verzekeringen.  Toen  namelijk in  1898 een veeverzekering werd opge-
richt, waren gereformeerde boeren uit Genderen daarbij betrokken,
onder wie W. Branderhorst Johz., L. van der Beek Lz., A. van der Beek
Gz. en L. van der Beek Gz. evenals de katholiek S. van Gorkum. 5l

h. Enige modernisering door liberale bestuurders gestimuleerd

Ondanks het heersende traditionalisme trachtten bestuurders van
gemeenten hier en daar te komen tot enige moderniseringen om de
welvaart te verhogen. 52 In 1870 wilde het gemeentebestuur van Eet-
hen-Genderen een cursus laten geven over de "natuurkundige grond-
slagen' van de landbouw door hoofdonderwijzer J.A. Barmentloo te
Eethen. Arme boeren konden een subsidie krijgen om de lessen bij te
wonen. Door het vertrek van de onderwijzer ging de cursus niet door.

In 1881 werden zowel in het oosten als het westen afdelingen opge-
richt van de Noord-Brabantsche Maatschappij voor landbouw. In het
westen waren de initiatiefnemers: A. van de Koppel, A.B. van de Kop-
pel en B. Snoek, allen uit Almkerk, A. Verschoor uit Sleeuwijk, J
Stael uit Dussen, A. van Tienhoven van den Bogaard uit Werkendam

en H. J. van Eeten te Uitwijk. In hetoosten: M.A. Boll te Eethen, P. L.
Honcoop te Heusden, A. Straver Jz te Babylonienbroek,  P. F. Michels

en L.J. Veerman te Heusden, allen bestuurders. 53 Men organiseerde

„1  Kappelhof,  a. u'.,   10.
w)  Wintle, a. r., 308,340.
51 )   De  Protestantsche  Noordbrabanter, 2 maart   1898.
'2) Van der Wielen, t.a.p., 455.
") Nieuwsblad. 22 oktober 1881.
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lezingen over zuivelbereiding, bemesting en veefokkerij. Hierbij  wer-
den de onder\vijzers De Aloor uit Drongelen en Bos uit Eethen inge-
schakeld. In 1885 werd een veeverzekering opgericht. 54 In 1891 wer-
den proeven met kunstmest verricht en in 1894 werd een rijksland-
bouwproefstation ingeschakeld. 55 Zeven burgemeesters waren bij deze
activiteiten betrokken. De liberalen overheersten de politieke besturen
en hadden daardoor veel ervaring en contacten op bestuurlijk gebied.
Pas na 1897 zou hierin langzaam verandering komen. Een vergelijking
met orthodoxe bestuurders is dus onmogelijk.

De liberale bestuurders en onderwijzers streefden naar een meer
open cultuur.  In het begin van de jaren tachtig bestond in Almkerk een
afdeling voor volksonderwijs. Er werd een bibliotheek ingericht, maar
door de geringe belangstelling werd in  1883 de vereniging ontbonden en
ging J. C. van Sittert alleen verder. 56 In het agrarische cultuurpatroon
was weinig belangstelling voor cultuuruitingen.

Alleen in zvoongebieden met een invloedrijke burgerelite ontstond
enige openheid. In Heusden bestond een afdeling van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Ook was er een rederijkerskamer. In Werken-
dam was eveneens een afdeling  van  't Nut vanaf 1837 actief en  men
hield er musicale "soirdes"  en  toneelavonden.  57 In Woudrichem hield
de vereniging Nut en Ontspanning leesavonden. 58 In het Nieuwsblad had
de liberale burgerij een promotor.  Zo werd in  1884,  toen de Maatschap-
pij tot Nut van 't Algemeen 100 jaar bestond, een lovend artikel ge-
schreven door uitgever-redacteur Veerman uit Heusden. Hij schreef
dat het Nut "beschaving en wetenschap" wilde brengen in "sferen die
daarvan zo goed als uitgesloten waren "59

Hoewel de afgescheidenen op economisch gebied actief waren, ston-
den ze afwijzend tegenover de activiteiten van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. Zowel religieus-ethische motieven als traditionalisme
waren hierbij in het geding.

w) t. a.p., 16 februari 1889.
5')  t.a.p.,  2 mei 1891 en 22 december 1894.
'6)  t.a.p' 29 september 1883.
i.)  t. a.p.,9 december 1885 en 6 februari 1889.
E8

f t.a.p., 26 januari 1889.
;9

1 t.a.p.. 13 augustus 1884.
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§2.  De maatschappel#ke positie van de christelijke gerejormeerden om-
streeks  1890:  een  vergelijking  met  de situatie omstreeks  1850

Al eerder in deze studie is nagegaan in welke mate de afgescheidenen in
aantal waren toegenomen.  Nu moet onderzocht worden of de afgeschei-
denen,  in 1890 christelijke gereformeer(len genoemd, in maatschappe-
lijke positie zijn gestegen. Bovendien moet onderzocht worden, uit
welke sociale lagen de dolerenden uit Werkendam afkomstig waren.
Tenslotte is het belangrijk na te gaan, of er zich omstreeks 1890 nieuwe
elites hebben ontwikkeld en of er een scherpere maatschappelijke twee-

deling is ontstaan. Zijn de rijken rijker geworden en de armen armer?

Op grond van de criteria, vermeld in hoofdstuk Il I, paragraaf 2 en
hoofdstuk V. paragraaf 1 zal een sociale stratificatie worden ontwikkeld
van de reeds eerder genoemde dertien woongebieden. De uitgangspun-
ten zijn de volgende:  1. De resultaten hebben een relatief karakter en
geven slechts een indicatie. 2. Wel zal de onderlinge verhouding van de
standen duidelijk . orden omstreeks  1890.  3. De criteria zijn dezelfde
als die uit hoofdstuk III op grond van de volgende overwegingen: a.
Kenmerk van laag 111 is de afhankelijkheid van de bedeling of van een
werkgever en het gebruik van lichaamskracht. De sociale status speelt
mede een rol. In laag II bevindt zich de middenstand, zij die een
zelfstandig beroep uitoefenen of een beroep met een wat hogere sociale
status. Uitgangspunt is het beroep. b. Bij sommige beroepen zoals
landbouwer moet het grondbezit nadere informatie geven over de socia-

le positie. Bij een voorlopige analyse van het materiaal bleek het aantal
bezitters van  11  of meer bunder land nauwelijks te zijn toegenomen of
zelfs te zijn afgenomen in vergelijking met 1850. Laag I is dus ver-
smald. Er was geen reden de norm te verhogen, zeker omdat de grond-
prijs eerder was toe- dan afgenomen. De bevolkingstoename vond vooral

in laag II en III plaats. c. Voor Werkendam werd een register van de
hoofdelijke omslag geronden uit het jaar 1890. Ook hier bleek bij hand-
having van dezelfde criteria laag 1 te zijn versmald, hoewel het totale
bedrag en het aantal belastingplichtigen waren toegenomen. Het is niet
juist, om uit te gaan van een vaste procentuele verhouding tussen de
standen, omdat door een historische ontwikkeling deze gewijzigd kan
worden. Met name in Werkendam was de indeling van de handelsbe-

roepen moeilijk op grond van alleen het beroep. De hoofdelijke omslag
(h.0.) bood hierbij uitkomst, vooral bij de indeling in laag 1 of Il.
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Het voordeel van genoemde methode is, dat ze gebruikt kan worden
in gemeenten waar de h.0. ontbreekt. Ter indicatie kan vermeld wor-
den,  dat een onderwijzer in  1840 f  174  per jaar verdiende en ongeveer
f 4 aan h.0. betaalde.  In 1890 verdiende hij f 800 per jaar en betaalde
aan h.o. f 3, zodat hij geplaatst werd in laag IIA. Notaris J. Kerkhoven
verdiende f  5000 per jaar en betaalde f 70,31  aan h.0., waaruit gecon-
cludeerd kan worden dat er een progressieve belastingheffing plaats-
vond in Werkendam. Ondanks de stijging van het salaris bleef de h.0.
met name voor de middenstand min of meer gelijk. 60

De volgende woongebieden zijn onderzocht betreffende de situatie
omstreeks 1890:

1. Ge,neente Andel, rivierdorp in het oosten61

Laag I beroep-functie Landbezit h.O.

C.J. van Andel, landbouwer 26 bunder f 393,26
A. Naayen, koopman 69 bunder f 707,17

J.A. van Andel, landbouwer 14 bunder
A. Noorloos, landbouwer 14 bunder
J. de Fijter, landbouwer 39 bunder
S. Naayen, landbouwer, burgemeester 90 bunder
A. van Herwijnen, landbouwer 11 bunder

M.J.  de Fijter, landbouwer 38 bunder
A.W. Straver, landbouwer 14 bunder
A. van Waardhuizen, landbouwer 13 bunder

A.J. Kramer, gemeentesecretaris
C.J.1. Engelbrecht, predikant
Chr. Gereformeerde Gemeente
A.B. van Meerten, notaris
Th.G. Rappard, predikant
Hervormde Gemeente
Totaal 14 gezinshoofden = 6,3% van de bevolking,  een achtergang van
1,2% ten opzichte van 1850.

 °)   in 1840 brachten 182 gezinnen een bedrag op  van  f  2426,-, een gemiddelde  van  f  13,29.  In
1890 brachten 210 gezinnen f 4411,96 op, wat gemiddeld f  21 is.
61) provinciaal kadaster Breda, Kadastrale perceelsgewijze leggers, gemeente Andel,  I,  1880- 1890.
Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister Andel 1890-1900 (inv. nr. 49); De Protestantsche
Noordbrabanter,   10  mei   1890.
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Laag  I 1

5 bakkers 2 metselaars

1 commissionair 3 opzichters
5 handelaars (graan, fruit, vee) 2 rietdekkers
3 herbergiers 5 schippers

1 hoofdonderwijzer 2 schoenmakers
1 huisschilder 1 sigarenmaker
3 kleermakers 1 slager
1 klompenmaker 1 smid
8 kooplieden 8 timmerlieden

53 landbouwers 1 veldwachter
1 logementhouder 5 voerlieden
1 mandenmaker 3 winkeliers

Totaal 117 gezinshoofden = 45,7% van de bevolking, een daling van
1,6%

Laag Ill

101 arbeiders 2 machinisten
1 brievengaarder 1 naaister

19 geen beroep 1 scheepsloper

Totaal 125 gezinshoofden= 48%van de bevolking,een stijging van 2,8%

Volgens de bevolkingsregisters werden zeven arbeiders landbouwer,
wat aantrekkelijk was vanwege de bietenteelt.

Het  landbezit van uitwonenden  was als volgt:   M. van Carnbee,
Utrecht (zeventien bunder), A. Blankers, Veen (zestien bunder), D.
den Dekker uit Emmichoven (dertien bunder), H.G. 't Hooft, Veen
(vier bunder). Ongeveer 38 bunder was in handen van uitwonenden in
Assen en 's-Gravenhage

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt:

Laag Ned. Hervormd Chr Geref.

1                                  13          92,1% 1 7,9% = - 0,4%

II 68 79,3%      26        20,7% = + 7,9%

Ill 102 89,29      21        10,8% = - 1,2%

Gemiddelde 86,9% 13,1%
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Twee hervormden waren met een chr. gereformeerde vrouw getrouwd.
In laag Il waren afgescheiden: vijftien landbouwers, twee veehande-

laars, twee kooplieden, twee winkeliers, een kleermaker, twee bakkers
en een metselaar. De agrarische beroepen domineerden.

2. Gemeente Veen, rivierdorp62

Laag i beroep-functie Landbezit h.O.

H. Jiskoot, notaris, raadslid 17 bunder
Arn. Blankers, koopman, wethouder 27 bunder f 450,19
C.W. du Boeuff, landbouwer 19 bunder
wed. j. Duyser-van Gammeren 13 bunder
C.A. Blankers, landbouwer-koopman, 16 bunder
raadslid
D. van Wijnen, stoombootdirecteur
G.H. Josenhaus, arts
L. van Eeten, landbouwer, raadslid 14 bunder

Dr. G. Tjalma, predikant
Hervormde Gemeente
C. Jiskoot, tabaksfabrikant
H.G. 't Hooft, gemeentesecretaris 10 bunder
C. Schreuders, koopman-fabrikant,
wethouder
Totaal 12 gezinshoofden = 5,2% van de bevolking, een daling van 2,5%.

Burgemeester J. van Doveren woonde in Wijk. De afgescheiden A. 't
Hooft was vertrokken naar de Haarlemmermeer. Van de afgescheiden
familie G. Blankers waren minstens twee leden naar Gorinchem ver-
trokken. Ze bezaten nog twaalf bunder land in Veen. Enkele welge-
stelden waren dus vertrokken.

Uit 1896 is bekend, dat in Veen slechts drie personen f 1000 b
f 2000 per jaar verdienden en 33 personen minder dan f 500 per jaar.
Als de maatstaven van de h.o. in Werkendam op Veen werden toege-
past, zouden slechts weinig personen tot laag I behoren, want in Wer-

62) Kadastrale perceelsgewijze leggers, gemeente  Veen,  I.   1880- 1890; Bevolkingsregister gemeen-
te Veen 1890-1921 (inv. nr. 39).
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kendam betaalde men bij een inkomen van f  1000 f  7,50 aan hoofdelij-
ke omslag. 63 Veen was zeer arm. Toch bezat ook Veen een bestuurse-
lite.

Nogal wat land was in handen gekomen van uitwonende eigenaars,
namelijk 185 bunder. Landbezitter waren P.H. van Dusseldorp uit
Werkendam, 0. Verhagen uit Heusden en J. D.W. Pape uit 's-Graven-

hage. Daardoor vond er een kapitaalvlucht plaats uit het oostelijk deel
van het Land van Heusden en Altena.

Laag  I I

1 ambtenaar (gepensioneerd) 1 militair
2 bakkers 2 rnolenaars

1 barbier 1 onderwijzer
1 commissionair 2 schilders

20 handelaars (fruit, vis) 4 schippers
2 herbergiers 1 schoenrnaker
1 kleermaker 1 slager

22 kooplieden 1 smid
9 kruideniers 4 timmerlieden

43 landbouwers 1 veldwachter
3 mandenmakers 6 vissers

3 metselaars 1 voerman

1 wagenmaker
Totaal 134 gezinshoofden = 58,8% van de bevolking, een stijging van
12,5% ten opzichte van 1850. De stijging zit vooral in het aantal hande-
laars en dubbele beroepen. Sommige arbeiders werden  boer of hande-
laar. Minstens vijf landbouwers waren eerst arbeider geweest. Twee
boeren waren tevens fruithandelaar. Tien boeren hadden vijf A tien
bunder land.

L:lag  I Il
63 arbeiders
2 schippersknechts
17 zonder \verk
Totaal 82 gezinshoofden = 36% van de bevolking, een vermindering van

") Archief gemeente Veen, Register van correspondentie burgemeester 1895-1907 (inv. nr. 29),
18 april 1904.
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10%. Zowel de ernstige crisis als de handelstraditie waren oorzaken van
de daling. Het vrije beroep stond hoog aangeschreven in Veen.

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt

Laag Ned. Hervormd Chr. Geref.

1                     10      90,9%        1         9,1%= -10,9%

Il 113 84,9%      20        15,1% = + 7,2%

III                  79     96,3%       3         3,7% = -  8,8%
Gemiddelde 90,7% 9,3%

In laag I was afgescheiden: C. Schreuders. In laag Il waren dat: acht
landbouwers, twee schippers, twee kooplieden, een handelaar, een
mandenmaker, een kruidenier, twee vissers, een slager, een onder-
wijzer.

De onderwijzer op de openbare school was chr. gereformeerd, wat
wijst op een orthodoxe meerderheid in de raad, hoewel de hervormden
overheersten.

Vier hervormden waren getrouwd met een chr. gereformeerde
vrouw.

Het kinderaantal bij de chr. gereformeerden moet sterk zijn toegeno-
men, want hoewel het aantal gezinnen met twee was vermeerderd, was
het totale ledenaantal gestegen van 5,5% naar 9,8% in 1899.

3. Gemeente Giessen, rivierdorp in het noorden64)

Laag I beroep-functie Landbezit

W. Heystek, gemeentesecretaris 11  bunder
B. van Eeten, landbouwer 11 bunder
Totaal 1,3% van de bevolking, een daling van 3,3%.

Enkele gegoeden zijn vertrokken, geemigreerd. Van sommigen is het
land opgekocht door uitwonenden, die ongeveer 213 bunder land beza-
ten. D. den Dekker uit Emmichoven bezat tien bunder. Andelse land-
eigenaars bezaten eveneens land in Giessen.

w)   Kadastrale  perceelsgewijze leggers, gemeente Giessen, 1,1 880-1890; Bevolkingsregister  ge-
meente Giessen 1890-1900 (inv. nr. 52).
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Laag  1 I

1 aannemer 1 rietdekker
1 bakker 4 smeden

2 fortwachters 1 sergeant-majoor
1 karreman 3 schoenmakers
1 kleermaker 1 timmerman
9 kooplieden 1 veldwachter

40 landbouwers 1 verver

1 onderwijzer 4 wagenmakers
1 rentenier 2 winkeliers

Totaal 75 gezinshoofden = 50% van de bevolking, een daling van 0,3%.

Laag  I 11
60 arbeiders
11 geen beroep

2 naaisters
Totaal 73 gezinshoofden = 48,7% van de bevolking, een stijging van 3,6
%.

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt:

Laag Ned. Her\ormd Chr. Geref.

1                    1      5 0%       1        5 0% = +2 8 %

11                  54      75 %      18        25 % =t 1%

III                                  60            84,5% 11 15.5% = + 3.9%

Gemiddelde 69,8% 30,2%

In laag 1 was afgescheiden: W. Heystek. In laag 11 n·aren dat: dertien
landbouwers, t,vee rragenmakers. een rietdekker, een schoenmaker en
een aannemer.

654.   Gemeente  Rijsit'ijk,  ririerdoip  i,t het  noorde,i

Laag 1 beroep-functie Landbezit

A. Smits, landbouwer 23 bunder
H. van Ouwerkerk, burgemeester 52 bunder
65 j Kadastrale perceelsgewijze leggers, gemeente Rijswijk, 1, 1880-1890; Bevolkingsregister ge
meente Rijswijk 1890-1923 (inv. nr. 52).
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Laag i beroep-functie Landbezit

Joh. Westerlaken, landbouwer 16 bunder
P. Westerlaken, landbouwer 11 bunder

Jan Westerlaken, landbouwer 13 bunder
Th. Korporaal, godsdienstonderwijzer
Hervormde Gemeente

Totaal 6 gezinshoofden = 3,4% van de bevolking, een daling van
0,8%.

Laag  Il
2 bakkers 1 metselaar

1 hoepelmaker 1 opzichter
1 hoofdonderwijzer 3 rietdekkers
2 kleermakers 3 schippers
1 klompenmaker 3 schoenmakers

11 kooplieden 1 sergeant

32 landbouwers 3 timmerlieden
1 lijkbezorger 1 visser

3 loonslachters 2 vrachtrijders
1 mandenmaker

Totaal 73 gezinshoofden = 41,7% van de bevolking, een daling van
10,7%.

Uitwonende landbezitters waren: notaris H. Colff te Woudrichem
(tien bunder), Colthoff te Gorinchem (vijftien bunder), Tulleken te
Hatert (dertig bunder), arts J. Tjeenk te Woudrichem (zeven bunder)
en het mannenhuis te Rossum (achttien bunder).

Een landbouwer en een hoepelmaker waren eerst arbeider.

Laag 111

89 arbeiders 1 magazijnknecht
1 brievengaarder 2 venters

3 geen beroep

Totaal 96 gezinshoofden = 54,9% van de bevolking, een stijging van
11,5%.

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt:
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Laag Ned. Hervormd Chr. Geref.

1                       5       83,3%        1          16.7%=+0  %

11                             46          65,7% 24 34,3%  =  +  1,9%

III 69 73,4%             25                  26,6%=  + 9,1%

Gemiddelde 74,1% 25,9%

Afgescheiden in laag I was landbouwer A. Smits. In laag 11 waren
dat: elf boeren, twee kooplieden, een timmerman, twee rietdekkers,
twee schoenmakers, een bakker, twee kleermakers en drie loonslach-
ters.

De onderwijzer gaf op geen godsdienst te hebben, zeer opvallend in
een dorp zvaar in de jaren veertig een omvangrijke godsdienstbeweging
plaatsvond.

5. Ge,neente De Werke,z-Sleezitrijk-Kille, rivier- en Biesboschgemeente in
het Westen 66

Laag 1 beroep-functie Landbezit h.o.

dorp De Werken
B. Bakker, landbouwer 14 bunder

J. de Kruik, metselaar 13 bunder

P. Ippel, landbouwer 19 bunder

D. Doedijns, landbouwer 21 bunder

C. van Dijk, landbouwer 11 bunder

J.G. van der Schuit, veehandelaar 12 bunder
G. M. Sigmond, aannemer, wethouder
M.M. van Baasbank, landbouwer f  499,51

Kille
A. Branderhorst, landbourver 27 bunder

dorp Sleeint,ijk
H. Verschoor, landbouwer, burgemeester 142 bunder
J. van Arkel, landbouwer 13 bunder

66) Kadastrale perceelsgewijze leggers, gemeente De Werken c.a., O-B, 1880-1890: Bevolkingsre-
gister gemeente De Werken-Sleeuwijk 1881-1890 (inv. nrs. 13 en 14)
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dorp Sleettivijk
W. van 't Sant, landbouwer 53 bunder
T. de Waal, landbouwer 11 bunder

B. van Krugten, landbouwer 13 bunder
G. van Hemert, landbouwer 11 bunder
Th. Smokers, landbouwer 25 bunder

W. van Krugten, landbouwer 12 bunder
A. van Drunen, landbouwer 23 bunder
E. van 't Sant, winkelierster 12 bunder
G. van Geytenbeek,
predikant Hervormde Gemeente

0. Los, predikant
Chr. Gereformeerde Gemeente
J. van Resjeu, arts
Totaal 22 gezinshoofden = 3,6%  van  de  bevolking: een daling  van
0,1%.

Het landbezit van Al. Branderhorst was verdeeld over de zoons L.
(zeven bunder), Arie (acht bunder), Lambert (zeven bunder) en Hui-
bert (vijf bunder). Uitwonende landbezitters waren:  A. B. van Tienho-
ven, Werkendam (87 bunder), C. van Dusseldorp, arts te Werkendam
(30 bunder), J.J. van Tienhoven van den Bogaard, Werkendam (dertien

67bunder), W.J. van der Elst, notaris te Werkendam (21 bunder).
Tien landbouwers waren eerst arbeider geweest

Laag Il
1 aannemer 1 organist
4 bakkers 1 oudonderwijzer
2 fort\vachters 1 polderopzichter
4 herbergiers 1 rentenier

4 hoefsmeden 1 rentmeester
13 hoepelmakers 4 rietdekkers

2 karlieden 1 secretaris
2 kleermakers 21 schippers
1 klerk 7 schoenmakers

1 klompenmaker 1 slager
9 kooplieden 9 timmerlieden

67
)   De Protestantsche Noordbrabanter,   10  mei   1890.

337



Laag  I I

89 landbouwers 2 ververs

1 logementhouder 5 vissers

1 loodgieter 1 veldwachter
5 mandenmakers 5 voerlieden

10 metselaars 2 wagenmakers
2 molenaars 9 winkeliers
1 onderbaas 2 zeilmakers
4 onder\vijzers
1 opzichter

Totaal 231 gezinshoofden = 39,2% van de bevolking, een stijging van
9%.

Laag  I 11

308 arbeiders 1 weg\verker
1 bootsgezel 1 venter

1 postbesteller 23 zonder beroep
2 houthakkers

Totaal 337 gezinshoofden = 57,3%  van de bevolking, een daling van
8,8%.

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt:

Laag Ned. Hervormd Chr. Geref

1                    11      50 9       11        50 % = - 6,3%

11 121 54,8% 110 45,2% = -  2,2%

III 179 53,1% 158 46,9% = + 15,8%

Gemiddelde 52,6% 47,4%

Afgescheiden in laag 1 waren: Al. Branderhorst uit Kille, J. van
Arkel, W. van 't Sant. T. de Waal, B. van Krugten, W. van Krugten,
A. van Drunen, landbouwers uit Sleeuwijk en E. van 't Sant uit Sleeu-

wijk, D. Doedijns, C. van Dijk, landbouwers uit De Werken. 0. Los
was chr. gereformeerd predikant in Sleeuwijk. Een groot aantal rijke
landbouwers was lid van de Chr. Gereformeerde kerk.

In laag l I waren de boeren eveneens sterk vertegenwoordigd bij de
afgescheidenen: 60 verlieten de Hervormde Kerk. Kille was een bol-
werk van de chr. gereformeerden. Alle twaalf boeren waren lid en 69
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van de 95 arbeiders. Verder waren in laag II chr. gereformeerd: een
polderopzichter, twee fortwachters, vier schoenmakers, tien schippers,
een kleermaker, drie hoepelmakers, vijf kooplieden, drie timmerlieden,
twee winkeliers, twee rietdekkers, twee hoefsmeden, twee bakkers,
twee metselaars, een rentenier, een onderbaas, twee vissers, twee wa-
genmakers, een karreman, vier mandenmakers. Boeren en schippers
zijn oververtegenwoordigd. De basis van de afgescheidenen lag duide-
lijk bij de agrarische beroepen.

6.    Gemeente  Werkendam,   Biesboschge,neente  in het oosten 68

In laag IA werd een h.0. betaald van f 29 of meer. Bij een jaarinko-
men van f 42000 betaalde men f 945 aan h.0.; bij f 25000: f 522; bij
f 15300: f 301,21; bij f 7500: f 126,56; bij f 500: f 70,31; bij f 2800.
f 31,50; bij f 200: f 15 en bij f 1200: f 9.

LaagIA beroep-functie Landbezit h.o.

A.B. van Tienhoven, aannemer 71 bunder f 945
J.J. van Tienhoven van den Bogaard, 20 bunder f 562,50

burgemeester
J.A. van Tienhoven, aannemer 21 bunder f 522
W.J. van der Elst, notaris 21 bunder f 334,69

P.H. van Dusseldorp, aannemer 9 bunder f 301,21

Wed. J. de Klerk-Sigmond f 182,25
A. Versluys, aannemer f  135
Joh, van 1Jzeren, arts f 126,56

Wed. R. Koonings f 70,31

J. Kerkhoven, notaris f 70,31

H.C. Snethlage, ontvanger registratie f   42,75
R. Koonings, aannemer f  39,34

J.C. Pieck, secretaris f 31,50

G.J. van der Pol, f 15
predikant Hervormde Gemeente

J. van Haeringen, 1 9
predikant Chr. Gereformeerde Gemeente
A.C. van Baasbank, arts 43 bunder

Totaal 16 gezinshoofden = 2% van de bevolking.

68) Kadastrale perceelsgewijze leggers, gemeente Werkendam, 1, 1880-1890; Bevolkingsregister
gemeente Werkendam 1890-1900 (inv. nrs. 7 en 8).
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In laag IB betaalde men een h.o. van f 10,50 A f 28,50 of men bezat
meer dan tien bunder land. De inkomens varieerden van f 1400 tot
f 2500 per jaar.

Laag IB
5 aannemers (onder  wie H. Bogers) 1 makelaar
1 bakker 4 onbekend

1 directeur suikerfabriek 1 opzichter
1  hoofdonderwijzer (J. L Mussert) 1 postdirecteur
1 kastelein 4 schippers
2 kooplieden 1 timmerman
2 landbouwers 2 weduwen
1 lakfabrikant (H. Gay) 1 wethouder (J. Blok)
Totaal 29 gezinshoofden = 3.8% van de bevolking.

Uitwonende landeigenaars waren: W.A. 't Hooft te Arnhem (112
bunder), L. van Haaften, gepensioneerd predikant te 's-Gravenhage (25
bunder), mr. L. van Appeltere, notaris te 's-Gravenhage (25 bunder),
J.H. van Lierop, koopman te Eindhoven (57 bunder), Lanschot te 's-
Hertogenbosch (67 bunder). Andere uitwonenden hadden nog 610 bun-
der. Opmerkelijk is, dat academici zoals predikanten en notarissen
investeerden in land.

In  laag IIA werd een hoofdelijke omslag betaald van f  10,50 A f 2,
wat overeenkomt  met een jaarinkomen van f  1400 Af1200.

Laag 11A
7 bakkers 3 onderwijzers

2 barbiers 2 opzichters
1 boekhouder 1 organist

1 commissaris 2 scheepstimmerlieden
1 commissionair 31 schippers
1   dij kbaas 2 schoenmakers
5 griendbazen 1 sigarenmaker
2 horlogemakers 3 slagers
1 houthandelaar 1 sluismeester
1 kastelein 1 sluiswachter
3 kleermakers 1 subontvanger
1 knecht 8 timmerlieden

2 kooplieden 1 touwslager
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Laag lIA
8 landbouwers 1 verver

3 mandenmakers 2 vissers

3 metselaars 1 weduwe
1 molenaar 7 winkeliers
6 onbekend 2 zaakwaarnemers
4 onderbazen 3 zeilmakers

Totaal 126 gezinshoofden = 16,4% van de bevolking.
Griendbaas waren  D. C. Hakkers en G.  van Oord met respectievelijk

f 33,7 en f 9 aan hoofdelijke omslag. Hun bedrijven zouden na 1900
tot grote ondernemingen uitgroeien.

In laag IlB werd een h.0. betaald van f 2 of minder of men oefende
een zelfstandig beroep uit.

Laag HB
4 bakkers 1 opzichter
1 barbier 3 schilders

2 brigadiers 65 schippers
3 commiezen 5 schoenmakers
1 griendbaas 1 sigarenmaker
1 fortwachter 2 slagers
1 gasfitter 1 sluiswachter
1 herbergier 3 smeden
4 hoepelmakers 14 timmerlieden
1 houtzager 1 touwslager

2 kantonniers 1 veldwachter
1 kleermaker 1 verver

1 klompenmaker 15  vissers
2 kooplieden 2 voerlieden

1 kuiper 1 wever
26 landbouwers 10 winkeliers

1 loodgieter 7 winkeliersters
10 nnetselaars 1 zeilmaker

2 nachtwakers 4 onbekend
3 onderbazen

Totaal 206 gezinshoofden = 26,8% van de bevolking.
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Laag 1 Il

326 arbeiders 2 postboden
1 bewaker 3 machinisten

53 geen beroep 1 stoker

1 koetsier 1 varensgezel

5 weduwen
Totaal 393 gezinshoofden = 51% van de bevolking.

Tomaloverzicht der diverse lagen iii Werkendam
Laag IA en lB tellen samen 43 gezinshoofden, wat 5,8% is van de

bevolking, een achteruitgang van 7%.
Laag lIA en IIB tellen samen 332 gezinshoofden, wat 43.2% van de

bevolking is, een vooruitgang van 13.5%.
Laag 111 telt 393 gezinshoofden. Dit is 51% van de bevolking, een

achteruitgang van 6,5%.

Het aandeel van de christelijke gerefonneerden en dolere,iden
De volgende beroepen waren vertegenwoordigd in de Christelijke

Gereformeerde Kerken:
In laag IA: J. van Haeringen, predikant. Bij notaris J. Kerkhoven

stond vermeld bij het kerkgenootschap: D.G. Deze persoon is buiten
beschouwing gelaten.

In laag IB: een bakker, een schipper, twee landbouwers.
In laag IIA: acht schippers, twee bakkers, drie griendbazen, een

onderwijzer  (H. W.   Knol), twee landbouwers, twee zaakwaarnemers,
een timmerman, twee winkeliers, een zeilmaker, een verver, een met-
selaar, een slager. twee schoenmakers.

In laag IIB: twee timmerlieden, een schilder, twee winkeliers, elf
schippers, twee hoepelmakers, twee schoenmakers, een onderbaas,
twee tuinmannen, een nachtwaker, zes landbouwers, een bakker, een
metselaar, twee smeden, een klompenmaker, een griendbaas, een
kleermaker, een slager.

Verder kwam in de registers van de burgerlijke stand de aanduiding
GG. voor. Deze stond bij H. Gay, lakfabrikant, van wie we weten dat
hij bij de dolerenden behoorde. Gay behoorde tot laag IB.

Dolerend waren in laag IIA: een schipper, een mandenmaker, een
barbier. In laag IIB: een visser, vijf schippers, een schoenmaker, een
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landbouwer, een voerman, een bakker, drie metselaars, een slager,
twee  kooplieden.

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt:

Laag Ned. Hervormd Chr. Geref. en Dolerend Chr. Geref apart
lA              14                             1                                                     1

IB             20                         5                                              4

Totaal 34 85 % 6    15 % = - 2,4% 5           10,5%=  -6,9%

11A            88                          30                                                 27

11B 149             54                         38

Totaal 237 73,9%    84   26,1% = + 11,6%    65    21,5% = +7%

111 338 87,3%    49    12,7% = +  1,7%    41    10,8% = - 3,5%

Gemiddelde 82,1% 17,9%

Vermeldenswaard  is, dat gemeentesecretaris J.C. Pieck, behorend
tot laag IA, zowel de diensten van de hervormden als die van de dole-
renden bezocht. Een verzoek om ouderling bij de dolerenden te wor-
den, wees hij af blijkens de notulen van de kerkeraad van de Neder-
duitsch Geref. Kerk te Werkendam 1887-1892, 13 januari 1888.

7. Genteente Meeuwen c.a., landgemeente in het midden-oosten 69

Dorp Meeuiven

Laag I beroep-functie Landbezit

J.A. Turnhout, landbouwer 19 bunder
W. Straver, landbouwer 13 bunder

Gerdina van der Beek, landbouwster 26 bunder
C. Vos, landbouwer 13 bunder
H. van Buuren, landbouwer 11 bunder
A.H. Overman,
predikant Hervormde Gemeente
A. Oost, godsdienstonderwijzer
Chr. Gereformeerde Gemeente
69)  Kadastrale perceelsgewijze leggers, gemeente Meeuwen c.a., 1, 1880-1890; Bevoikingsregister

gemeente Meeuwen-Babylonienbroek 1880-1905 (im'. nr. 7).
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Totaal acht gezinshoofden = 7,8% van de bevolking, een achteruitgang
van 5,3% ten opzichte van 1850.

Een deel van het landbezit van Van Buuren was verdeeld over de
kinderen: A. van Buuren te Beesd (elf bunder) en J. van Buuren te
Arnhem (elf bunder).

Laag  11

1 bakker 1 nnolenaar

1 graanhandelaar 1 opzichter
1 griendbaas 1 rijksopzichter
3 herbergiers 3 schippers
2 hoefsmeden 1 schoenmaker
1 hoofdonderwijzer 4 timmerlieden
1 kleermaker 1 tuinrnan

1 klompenmaker 1 veldwachter
2 kooplieden 1 wagenmaker

15 landbouwers 1 winkelier
1 metselaar

Totaal 44 gezinshoofden = 42,7% van de bevolking, een stijging van
2,2%.

Laag III

22 arbeiders 2 stokers
1 besteller 1 wegwerker

19 dagloners 1 werkbode
1 houthakker 1 zonder beroep
3 machinisten

Totaal 51 gezinshoofden  =  49,5%  van de bevolking, een stijging van
4,6%.

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt
Laag Ned. Hervormd Chr Geref

1                    7      87,5%       1         12,5%=+12,5%

11                             38          92,7% 3 7,3% = - 20 %

111                 39      88,4%      5        11,6% = +  1.1%
U

Gemiddelde 89,5% 10,5%
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Chr. gereformeerd in laag I was A. Oost. In laag II waren dat: een
graanhandelaar, een winkelier en een schipper.

Van een schipper was de vrouw chr. gereformeerd.
De genoemde percentages geven slechts een deel van de Chr. Gere-

formeerde Gemeente van Meeuwen aan. Andere leden woonden in
Eethen, Drongelen en Babylonienbroek. Vanaf 1862 gingen de leden
uit Dussen apart vergaderen.

8.    Babylonienbroek-Hill

Laag 1 beroep-functie Landbezit

A.J. Branderhorst, landbou\ver 12 bunder
W. Straver, landbouwer 66 bunder
J. de Groot, landbouwer 15 bunder
J. en A. Straver, landbouwer, 27 bunder
burgemeester
B. Moorrees,
predikant Hervormde Gemeente
A. Vos, landbouwer 14 bunder
Totaal zes gezinshoofden = 6,6% van de bevolking, een achteruitgang
van 2,4%.

Minstens 196 bunder land was in handen van uitwonende landbezit-
ters, onder wie A. den Dekker, Emmichoven (twaalf bunder), de heer
Pape (achttien bunder), J. Stael, Dussen (tien bunder) en 0. Verhagen
te Heusden (negen bunder).

Laag  I 1

1 bakker 1 schoolhoofd

3 herbergiers 1 slager
2 hoefsmeden 1 veldwachter
1 kleermaker 1 verver

1 koopman 2 voerlieden
1 klompenmaker 1 wagenmaker

30 landbouwers 2 watermolenaars
2 rietdekkers 1 winkelier
2 schippers
2 schoenmakers

Totaal 55 gezinshoofden = 60,4% van de bevolking, een stijging van
11%.

345



Laag  III
19 arbeiders

7 dagloners
4 zonder beroep

Totaal 30 gezinshoc,fden = 33% ran de bevolking, een daling,ati 8,69.

De verdeling per kerkgenc,otschap is als volgt
Laag \'ed. lier\·ormd Chr. Cieref

1                   6      100 9      0         0%=   0 9

11          38   88.4%   5     11,69= -4 94

111                  23      1(10  9;      0          0 92=- 6,2%

Gemiddelde 96.4% 3,99

ln  laag  11  zr:iren  chr.  geretormeerd:  , ier landbourf ers en een kleer-
maker. De teruggang is te rerklaren door het feit. dat ze een kleine
minoriteit vormden en het kerkgeboun stond in Aleeuwen.

E.en landbourrer \\as getrouw,d met een chr. geretormeerde rrou\\.
Zijn kinderen stonden in de registers van de burgerlijke stand rermeld
als chr. gereformeerd. Dit was een van de huwelijksroorwaarden ran
de schooii,ader uit Genderen. Een landbouwer was hervormd ge-
worden.

Zo\\ el katholieken als chr.  gereformeerden n·aren geconcentreerd in
Den Hill.

7()9. Waardhuizen, landdorp in het midden. genteente Alinkerk

1-aag I berocp-functie L.indbe/.it

G. van der Beek, landbou\Ter 35 bunder

Yotaal een gezinshoc,fd =  1,7% san de bevolking. een daling van 10% ten

opzichte \an 1850.
44 bunder land zvas aangekocht door A. den Dekker te E,nmichoven.

2 Kadastrale perceelsgewijze leggers. gemeente Almkerk. dorp \Vaardhuizen. L 1880-1890;
Bevolkingsregister gemeente Almkerk, dorp \\'aardhuizen  1 890-1900,  111  Cim·.  nr.  74 i.
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Laag  I I

1 karreman 8 landbou\\·ers
2 kooilieden 1 rietdekker
1 koopman
Totaal 13 gezinshoofden = 35,1%, een stijging van 2, 7% ten opzichte
van 1850.

Laag  I I I

21 arbeiders
1 geen beroep

1 naaister
Totaal 23 gezinshoofden = 62,2%, een stijging van 6,3%.

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt:

Laag Ned. Hervormd Chr. Gerel

1                     0        0 %        1        100%=+259

11                   5       35,6%       9        64,4% = + 28 %

111                7      30,49      16       69,69 = + 38 %
Gemiddelde 22 % 78 %

Het aantal chr. gereformeerden nam behoorlijk toe vanwege de voort-
durende aan\vezigheid van vijf predikanten in de perio(le 1852-1890. In
1890 was de gemeente vacant.

10. Uitivilk, landdorp in het midden 71

Laag I berocp-functie Landbezit

W. van Eeten, landbouwer, wethouder 47 bunder
Joh. Colijn, landboun·er 29 bunder
G.J. de la Rivi6re,
predikant Hervormde Gemeente
Totaal drie gezinshoofden = 5,5% van de bevolking, een daling van 3,2%
ten  opzichte  van  1850.

11) Provinciaal kadaster Breda, Kadastrale perceelsgewijze leggers, gemeente Aimkerk, dorp
Uitwijk, 1, 1880-1890; Streekarchivariaat Heusden, Bevolkingsregister gemeente Almkerk, dorp
Uitwijk 1890-1900, III (inv. nr. 74).

347



Joh. Colijn vertrok enige tijd later naar de Haarlemmermeer.
A. B. van Tienhoven  had 64 bunder aangekocht. Deze woonde  in

Werkendam.

Laag H
1 karreman 1 schoenmaker
2 kooplieden 1 smid

19 landbouwers 2 timmerlieden
1 onderwijzer 1 winkelierster

Totaal 28 gezinshoofden = 50,9% van de bevolking, een stijging van
7,4% ten opzichte van 1850.

Laag III

Totaal 24 arbeiders = 43,6% van de bevolking, een daling van 4,2% ten
opzichte van 1850.

De verhouding per kerkgenootschap is als volgt:

Laag Ned. Hervormd Chr. Geref.

I                                2          66,7% 1 33,3% = + 8,3%

11                                18           64,3% 10 35,7% = + 5,7%

111                 14      58,3%      10       41,7% = + 23,59b

Gemiddelde 63,1% 36,9%

11.  Heusden, stad in het Zltid-oosten 72

Laag 1 beroep-functie h.O.

Hervon,id waren:
C.A. Roomer, beroep onvermeld f 406
P.J. Baardwijk, kapitein stoomboot
P. Bezemer, kapitein stoomboot
mr. N.C.H. van Daalen, kantonrechter
J.H. Gier, notaris
H.C. van Gorkom, arts

'2)   Kadastrate  perceelsgewijze leggers, gemeente Heusden, I, 1880-1890; Bevolkingsregister  ge-
meente Heusden 1890-1900 (inv. nrs. 16, 17 en 18).

348



Laag I beroep-functie h.O.

P. L. Honcoop, burgemeester f 424
J.J. Jens, scheepskapitein
Ch. Prillevitz, geneeskundige
0. Verhagen, landbezitter f 375
L.J. Veerman, boekhandelaar, uitgever
G. Vos, postdirecteur
J. Verhey, stoombootkapitein
D. Wielandt, predikant
H. Wuyster, boekhandelaar, drukker
D. Wesseling, kantonrechter
naam onleesbaar, apotheker
Katholiek warm.
J. Reynen, pastoor
H. Balvers, kapitein sleepdienst
H.j. van Eggelen, gemeentesecretaris
P. F. Michels, veearts
O.A. Richelle, arts
L. Verhoeven, fabrikant f 754
Chr.   gereformeerd  was:
W. Laatsman, predikant
Evangelisch luthers waren:
W. van Dongen, stoombootkapitein
J. R. Eelers, predikant
H.W. Recklebeu, fabrikant
Relnonstrant ivas.
I. Abma, arts
Totaal 28 gezinshoofden  = 4,1% van de bevolking, een daling van  1,5%
ten  opzichte  van   1850.

Laag 11

2 aannemers 2 mandenmakers
2 annbtenaren 1 messenmaker
1 architect 20 metselaars (achttien katholiek)
1 baker 1 meubelmaker

13 bakkers 1 molenaar

2 barbiers 1 muziekmeester
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Laag  I 1

1 beddenbereider 5 onderwijzers
1 bewaarschoolhoudster 1 opperwachtmeester
4 bierbrouwers 1 organist
1 bloemist 1 pettenmaker
1 boekhouder 1 priester

1 borstelmaker 7 rijksopzichters
2 commiezen 5 schilders
1 commissionair 12 schippers
1 deurwaarder 26 schoenmakers (22 katholiek)
l fotograaf 1 sergeant

1 grossier koloniale N aarden 2 sigarenmakers
1 griffier 13 slagers
2 handelsreizigers 1 slijter
8 herbergiers 15 smeden

2 hotmeesters 1 steenhouwer
3 horlogemakers 1 steenkolenhandelaar
2 hoofdonderwijzers 1 stoffenverver
1 kandidaat notaris 4 stuurlieden
3 karremannen 21 timmerlieden
1 kassier 5 tuiniers

10 kleermakers 1 reehandelaar
2 klerken 1 reehouder

6 klompenmakers 4 veldngchters
1 koffiehuishouder 1 risser

24 kooplieden 4 wagenmakers
9 koperslagers (allen katholiekj 1 wever
4 kuipers 1 \rijnhandelaar

19 landbou\\,ers czestien katholiek j 27 winkeliers
3 leerlooiers 1 zaakKaarnemer

33 liefdezusters (katholiek i 2 zadelmakers
1 likeurstoker
3 logementhouders

Totaal 367 gezinshoofden = 53,7% \an de bevolking. Het percentage is
gelijkgebleven in vergelijking met 1850.
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Laag  Ill
142 arbeiders 12 machinisten

2 brievenbestellers 1 naaister
9 dienstboden 1 sjouerman

96 geen beroep 1 sloper

1 huidenzouter 1 spoorlegger
1 kantoorbediende 2 stokers
1 knecht 2 straatmuzikanten

9 koetsiers 3 varensgezellen
3 letterzetters 1 zvinkelbediende

Totaal 288 gezinshoofden = 42,2% van de bevolking, een stijging van
1,5% ten opzichte van  1850.

De verdeling per kerkgenootschap is als volgt:

Laag Ned. Hervormd Chr. Cieref.

1                     17      94,4%        1          5,6%= -9.79

11          87   87 %   13    13 9 + 2.9%

Ill 137 96,5% 5 3,5% = - 6,5%

Gemiddelde 92,6% 7,3%

Chr. gereformeerd waren in laag 1: W. Laatsman, predikant, in laag
11: vier winkeliers, twee kooplieden, drie schippers. een slager, een
bakker, een onderwijzer. een grossier koloniale waren.

De volgende tabel geeft het aandeel van elke beroepslaag in de A'oon-

gebieden aan:

Tabel 16: Aandeel ran elke beroepstaag in de 11'oongebieden

Woongebied laag I laag  I I laag  Ill
Andel 6,39 45,7% 48 %
Veen 5,29 58,8% 36 9
Giessen 1,39 50 % 48,79
Rijswijk 3.4% 41,7% 54,99
De Werken-Sleeuwijk-Kille 3,6% 39,2% 57,2%
Werkendam 5,8% 43,2% 51 9
Aleeuwen 7.8% 42,7% 49,5%
BabvIonienbroek 6,6% 60,4% 33 %
Waardhuizen 1,7% 35,1% 62,29
L'iti,·ijk 5.5% 50.99 43.69
Heusden 4,1% 53,7% 42,2%
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Het aandeel van de bovenlaag is kleiner geworden. Door emigratie,
verhuizing of verdeling van de grond bij overlijden is de elite afgeslankt.
Het karakter van de agrarisch-ambachtelijke samenleving en de crisis
veroorzaakten het vertrek van hooggeschoolde kinderen van de elite

wegens gebrek aan werk. Het aandeel van de arbeiders is eveneens

afgenomen, omdat de recessie de werkgelegenheid aantastte. De keuze
van een vrij beroep was vaak de enige oplossing. De teelt van suikerbie-
ten bood enige uitkomst. De groei van de middenstandssector werd
gestimuleerd door de oprichting van suikerfabrieken, dus hield verband
met het ontstaan van enige industrialisatie. Er is al eerder duidelijk

aangetoond, dat menig arbeider keuterboer werd. Hun positie was vaak
even slecht of slechter dan die van arbeiders.

In tabel 17 wordt het procentuele aandeel van de chr. gereformeer-
den  en de dolerenden  in de diverse lagen aangegeven.

Tabel 17: Aandeel chr. gereformeerden en dolerende,i in de lagen (in percentages)

Woongebieden laag I groei              laag  I 1 groei laag 111 groei

Andel 7,9 - 0,4 20,7  + 7,8 10,8 -  1,2

Veen 9,1 - 10,9 15,1  + 7,2 3,7 -  8,8

Giessen                         50          + 28       25           + 2 15,5 -  4,5

Rij swij k 16,7 -  0    34,3     + 1.9 26,6      +  9,1

De Werken-              50       -  6,6 45.2 - 2,2 46,9 + 15,8

Sleeuwijk-Kille
Werkendam 15  - 2,4 26,1 + 11,6 12,7 +  1,7

Meeuwen 12,5   + 12,5 7.3 - 20 11,6      +  1,1

Babylonienbroek    0  -0  11,6  -4 0 -  6.2

Waardhuizen 100 + 25 64,4 + 28 69,6 + 38

Uitwij k 33,3    + 8,3 35,7     +  5,7 41,7 + 23,5

Heusden 5,6 - 9,7 13 + 2,9 3,5 -  6,5

De percentages van laag I moeten enigszins worden gerelatizeerd.
Ten eerste gaat het om kleine aantallen, waardoor snel grote verschui-
vingen plaatsvinden. Bovendien zijn de cijfers beinvloed door de komst
van een predikant in de loop der jaren of door de versmalling van de
elite.

De duidelijkste ontwikkeling is, dat de Chr. Geref. Kerk zijn aan-
hang bleef behouden in alle drie lagen, ook onder de arbeiders. Boven-
dien kan geconcludeerd worden, dat het ontbreken van een predikant of
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van enkele gezeten burgers en de afwezigheid van een eigen kerkge-
bouw in het dorp negatief werkten op de groei van een gemeente.  In een
klein dorpje als Babylonienbroek was het moeilijk om zich aan de dorps-
gemeenschap te onttrekken. Andere belemmerende factoren waren
conflicten en verhuizing of emigratie.

De groei vond vooral plaats in Werkendam, De Werken-Sleeuwijk en
Waardhuizen-Uitwijk, dus dorpen in het westen of midden van de
regio. De groei kan gedeeltelijk verklaard worden door de hogere ge-
boortecijfers, maar de theologische vervreemding, de orthodoxe gezind-
heid en de aantrekkingskracht van de predikanten hebben ongetwijfeld
grote invloed uitgeoefend. In het oosten hadden de orthodoxen meer
invloed in de Hervormde Gemeenten dan in het westen vanwege de
grotere homogeniteit in het oosten.

De chr. gereformeerden recruteerden hun leden vooral uit de volgen-
de drie beroepsgroepen: 1. De agrarische beroepen, met name de land-
bouwers, vissers en schippers. Zij voelden zich het meest afhankelijk
van de natuurelementen.  2. De middenstand of kleine luyden, die door
hard te werken het hoofd enigszins boven water konden houden. 3. De
arbeiders.

Maar een aantal van de chr. gereformeerden behoorde tot de zeer
gegoeden. Hun aandeel was in  1890 niet verminderd.  Het laat zien, dat
het om een brede godsdienstbeweging ging. Eveneens wordt duidelijk,
hoe belangrijk de godsdienst werd ervaren. Behoud van de orthodoxe
leer stond centraal. De gereformeerde ethiek kwam in veel opzichten
overeen met het gedragspatroon van de bewoners in de agrarisch-am-
bachtelijke samenleving, zoals spaarzaamheid, soberheid en ijver. Voor
velen bood de oude leer een oplossing voor de culturele en sociaal-
economische nood van het land.

De dolerenden behoorden voornamelijk tot de middengroepen
(4,6%). Lakfabrikant  H. Gay behoorde  tot de bovenlaag  (4,5%).   In
samenwerking met de chr. gereformeerden werd hij omstreeks  1900
burgemeester tot groot ongenoegen van de liberalen. De houding van de
reeds genoemde J. C. Pieck  laat zien,  dat de invloed van de dolerenden
groter was dan uit de cijfers blijkt. Het aandeel van de arbeiders was
gering, namelijk 1,9%.

De volgende tabel laat zien. hoe het aandeel van de chr. gereformeer-
den en dolerenden  over  alle drie  lagen was omstreeks  1890.
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Tabel 18: Aandeel i·an chr. gereformeerden en dolerenden oi,er alle drie lagen samen

omstreeks  /890

Andel 13,1% Meeuwen 10,5%
Veen 9,39 Bab,·lonienbroek-Hill 3.9%

Giessen 30,2% Waardhuizen 78 9
Rijswijk 25,9% Uitwijk 36,9%
De Werken-Sleeu,i·ijk-Kille 47.4% Heusden 7,3%

Werkendam 17,9%

Tabel 18 berestigt het reeds geschetste beeld, dat de orthodoxie
sterke aantrekkingskracht had. \/een, Aleeu  en en Heusden gingen
achteruit in grootte, omdat het ging om vaak vacante gemeenten. in
Veen was concurrentie met de kruisgezinden en de orthodoxe hervorm-
den. Heusden en Aleeu,ren waren regionale gemeenten met een daar-
door geringere cohesie. Door het gebrek aan leiderschap deden zich

nogal eens problemen roor. Structurele en psychische factoren deden
zo afl)reuk aan de culturele.

Overige kerkgenootschappen  in  1890

In tabel 19 \fordt de aanwezigheid van de katholieken in de diverse

ivoongebieden omstreeks 1890 zichtbaar. Het betreft gezinshoofden.

Tabel 19: De aanitezigheid  ran katholieken omstreeks  1890

Woongebied laag 1 laag Il laag 111

Andel                                                                              3
Giessen                                                                           3                       2
Rijswijk                                                                    2                     2

De Werken-Sleeu ·11 k                                     4               2
Werkendam                                           1                         3
Babylonienbroek-Hill                                               12                   7
Aleeun·en                                                                        3                       7
Heusden                             6 255 141

Totaal                                                   7 285 161

Hun aanwezigheid in laag 1 is afgenomen. Het betrof hier katholie-
ken in Heusden. In vergelijking met 1850 is het aantal gezinnen toege-
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nomen van 384 naar 453. Ook in de overwegend protestantse dorpen
zijn ze in aantal gegroeid.

Wat de overige kerkgenootschappen betreft: Er woonde een remon-
strant in Heusden (laag 1). Daar woonden vijf evangelisch luthersen.
Drie  behoorden  tot  laag  1,   twee  tot  laag  111.   In  Werken(lam  \\'as  een

gezinshc,ofd evangelisch-luthers (laag 11). In Heusden behoorde een
gezinshoofd tot de Waalse Gemeente (laag I )

Wat het aantal Joden betreft: een gezinshoofd woonde in Werken-
dam en een in De Werken-Sleeurvijk (beiden laag II). In Heusden
woonde een wat grotere groep. T\vaalf gezinshoofden behoorden tot
laag II en twee tot laag 111.

Het aandeel van de chr. gereformeerden in de topelite 73

In laag 1 kan een kleine topelite norden onderscheiden. In Noord
Brabant waren in  1891 339 personen vanwege hun welstand verkies-
baar voor de Eerste Kamer. In het Land van Heusden en Altena kwa-
men 24 personen daarvoor in aanmerking.

In het westen van de regio waren dat de volgende personen: J.A.,an
Tienhoven  (f 1105),  J.J.  van  Tienhoven  van den Bogaard (f 1180),
A.B. van Tienhoven (f 856), A. Versluys (f 569), P. H. van Dussel-
dorp (f 608) en W.J.  van der Elst (f 621), allen uit Werkendam.  1-let
betrof rijke aannemers of academici.  Uit De Werken behoorde M. M.
van Baasbank (f 394) bij deze groep van zeven personen.

In het midden van de regio behoorden bij deze topelite: A. den
Dekker die het meest vermogend was in het Land van Heusden en
Altena (f 1580), zijn zoon D. den Dekker (f 530), H. Donker (f 323),
H. van de Koppel (f 396) en B. Snoek (f 342), allen uit Almkerk-
Nieuwendijk. Uit Dussen J.H. Stael (f 302) en D. Middelkoop Dz.
(f 551). In totaal zeven personen.

In het oosten waren dat:C.J. van Andel (f 364), M. de Fijter (f 335)
en A. Naayen (f 681) uit Andel, A. Blankers (f 541) uit Veen, G.
Branderhorst Johz. (f 320) uit Genderen en H. Vos (f 724) uit Wijk
In totaal zes personen.

In Heusden: C.A. Roomer (f 406), P. L. Honcoop (f 375), S. Verha-
gen (f 375) en A.J. Verhoeven (f 754). Vier personen in totaal.

2  Nieuwsblad, 16 mei 1981. Achter de namen staat de h.0. tussen haakjes.
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Van deze topelite waren twee personen actief in het voortgaande
proces van organisatie bij de afgescheidenen. Hoewel ze tot de rijksten
behoorden, vormden ze binnen de elite een minderheid. Beiden, G.
Branderhorst en A. den Dekker hadden contacten met ds.  H. P. Scholte
die ook zelf niet onbemiddeld was.  Het feit dat de topelite verdeeld was
versterkt de gedachte, dat het niet zozeer ging om een sociaal-economi-
sche  vervreemding  maar om religieus-politieke motieven.

Het aandeel van de chr. gereformeerden in de politieke besluitvorming

Onderzocht zal worden, welk aandeel de chr. gereformeerden had-
den in de politieke besluitvorming. Hiervoor worden enkele dorpen
gekozen, ,raarin de afgescheidenen een sterke positie hadden door hun
aantal of de sociale positie van hun leiders.  in die dorpen was de kans

op politieke machtsvorming immers het grootst. Het gaat om de ge-
meenten De Werken-Sleeuwijk, Eethen-Genderen en Almkerk-Emmi-
choven. Daarna worden enkele gemeenten gekozen, waarin het aantal

afgescheidenen gering was, zoals Meeu\ven-Babylonienbroek en Veen.
De kans op politieke macht was dan beduidend minder.

Na het nemen van enkele steekproeven ontstond het volgende beeld.
In Werkendam hadden de afgescheidenen en dolerenden weinig politie-
ke macht. In de jaren negentig ontstond een felle strijd stussen de
A. R. P.  waarin een opkomende middenstand actief was en de liberalen,
gesteund  door de rijke aannemers en academici.   In 1898 kreeg  de
A. R. P. de meerderheid  in  de raad, waarna de con fessionalisering van
de samenleving kon worden doorgezet.

74

In de Werken-Sleeurvijk zetten de boeren een politiek stempel op de
samenleving. De afgescheiden rijke boeren oefenden vanaf het begin
een belangrijke invloed uit. Zo waren W. van 't Sant vanaf 1864 en H.
van Arkel vanaf 1887 regelmatig wethouder. 75 politieke zeggenschap
hield duidelijk verband met sociale positie.

Hoewel de afgescheidenen in de gemeente Almkerk op grond van hun
grote getal en welgestelde voormannen enige invloed hadden in de raad,

74
) Archieven gemeente Werkendam, Notulen gemeenteraad 1883-1905 (inv. nr. 17), 1890 pas-

sim. Lid van de raad waren: A. B. van Tienhoven, D. Pieck, P. Blok, P.H. van Dusseldorp, M.Al.

Versput en J. Kerkhoven
') Streekarchivariaat Heusden, Archief gemeente De Werken-Sleeuwijk, notulen gemeenteraad
1876-1887 (inv. nr. 46). Zie het Rooster van aftreden.
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waren in de jaren tachtig en negentig liberale boeren wethouder, onder
wie B. Snoek uit Almkerk en W. van Eeten uit Uitwijk. In 1891 werd
de antirevolutionair J. den Boer er wethouder, die wellicht in de jaren
tachtig deze functie ook al had.

In de gemeente Eethen-Genderen was de invloed van de chr. gerefor-
meerden eveneens merkbaar, hoewel hun positie door het grotendeels
hervormde Eethen werd getemperd. G. van der Beek en W. Brander-
horst Johz. zaten  wel  in  de  raad, maar zowel burgemeester  M.A.  Boll
uit  Eethen  als de wethouders H. Branderhorst uit Eethen  en   1.   van
Gammeren uit Genderen waren hervormd. In de jaren tachtig werd een
chr. gereformeerde wethouder gekozen: W. Branderhorst Johz. uit
Genderen. 76

In de gemeente Meeuwen hadden de chr, gereformeerden geen enke-
le politieke invloed in de negentiende eeuw. Omstreeks 1885 waren de
burgemeester T. van Buuren uit Meeuwen en de wethouders her-
vorind. De Chr. Gereformeerde Gemeente in Meeuwen was klein en
had geen gezeten voormannen, waardoor de invloed beperkt bleef. 77

Interessant is de positie van de afgescheidenen in Veen. Hoewel ze
een minderheid vormden, hadden ze regelmatig een vertegenwoordiger
in de raad, na 1850 A. 't Hooft en later C. Schreuders, die in de jaren
negentig wethouder werd. Deze behoorde wel tot laag I Zowel zijn
sociale positie als de overwegende orthodoxie van de Veense bevolking
moeten hier een rol hebben gespeeld.

Op grond van deze steekproeven kan de conclusie worden getrokken,
dat de politieke invloed van de christelijke gereformeerden toenam
naarmate ze groter in getale waren en over patriarchen beschikten met
een hoge sociale positie. Maar zelfs in Almkerk en Genderen was tot
1898 geen sprake van een meerderheidspositie. De liberale heren had-
den de politieke touwtjes nog in handen. 78

Secularisatie

Omstreeks 1890 was er nauwelijks sprake van secularisatie in het
Land van Heusden en Altena. Blijkens een statistiek  van  1899  lag in
76) Archief gemeente Eethen c.a, Notulen gemeenteraad 1870-1878, 26 apriI 1870.
--) Archief gemeente Meeuwen c.a., Register van deliberatifn gemeenteraad 1881-1890 (inv. nr.
6), 1881-1890 passim.
,8) De gemeentearchieven van Andel en Giessen-Rijswijk zijn onbereikbaar, omdat ze niet zijn
geinventariseerd.
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alle woongebieden het aantal onkerkelijken beneden 1%, behalve in de
gemeente Almkerk-Emmichoven,  waar het percentage 1,7% bedroeg.

79Landelijk bedroeg het 2,3%.
De geisoleerde ligging van het gebied, waardoor de contacten met de

buitenwereld beperkt bleven. belemmerde het binnendringen van soci-
alistische ideeen die anti-kerkelijk waren. Bovendien had een verabso-

lutering ran godsdienstige gedachten plaatsgevonden, die bevindelijk-
orthodox \'an aard A as. Er heerste een sterke sociale controle. waardoor

het moeilijk ,\as de binding met de dorpsgemeenschap te verbreken,
waarin het traditionalisme overheerste.

De onkerkelijkheid \ras het grootst in de woongebieden waar in de
jaren negentig enige sociale onrust had plaatsgevonden, zoals in Wer-
kendam, Woudrichem, Veen en Genderen, met respectievelijk 0,8,
0,7, 0,5 en 0,7% onkerkelijkheid. In 1890 stonden in Waardhuizen
drie gezinshoofden vermeld in de boeken van de burgerlijke stand als
onkerkelijk. Het betrc,f arbeiders, wat de mening versterkt dat het zou
kunnen gaan om een reactie op de grote economische macht van kerke-

lij kgezinde boeren.

§  3. l'en,reemding leidt tot niettii,e  uittocht z,an orthodoxen

a. Inleiding

In de vorige paragraaf is geschetst, hoe de economisch-sociale om-
standigheden in het Land van Heusden en Altena stagneerden. Het
geografisch isolement en het pre-iiidustriele karakter van de samenle-

ring versterkten de culturele beslotenheid \,an het gebied. De meerder-
heid \an de be\olking behcmrde tot de sociaal zn akkeren. Tevens is
betoogd, dat in de Hervormde Gemeenten in het oosten de liberale
dorpselites zo klein ,  aren,  dat de inrloed van de orthodoxie er gemak-
kelijk kon toenemen dank zij de ge\rijzigde reglementen.  In het \, esten
hadden de liberale heren door hun aantal meer invloed in de kerk,
hoewel daar ook de orthodoxie terrein \Tpon ran\rege een grotere betrok-
kenheid. \'ooral in \Verkendam waren de tegenstellingen zeer groot
tussen de liberale elite en de orthodoxe middenstand. Tijdens de .·\f-

9j Den Haan, a.11'., 279. Cijfers over Heusden ontbraken.
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scheiding had slechts een deel van de orthodoxen de Hervormde Ge-
meente verlaten en zo was er een sterk bevindelijke onderstroom aan-

wezig gebleven. In het proces van confessionalisering konden bij even-
tuele tegenstand van bovenaf gemakkelijk conflicten ontstaan, die zou-
den leiden tot uittreding.

b. A. Kuyper, leider der orthodox-hervormden

D. Kuiper schrijft, dat in het laatste kwart van de negentiende eeuw
de Hervormde Kerk voor twee vuren stond, dat van het l\lodernisme en
het Neo-Calvinisme.

De modernen gingen uit van het wetenschappelijk denken, terwijl de
neo-calvinisten zich richtten op de aan de rechterzijde sterk groeiende
afgescheiden kerken, waardoor een zekere pressie ontstond op de or-
thodoxen onder leiding van Kuyper.80 Deze charismatische leider trok
zich eerst terug in eigen bastions: de pers (1872), een politieke partij
(1879). een universiteit (1880) en een kerk (1886) om zich af te zonde-
ren van de liberale tijdgeest en om van daaruit in de aanval te gaan
tegen een ontkerstende samenleving. Wel bracht hij de gereformeerde
theologie in aanraking met het "menschelijk bewustzijn, gelijk het zich
aan het einde der negentiende eeuw ontwikkeld heeft". 81

Eerdmans noemt enkele voorbeelden van deze aanpassing. Kuyper
stond positief tegenover de wetenschap, als onderdeel van Gods schep-

ping en door God gewild als "gemeene gratie". De heilsonzekerheid van
veel bevindelijken boog hij om tot heilszekerheid door middel van de
leer van de veronderstelde wedergeboorte. Kuyper was voor de koepok-
inenting en het verzekeringswezen, omdat het hier om middelen van
Gods voorzienigheid ging. 82 Dankzij de "gemeene gratie" van God kreeg

de mens -die rechten en vrijheden, die hij voor de burgerlijke samenle-
ring behoeft". 81 Zijn positieve houding tegenover wetenschap en cul-
tuur leidde ertoe, dat hij kritisch stond tegenover een strenge wereld-

mijding en de vaak ziekelijke uitwassen van het "mysticisme'. Hij had

'°) Dekker, Kuiper e.a., De veranderingen in de Gereformeerde Kerk. Onderzoek naar de opvattin-
gen van kerkle(len over normen en taken van de kerk,  o. r.v. J.  van der Zouwen,  20,  21.

")   Eerdmans, De theologie  van  Dr. A. Ku>·per,   in  Theologisch  Todschri#,   1909,   210.

82) t.a.P. 210. 215. 220.
81 1   Ridderbos. De theologische culmurbeschouu,ing Van Abraham Kuyper,   1 10.
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een open oog voor het sociale vraagstuk, al maakte hij zijn idealen later
niet waar. 84

Kuyper werkte de bij Scholte reeds geconstateerde antithese uit in
een meer organisatorische, ter verdediging en uitbreiding van het
"christelijk-puriteinse" volkskarakter om zo het vaderland te redden. 85
Het theologische model had een oplossing voor de gehele samenleving.
Alet de leer van de " souvereiniteit in eigen kring" verdedigde Kuyper de
gedachte, dat Staat en Kerk beiden als "Dienaresse Gods" optreden en
daaraan door het geweten gebonden zijn, maar ieder heeft een eigen
levensterrein en mist het recht tot uitoefening van dwang. 86 Er was
geen terugheer naar de situatie tijdens de Republiek nodig. Hij gaf op
deze wijze de Nederlands Israelgedachte een democratische lading, die
bij Scholte en andere afgescheidenen in principe al aanwezig was. C. B.
Hylkema zegt dan ook, dat Kuyper het opnam voor de in de Franse
Revolutie veroverde liberale vrijheden. 87 Hiermee werd artikel 36 van
de Nederlandse Geloofsbelijdenis definitief ondergraven. 88 Ondanks
deze aanpassing aan de moderne tijd stond bij Kuyper centraal: zijn
bekering tot "het oer-gereformeerde volk". 89 Hij koos voor een belijde-
niskerk waarin de gereformeerde traditie bleef gehandhaafd, door uit te

gaan van de drie Formulieren van Enigheid. 90

c. De Doleantie in Werkendam

1. Begin van de Doleantie

Al lange tijd voor de Doleantie bestond er in de Hervormde Kerk in
het Land van Heusden en Altena vervreemding ten opzichte van lande-

lijke ontwikkelingen. Zo richtte op 19 juli 1860 de Hervormde Gemeen-
te in Veen een adres aan de Synode, dat door 47 manslidmaten werd

84)  Ku>per,  Het  Calrinisme,  zes  Stone-lezingen, op 18 oktober  1898 te Princeton gehouden,  186,
De Gaay Fortman, Architectonische kntiek Fragmenten uit de sociaal-politieke geschriften van dr.
A. Kuyper, 19 e.v.
85 j Ku)per. "Ons program". 29.
86) a.w., 1121
8-) Hylkema, Oud- en Nieuw-Calrinisme. Een vergelijkende geschiedkundige studie, 276.
88) Kromsigt, Oud- en Nieuw-Calvinisme, in Stemmen des Tijds. Maandschrift voor christendom
en cultuur, jrg. 1 (1912), 418.
89) Puchinger, Journalistiek natuurtalent, in Trouw, 24 oktober 1987.

90) Augustijn, Kerk en godsdienst 1870-1890, in De Doleantie van  1886 en haargeschiedenis, onder
redaktie van W. Bakker e.a..  71.
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ondertekend en waar ds. S.A. Buytendijk de eerste ondertekenaar was.
In navolging van de classis Harderwijk wees men op de "uiterst treuri-
gen toestand" en de "ellendige staat" van de Hervormde Kerk vanwege
de "verfoeylijke stellingen, leeringen en invloed der zoogen. moderne
theologie". Men wilde de predikanten verplichten tot het houden van
preken uit de Heidelbergse Catechismus en de preekvrijheid afschaf-
fen. 91 Toch leidde deze vervreemding niet altijd tot verlating van de
Kerk.

W. Bakker schrijft, dat A. Kuyper door zijn journalistieke werk in
De Standaard en De Heraut het bewustwordingsproces van de ortho-
doxen intensifeerde. 92 Hij slaagde er in een deel van de gereformeerden
achter zich te krijgen, waardoor de polarisatie in de Hervormde Kerk
toenam.

De spanningen werden groter toen de Synode alles uit de proponents-
belofte wegliet, wat nog betrekking had Or het belijden. Er bleek een
kloof te bestaan tussen de Synode en het orthodoxe grondvlak. Enkele
kerkeraadsleden kwamen tegen het besluit in verzet en besloten, alleen
predikanten toe te laten die de drie Formulieren van Enigheid onderte-
kenden. 93

Bovendien bestond de verwachting, dat de Synode de aan de Vrije
Universiteit opgeleide predikanten niet zou erkennen.

De man die het verzet zou leiden als inspirator, mobilisator en ideo-
loog was A. Kuyper. 94De Protesmntsche Noordbrabanter volgde de ge-
beurtenissen op de voet. Met name de attestenkwestie werd uitvoerig
beschreven.   Toen  in 1885 moderne predikanten in Amsterdam  hun
catechesanten geloofsbelijdenis wilden laten afleggen, wilden de ouder-
lingen daaraan niet meewerken en gaven geen getuigschrift af van goed
zedelijk gedrag, nodig voor het afleggen van belijdenis. De hogere be-
sturen verklaarden, dat de kerkeraad verplicht was de attesten af te
geven. Na een verscherping van het conflict werd een aantal predikan-
ten en ouderlingen geschorst, onder wie A. Kuyper. 95 Op ljuli  1886

91) Archief Hervormde Kerk, Handelingen kerkeraad Hervormde Gemeente Veen 1834-1876, 19
juli 1860, Streekarchivariaat Heusden.
") Bakker, De Doleantie in den lande. Uitbreiding en consolidatie, in De Doleantie ran  1886  en
haar geschiedenis,  129.
9') De Jong. Nedertamise Kerkgeschiedenis, 354.
") Van den Berg, De ontstaansgeschiedenis van de Doleantie te Amsterdam, in De Doleantie van
1886 en /mar geschiedenis,  76.
") De Jong, Nedertandse Kerkgeschiedenis. 356.
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werden de geschorste kerkeraadsleden op vij f na ontzet uit hun ambt en
op 16 december besloten ze, het synodale juk af te werpen en te kiezen
voor een vrije autonome kerk.

De Amsterdamse kerkeraad was niet de eerste die de Hervormde
Kerk verliet, want in juni 1886 traden de kerkeraden van Kootwijk,
Voorthuizen en Reitsum uit het kerkverband, zich baserend op de drie
Formulieren van Enigheid. 96

De Protesmntsche Noordbrabanter koos de zijde van de dolerenden.
Het blad veroordeelde de leervrijheid en het monddood maken van de
belijdenis. In de moderne theologie zou de opstanding van Jezus als een
vrome mythe" worden voorgesteld. 97 Het Modernisme had een ver-

woestende werking en kon geen troost bieden in leven en sterven. De
orthodoxen werden  ·ergeleken met degenen die in Israel hun knieen

98niet voor Baiil hadden gebogen.

2.   Reacties  in  het  land  van  Heusden en Alte,ta

In december 1886 betuigde de kerkeraad van de Hervormde Gemeen-
te van Aalburg haar sympathie met de orthodoxe kerkeraad van Amster-
dam. De hervormde kerkeraad van Heesbeen sloot zich aan bij de
adhesiebetuiging vanuit de classis Sneek, waar negen predikanten en
achttien ouderlingen de zijde van de geschorsten hadden gekozen. De
Protestantsche  Noordbrabanter riep de hervormde kerkeraden op, de kerk
te verlaten. " Dit gebeurde echter niet. Wel verklaarden twee kerke-
raadsleden van de Hervormde Gemeente in Drongelen, achter de ge-
schorsten te staan. '°° Hier en daar verlieten enkele hervormden de
kerk. In Giessen hieven de ", rienden van de waarheid" hun bijeenkom-
sten  op en sloten  zich  bij de dolerenden  aan. De notulen  van  de  Her-
vormde Gemeente van Giessen-Rijswijk vermelden uit genoemde perio-
de geen nadere gegevens.

101

In Genderen verlieten enkele personen de Hervormde Gemeente en
werden christelijk gereformeerd. Het betrof het gezin M. klouthaan,
dat verklaarde dat in de Hervormde kerk Gods Woord niet werd erkend

m) Rullmann, De Doleantie iii de Nederlandsch Hen·ormde Kerk der XIAe eeuu'. 42
9-)   De  Protestantsche  Noordbrabanter, 16 januari  1886.
98) t.a.p.' 6 maart 1886.
99; t.a.p., 23 januari en 13 februari 1886.
'-3 t.a.p., 13 maart 1886.
"' 2 Huizenga, a.u·., 85.
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en de tucht niet werd uitgeoefend. Ze stuurden hun kinderen al enige
tijd naar de catechesatie van de chr. gereformeerde predikant. Uitein-
delijk werd het gezin het lidmaatschap afgenomen. 102 Het tweede gezin
dat zijn lidmaatschap moest afstaan was de familie B. en G. Boll, die
van mening was dat de afgescheidenen in Genderen unfair waren be-
handeld tijdens de kwestie van de kerkelijke goederen en dat de ortho-
doxen in de Hervormde Kerk het zwijgen was opgelegd. In Genderen
was de situatie in de Hervormde Gemeente enigszins labiel vanwege de
"

zonderlinge dwaasheden" die ds. Groeneveld uithaalde op de preek-
stoel. In Heesbeen zou hij bij een doopbediening opschudding hebben
verwekt. 103

In de classis Heusden riepen de hervormde kerkeraden van Waspik
en Loon op Zand alle kerkeraden op tot het houden van een conferentie
in de Hervormde kerk te Heusden op 14 april 1886 in verband met de
"treurige toestand der Gereformeerde Kerken", zoals de Hervormde
Gemeenten werden genoemd. Men nodigde iedereen uit die "de ge-
meente wenste te houden bij Gods Woord en de Formulieren van Enig-
heid en die instemden met het beginsel van de geschorste kerkeraadsle-
den uit Amsterdam", 104 De hervormde kerkeraad van Heusden weiger-
de de kerk beschikbaar te stellen voor de bijeenkomst, die wel doorging
maar die matig werd bezocht, namelijk door 24 personen onder wie ds.
Groeneveld uit Genderen.

De aanwezigen stelden de volgende verklaring op. Men beleed dat
alle partijen schuld hadden aan de ellendige toestand in de Kerk, dat de
souvereiniteit van Christus door de tegenwoordige organisatie werd
verloochend, dat geen reglementen maar alleen de belijdenis de "band
der eenheid" kon zijn en dat de schorsing van de Amsterdamse kerke-
raadsleden moest worden opgeheven. Deze verklaring  werd  met  alge-
mene stemmen aangenomen. Drie personen waren tegen stelling vier,
waarin werd verklaard dat de Synode "voorbereide een geleidelijk uit-
eengaan der verschillende richtingen met vrijheid om voor elk van deze
een haar recht toeschijnende kerkenorde aan te nemen, terwijl ze ver-
bonden blijven door een bloot administratieve band". Men wilde dus

/02
) Archief Hervormde Gemeente Genderen, Actenboek kerkeraad 1862-1914, 8 mei en 14 mei

1885.

'03)  t.a·P.,  2  en 7 december 1891, Archief Hervormde  Kerk, Notulen bestuur cIassis Heusden
1885-1903 (inv. nr. 61), 9 maart 1887.
104) De Protestantsche Noordbrabanter, 10 april 1886.
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een pluralistische kerkenbond onder een administraieve paraplu. 105

Door de geringe belangstelling liep de conferentie op niets uit.
Alleen in Werkendam kreeg de doleantiebeweging een grotere aan-

hang. Op 14 januari 1887 stelde ds. J.J. van Noort vast, dat twee
diakenen tegen het zingen van de gezangen waren, een gebruik dat Van
Noort weer had ingevoerd na zijn intrede. De kerkvoogden hadden
besloten, een toekomstige predikant een salaris van f 1800 in plaats van
f 1200 per jaar te geven, als deze gematigd orthodox zou zijn en de
gezangen liet zingen. De kerkvoogdij werd gedomineerd door de rijke
heren zoals burgemeester J.J. van Tienhoven van den Bogaard. De
kerkeraadsleden A. van Loon en J. de Roon verklaarden, dat men niet
gewoon was de gezangen te zingen, maar een rationele motivering bleef
achterwege.

106

Op 6 juli 1887 schreven de lidmaten R. Blokland, A. de Keizer, R.
Blokland sr., J. van der Stelt, P. Verdoorn Az. en de doopleden C. van
den Heuvel, Joh. Kreukniet en J. Ruitenberg de kerkeraad, "weder te
keren tot de Oude Paden waar Christus als hoofd wordt erkend en geen
Synode van 1816, waardoor de heiligheden des Heeren ontheiligd zou-
den worden, de sacramenten veragt enz.".  Als de kerkeraad niets zou
doen,  voelde men zich genoodzaakt het  "ampt als geloovige te beoefe-
nen". In feite vroeg men de kerkeraad, te breken met de synodale

organisatie. Op advies van de predikant nam de kerkeraad dit schrijven
voor kennisgeving aan. 107

Op  5  oktober 1887 besloot de kerkeraad, de briefschrijvers de vraag
te stellen of ze bij hun mening bleven. Zo ja, dan werden ze als lid
geschrapt. De ondertekenaars kwamen zowel uit Werkendam als De
Werken. Ondertussen schreven 46 lidmaten de kerkeraad, dat sommi-
ge kerkeraadsleden bijeenkomsten bijwoonden van dolerende predikan-
ten. Met vijf tegen twee stemmen werd deze kennisgeving ter zijde
gelegd. De kerkeraad was dus behoorlijk verdeeld. 108 Op 25 juli deelde
H. van Driel mee, te breken met de Hervormde KerA.

Op 20 oktober 1887 belegde de kerkeraad een extra vergadering naar
aanleiding van de onrust in de gemeente en besloot een tweede brief te

m) t.a.p.,3 oktober  1885,   17  april  en   18  september 1886; Nieuwsblad, 17 april 1886.

ix) Gemeentearchief Werkendam, Acta kerkeraad Hervormde Gemeente 1801-1887, 14 januari
1887; Notulen der gecombineerde vergaderingen van Kerkvoogden en notabelen der Herv. Ge-
meente te Werkendam 1869-1950, 2 oktober  1884.
107) Acta Kerkeraad Hervormde Gemeente 1801-1887,6 juli 1887.
:08) t.a·P'' 5 oktober 1887.
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sturen naar de verontrusten met de mededeling, dat de kerkeraad "het
werk der reformatie" niet zou beginnen.  In de daarop volgende weken
ontstond er een fel meningsverschil binnen de kerkeraad over de vraag,
of de  verontrusten het lidmaatschap moest worden ontnomen.  Vier
leden, H. Gay, A. van Loon, W.J. de Roon en C. Ippel Pz. waren tegen
het sturen van een brief met een afgezwakte versie, waarin zou worden
meegedeeld aan de verontrusten, dat ze voor onbepaalde tijd hun kerke-
lijke rechten zouden verliezen. H. Gay verzekerde zelfs, in dat geval
zijn  ambt te verlaten. 109 De predikant en de ouderlingen  C. C. Zwets
en H.A. voor den Dag waren voor verzending van zo'n brief.

Op 3 november 1887 viel de beslissing. H. Gay, W.J. de Roon en A.
van Loon onttrokken zich aan het "gezag van de Synode". H. Gay zei de
kerkeraad: "Noem het doleeren". Diaken C. Ippel nam een afwachten-
de houding aan. 110

De overgebleven kerkeraadsleden stuurden een schorsingsbrief aan
de dolerenden. Op 8 december bleek dat ook C. Ippel zich aansloot bij
de  dolerenden.   Hij  werd  met de anderen  door het Provinciaal Kerkbe-
stuur afgezet. In tegenstelling tot wat J. Huizenga zegt, reageerde de
kerkeraad beslist niet eensgezind, maar raakte juist verdeeld tijdens de
Doleantie. 111

Op 4 november 1887 vond de eerste kerkeraadsvergadering plaats.
De dolerende predikant A. van Veelo te Klundert was praeses, H. Gay
was scriba en W.J. de Roon en A. van Loon waren lid van de kerkeraad.
Deze nam de leiding op zich van een groep die al in juni 1887 bestond.
Sommige hervormden sloten zich bij de chr. gereformeerden aan, onder
wie J. van Velzen en A. Hovestadt. 112

Volgens De Protestantsche Noordbrabanter telde de dolerende gemeen-
te ongeveer zestig leden in 1887.113 De dolerenden werden door de
hervormden "dollehonden" of "socialen" genoemd, wat de slechte ver-
houdingen tekent.

In  1889 ging het proces van doleantie door.  In 1898 waren H.  Gay en

M)  t.a.p., 28 oktober 1887.
lEo) t.a F , 3 november 1887.
m) Huizenga, a.w. 85; Gemeentearchief Werkendam, Acta kerkeraad Hervormde Gemeente
1801-1887, 8 december 1887.
„2)  t.a.P''  15 mei 1888; Notulen Kerkeraad Nederduitsch Geref, Kerk Werkendam 1887-1892, 4
november  1887.
"

3)   De Protestantsche Noordbrabanter, 17 december  1887. Er waren ongeveer 34 lijdende  leden.
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H. van Driel ouderling; diaken waren W. van der Bunt en C. Bagger-
man Dz. 114

In 1890 waren er volgens De Protestantsche Noordbrabanter van de

257 dolerende gemeenten in Nederland acht in Noord-Brabant, waar-
van een in het Land van Heusden en Altena.

Enkele overeenkomsten met de Afscheiding vallen op. Weer waren

de gezangen de aanleiding en werd het reglement van 1816 aangevallen.
Vernieuwingen werden afgewezen, omdat ze als bedreigend werden
ervaren voor het heilige. Herstel van de aloude Gereformeerde Kerk
stond voorop. Een bevindelijk-orthodoxe groep voelde zich vervreemd
en verzette zich tegen de vernieuwingen van Van Noort, wiens optre-
den de tegenstellingen verscherpte.

Naast deze culturele factoren hebben ongetwijfeld sociale aspecten
een rol gespeeld. De kerkvoogdij had vann'ege haar financiele invloed
een behoorlijke zeggenschap in de liturgische vormgeving van de ere-
dienst. Een deel van de middenstand in Werkendam voelde zich soci-
aal-cultureel vervreemd en vormde daarom een vrije gemeente.

Toch was ook een deel van de elite bij de Doleantie betrokken. Zo

was J. C. Pieck, die belangstelling voor de orthodoxe groepering toonde,
lid  van de kerkvoogdij.

Juist in Werkendam was vanaf 1750 een sterk bevindelijke onder-
stroom aanwezig, die zowel bij de chr. gereformeerden als dolerenden

aanwezig was. Men was er meer gevoelsmatig dan rationeel godsdien-
Stig.

Vanuit Werkendam waren er contacten met de dolerenden in Klun-
dert, waar ds. A. van Veelo actief was. De Werkendamse dolerenden
wilden in eerste instantie geen pastorale zorg van hun afgescheiden
dorpsgenoten, maar van de dolerende kerkeraad van Klundert. De afge-
scheidenen in Werkendam wilde in 1891 wel een samengaan onder de
naam Verenigde Gerefornieerde Kerken, maar dit werd niet gerealiseerd
vanwege structurele en psychische factoren. 115

3.    De sociale gelaagdheid  van  de  dolerenden

Zoals reeds is geconstateerd waren laag I en II het sterkst vertegen-
I,4) t.a·P'' 17 december 1898.
"')  Archief Gereformeerde Kerken, Notulenboek vergaderingen der Christelijke Gereformeerde
kerken, classis Almkerk 1882-1898, 11 april 1893; Notulen Kerkeraad Chr Gereformeerde
Gemeente Werkendam 1875-1892,17 maart 1891.
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woordigd onder de dolerenden. Het ging voornamelijk om de vrije be-
roepsgroepen zoals vissers, die zeer waren gehecht aan hun vrijheid en
zelfstandigheid. Zij kozen voor een autonome kerk. In hun streven
waren democratische tendenzen zichtbaar.

In andere woongebieden hadden de gezeten boeren een belangrij k
aandeel in de Doleantie, bijvoorbeeld in Ottoland in de Alblasserwaard.
Zij hadden belangrijke functies in handen op maatschappelijk gebied en
waren op plaatselijk niveau beslist geen kleine luyden. 1 16 In Werken-
dam bevond zich boven de dolerende beroepsgroepen nog een kleine
liberale topelite.

4.   Conclusies

Uit het bovenstaande blijkt, dat ook in de Doleantie diverse bevol-

kingsgroepen  in een situatie van vervreemding waren gekomen,  die
godsdienstig van aard was, maar werd geintensifeerd door de heersende
landbouwcrisis en de sociale tegenstellingen. Terwijl in Werkendam
het verzet vooral was gericht tegen een overheersende liberale burgerij,

probeerden de boeren in Ottoland de autonomie van de dorpsgemeen-
schap af te schermen tegen een toenemende staatsinvloed. 117

Mulder constateerde eveneens twee typen van verzet in de godsdien-

stige protestbewegingen. Ten eerste verzetten lager gesitueerden zich
tegen een overheersende liberale burgerij. Ten tweede protesteerden
gezeten boeren tegen een centralistische staatsbemoeiing. Hieraan
moet worden toegevoegd, dat het gemeenschappelijke in beide vormen
van protest het verzet was tegen een toenemende secularisatie, die
werd gestimuleerd door de samenwerking van landelijke, regionale en
plaatselijke eliten, waardoor het traditioneel-godsdienstige cultuurpa-
troon werd aangetast.

118

De vraag moet worden beantwoord, waarom de Doleantie nauwelijks
aansloeg in het Land van Heusden en Altena. Ten eerste had het Reveil
in de Hervormde Gemeenten in het oosten en midden van de regio de
orthodoxen een machtspositie gegeven, die bovendien werd bevorderd

116) Kuiper, De Doleantie en de Nederlandse samenleving, in De Doleantie  van   1886  en  haar
geschiedenis. 233.
117) t.a.p., 216
118) t.a.P.'209.
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door een toegenomen liberalisering en democratisering op kerkelijk en
politiek gebied. De Doleantie werd zodoende de wind uit de zeilen
genomen.  In Werkendam echter vond nog steeds een bevoogding van de
orthodoxe leden plaats. Ten tweede had de Afscheiding een deel van
het verzet gekanaliseerd. Ten derde ontbraken in de regio charismati-
sche personen, die het volk in beweging konden brengen. Het ging hier
om een wisselwerking tussen culturele, structurele en psychische fac-
toren.

d. De Vereniging van 1892

In 1888 werden er besprekingen gehouden tussen  de chr. gerefor-
meerden en de dolerenden in Vrijhoeve-Capelle. Hierbij waren de pre-
dikanten J. H. Feringa uit Klundert,  C. S.  Boss uit \/rijhoeve-Capelle -
in deze dorpen bestonden beide kerhelijke groeperingen- en E. Haan
uit Genderen aanwezig. 119 Besloten werd, dat de dolerende gemeenten
voortaan met deputaties aanwezig zouden zijn op de classes van de
afgescheidenen in Noord-Brabant.

In 1892 kwam het landelijk tot een vereniging tussen de dolerende
kerken, Nederduitsch Gereformeerde Kerken genoemd, en de Christelijke
Gereformeerde Kerken. Ze gingen samen verder onder de naam De
Gerefonneerde Kerken iii Nederland. 120 Zo kwamen twee godsdienstige
protestbewegingen bijeen en bouwden vanaf die tijd een infrastructuur
en een kader op, waarbij allerlei groepen en personen werden losge-
maakt uit hun locale en regionale verbanden en die via een integratie-
proces werden opgenomen in een nationaal-gereformeerd cultuurpa-
troon. 121

De afgescheiden kerken in het Land van Heusden en Altena sloten
zich bij de vereniging aan. Op regionaal niveau waren zij ten opzichte
van de dolerenden in de meerderheid, waardoor hun positie niet kon
worden bedreigd. In enkele gemeenten waren er malcontenten. In
Dussen en Meeuwen onttrokken sommigen zich aan de nieuwe situatie
en stichtten er een Christelijke Gereformeerde Gemeente. 122 Ze waren

"9)  De  Protestantsche  Noordbrabanter, 11 augustus  1888.
12°) impeta, Kaan ran kerkeluk Nederland, 31.
121 ) Kuiper, De Doleantie en de Nederlandse samenleving, in De Doleantie  van   1886  en  haar
geschiedenis,   233.
122) Den Bok, a.w., 32.
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het niet eens met Kuypers visie op de heilige Doop, die inhield dat de
gedoopte kinderen van gelovige ouders wedergeboren #aren zolang het
tegenovergestelde niet bleek. Bovendien Lou de predikant van Dussen
leren, dat belijdende leden die geen onzuivere leer verkondigden en
Keen ergerlijke levenswandel leidden voor bekeerd gehouden moesten
worden, "aan den kenner der harten overlatende of zij in waarheid
bekeerd zijn of niet. De geuite kritiek was bevindelijk van aard. 123

De aanhang van de Christelijke Gereformeerde Gemeente bleef mar-
ginaal. Enkele leden woonden in Drongelen, Meeuwen en Almkerk.
Het kerkgebouw stond in Dussen.  In de jaren vijftig van de twintigste
eeuw werd de gemeente opgeheven.

Pogingen om in Nieuwendijk tot een Chr. Gereformeerde Gemeente
te komen mislukten. Arbeider T. den Dekker was hier actief. Het
mislukken was te wijten aan de nog voortdurende orthodoxe prediking
in de Gereformeerde Kerken in de regio. Toch bleef een aantal precies-
bevindelijken kritiek uiten, zoals Arie Roubos in Nieuwendijk die zijn
ouderlingen in 1899 verweet,  te zijn toegetreden tot de Gereformeerde
Kerken. Daarom bezocht hij de kerkdiensten van de gereformeerden
niet.

124

In Werkendam wilden zes leden van de Gereformeerde Kerk breken
met hun kerk, omdat deze als Chr. Gereformeerde Kerk was meege-
gaan met de Vereniging van 1892. Ze werd nu A.-kerk genoemd. Door
deze actie verlieten twintig leden de A. -kerk en traden  toe  tot de Chr.
Gereformeerde Kerken. 125 Wellicht vormde deze groep een gezelschap,
want pas in 1911 werd er in Werkendam een Chr. Gereformeerde Kerk
geinstitueerd, die leden aantrok uit de naburige dorpen.

De Dolerende Gemeente uit Werkendam ging uiteindelijk niet met de
Vereniging van 1892 mee. Ze werd na 1892 B.-kerk genoemd en was
wel met een deputatie aanwezig op de classis Almkerk van de afgeschei-
denen. Pogingen tot vereniging liepen echter stuk. Zo werd een verzoek
tot nadere samenwerking door de B. -kerk in  1896 door de afgescheiden
gereformeerden afgewezen.  Wel  kwam het in  1898 tot gemeenschappe-

lijke kerkeraadsvergaderingen. In 1903 waren de afgescheidenen en

121)   Bouma,   De  Vereniging  van   1892.   Een  episode  uit  de  geschiedenis  van  de  'afgescheiden"  en
'dolerende Kerken in Nederland, 158

124) Archief Gereformeerde Kerken, Notulen kerkeraad Gereformeerde Kerk Nieuwendijk  1894
1902,27 mei 1899. Over de activiteiten r·an arbeider T. den Dekker zijn mij mededelingen gedaan
door dr. T. Brienen, chr. gereformeerd predikant te Gorinchem.
123

) De  Protestantsche  Noordbrabanter, 17 maart  1895
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dolerenden uit Werkendam nog steeds apart vertegenwoordigd op de
classisvergaderingen van de gereformeerden te Almkerk.

Beide gemeenten betaalden een behoorlijke bijdrage aan de classis,
respectievelijk 21% en 8% van de totale kosten. De gemeenten waren
toen behoorlijk groot,  als  men  weet dat Andel  5% en Sleeuwijk  11%
betaalden van de totale kosten. 126

Al in de negentiende eeuw vielen de orthodoxe malcontenten in
Werkendam uiteen in drie groeperingen. Binnen de orthodoxie zette
zich het proces van pluralisering voort. Dit werd veroorzaakt door de

volgende ontwikkelingen: 1. Het proces van democratisering in kerk en
samenleving vergemakkelijkte het ontstaan van nieuwe kerkelijke groe-
peringen. 2. Men kon zich richten op landelijke organisaties, die via de
pers probeerden leden te werven. 3. Aan orthodoxe zijde vond een
voortdurende educatie en informatie plaats, die gepaard ging met een
zekere verabsolutering, waarbij leiders uit de middengroepen waren
betrokken. 4. In Werkendam was al omstreeks  1750 via de gezelschap-
pen een bewustwordingsproces op gang gekomen, dat tot een sterke

bevindelijkheid had geleid. 5. Bovendien was er een zeer gedifferenti-
eerde beroepsstructuur, zowel verticaal als horizontaal. Diverse groep-
jes arbeiders werkten wekenlang gescheiden in de Biesbosch en zo
ontstonden verschillende subculturen naast elkaar, die sterk individua-
listisch waren. De gezagsverhoudingen waren daardoor minder stabiel
dan in agrarische dorpen het geval was.

Zo ontstonden gemakkelijk kerkelijke groepen met een eigen sfeer
die, eenmaal geinstitueerd, moeilijk tot samenwerking konden komen
uit angst voor overheersing. In de twintigste eeuw ging dit proces van

kerkelijke differentiatie door, bijvoorbeeld in Veen waar evenals in
Werkendam al omstreeks  1750 een gezelschap bestond  en een sterke

bevindelijkheid heerste. In 1921 ging de Gereformeerde Kerk aldaar
helemaal over naar de Gereformeerde Gemeenten in Nederland uit

127onvrede met de Kuyperiaanse ideeen.
In de negentiende eeuw werd het karakter van de samenleving in

het Land van Heusden en Altena sterk beYnvloed door een toegenomen
confessionalisering, die tot uiting kwam in drie stromingen: het Revail,

126

) Archief Gereformeerde Kerken, Notulenboek I·ergaderingen der Gereformeerde Kerken, clas-
sis Almkerk 1903-1918, 25 juni 1903.
12-

) Van Rijswijk, De Afscheiding en het conventikel, in De poorten van Sions bemind boven alle

woningen Jacobs    152.
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dat een hervormde beweging bleef, de Afscheiding en de Doleantie.
Omdat de plattelandsbevolking  na  1848  in  Kerk en samenleving meer
zeggenschap kreeg, ontstonden kansen om de bevoogding van de libera-
le heren tegen te gaan. Aangezien menigeen de godsdienst zeer belang-
rijk vond, kwam een bewustwordingsproces van orthodoxen op gang in
de Kerk. In het Land van Heusden en Altena ging het om een zeer

brede beweging, die politieke implicaties kreeg, want de school moest
het christelijke karakter van de samenleving handhaven. Op politiek
gebied hielden de liberale heren de touwtjes lang in handen. Pas om-
streeks de eeuwwisseling vond er een omwenteling plaats in de gemeen-
teraden ten gunste van de confessionelen.

Het beschreven proces van confessionalisering en kerkelijke diffe-
rentiatie ging in de eerste helft van de twintigste eeuw door. Met name
de al in de negentiende eeuw begonnen vervreemding van de bevinde-
lijk-gereformeerden leidde toen tot verdere versplintering op kerkelijk
en politiek gebied. Zo werd vanuit chr. gereformeerde Aring in Wer-
kendam  een  S.G. P. opgericht  en  in Veen richtten Kohlbruggiaanse
hervormden een Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij op.

Maar om deze ontwikkelingen te beschrijven is een nieuwe studie
nodig over de periode 1900-1950.
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SLOTBESCHOUWING

Het Land van Heusden en Altena, gelegen op de grens van drie
provincies: Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland, had in de
negentiende eeuw een agrarisch en pre-industrieel karakter. Het was
een sterk geisoleerd gebied, dat een overwegend protestantse bevolking
had. Toen na de Franse overheersing de Nederlandse Staat ontstond,
werd het gebied in 1814 gevoegd bij het overwegend katholieke Noord-

Brabant. wat bij een deel van de protestanten frustraties deed ontstaan.

in de negentiende eeuw ontstond in de Hervormde Kerk een proces
van differentiatie. Orthodoxe leden verlieten de Kerk en vormden in
1834 en daarna afgescheiden gemeenten en in 1886 dolerende gemeen-
ten. Bovendien kreeg de godsdienstbeweging politieke implicaties. Het
Land van Heusden en Altena bleef niet buiten deze strijd.

De studie valt in drie thema's uiteen. Ten eerste wordt het gebeuren

ran de Afscheiding besproken. Ten tweede is nagegaan, welke maat-

schappelijke gevolgen de Afscheiding had in het verloop van de negen-
tiende eeuw. Alet name is het proces van verzuiling bestudeerd. Ten
derde is de Doleantie besproken.

1.    De  Afscheiding

De Afscheiding moet worden geplaatst in een Europese context. Ze
was anti-rationalistisch van karakter en wortelde in de Romantiek,
aldus Rasker en Aluit. Er ontstond verzet tegen het Napoleontisch
staatscentralisme, waardoor in Nederland allerlei vernieuwingen af-
komstig uit de Franse Revolutie werden ingevoerd. Het verzet had een
traditionalistisch, nationalistisch en particularistisch karakter. De Af-
scheiding moet in dit kader vorden geplaatst.

De rolgende aspecten hebben de godsdienstbeweging van 1834-1835
beinvloed:

a. De geografisch-ailturele aspecte,1. Regionale en culturele factoren
beinvloedden elkaar in een onderlinge wisselwerking. Door het sterke
isolement, het agrarische karakter, de lage positie van meer dan de helft
van de bevolking die tot de kleine luyden behoorde, ontstond een ge-
neigdheid tot een orthodoxe geloofsbeleving. De eeunenlange strijd
tegen de natuurelementen had de gevoelens van onmacht en lijdelijk-
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heid versterkt, waardoor een bevindelijke orthodoxie geworteld in de
Nadere Refurmatie gemakkelijk aansloeg bij een deel van de bevolking,
vooral langs de rivieren. De Kerk stond centraal in de dorpssamenleving
en door het vele kerkbezoek, het bijwonen van de godsdienstige gezel-
schappen en het voortdurend lezen in de Bijbel en de geschriften van
puriteinse schrijvers ontstond een bevindelijk Calvinisme, vooral in
Veen en Werkendam, dat uitwaaierde over het gebied. Het ging hier
om een langzaam proces, dat overeenkomsten vertoont met de door
Braudel beschreven "longue durde".

b. De sociaal-structitrele aspecten vertonen overeenkomst met de
"moyenne durje", waarin processen op middellange termijn warden
beschreven. Koning Willem I vervolmaakte het door Napoleon begon-
nen centralistische staatssysteem. De Hervormde Kerk werd door het
Reglement van 1816 ingepast in deze structuur. Hierdoor kon een
landelijke en regionale bestuursaristocratie haar wil opleggen aan de
kerkeraden, waardoor op plaatselijk niveau vervreemding ontstond. De
verlichte ideeen van de liberale bestuurders, bestaande uit adel, rij ke
kooplieden en academisch gevormde predikanten, botsten met ortho-
doxe ideeen van de meerderheid van de plattelandsbevolking Talrijke
voorbeelden zijn hiervan gegeven. Zo greep in  1809 het classisbestuur
van Gorinchem in, toen de kerkeraad van Andel geen gezangboeken
aanschafte. Vanaf 1807 was elke gemeente verplicht, in elke kerkdienst
minstens een gezang te zingen. De gezangenkwestie was een belangrij-
ke aanleiding voor het ontstaan van de Afscheiding, omdat een aantal
orthodoxen weigerde ze te zingen. De gezangen zouden te modern en
onorthodox zijn. De grote invloed van hogere kerkelijke besturen en
ambachtsheren bij de beroeping van predikanten gaf eveneens aanlei-
ding tot vervreemding, zoals in Sleeuwijk en Uitwijk.

Bovendien ontstond een economische crisis, die in de jaren dertig
verergerde. Zowel in Werkendam als Almkerk steeg het aantal bedeel-
den vanaf 1833 sterk. Vooral de economisch zwakkeren werden getrof-
fen. In dezelfde periode vonden overstromingen plaats en deden zich
ziekten voor zoals de cholera. Menigeen legde een verband tussen deze
accumulatie van tekenen en Gods straffende hand, uwardoor een gods-

dienstige opleving werd geintensifeerd. Sociaal-politieke en economi-
sche factoren versterkten de gevoelens van vervreemding bij een deel
van de bevolking

c.  Het evenententieel-psychische aspect duidt op de incidentele gebeur-
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tenissen, die in een wisselwerking met bovengenoemde aspecten de
Afscheiding beinvloedden. Het charismatisch optreden  van  ds.   H. P.
Scholte te Genderen-Doeveren  en  zijn  twee  collega's  G.F.   Gezelle
Aleerburg te Almkerk-Emmichoven en J.  van  Rhee in Veen bracht een

godsdienstig rdveil op gang, dat veel religieuze emoties losmaakte. De

beweging van 1834-1835 kan vergeleken worden  met de godsdienstige
opleving van omstreeks   1750. De aamvezigheid  van drie afgescheiden
predikanten heeft onget\vijfeld het ontstaan van afgescheiden gemeen-
ten bevorderd, zoals H. Algra heeft aangetoond voor andere leiders,  bij
voorbeeld H. de Cock in Groningen en Drente, S. van Velzen in Fries-
land, A.C. van Raalte in Overijssel, A. Brummelkamp in Gelderland en
H.J.  Buddingh in Zeeland. '

Door middel ran charismatische predikanten werd de religie een
medebepalende factor, die in wisselwerking stond met sociaal-economi-
sche factoren. Dit betekent echter niet, dat de veranderingen in de
culturele bovenbouw rechtstreeks uit economische veranderingen
voortvloeien, zoals Verrips terecht heeft gesteld. 2 De leiderschapstheo-

rie geeft in samenhang met een bepaalde godsdienstbeleving mede een
verklaring voor het feit, waarom in het ene dorp de Afscheiding weI
succes had en in het andere dorp niet. Relaties tussen predikanten en
notabelen of voortrekkers waren van groot belang, zoals die tussen ds.
H.P. Scholte en G. Branderhorst en G. van der Beek in Genderen en
A. den Dekker in Emmichoven.

Het al of niet aanslaan van de Afscheiding stond in nauw verband
met tal van incidentele gebeurtenissen: geldkwesties, morele misstap-

pen, sympathieen en antipathieen.
Een belangrijke evenementiele factor was de Belgische opstand in

1830, die in het noorden leidde tot de opleving van het protestants
natiebesef, tot verscherping van de tegenstelligen tussen protestanten

en katholieken, tot grotere spanningen in de grensgebieden en rerhoog-
de grondbelastingen,  wardoor de boeren \verden gedupeerd. Zo Iond
er een accumulatie vaii crisisversterkende gebeurtenissen plaats op po-
litiek, sociaal-economisch en godsdienstig gebied in de jaren dertig. De
realiteit bleek anders te zijn dan de verlichte aanhangers van een reli-

gieus getint vooruitgangsgeloof hadden gedroomd.

'3   Algra, a.u·., 120.

23 \'errips, a.u'., 234.
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Naar aanleiding van deze studie moeten enkele kanttekeningen wor-

den geplaatst bij de studie van A. Wichers over de overherigheid. Dit
verschijnsel houdt in, dat de bevolking onderworpen was aan de add,
waardoor men traditioneler en orthodoxer zou zijn in het zuiden van
Nederland waar dit verschijnsel zich voordeed, dan in het noorden
waar deze afhankelijkheid niet voorkwam en zvaar men vrijheidslieven-
der en moderner zou zijn dan in het zuiden. Opgemerkt moet worden,
dat juist in het noorden,  met name in de provincies Friesland, Gronin-
gen en Drente de Afscheiding een grote aanhang kreeg, die zeer traditi-
oneel dacht. Dit kan verklaard worden door het feit, dat de meerder-
heid van de bevolking in Nederland tot de kleine luyden behoorde, die
geneigd waren tot traditionalisme en orthodoxie.  J. van Putten noemt
dit verschijnsel verticaal isolement. Daarnaast speelde het horizontale
of geografische isolement een grote rol. In het Land van Heusden en
Altena nam de geneigdheid tot orthodoxie toe bij de elite, naarmate men
meer naar het oosten ging.

Toch waren beide vormen van isolement niet de enige orthodoxiebe-
vorderende factoren. Doeveren was minder orthodox dan Genderen,
hoewel deze dorpen in het oosten van de regio lagen. De in deze studie
gekozen term geografisch-culturele factor duidt dan ook op een onder-
linge wisselwerking van genoemde factoren. D. Th. Kuiper en L. Laey-
endecker zijn dezelfde mening toegedaan, maar J. van Putten en S.
Stuurman zijn van oordeel, dat de culturele factor afhankelijk is van
structurele factoren.

Het opvallende in deze studie is, dat in diverse dorpen een deel van
de dorpselite in verzet kwam. Niet alleen in Genderen en Almkerk-
Emmichoven, maar ook in Veen, Sleeuwijk, Waardhuizen en zelfs
Werkendam was dat het geval, wat duidelijk wijst in de richting van
een godsdienstig verzet tegen de overheersing van een nationale aristo-
cratie. De regionale gezeten burgerij was verdeeld. De meeste rijke
landbouwers, academici en aannemers waren liberaal, een kleine groep
was orthodox en bestond vooral uit landbouwers, vooral in die dorpen
waar charismatische predikanten hun invloed uitoefenden zoals Gende-
ren Almkerk-Emmichoven, Sleeuwijk en Veen, wat de leiderschaps-
theorie versterkt. De afgescheiden elite was vooral agrarisch georien-
teerd en verzette zich tegen een secularisatie die binnendrong via een
nationale wetgeving, waardoor de plaatselijke autonomie werd aange-
tast. Dit verzet was religieus-politiek van aard.
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Een tHeede , orin , an , erzet \\ erd zichtbaar in de dorpen  gar alleen

de kleine lu Aden :ictief \\aren, bij \(,orbeeld in Andel en Aleeu\\'en.
1,Jar onttrok  meii  Lich  a.in de in\loed \an  de  notabelen.  die  \ anu ege
hun sociale Ix,sitie in de dorpsgemeenschap domineerden. Arbeiders
leiddden kerkdiensten of „erden ouderling. zonder d.it rijke boeren dit

regelden.  Ook  \ond Keen  strijd om de  kerkgebou\\ en plaats, zodat  het
bezitsiiistinct niet in het geding „as.  Dit \'eriet \\'as religieus-sociaal

i an  aard.

Een geniengde iorm i .111 ,<*rzet knani , oor iii \\'erkendam, naar de
gezeten  burgerij intern ierdeeld nas. Rijken  ku amen in aktie tegen
zeer rijken: in\loedrijke aannemers, grootgrondbezitters en academici.

Alle beroepslagen  1.iren \ ertegeniwix,rdigd iii de Afscheiding:  arbei-
ders, kleine bocren als ..\rie \erku\11 in (:enderen cti gezeten Ix,eren die

procentueel in ,ijf „congebieden het ho(,gste at:scheidingspercentage
hadden in iergelijking met de andere beroepslagen. In \ierkendam en
Heusden betrc,f het rijke middenstanders en een predikant.

Het becki dat in de studies #.in Al.J. ,.in Diggelen o\er Genderen-
Doe\eren en \.in C:. de Gast o\er Almkerk-Ifmmichoren naar \oren
kn·am, \ ordt met dit resultaat be,estigd. De gedachte, dat alleen de
kleine luiden iii „(,ciaal-ecc,nomisch zeriet k„Itmen tegeii de rijkeren,

moet „orden afge,rezeii. Scicialistische schrijiers als F. ian der Goes
en H. Roland Holst lijfden de ,\1'scheiding in als een fase in de klassen-

strijd. Dit is onjuist.
Het is niet z reemd,  dat dit beeld is ontstaan. Getalsmatig \r.iren de

kleine lu>'den iii de meerderheid. \aii.if het begin schilderden tegen-

standers als ds. C:.H'. Pape uit Heusden en ,»orstanders als ds. H.P.
Scholte uit Genderen de afgesclieidenen af als kleine luyden. Scholte
zelf echter behcx,rde tot cle rijkeren en had contacten met de adel en de
rijke boeren uit de regio. Ds. C:. F. Gezelle Aleerburg trou\rde met de
dochter \an Ci. \an der Beek te l\'aardhuizen. een rijke landbc,u\Ter.
Het  zellbeeld , an  de afgescheidenen,  te behoreii  tot de  kleine  luvelen.
be\\ ijst dat  ze rich  be\\ ust  \\ aren  ,an  een  sociaal-pc,litieke  tu eedeling
maar het had ook een theologische achtergrond. ingegeven dc,or het

dagelijks lezen ran de Bijbel.
Velen namen het beeld z.in -de kleine lu>den   ozer,  onder z, ie  F.C.

Gerretson, Th. ian Tijn, J Hendriks en C.H'  Aldinnich. Nader on-
derzoek is nodig in zerschillende regio's ,an ons land om door middel
i an een sociale stratificatie te komen  tot een betere beeldiorming om-
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trent de alkescheidenen, naarbij de procentuele getallen uitgangspunt
inoeten zijn. Zeker is, dat in klundert en Staphorst een aantal \\'elge-
stelde boeren  de  Her\,(,rinde  Kerk \ erliet.

Uit de meerstandenstructuur \:in de Aischeiding blijkt, dat de reli-
gieuze prc,blematiek centraal stond. Sociale tegenstellingen werden
naar de achtergrond gescho,en, maar zouden in de t\\eede helft ian de
negentiende ecu\1 naar boren komen. De orthodoxe predikanten slotell
aan bij een bet·indelijk-emotionele geloofsbeleving en trokken door hun
charismatische optreden mensenmassas. Scholte werd het -zionder
Gc,ds" genoemd. Gezelle Aleerburg trok mensen uit de rerre omtrek. Ze
vertolkten  de  gevoelens van onmacht  en  zu aarmoedigheid,  die  in  het
dagelijks le\'en \rerden versterkt door ziekten, recessies en rampen.
Juist landboun'ers en vissers ondergingen deze ge\(,elens \an afhanke-
lijkheid.  Traditionalisme en \ roomheid gingen hier samen.

Een deel van de afgescheidenen bezocht de gezelschappen, die A'aren
ontstaan onder invloed ran de Nadere Reformatie en zeer bevindelijk

\\,aren. foch bleef een groot aantal berindelijken her\ormd, c)indat ze
de predestinatieleer beklemtoonden en kerkelijke organisatie onbelang-
rijk vonden. Dit n·as het ge\ al in Veen en Werkendam. Soms speelden
psychologische of materiele overzvegingen een rol. Andere gezelschap-
pen A'aren ontstaan in de negentiende eeuw, onder meer in Genderen
en Almkerk en stimuleerden in sterke mate de afscheidingsbeneging

Opriillend ,v:is de rol ian enkele rroun,en in de Afscheiding. Ze
1,·aren zeer gemoti,i.erd. namen deel aan de oefeningen en rerlieten de
Hervormde Kerk, nat hun mannen niet deden. Ze roelden zich aange-
sproken door een religieuze emotie, kregen visioenen en deden ,()or-
spellingen.

E,enals bij de godsdienstige ople\'ing omstreeks 1750 „'aren jongeren
zeer betrokken bij de godsdienstbe,reging. De afgescheiden predikan-

ten naren jong en haddden nog geen gevestigde positie. Ze brachten
andere jongeren in beweging, onder wie Arie den Dekker en Jan de
Jong, rijke boerenzoons en leiders \.in de oefeningen in Almkerk-Em-
michoven. Er diende zich een nieuwe generatie aan \an jonge zelfbe-
i#,uste boeren en predikanten, die in rerzet k,vamen tegen het oude
svsteem.

Een tweede beeld dat moet nurden bijgesteld, is dat ran het,rereld-
rreemde karakter \an de afgescheidenen. Hoe, ·el een aantal be\incle-
lijk-orthodoren zich afsloot,an de samenle,ing. omdat men door socia-
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le positie niet in staat \ras tot enige openheid, waren enkele voorman-
nen vanaf het begin zich zeer bewust van hun politieke rechten en

haakten in op landelijke ontwikkelingen. Ze streefden naar vrij heid van
godsdienst en onder\rijs en \\ilden beslist rerandering van de status

quo. Arie 't Hooft uit Veen steunde het radicale voorstel van de negen-
mannen  in  1844 en afgescheidenen in Genderen steunden de grond-
wets,vijziging ran Thorbecke in 1848. De godsdienstige leiders noem-
den zich de 'kerii der natie" en het godsdienstig alternatief zou een
gunstig gevolg hebben voor alle maatschappelijke factoren.

Het streren naar \·rijheid kan gezien worden als een begin ran eman-
cipatie. De repressiemaatregelen van de overheid brachten bij ds.  H. P.
Scholte en zijn aanhangers een herziening ran de \isie op de zerhou-
ding tussen Kerk en Staat terreeg. Dit leidde tot andere gedachten over
artikel 36 van de Xederlandse Geloofsbelijdenis. De Neerlands Israel-
gedachte k\ram tot nieuw leven, maar kreeg bij sommigen een moderne

interpretatie, bij roorbeeld in de classis Almkerk. Scholte verzette zich
tegen de grote indoed van de Staat op de Kerk en accepteerde gods-

dienstvrijheid roor andere kerkgenootschappen.  Ook ds.  G. F. Gezelle

kleerburg wilde scheiding van Kerk en Staat. Wel moest de overheid de

godsdiensten beschermen, aldus de afgescheidenen in Meeurven en
meewerken aan het houden van vast- en bededagen, maar de financiele
band met de Staat moest worden doorgesneden. Een vrije KerA was het
ideaal.

Men kan dus niet stellen, dat alle afgescheidenen streefden naar
restauratie en naar een gereformeerde Staat. 8 De hoofdstroming, bein-
rloed door H. de Cock, wilde terug naar de situatie van voor de Franse
Revolutie evenals de afgescheidenen in Veen. Alaar de volgelingen van
Scholte en Aleerburg rvilden een vrije kerk. Ten aanzien van de ver-
houding tussen Kerk en Staat bestonden twee stromingen in het Land
van Heusden en Altena.

De geconstateerde drang naar emancipatie was godsdienstig-politiek
van aard en niet sociaal-economisch. Rijke boeren zoals Arie 't Hooft
uit Veen en landbouwers te Genderen en Nieu,vendijk waren niet
economisch onterfd en bezaten al vanaf 1850 politieke functies  in  de

gemeenteraden en de Provinciale Staten. Ze namen deel aan het open-
bare leven al verkeerde hun kerk, die voornamelijk gericht \ras op het

1) Kuiper, De Voormannen, 232.
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behoud van de gereformeerde traditie, in een opbou,vfase. De mening
van J. Hendriks, dat de afgescheidenen sociaal-economisch onterid A·a-
ren, moet bijgesteld worden omdat deze te ongenuanceerd is. 4

De afgescheidenen ontplooiden maatschappelijke actii'iteiten. Ze mi-
greerden naar de Haarlemmermeer of emigreerden naar de Verenigde
Staten. In Veen en Gorinchem richtten afgescheidenen bedrijven op.
Een orthodoxe geloofsbeleving sloot economische activiteiten  niet  uit,
maar kon een stimulans Lijn. Na 1860 zetten juist afgescheidenen in
Werkendam zoals de kerkeraadsleden  D. C. Hakkers  en  G.  van  Oord
bedrijven op, die na 1900 tot grote ondernemingen uitgroeiden in de
waterbouwkunde. Het beeld van lusteloosheid. getekend door A. Kuy-
per is dan ook ongenuanceerd. Ook de mening van Kruijt, dat de afge-
scheidenen een economische drijf,·eer misten, is onjuist. 5 Een decl van
de afgescheidenen, de gezeten burgerij of een actieve middenstand, was
zelfbewust en maatschappelijk actief.

2. Ontit,ikkeli,igen na de Afscheiding: de Ver=ililing

De verhouding tussen de Hervormde Kerk en de afgescheiden ge-
meenten was vanaf 1834 slecht door een roortdurende negatiere beeld-
vorming, die mede door predikanten \,erd aangebracht. De afgeschei-
denen bleven daardoor in een isolement, behalve in de dorpen waar ze
sterk stonden door hun aantal of door de sociale positie ran hun voor-
mannen.

in de Hervormde Kerk duurde de godsdienstige vervreemding voort,
\\'at tot uiting k\\am in rele conflicten betreffende de gezangen. Ande-
ren verlieten alsnog de Hervormde Kerk of bezochten de diensten ran
de afgescheidenen, hoerfel ze in naam hervormd bleven. Vanuit Gies-
sen bezochten sommigen de diensten zan de orthodoxe predikant in
Andel.

In de jaren reertig bracht L. ran IVijk een rdreil op gang in Giessen-
Rijszrijk. Het grootste deel \an de berolking vormde tijdelijk een zelf
standige gemeente. Er was een samenspel van geografisch-culturele,
sociaal-structurele en evenementieel-psychische factoren. De basis \,an
deze ben eging  \\as  de  berindelijke  orthodoxie  \'an  de  berolking.   Een

') Hendriks. a.w., 240.
') Wintle, a.w.. 251.
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economische recessie rersterkte de ge,oelens ran vervreemding en het
charismatisch optreden \an een oefenaar bracht de be,olking in be\\e-
ging.

Het ontstaan ,an de richtingen in de Her,·c,rmde Kerk bood een
oplossing ,(,or de ontst:ine vern·arring en schiep duidelijkheid. Zo had-
den de orthodoxen in de regio een orientatiepunt in de Confessionele

\iereniging.  \,oorgangers uit de kring, an de \irienden van de \Vaarheid
brachten de orthodoxen tot grotere ben·ustwording. De opkomst , an
het Alodernisme en de sterke groei \an de afgescheidenen stimuleerden
de cY,nfessionalisering in de Her,ormde Gemeenten. Na de regeling van
1867 bouwden de orthodoxen een sterke positie op in de kerkeraden. In

dejaren negentig deden ;acante gemeenten Jaak een beroep op bevin-

delijk-orth(,dc,xe \(x,rgangers. De liberale heren in het nesten raakten
hun overheersende pc,sitie k\,ijt en  kwamen in een isolement terecht.

I)e basis van deze ontw, ikkeling lag in de geografisch-culturele ach-
tergrond, maar landelijke factoren zoals het deniocratiseringsproces en

de  opkomst  van de richtingen  \f aren hierbij  ook  \ an belang.
I)e kerkelijke en politieke overheden raakten door de ontwikkelingen

rondom de Afscheiding des te mei.r gefrusteerd, omd.it deze plaats\on-
den in een dix}r katholieken gedomineercle prozincie, ter\rijl inierband
met het Belgische schisma :enheid geboden I as.

Flet \\'antr<,uneii tussen katholieken en afgescheidenen ontstond uit
theologische en sociale motie,en. \'rees roor overheersing van de ande-
re partij speelde een rol. Toch hadden beide godsdienstige groeperingen
belang bij samen,rerking in hun strezen naar emancipatie. Beide mino-
riteiten   \\ ensten \ rijheid   \ an g(,dsdieiist  en   underHils.   Hoe\\el  de
Noord- Brabalider , anal' het  liegin cle regeringsmaatregelen ten op/ichte

ian de algescheidenen had goedgekeurd, nam het blad \anaf .iugustus
1836 een andere horicling a:in en zolgde de mening \.in J. le Sage ten
Brciek, die de repressiemaatregelen fel had :ifgekeurd. De underclogpo-
sitie bracht beide groepen  tot  ,% ederzijds begrip.  Zo    aren  de  meeste

afgescheidenen  in de  regio niet actief in de .-\prilbei,eging, die gericht
n'as tegen de emancipatie wan de kath(,lieken. De Protestailtsclie Xooni-
brabanter rerdedigde later de rechten  #an de  katholieken op irijheid.
hoewel tegenkrachten in de regio niet uitblemen.

De eerste christelijke sch(}len ontstonden in de dorpen  aar ds. H. P.
Scholte en ds. 6.13. Gezelle Aleerburg actiet \\ aren geneest. In Gende-
ren en Nieuzendijk \\aren de afgescheidenen sterk in aantal. In Gen-
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deren ging de stichting uit :an de afgescheiden kerkeraad,   aar\an
rijke boeren lid  aren zoals Gerrit Branderhorst Johz.  in Nieu,renclijk
was de rijkste bc,er uit de streek de initiatiefnemer: A. den Dekker. De
religieuze traditie moest beizaard blij\en en daarom moesten gezin.
kerk en school afgeschermd  orden tegen de seculariserende in\loed
ran de  t:iat. Herstel \an de autonomie stond hierbij centraal. De
poging van A. 't Hoc)ft om de openbare sch(}01 in Veen te kerstenen,
mislukte.

De afgescheidenen brachten grote financiele offers, wat wijst op een
sterke godsdienstige moth atie. De eerste initiatie\ en gingen  uit  \ an
gezeten boeren, die de bestuurlijke ervaring en de middelen hadden. Ze
,rilden hun culturele identiteit beschermen en uitbou,ven. Bozendien
gingen belangrijke stimulansen uit van predikanten op Synode en
classes.

De onderzrijswet van 1857 bracht ook hervormden in ben·eging. ge-
leid door enkele predikanten. Her\ormden  in  Litn ijk,  Ainikerk-Em-
michoven en Aleeu,ren-Hagoort  schrezen  het parlement,  bez  aren  te
hebben tegen de "stelselmatige be, estiging eener godsdienstloze
school '. Ze wrilden op de openbare schcml een -onbelemmerd gebruik
des Bijbels- en -het getrou\\ \erhaal ran 's lands historie, waardoor Ciod
tot het nageslacht spreekt" niet missen. 6 Toch k„.imen zij nc,g niet tot
de stichting r,an \ rije scholen, wellicht uit financiele motieren.  Boven-
dien  \\ aren de Herrormde Gemeenten zeer pluriform. Ook speelde
\vellicht de volkskerkgedachte een rol

Afgescheidenen uit Dussen kregen contacten met de kereniging \(,or
Christelijk Nationaal Schoolonder,vijs, die in 1860 op aandringen ran
G. Groen \an Prinsterer nas opgericht. Hun poging om in 1862 een
christelijke school te stichten bleef echter zonder succes, omdat hun
aantal te beperkt \\ as.

De raccinatieverplichting. die door de chr. gereformeerden op reli-
gieuze gronden „erd afge,rezen. bracht e,eneens ,erontrusting te
weeg. Volgens velen werd de godsdienstvrijheid aangetast.

Het verzet tegen de invloed van de overheid kreeg steeds meer aan-
hang. Dit bleek, toen mr. J. Kappeyne van de Coppello een wet indien-

61  Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Bijlagen van het verslag der handelingen,an de Tweede
Kamer der Staten-Generaal 1855-1856, Adressen betreffen(le de n·et tot regeling van het Lager
Onderwijs, no 10, ingezetenen van Meeuwen en Hagoort. (int.  nr.  496 j Eerste ondertekenaar
was ds. H.W Eigeman.
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de die de mogelijkheid tot de instandhouding van christelijke scholen

bemoeilijkte. In 1878 steunden hervormden en afgescheidenen de peti-
tionnementsbeweging, die door De Standaard van A. Kuyper van dag tot

dag werd gevolgd. Het verzet had geen succes, omdat de Koning de \vet
ondertekende. Uit deze beweging ontstond de Unie Een school met den
Bijbel, waarvoor in De Protesmntsche Noordbrabanter propaganda werd
gemaakt.  Toen in  1879 in Andel door een schoolinspecteur het christe-
lijke karakter van de openbare school ter dicussie werd gesteld, richtten
de hervormde en chr. gereformeerde kerkeraad samen een vrije school

op, die zoveel aanhang vanuit de bevolking kreeg dat de openbare school
na enige tijd verdween.

De  toekenning  \ an enige subsidie  aan christelijke scholen  door  de

regering Alacka> iii 1888 gaf nieuzie impulsen aan de uitbreiding ,·an
het christelijk onderwils, bij ,oorbeeld iii IVerkendam, 1-leusden en
Sleeu\\ ijk. De schoolstrijd stond \0(,rtdurend in het teken ran gelijkbe-

rechtiging  met de openbare school, N aarbij afgescheidenen actief
waren.

De schoolstrijd ,rerd het begin van een proces van \erzuiling. Ten
eerste ging het om een profilering ran religieuze identiteit, die werd
gestimuleerd door predikanten  en ondern ijzers. Ten t,feede moest de
eigen cultuur worden afgescherind tegen het orerheidsingrijpen. De
roorgeschiedenis lag in de Afscheiding en het proces begon omstreeks
1850. De verzuiling had een religieus-politiek karakter.

Vier onti,·ikkelingen stimuleerden het , erzuilingsproces. Ten eerste

ontstond er een religieuze levensverdieping, die met name in de geiso-
leerde agrarisch-ambachtelijke samenle,ing aansloeg. Ten t\\'eede werd
deze godsdienstben eging be,orderd door een stagnatie op sociaal-econo-

misch gebied. Ten derde kreeg het platteland meer zeggenschap dc)or
een begc,nnen proces , an democratisering en liberalisering.  Ten r ierde
ontstond daardoor een reactie op het stre\en n.iar een gecentraliseerde
eenheidsstaat, dat :en meer algemene eenheidscultuur wilde bezorde-
ren en Jkaarbij een nationale en regionale elite ran aristocraten en
kooplieden samenuerkten. Een decl \an de plattelandsbe\olking k  am
in \'erzet tegen een nationale ontwrikkeling \an \eralgemenisering en
secularisatie. „ aartegen nationale machts,orming nc)dig  ·as.

A. A. de Bruin schildert de stichters \an een \ rije school af als omer-
draagzame ultras, die opportunistisch gebruik maakten , an de liberale

0\·erwinning ,·an 1848. Hij ziet dan oier het hoc,fd, hoe zeer het oier-
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heidsoptreden als bevoogdend werd ervaren. Ook schenkt hij te \veinig
aandacht aan het existentiele belang van de religie in de negentiende
eeuw. Zijn beschuldiging van opportunisme is niet juist, omdat de
afgescheidenen verscheidene keren de liberale hervormingspogingen
hebben gesteund.

De schoolstrijd kreeg politieke implicaties. In het Land van Heusden
en Altena namen rijke boeren het voortouw in samenrrwerking met een
deel van de aristocratie, zoals jonkheer mr.  A. F. de Savornin Lohman
en mr. B.J.L. baron  de Geer r an Jutphaas. 7 S. Stuurman schrijft
terecht, dat er in de antirevolutionaire richting sprake A'as van een

bondgenootschap tussen een deel van de adel en een deel ran de boeren
en  de kleine burgerij. 8 Deze samenwerking was mogelijk dankzij  een
religieuze overeenstemming, die tot uiting kwam in de schoolstrijd.

Deze samenwerking borg tegenstellingen in zich. 1n de landdorpen
Genderen en Nieu\vendijk domineerden de rijke boeren, maar de hoii-
ding van A. Kuyper en De Protestantsche Noordbrabanter ten opzichte
van de sociale kwestie in de jaren negentig en de uitbreiding van het
kiesrecht brachten de elite in Genderen tot tijdelijke apathie. In Wer-
kendam was een opkomende middenstand die zich had verzet tegen een
liberale elite,  lid van de A.R. P.  klet christelijk-historische en liberale

griendbazen werden zij geconfronteerd met de eisen van arbeiders.
Door de dominantie van rijke boeren en de burgerklasse bleef de A. R. P.

op sociaal gebied behoudend. De streekbewoners accepteerden het soci-
alisme niet uit religieuze motieven. Toch was er op politieke vergade-

ritigen en in De Protestantsche Noordbrabanter aandacht voor de sociale
kwestie.

In het oosten van de regio waren de hervormde predikanten lid \an
de A.R. P., maar in het \resten werd door de hervormde predikant G.J.
van der Pol te Werkendam een Christelijk Historische Bond opgericht.
Nieuwe godsdienstige spanningen, veroorzaakt door een tweede exodus
uit de Hervormde KerA, waren hiervan de oorzaak. In Werkendam
werkten hervormde liberaal-vrijzinnigen samen met de christelijk-his-
torischen  om de invloed  van  de  A.R. P.  in te dammen. Zo sloten  de
hervormden de gelederen tegenover afgescheidenen en dolerenden. De

') De Gast, De gereformeerden en de Antirevolutionaire Partij in het Land van Heusden en
Altena, in Jaarboek voor degeschiedmis ran de Gereformeerde Kerkenin Nederhind, jrg.  1  (1987).  28.

8) Stuurman, a.w., 134.
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schoolgeldk,r estie en  het  in  te voeren ambtsgebed  in de raadsvergade-

ringen \\aren strijdpunten.
In het kiesdistrict Gorinchem Karen de rijke landbouwer A. den

Dekker en ondern ijzer J. den Boer belangrijke impulsen tot de oprich-
ting \an een antire\olutionaire kies,ereniging. In Genderen n as er
\ anaf 1879 sprake \'an enige organisatie. In beide dorpen Karen christe-               '
lijke scholen. De in\ loed ran A. den Dekker reikte tot in Zuid-Holland,
I aar ereneens rijke boeren actief   aren in de Doleantie en de A.R. P.,              1
maar in  het  Land ran Heusden en Altena  lag het startpunt , roeger,
namelijk bij de Afscheiding. \'olgens Stuurman „'aren Zuid-Holland en
Friesland de roornaamste centra ran het godsdienstige splitsingsproces,
siaarin  de bestaande bedding  , an  de  Herrormde  Kerk  door  sociaal-
politieke spanningen werd \erscheurd. 9

De specifieke Noordbrabantse situatie maakte soms de keuze tussen

ideologie en streekbelangen moeilijk. Er ontstonden menings, erschil-
len tussen ideologisch georienteerde predikanten en realistische boe-
ren, die samenn erking  met de liberalen  prefereerden  ranwege  de
streekbelangen. Naast de predikanten stimuleerden onder\,ijzers de
christelijke politiek en ,ormden het middenkader. Genoemd moeten
\vorden J.H. BlacquiOre uit Genderen, J. den Boer uit Nieurvendijk en
H.W. Knol uit Ifierkendam. De laatste t\\'ee n'aren enige tijd redacteur
\an De Protestantsche    Noordbraba,iter. Op provinciaal ni,eau zou de

A.R. P.  uiteraard in een minderheidspositie blijven, maar met name op
gemeentelijk nheau behoorde puritanisering \ an het openbare leven tot
de mogelijkheden. Het betrof hier vooral de zondagsheiliging, de inroe-
ring \an het ambtsgebed in raadsvergaderingen en het afschaffen , an
de kermis, ;vat al in de jaren rijftig in Veen gebeurde maar in andere
gemeenten zoals Genderen, Werkendam en Almkerk pas na 1898. toen
de A. R. P. de meerderheid behadde in de gemeenteraad.

3.   Een  „ieuit'e crisis: de  Doleantie l'an  1886

De  depressie  r an omstreeks 1886 veroorzaakte grote werkloosheid.
Borendien nas de berolking\'anaf 1850 meer toegenomen dan in andere
gebieden. Aligratie en emigratie  ,aren hiervan het ge\,olg Aangeno-
men mag n·orden, dat juist de energieken de streek ,erlieten. Door

9) a.w., 325-328.
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onbekendheid, het particularisme en de dominantie van de boeren bleef
een omvangrijke industrialisatie achterwege. In vergelijking met 1840
was het aandeel van de bovenlaag in 1890 kleiner geworden. Veel
mogelijkheden tot sociale stijging \varen er binnen de streek niet. De
middengroepen  waren omvangrijker geworden in 1890, omdat een aan-
tal arbeiders keuterboer was geworden en suikerbieten verbouwde.

De crisis, begonnen  in 1879, sloeg vooral  toe  in de jaren negentig.
Hoe\rel de antirevolutionaire bladen De Protestantsche    Noordbrabanter

en De Drie Provincit,1 de sociale kwestie vanuit Bijbels perspectief

bespraken, werd de maatschappelijke tweedeling in de kerk zichtbaar,
bij voorbeeld bij de jaarlijkse zitplaatsenverhuur.

Door de armemvet  van 1854 kreeg de  Kerk een grotere invloed op de

arme bevolking door middel van de bedeling. Via de armenzorg kon de
Kerk sociale controle uitoefenen op leer en leven van de gemeenteleden.

1n de jaren tachtig en negentig vonden in diverse dorpen ongeregeld-
heden plaats  met een sociale achtergrond.   1n 1893 ontstond massaal
verzet tegen de tiendheffing, \vaarbij landbezitters een tiende van de
opbrengst van verpacht land opeisten, die door notarissen in openbare
zittingen weer werd verkocht. Men protesteerde, door de zittingen niet
bij te wonen. In 1898 vonden in Werkendam, Genderen en Veen relle-
tjes plaats, waarbij de laagste bevolkingsgroepen waren betrokken.

In vergelijking met 1840 waren de arbeiders zelfbezruster geworden,
hoewel de zeggenschap van de rijke elite over het algemeen vanzelfspre-
kend werd geronden vanuit een religieuze legitimatie.

Uit de sociale  stratificatie van omstreeks 1890 blijkt,  dat de stijging
van de chr. gereformeerden, eerst afgescheidenen genoemd, in alle drie
beroepslagen plaatsvond, ook onder de arbeiders. Vooral de gemeenten
in het midden en het westen groeiden: Waardhuizen en Uitwijk, De
Werken-Sleeuwijk en Werkendam. Dit kan rerklaard worden door de
volgende factoren: de kleine gemeenten in het oosten waren vaak vacant
en hadden \veinig aantrekkingskracht op de herrormden. De gemeen-
ten in het midden en westen bevonden zich in een betere concurrentie-
positie, omdat roortdurend een predikant aan\\ ezig \\'as. Bovendien was
in het westen de invloed van de liberale elite het sterkst en het langst
merkbaar. De kans op godsdienstige ver\reemding „as er het grootst.

Juist in Werkendam sloeg de Doleantie aan, omdat door het optreden
van de gematigd-orthodoxe predikant ds. J.  van  Noort in samenwerking
met rrijzinnig-liberale notabelen en kerkvoogden de gezangen weer
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werden ingevoerd. Dit leidde bij een aantal bevindelijk-orthodoxen tot
frustraties, onder wie enkele kerkeraadsleden. Ze verlieten  in  1887 de
Hervormde Kerk.

De dolerenden in \Verkendam waren vooral afkomstig uit laag I en
II. Ze behoorden tot de middengroepen. H. Gay, een van de leiders,
behoorde  tot de onderlaag  van de gezeten burgerij. De topelite  en  de
arbeiders waren nauwelijks vertegenwoordigd. De Doleantie in Wer-
kendam had dus een smallere basis dan de Afscheiding in de regio. Het
appal van A. Kuyper op de arbeiders sloeg niet aan in Werkendam. Het
schisma in Werkendam werd dan ook meer veroorzaakt door lokale
religieus-sociale vervreemding dan door de beYnvloeding van Kuyperi-
aanse ideeen. Het ging om een controverse tussen de middengroepen en
de rijke landbezitters en aannemers. De dolerenden waren evenals de
afgescheidenen in het Land van Heusden en Altena bevindelijk-ortho-
dox, wat wijst op een sterke geografisch bepaalde onderstroom.

Volgens Van Putten hadden de dolerenden op de Veluwe een bredere
aanhang, terwijl het in Friesland en Amsterdam vooral om kleine luy-
den ging. 10 In de Alblasserwaard waren de gezeten boeren ruim verte-
genwoordigd, die de autonomie van de dorpsgemeenschap wilden af-
schermen tegen een toenemende staatsinvloed. Nu domineerden in
Werkendam de handelsberoepen en er was een sterke horizontale be-
roepsdifferentiatie, waardoor de gezagsverhoudingen minder stabiel
waren dan in agrarische dorpen, waar rijke eigenerfde boeren woonden
met veel invloed. In \Verkendam kwam een brede middenstand op voor
zijn religieuze rechten.

Naarmate de samenleving meer agrarisch en besloten was, was de
geneigdheid tot orthodoxie bij de elite groter. In gebieden waar rijke
landbezitters, een handelselite en stedelijke invloeden waren zoals in
Holland en Friesland met veel uitwonende landbezitters, was een gro-
tere geneigdheid tot een meer rekkelijke geloofsbeleving. Culturele in-
vloeden en persoonlijke relaties brachten in samenhang met psychisch-
incidentele factoren perschillen tussen de dorpen onderling te weeg.

Landelijk gezien zvaren tivee typen \an rerzet aan\vezig in zorvel de
Afscheiding als de Doleantie. Ten eerste was er verzet tegen een lande-
lijke aristocratie. Ten tweede ageerde men tegen een plaatselijk over-
heersende elite. Beide groepen werkten samen, gesanctioneerd door

10
) Van Putten, Zoi'eel Kerken :oveel zinnen, 204-205.
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een nationale wetgeving, en voerden een beschavingspolitiek van libe-
ralisering, modernisering en secularisatie. In dit kader bezien was ook
de Doleantie een culturele beweging met een sociaal politiek karakter.

Door de beschreven liberalisering en democratisering kreeg de platte-
landsbevolking van het Land van Heusden en Altena meer zeggenschap
in Kerk en samenleving. Beinvloed door charismatische predikanten en
in samenwerking met een deel van de regionale elite, die vooral agra-
risch was georienteerd en nationale leiders, slaagde men erin de traditi-
onele samenleving te beschermen en het confessionele karakter daarvan
zelfs te versterken en te formaliseren.

in de Hervormde Kerk was het Rdveil het startpunt van waaruit de
orthodox-hervormden in de loop van de negentiende eeu\v een sterke
machtspositie wisten op te bouwen in de kerkeraden. Buiten de Her-
vormde Kerk werd vanuit de Afscheiding en de Doleantie de eigen
identiteit versterkt door de gereformeerden. Het ging hier om culturele
bewegingen van sociaal-politieke aard. Op politiek gebied werkten de
orthodoxen en gereformeerden voornamelijk samen  in de  A. R. P.  met
als doel de samenleving te confessionaliseren.

Zo begon een proces van confessionalisering en rationalisering. Hoe-
wel in 1892 de afgescheidenen en dolerenden op landelijk en regionaal
niveau samengingen onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland,

gingen de dolerenden in Werkendam uiteindelijk niet mee en sloten

zich later aan bij de Gerefonneerde Gemeenten in Nederland en Noord-

Amerika, waarin de bevindelijke orthodoxie overheerst. Maar dan gaat
het om ontwikkelingen van na 1900. De Gereformeerde Kerk in Veen
sloot zich eveneens bij deze kerkelijke gezindte aan in 1921.

De geschetste ontwikkelingen beinvloeden tot in deze tijd het karak-
ter van de samenleving in het Land van Heusden en Altena.
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SOMMAIRE

Dans cette these le theme principal traitera linteraction entre la
religion et la sociOte agricole dans la rdgion, situde dans la partie sud des
Pays-Bas, dans la province du Brabant septentrional: le Land van Heus-
den en Altena.

On >' trouze une population surtout protestante. Pendant des siecles
la contrle faisait partie de la pro\ince de Hollande, mais apres la consti-
tution du royaume des Pays-Bas en 1814, elle fut incorporde dans la
prodnce du Brabant septentrional, ou les catholiques dominaient. Du
point de vue religieux les relations entre les protestants et les catholi-
ques dtaient tendues. Lorsquen 1830 la s cession des Belges eut lieu,
les catholiques du Brabant furent pris bien des fois pour des rcArolution-
naires.

Le probl6me central est l'anal>'se des causes du proc#s de diffdrencia-
tion dans l'#glise protestante des Pays-Bas, appelde Eglise Rdformde
(Hervormde Kerk). Au dix-neuvifme sitcle une partie des membres
orthodoxes quitta l'Eglise Rdformle en 1834 et en 1886. Le premier
exode est nomme  Schisme (Afscheiding) et le second Doldance  ( Dole-
antie)

L'opinion que l'etude des evenements religieux doit comprendre une
analyse de l'Ovolution politique, dconomique, sociale et culturelle sert
de point de ddpart. Cette avolution avait lieu dans le domaine r6gional,
provincial et national dans une interaction rdciproque de plusieurs
groupes de la population.

Il  faut  dire  dabord  que  le  d6\ eloppement  de  l'orthodoxie  dans  la
premiOre partie du dix-neuviOme siacle doit Jtre plac3 dans un contexte
europden. Ce mouvement dtait de caract*re nationaliste, particulariste
et  traditionnel,  trouv ant ses origines dans le Romantisme. On Coppo
sait A la centralisation napolaonienne, qui Jtait 8 l'origine d'une strie de
rdnozations dans le domaine culturel et politique et qui dtait de caract6-
re dclair3.

1.   1£  Schisme  de  1834,   1835

Quant au Schisme de 1834, 1835 il faut considerer trois aspects:
a. Le ddveloppement gdographique et culturel de longue durde.
b. L'evolution sociale et structurelle de durle movenne.
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c. Les dvlnements d'ordre psychologique.

a. D'une part il y a le d(fveloppement gdographique et culturel de
longue durde. Le caract6re agraire de la rdgion et son isolement contri-
bu6rent au traditionalisme des habitants, qui appartenaient pour la
plus grande partie A la petite bourgeoisie ou aux bas-funds de la societd.
En outre il y eut l'influence de l'Eglise. AprJs la Rdforme du seizieme
siOcle une  volution religieuse prit naissance inspirife par les puritains
anglais qui mettaient l'accent sur une vie pieuse. On condamnait la vie
mondaine, par extension la danse, le jeu de cartes, l'ivresse et l'infracti-
on au repos dominical. Certains pasteurs intensi aient le jugement de
Dieu, la prddestination aboutissant 8 la conversion de l'homme et la rie
intlrieure, ce qui rdsultait parfois en une sorte de mysticisme. Ce
mouvement religieux, appeld Rdforme puritaine (Nadere Reformatie),
plaisait & une partie de la population A cause de son message concret et
emotif, qui correspondait 1 la vie dure des campagnards.

Nombre d'entre eux lisaient des livres religieux de W. Schorting-
huis, J. van Lodenstein et d'autres ecrivains puritains ou bien ils frd-
quentaient les reunions des cercles religieux, que l'on trouvait au dix-
huitiJme siecle le long des rividres Boven-Merwede et la Meuse, surtout

A Werkendam et Veen, dans les villages Wijk, Giessen et Rijswijk et
dans la ville de Woudrichem.

Dans la premiare partie du dix-neuviJme siJcle de nouveaux cercles

religieux de caract6re orthodoxe se form&rent, s'opposant 8 l'influen-
ce de l'Etat dans l'Eglise, dans les villages de campagne Genderen,

Almkerk-Emmichoven, mais aussi dans la rille de \Vaalwijk, ou s'est
constitud un petit cercle de militaires sous l'influence du pasteur H. P.
Scholte, un des dirigeants du Schisme.

b.  D'autre part il y a 1'6volution sociale et structurelle de dur6e moy-
enne dans le domaine politique, dconomique et culturel.

En   1796 la separation entre l'Etat et 1 Eglise  Reformde  avait  ifte
proclamZe, mais 1'6glise locale restait sous le paternalisme de lempe-
reur Napoldon et des institutions religieuses supdrieures, dont les
membres dtaient d'esprit plut6t dclair6.

A  partir de janvier  1807  la  rdunion  rdgionale, appelde classis Gorin-
chem, obligea les Oglises locales de chanter b chaque culte au moins un

cantique Ovangdlique. Un certain nombre deglises se sont ouvertement
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ou en secret opposdes a cette innovation a cause du caractere moins
orthodoxe de certains cantiques, entre autres la communaute d'Andel,
de Babylonienbroek et d AImkerk.

Depuis la constitution du royaume des Pays-Bas en  1814,  le roi
Guillaume premier perfectionna le systeme politique centralisd par Na-
poldon. L'Eglise Rdformle y fut incorporde par l'introduction de la 101
de 1816. La structure hicfrarchique en fut consolidde et l'influence
d'une 6lite nationale et rdgionale dclairde, se composant de l'aristocra-
tie et d'une haute bourgeoisie de pasteurs, dacaddmiciens et de mar-
chands ou de paysans riches, s'agrandit. Cette evolution aliena les
esprits orthodoxes, qui pour sauvegarder lorthodoxie se mirent & insti-
tuer des cercles religieux.

En outre une crise tconomique se produisit, qui s'aggrava A partir de
1832. En 1834, l'ann6e ou le Schisme commenga, la rdgion fut frapple
d'inondations et de maladies graves comme le choldra. Cette accumula-
tion de ddsastres affermit bien des campagnards dans leur opinion que
dans ces dvdnements etait visible la main de Dieu. qui punissait le
peuple pour ses pdch6s. ce qui contribua A la naissance d'un mouve-
ment religieux orthodoxe. A partir de  1833 le nombre de pauvres aug-
menta A Almkerk et 8 Werkendam.

c. Enfin il y a les 6\,dnements d'ordre psychique.
La slcession belge en  1830 de mGme que les tensions dans les rdgions

frontaliJres confirm6rent la conscience nationaliste et calviniste de
bien des Hollandais. Le gouvernement augmenta les imp6ts fonciers.
Les paysans de Genderen et de De Werken-Sleeuwijk protesterent
contre ces mesures, ce qui selon le pasteur C.W. Pape de Heusden

augmenta sans doute les tensions religieuses .
Lltudiant H. P.  Scholte prit part A la campagne contre les Belges.  Il

serait avec le pasteur H. de Cock un des dirigeants les plus importants
du Schisme. Dans le cercle de Scholte U l'universit6 de Leyde des
membres comme H. Brummelkamp, S. van Velzen, j. van Raalte et
G. F. Gezelle Aleerburg furent rdunis, tous dirigeants du Schisme de
1833, 1834.

Tandis que H. de Cock commenga ses actions a Ulrum dans la
province de Groningue, situ6e  au  nord des Pays-Bas,  H. P. Scholte,
riche et montrant de l'assurance, devint pasteur dans la communaute
de Doeveren, Genderen et Gansoyen  en 1833. Etudiant, il avait ddjb
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des relations avec des reprdsentants du Reveil, mouvement orthodoxe et
de caractare plut6t aristocratique. 11 frdquenta les Rdunions de Da
Costa A Amsterdam et le baron Twent van Rozenburg, qui le mit en
contact avec le Rdveil suisse. A cause de ses pr6ches orthodoxes et de
son charisme le peuple le nomma bient6t le miracle de Dieu. Les
campagnards arriverent en foule pour lentendre. Son iddal dtait une
communaute pure de chretiens orthodoxes, vivant selon les paroles de
Jasus Christ.

Son attitude poldmique le mit en conflit avec les autoritds religieuses
et politiques. Non seulement il refusa de faire chanter les cantiques
dvangdliques, mais encore il ddpeignit ses confr6res liblraux comme les
ennemis du peuple de Dieu, comme des menteurs. Il les compara A
Voltaire ou A Diderot.

Ce conflit aboutit U sa suspension, auquel Scholte rdpondit par son
acte de schisme avec tout le consistoire le 29 octobre 1834. Son collague
H. de Cock, qui avait subi l'influence de Scholte, quitta l'Eglise Rdfor-
mde  le 13 octobre  1834.  Plus tard d'autres pasteurs suivirent, entre

autres J. van Rhee b Veen et G. F. Gezelle Meerburg b Almkerk-Emmi-
choven en ddcembre 1835. Avec eux un exode d'orthodoxes commenga

Dds le ddbut on a ddcrit les schismatiques comme appartenant A la
petite bourgeoisie. Les adversaires utilisdrent ces donndes pour diminu-
er l'importance du mouvement tandis que les dirigeants schismatiques
s'en servirent pour des saisons thdologiques. Plus tard on a prdsentd
le Schisme comme une r6volte de la petite bourgeoisie contre la domina-
tion de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, accentuant ainsi le
caractere social de ce mouvement religieux. Pour certains auteurs soci-
alistes comme F. van der Goes et H. Roland Holst le Schisme a 6td une
phase dans la lutte des classes entre les capitalistes et la petite bourgeoi-
sie. D'autres auteurs scientifiques ont accentud le caractare social du
Schisme A cause de la prddominance de la petite bourgeoisie. 11 faut
nommer ici F.G. Gerretson, Th. van Tijn, J. Hendriks et C.W.
Munnich.

Numdriquement la petite bourgeoisie et les ouvriers ont formd la
majoritd, mais en pourcentage la haute bourgeoisie qui se composait
surtout de paysans riches a predomine dans sept communautds, la
classe moyenne dans six. Ceci confirme les donndes des recherches,
faites A Genderen par M.J. van Diggelen et 8 Almkerk par C. de Gast.
On peut conclure que dans le Schisme il ne s'agissait pas en premier
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lieu d'une opposition d'ordre dconomique et social, mais surtout d'une
lutte religieuse et culturelle, ayant des aspects sociaux et politiques. Il
est frappant que des femmes et bien des jeunes ont joud un rdle actif
dans cet exode conserrkitif, considdrd comme une revolte par l'dlite
eccldsiastique et politique.

Jusquici certains auteurs ont d#crit la nouvelle Eglise orthodoxe
comme une organisation de personnes introverties. Bien que la rdpres-
sion par le pouvoir public ait contribud A leur isolement, quelques
dirigeants riches et surs d'eux avaient conscience de leurs droits politi-
ques et ils aspiraient U la libertd dans le domaine de l'Eglise et de
l'enseignement.   Ils ont soutenu un projet  de loi radical  en   1844  et  la
rdvision  de la constitution  en 1848 klaboree  par J. R. Thorbecke,  hom-
me d'Etat liberal. On peut considdrer cette attitude comme le debut de

1'6mancipation des schismatiques.
Ce ne sont pas tous les schismatiques qui ont souhaite la restauration

d'un Etat calviniste. Il est vrai que le groupe le plus important sous la
direction de H. de Cock a optd pour une restauration, mais H. P. Schol-
te et d'autres "afgescheidenen" dans le "Land van Heusden en Altena
ont souhaitd une separation de l'Etat et l'Eglise b cause de la rdpression
et ils ont acceptd la libertd religieuse pour d'autres communautes.  Hien

que mefiants lun 8 l'egard de lautre, les schismatiques et les catholi-
ques se sont trourds dans la defense de leurs droits democratiques.

Avant  1860 dtja quelques schismatiques ont deplove des activites

(fconomiques ou ont quitte la rdgion pour des raisons dconomiques ou
politiques. On partit par exemple pour le Haarlemmermeer, polder mis
en valeur, ce qui montre que les schismatiques n'6taient pas tous de
caractare apathique, comme A. Kuvper, J. Hendriks et d'autres ont
prdendu. Depuis 1860 des schismatiques habitant a Werkendam ont
entrepris des activites 6conomiques concernant le domaine des ponts et

chaussdes, ce qui proure clue l'esprit orthodoxe ne sopposait pas u des
activites economiques.

1.  La pdriode aprEs le Schisme de 1834, 1835

Dans l'Eglise Rdformde lexhdrddation religieuse des orthodoxes con-
tinuait, mais apras la loi de  1867 ils ont pu renforcer leurs positions
dans l'eglise locale. Il s'agissait d'un proces de democratisation, mais
aussi d'une reaction J l'influence des modernistes liblraux. La naissan-
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ce de quelques associations orthodoxes et nationales. Ratnion Confession-
nelle et An:is de la Writt, et la concurrence d'une nouvelle Eglise Schis-
matique ont renforcd la position des orthodoxes dans l' Eglise R6formde.
Les elites libdrales, puissantes dans l'ouest de la rdgion, ont perdu peu A
peu leur influence religieuse.

A partir de 1851 les schismatiques fondarent des 6coles libres de
caractere orthodoxe h Genderen et b Nieuwendijk pour confirmer leur
identite et pour se ddfendre contre l'influence gouvernementale crois-
sante. On voulait se soustraire b la vaccination d'enfants pour des
raisons religieuses. On mettait en dvidence l'instruction religieuse et
l'histoire nationale, qui devaient montrer l'esprit orthodoxe. On rejetait
un christianisme neutraliste et gdndral et on accentuait la relation
particuli6re entre Dieu et la Hollande, exprimde dans la pensde de
"Israel Nderlandais" (Neerlands Israel).

Aprds la loi d'enseignement de 1857, confirmant le caractare neutre
des dcoles Laiques, certains membres de l'Eglise Rdformde d'Uitwijk
et Meeuwen s'opposUrent dgalement aux dcoles LaYques qui seraient
"sans religion". Quand en 1879 un inspecteur d'dcole s'attaqua au
caract6re chrdtien de 1'6cole Laique B Andel, les consistoires de l'Eglise
Rdformde et de l'Eglise Schismatique fond6rent ensemble une ecole
libre.

Ainsi commenga un proc6s de compartimentage iddologique de la
socidtd, favorise de quatre facteurs. D'abord d'un mouvement religieux
qui se rdpandit, couronnd de succOs surtout dans certains villages de
campagne. DeuxiOmement d'une crise dconomique qui stimula cette
evolution. Ensuite d'un proc65 de difmocratisation, utilisd par les cam-
pagnards. Enfin de l'opposition d'une partie de la population A un
ddveloppement national de gdndralisation  et  de  sdcularisation.

La lutte pour le maintien du caractere chrdtien de l'enseignement
avait des implications politiques. Dans l'organisation rdgionale du parti
politique chrdtien,  nommd A.R. P. (Antirevolutionaire Partij),  pour  la
circonscription electorale de Gorinchem, le paysan le plus riche de la
rdgion A. den Dekker, schismatique et membre des Etats Provinciaux
du Brabant septentrional, collabora  avec le gentilhomme  M©.  A. F.  de
Savornin Lohman et le baron  Ale.  B.J.L.  de Geer van Jutphaas,  mem-
bres de l'aristocratie. De m6me que dans le Schisme de 1834 il ne
s'agissait pas seulement de la petite bourgeoisie.  L'A. R. P.  se composait
de plusieurs couches professionnelles: 1*aristocratie. la haute bourgeoi-
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sie, la petite bourgeoisie et les ouvriers, ce qui accentue le caract6re
culturel du compartimentage iddologique.

Quoique les journaux pdriodiques antirdvolutionnaires De Protestant-
sclie Noordbrabanter et De Drie Provincien, influencds par le congres
social d'A Kuyper en 1891, aient pretd attention A la question sociale
pendant les anndes  quatre-vingt-dix,   l'A.R.P. restait conservateur  A
cause de la domination des paysans riches.

Le but principal de l'A.R. P.  dtait non seulement la ddfense de l'iddo-
logie orthodoxe, mais aussi 1'6volution de la sociftd dans une direction
puritaine. Oii voulait abolir les kermesses, introduire une priare offi-
cielle dans les conseils municipaux et favoriser le repos dominical. On y
reussit A Veen, situe A l'est de la region, dans les annees cinquante
parce que rdformes et schismatiques collaborarent. Dans d'autres com-
munes l'A.R. P. avait du succas depuis 1898, quand ce parti etait deve-
nu majoritaire dans les conseils municipaux d'Almkerk, de Genderen
et de Werkendam apres l'elargissement du droit dlectoral.

3.    La   Douance  de   1886

A  partir  de   1879 une nouvelle crise dconomique   commenga,   qui
atteignit son point culminant dans les annees quatre-vingt-dix du dix-
neuvidme si cle. Par la loides pauvres de 1854 l'Eglise pouvait agrandir
son influence sur ses membres de condition modeste au moyen de
l'assistance publique.

Des emeutes de caractere social se deroul6rent dans les villages de
Werkendam, de Veen et de Genderen. Il se produisit une rdsistance
presque generale contre le droit de dime. Un socialiste, originaire de
Hardinxveld, avait contribud b cette agitation, mais la grande influence
de l'Eglise empJchait une penetration plus profonde et generale du
socialisme.

Dans le domaine religieux le nombre de schismatiques avait augmen-
td dans toutes les couches professionnelles de 1850 &  1890, plus que
dans l'ensemble du pays. L'orthodoxie avait done une grande attirance
sur les campagnards de la rdgion.

En  1886 un nouvel exode national commen a  sous la direction  du
pasteur A. Kuyper, mais dans le "Land van Heusden en Altena" ce
mouvement religieux eut seulement un certain succes a Werkendam,
00  une  elite de personnes notables  avec la collaboration du pasteur J.
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van Noort avait rdintroduit les cantiques dvangdiques. A Werkendam
de grands proprietaires fonciers et des entrepreneurs dominaient enco-
re l'eglise locale. Un certain nombre d'orthodoxes quittDrent l Eglise
Rdform(fe et constituarent leur propre communaut6. Il s'agissait sur-
tout de classes moyennes voulant maintenir leur orthodoxie mystique,
mais aussi de deux personnes aisdes. La cause de la Doldance A Wer-
kendam a dt6 surtout une exhdrddation locale de caractere socio-cultu-
rel.

Dans le Schisme et la Doldance on peut distinguer deux types de
resistance. Premierement l'opposition contre une aristocratie gouverne-
mentale, nationale et regionale. Deuxiemement la resistance contre
une dlite locale, qui collaborait avec l'aristocratie nationale et, sanction-
nde par une 16gislation nationale, menait une politique de modernisati-
on. En rdaction un mouvement culturel & long terme prit naissance,
ayant des aspects sociaux et politiques.

La ddmocratisation du dix-neuvieme siJcle a permis A une partie de
1'6lite r6gionale, collaborant avec des pasteurs orthodoxes, avec des
dirigeants nationaux et une partie de la noblesse de protdger la soci6t6
traditionnelle dans le "Land van Heusden en Altena" et d'en conftrmer
le caract0re religieux.

En  1891 les communaut6s du Schisme et de la Doldance se sont
reunies sous le nom Gerefornieerde Kerkeii dans le domaine national,
mais les adeptes de la Doldance b Werkendam se joindront plus tard
aux Gereformeerde Gemeenten, ayant une orthodoxie mystique.
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CURRICULUM VITAE

Cornelis de Gast werd op 14 februari 1942 te Klundert geboren. Na een mulo-
opleiding studeerde hij voor ondenvijzer aan de chr. kweekschool 'Juliana van Stol-
berg" te Gorinchem. Hij werd onderwijzer in Nieuwendijk en behaalde de akten frans
m.0.-A en geschiedenis m.0.-1.  In  1968,verd hij leraar aan de chr.  scholengemeenschap
"De Weinvilzer" te Sleeuwijk. Hij behaalde aan de Katholieke Leergangen te Tilburg
de akte geschiedenis m.0. -11 en zette zijn studie ,·oort aan de Rijks universiteit te L'trecht,
waar hij in 1983 voor het doctoraal examen slaagde met als bijvak frans. De titel van
zijn scriptie, in 1984 in Tilburg uitgegeven. luidde De Afscheidi,zg van  1834  in  Almkerk

en  Emmichoven. Verder schreef hij een artikel over ds.  G. F. Gezelle Meerburg  in
Anderhalve  eeuu, gereformeerden  in  stad  en  land. Noord- Braba,it en Limbu,E.   In  het Jaar-

boek voor de geschiedems  van  de  Gere.formeerde  Kerken,  jaargang  I,  verscheen een artikel
over de gereformeerden en de Antirevolutionaire Partij in het Land van Heusden en
Altena.

Nu is hij leraar frans en geschiedenis aan de afdeling haro-atheneum van "De Weg-
wijzer'. Hij is getrouwd met Tiny van Diggelen en ze hebben een dochter, Anne-Alarie.
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