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Inleiding 
 
In april 1853 verscheen de eerste herderlijke brief uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Deze was door de Algemene Synodale Commissie verzonden aan de gemeenten. Aanleiding was 
de onrust onder de Nederlandse protestanten als reactie op het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 
(zie hieronder). Deze in de geschiedenis van de hervormde kerk belangrijke brief was door de 
Amsterdamse predikant H.J. Spijker, lid van de ASC, opgesteld.1 Ook op andere belangrijke momenten 
heeft Spijker zijn stem doen horen en invloed uitgeoefend: rond 1848, toen de hervormde kerk zich 
intensief bezighield met de herziening van het Algemeen Reglement; in 1861 toen de discussie over 
artikel 23 ( het stemrecht der gemeente) van het Algemeen Reglement dreigde te verzanden, en van 
1862-1870, toen hij administrateur was op het Departement van hervormde eredienst. Toen Spijker in 
1870 overleed, was het departement opgeheven, was het stemrecht der gemeente geregeld, waren de 
koninklijke collaties verdwenen en was de ingewikkelde kwestie van de kerkelijke goederen tot een 
min of meer bevredigende oplossing gebracht. Kortom, op het terrein van de scheiding van kerk en 
staat was het programma van Thorbecke grotendeels gerealiseerd.2 Spijker heeft daaraan van harte 
meegewerkt. Hij is in feite Thorbecke’s belangrijkste pion geweest op het kerkelijk erf. 

Omdat Spijker na zijn dood spoedig ten onrechte is vergeten, vraag ik opnieuw aandacht voor hem. 
In dit verkennende artikel ligt het accent op ‘1848’, ‘1853’ en ‘1860-1861’. Zijn rol als (laatste) 
opvolger van de befaamde J.D. Janssen is een verhaal apart en dient als zodanig behandeld te worden. 
Onder het kopje ‘de liberale ambtenaar’ wordt deze periode slechts kort aangestipt.  
 
 
De liberale theoloog 
 
Nadat Spijker in 1826 te Leiden op een studie over Lactantius was gepromoveerd, publiceerde hij lange 
tijd niets. Pas aan het einde van het vierde decennium van de negentiende eeuw kwam een stroom 
publicaties op gang, voor het overgrote deel in het Maandschrift voor den beschaafden stand, het blad 
dat door de ring Amsterdam werd uitgegeven ten behoeve van het synodale weduwen- en wezenfonds.3 

                                                
1 HENDRIK JAN SPIJKER, *Amsterdam 1 nov. 1802, † ’s Gravenhage 8 mrt. 1870. Zn. van Jan Spijker, tabaksfabrikant, 

en Elisabeth Meur. Stud. theol. Amsterdam 1818; dr. theol. Leiden 1826. Herv. pred. Piershil 1827, Waddinxveen 1829, 
Dordrecht 1831, Amsterdam 1837. Administrateur (secretaris-generaal) voor de zaken betreffende de hervormde en 
andere erediensten 1862-1870. Zie J.G.R. Acquoy, ‘Levensbericht van H.J. Spijker’, Levensberichten der afgestorven 
medeleden van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1871 (= bijlage tot de Handelingen) 301-335. De brief 
staat opgenomen onder de rubriek ‘door Spijker als lid van commissiën opgesteld en door deze uitgegeven’, blz 332; B. 
ter Haar, ‘Levensschets’, in: H.J. Spijker, Tiental nagelaten leerredenen van dr. Hendrik Jan Spijker, met eene 
levensschets (Amsterdam 1872). Over de herderlijke brief blz. 67-68. 

2 Zie hierover J.Th. de Visser, Kerk en Staat I-III (Leiden z.j. = (1926-1927)), aldaar  III, 419-479. 
3 Het blad verscheen voor het eerst in 1822, de uitgave eindigde in 1861. De titel werd in de loop der jaren enkele malen 

gewijzigd. De redactie bestond uit de bekendere Amsterdamse predikanten. De oplage varieerde van 800 tot 500. Ter 



Spijkers belangstelling ging uit naar exegese, dogmatiek, kerkrecht, liturgiek en kerkgeschiedenis. In 
de maandelijkse kroniek gaf hij bovendien (vanaf 1852) commentaar op actuele (kerkelijke) 
gebeurtenissen. Een grotere studie van zijn hand is nooit verschenen. Hij miste, aldus één van zijn 
biografen, de gave van de concentratie, zijn algemene weetgierigheid versnipperde zijn 
wetenschappelijke krachten.4 Liever dan daarop te wijzen, wijs ik op Spijkers grote hartstocht voor de 
kerk, die hem in allerlei bestuursfuncties deed belanden. Bij de kerk, en niet bij het academisch bedrijf, 
lag zijn hart.  

Tot ver in de twintigste eeuw is Spijker getypeerd als aanhanger van de Groninger theologie.5 
Inderdaad werd Spijker in 1840 uitgenodigd lid te worden van het Groninger Godgeleerd Gezelschap, 
en men mag veronderstellen dat deze uitnodiging berustte op een besef van geestverwantschap. Maar 
klaarblijkelijk was de verbondenheid niet zo groot, dat Spijker de uitnodiging aannam.6 Weliswaar 
ondertekende hij in 1843 een protest tegen het optreden van de ‘Haagse heren’ door de medewerkers 
van Waarheid in Liefde, maar er verscheen nooit een artikel van zijn hand in dit blad. Wel werden 
enkele van zijn preken gepubliceerd in het tijdschrift Leerredenen ter Bevordering van Evangelische 
Kennis, dat als Gronings mag worden gekenschetst. Naar eigen getuigenis is de Groninger theologie 
voor Spijker een brug geweest naar diepe en vrije inzichten.7 Overigens werden de verschillen tussen 
Spijker en de Groningers in de loop der jaren zo manifest dat zowel de tijdgenoot als de latere 
historicus beter had kunnen weten.  

Deze verschillen in theologische visie werden op zijn laatst rond 1850 zichtbaar. In dat jaar 
profileerde Spijker zich als een enthousiast lezer van Scholtens Leer der Hervormde Kerk.8 Hij meende 
dat dit boek een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de beantwoording van de vraag naar het 
gezag en de waarde van de kerkelijke belijdenis. Met Scholtens concentratie op het wezen en de 
hoofdzaak van de belijdenis was Spijker het van harte eens, en hij wenste dit boek dan ook niet alleen 
in handen van de theologen, maar ook van de beschaafde stand. Overigens was de leer voor Spijker 
slechts een voertuig om tot het doel te komen, zij was geen doel in zichzelf. Dat doel omschreef hij als 
het christelijk leven. Tevens riep hij op tot verdraagzaamheid en zachtmoedigheid, omdat reeds 
gebleken was hoezeer dit werk onverdraagzame reacties opriep.9 Later zou hij enkele keren kritisch 
schrijven over bestrijders van Scholten.10  

                                                
vergelijking: Waarheid in Liefde had in 1848 rond de 500 abonnees, De Gids had er minder. Het Maandschrift werd door 
het hele land heen gelezen. Enkele archiefstukken bevinden zich in het Archief van de Hervormde Gemeente Amsterdam, 
GAA, inventarisnummer 376, M (inisterie) 25, 27.  

4 Aquoy, ‘Spijker’, 309. Wellicht als gevolg daarvan ging een professoraat hem enkele malen voorbij. Ter Haar, 
‘Levensschets’, 71-72, noemt hem als kandidaat voor de vacatures G.J. Rooijens (1846, Amsterdam, werd W. Moll), J. 
Clarisse (1845, Leiden, werd J.H. Scholten) en W.A. van Hengel (1850, Leiden, werd A. Niermeijer).  

5 H.J. Koenen noemde hem in een brief van 1 januari 1850 aan Groen van Prinsterer de leider van de Groningse richting in 
Amsterdam. Zie Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap, IV, Briefwisseling, III, 1848-1866, 41.Voor de 
twintigste eeuw R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam I-V (Baarn 1965-1978), aldaar V, 15. Reeds Ter Haar, 
‘Levensschets’, 86, bestreed deze typering. Hij zag Spijker als een eclecticus.  

6 J. Vree, De Groninger Godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden (1820-1843) (Kampen 
1984) 295.   

7 ‘De evangelische gezangen zichzelve aanprijzende’, Maandschrift, 1860, 111. Zijn gewaardeerde Dordtse collega G. van 
Kooten (1764-1841) citeerde in een preek zelfs, in verband met de Groninger theologie, de woorden van Simeon: ‘Nu 
laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord: want mijne ogen hebben uwe zaligheid gezien’. Zie Spijker, 
‘De theologische rigtingen van onzen tijd’, Maandschrift, 1860, 668-698, aldaar 677. 

8 ‘De leer der hervormde kerk in hare grondbeginselen. (Verslag van een belangrijk geschrift over dit onderwerp’, 
Maandschrift,1850, 226-242 en 699-718.  

9 A.a., 717. Hij verwijst naar Godgeleerde Bijdragen (1850) V, 725 en het weerwoord daarop in de Kerkelijke Courant van 
15 november 1850. Spijkers verwijzing naar GB is onjuist gebleken.  

10 ‘Wat er door de theologische faculteit te Leyden al zoo geleerd en geleverd wordt’ Maandschrift, 1857, 313-314 



In een artikel over ‘Het beginsel en stelsel van hervorming’, dat in 1851 in De Gids verscheen11, 
koos hij onomwonden tegen de reactie, tegen het conservatisme, en voor hervorming. Deze keuze hing 
voor hem samen met de beantwoording van de vraag naar bestemming en ontwikkeling van de 
mensheid. Voor Spijker was er daarin een opgaande lijn, die uiteindelijk zou uitlopen op steeds 
‘toenemende volmaking’, op de ‘gouden eeuw der mensheid’.12 Bij al dit optimisme was hij zich zeer 
bewust van de beperktheid van de menselijke kennis, en zonder af te doen aan de verdiensten van de 
wetenschap riep hij op tot grote nuchterheid.13  

Verder had Spijker een open oog voor het verschil tussen vorm en inhoud.14 Deze onderscheiding 
vinden we gedurende heel Spijkers loopbaan terug. In een artikel uit 1848 benadrukte hij de 
tijdgebondenheid van allerlei bijbelse voorstellingen. En zelfs als die verdisconteerd wordt, vertoont de 
Schrift ons de christelijke waarheid niet geheel ‘zonder sluier of bedekking’. De geest en het leven is 
het wezen der waarheid, vandaar dat de vormen van de christelijke waarheid niet altoos dezelfde zijn.15 
Wezen en doel van het christelijk geloof is inwendige reiniging en veredeling van het hart.16 Bij iedere 
wisselende vorm verandert de christelijke godsdienst haar wezen niet.17  

In zijn artikel ‘Het blijvende in het christendom’ vatte Spijker in 1861 samen wat temidden van al 
het theologisch strijdgewoel voor hem overeind was blijven staan.18 God is de albestuurder, de 
Schepper. Van Jezus erkende hij diens zedelijke grootheid en verdiensten. ‘Wij aanschouwen in hem 
de godsdienst verwezenlijkt, zooals zij tot het wezen des menschen behoort’.19 Ook het geloof in de 
onsterfelijkheid en het eeuwig leven bleef voor hem bestaan. En tenslotte gold voor Spijker dat het in 
het christelijk geloof nog altijd ging om de ware, geestelijke godsdienst. ‘Die rein van hart zijn, zullen 
God zien’.20 Dit artikel kan als Spijkers theologisch testament worden beschouwd: na 1862 verschenen 
er geen theologische publicaties meer van zijn hand. Spijker had andere zaken aan zijn hoofd, en 
bovendien was de uitgave van het Maan dschrift in 1861 gestaakt. 
 
Wat Spijker voorstond was een voorzichtige vorm van vrijzinnigheid. Dat is overigens niet 
verwonderlijk indien men zich realiseert hoezeer ook de moderne theologie een ontwikkeling heeft 
doorgemaakt.21 Zelfs de terminologie is in de jaren vijftig van de negentiende eeuw nog niet helder. 
Spijker gebruikte begrippen als liberaal, vrijzinnig en modern onbekommerd door elkaar. 
                                                

(Gemengde berigten) en ‘Scholtens teregtwijzing en Da Costa's brief’, Maandschrift, 1857, 376-381 (Gemengde 
berigten) en ‘De theologie van Scholten getoetst door Gorter’, Maandschrift, 1858, 442-446 (Gemengde berigten). 

11 Over De Gids en de daarin gevolgde politieke gedragslijn zie men Remieg Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de 
negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997). 

12 ‘Het beginsel en stelsel van hervorming’ De Gids 14 (1851) I, 165-184. 
13 ‘Beschouwing van de onvolkomenheid onzer tegenwoordige kennis, in tegenoverstelling van die des beteren levens; in 

den vorm van het verslag eener leerrede over 1 Corinth. XIII 9-13 (Briefsgewijze meegedeeld)’, Maandschrift, 1838, 69-
106; ‘Over de enge grenzen van menschelijke wetenschap. Eene voorlezing’, Vaderlandsche Letteroefeningen of 
Tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen (1843) II, 509-526. 

14 Door Spijker teruggevoerd op de invloed van F.D. Schleiermacher, van wiens leerlingen hij zich overigens 
distantieerde.‘Friedrich Schleiermacher’, Maandschrift, 1857, 420-433; ‛De verzoenende theologie van het midden', 
Maandschrift , 1858, 694-697 (Gemengde berigten).  

15 ‘Gedachten over Schrift, openbaring, christelijke waarheid’, Maandschrift, 1848, 704-709. Zie ook ‘Leerrede over Efeze 
V: 19,20. Uitgesproken op zondag 15 december 1844; met een naschrift over het orgel, en het eerste orgelspel in de 
Eilands kerk te Amsterdam’, Maandschrift, 1845, 159-183. 

16 ‘Leerrede over Efeze V: 19,20, Maandschrift 1845, 176 
17 ‘Over den goeden geest eener christelijke gemeente, hoedanig de leeraar zich dien, om zijns werks wille, wenschen 

moet’, Maandschrift, 1843, 443-465, aldaar 443 (= Intreepreek 1837 te Amsterdam). 
18 ‘Het blijvende in het christendom’, Maandschrift, 1861, 297-311. 
19 A.a., 308. 
20 A.a., 310. 
21 Zie H. Oort, ‘Kuenen als godgeleerde’, De Gids 57 (1893) I, 508-565.  



Desalniettemin moet Spijker in zijn latere jaren als modern theoloog getypeerd worden.22 Dat blijkt 
behalve uit zijn publicaties ook uit zijn inzet voor de nieuwe synodale bijbelvertaling23 en uit zijn 
lidmaatschap van het Haagsch Genootschap. Als lid daarvan werd hij, blijkens de condoleance-brief 
van Kuenen aan zijn weduwe, zeer gewaardeerd.24 Een en ander heeft orthodoxe tijdgenoten aanleiding 
gegeven Spijker bij herhaling aan te vallen.25 Bekend is het woord van N. Beets, dat de hervormde kerk 
tussen twee spijkers door moest laveren: de orthodoxe Du Cloux en de liberale Spijker.  
 
 
 
 
Een liberale visie op het kerkbestuur 
 
De herziening van het Algemeen Reglement 
Van 1846-1852 stond de herziening van het Algemeen Reglement van 1816 voortdurend op de agenda 
van de synode als gevolg van de veranderingen in de samenleving en in de verhouding van kerk en 
staat.26 Nadat een te voorzichtig revisie-ontwerp uit 1847 door de progressieve synode van 1848 
terzijde was geschoven, werd een nieuw, radicaler ontwerp van revisie samengesteld. De invloed 
daarop van de Grondwet van1848 werd onder meer zichtbaar in de opbouw van het reglement: het 
ontwerp zette in bij de gemeenten, om vandaar op te klimmen naar de synode. Ouderlingen en 
diakenen werden gekozen door de manslidmaten der gemeente. Wel bleef er sprake van handopening 
en approbatie van staatswege waar het de benoeming van predikanten betrof. Deze werden bovendien 
nog steeds door de kerkenraad, niet door de gemeente, beroepen en benoemd. De kerkelijke goederen 
moesten voortaan beheerd worden door een gemeente-commissie van administratie, die 
verantwoording schuldig was aan de kerkenraad. Binnen de hogere besturen was de classis als 
afvaardigend orgaan belangrijker geworden dan voorheen. Voor de provinciale kerkvergadering was in 
dit ontwerp geen plaats. Nadat het ontwerp door de synode op sommige punten nog was gewijzigd, 
ging het op 14 september 1848 de kerk in. Een landelijke discussie was het gevolg.  

Spijker reageerde met een op 31 oktober gedateerde brochure, Ontwerp van gerevideerd algemeen 
reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden (Amsterdam 

                                                
22 Contra Ter Haar, ‘Levensschets’, 86: ‘Willen de voorstanders der moderne richting hem toen reeds (i.e. in zijn 

Amsterdamse jaren, mja) als één der hunnen beschouwd hebben, het zal cum grano salis moeten worden opgevat ...’. 
Daarbij heeft Ter Haar vooral het geloof in het bovennatuurlijke en in de openbaring op het oog. Het is de vraag of de 
verwerping daarvan reeds in Spijkers Amsterdamse tijd tot het kenmerk van de moderne richting behoorde. Ter Haar 
schreef dit in 1872, dus na (of tijdens) de crisis in de moderne richting als gevolg van het optreden van Allard Pierson. 

23 Deze was van meet af aan (1853) zeer omstreden. Orthodoxe tegenstanders zagen hierin een vrucht van de opkomende 
moderne theologie. Alleen de vertaling van het Nieuwe Testament werd, in 1867, voltooid. Een artikel over deze 
bijbelvertaling is in voorbereiding. 

24 UBL Ltk 1140. Zie over deze periode van het Genootschap Op de bres. 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging 
van de christelijke godsdienst (Zoetermeer 1985)  53-55, een passage die geen licht werpt op het functioneren van Spijker 
binnen dit genootschap.   

25 E. van Swieten, Nog eene stem tot aanwijzing van listige ketterijen, waardoor men in deze dagen de eenige, eeuwige, 
onveranderlijke waarheid ondermijnt en loochent (Amsterdam 1842), weerlegd in: De Protestant, mij alleen bekend uit 
het convoluut waarin ook de brochure van Van Swieten is opgenomen (UBVU, CW 14850). Verder C. Schwartz met een 
verwijt van vrijzinnigheid in De Heraut van 3 januari 1862. Spijker antwoordde in de aflevering van 10 januari 1862, 
waarop Schwartz zijn reactie direct daaraan toevoegde en enkele vragen stelde aan Spijker betreffende zijn 
geloofsovertuiging. Waarschijnlijk heeft Spijker niet geantwoord.  

26 J. Vree, ‘De herziening van het hervormde Algemeen Reglement’, JGNP 6 (1998) 22-63 en idem, ‘‘Publiciteit is bij de 
tegenwoordige staatsinstellingen een onmisbaar vereischte’. De rol van de pers in het debat over de toekomst van de 
Vaderlandse Kerk in de jaren rond 1848’, JGNP 6 (1998) 191-227. 



1848). Behalve van de synodale uitgave had hij tevens gebruik gemaakt van het rapport van de 
synodale revisiecommissie, dat hem waarschijnlijk ter hand was gesteld door zijn Amsterdamse 
Waalse collega, het synodelid P.J.J. Mounier. Spijker was enthousiast. Als hij ergens kritiek had, dan 
was dat meestal omdat hij het voorgestelde nog niet voldoende liberaal of democratisch achtte. Omdat 
Vree het standpunt van Spijker uitvoerig heeft beschreven, noem ik slechts enkele, voor hem 
kenmerkende punten.27 Zo was hij blij dat de ‘administrateurs’ nu deel uit zouden maken van de 
kerkenraad; dat ouderlingen, diakenen en administrateurs door de gemeente zouden worden gekozen; 
met het voornemen een einde te maken aan de invloed van de collatoren, en met het herstel van de 
classis. In feite was er slechts één onderdeel waar Spijker het totaal niet mee eens was: de artikelen 
waarin uitgesproken werd dat het ‘der Hervormde Kerk welgevallig’ zou zijn, dat een protestantse 
minister en diens dito secretaris-generaal de vergaderingen van de synode en de synodale commissie 
zouden bijwonen. Liberaal èn democratisch, zo kan men zijn standpunt omschrijven. Een scheiding van 
kerk en staat, en een grote invloed voor de gemeenteleden. Het zijn deze thema’s die Spijker de rest 
van zijn leven zouden blijven bezighouden.  

Dat deze revisie van het AR het uiteindelijk niet heeft gehaald, is onder meer te wijten aan de 
invloed van minister S. van Heemstra, die een te grote scheiding van kerk en staat vreesde. In een brief 
van 24 december 1848 aan Spijker betuigde hij dat hij als staatsman zeer voor de scheiding tussen kerk 
en staat was, maar dat hij als kerklid van een dergelijke scheiding zeer veel kwaads verwachtte. De 
hervormde kerk was verdeeld, Rome een machtige tegenstander. Zo had hij ook gehandeld. Meer als 
kerklid dan als staatsman.28 Waarom Van Heemstra Spijker schreef, is niet geheel duidelijk. Was het 
zijn reactie op de brochure van Spijker? De brief laat in ieder geval zien dat ‘Den Haag’ Spijker toen al 
in het oog had.  
 
Een theologische fundering voor de hierboven beschreven liberale stellingname vond Spijker in het 
priesterschap van alle gelovigen, waarover hij, eveneens in 1848, een artikel publiceerde. Het 
christendom, zo schreef hij, verkondigde de wet van gelijkheid voor allen, ‘opdat allen voor de dienst 
van God bekwaam en aan hem toegewijd zouden zijn’.29  

Op dit punt stond Spijker dicht bij Groen c.s. Hij was zich dat ook wel bewust.30 Maar tevens 
besefte hij dat het in deze kring om nog iets anders ging, namelijk om het regt der hervormde 
gezindheid, om het goede, exclusieve recht van de orthodoxie. Dit exclusivisme was hem een doorn in 
het oog, en hij vreesde voor de eenheid van de kerk. Afgezien van theologische bezwaren die hij had 
tegen de orthodoxie, lag hier een kernthema van Spijkers denken, en zo gematigd als hij over de 
verschillende theologische richtingen dacht, zo kritisch werd zijn toon als hij zich zijn eigen plaats in 
de hervormde kerk ontzegd voelde. In 1848 reageerde hij op de gebeurtenissen in het Odeon - waar 
orthodoxe gelovigen onder leiding van Groen van Prinsterer een oproep aan de synode deden eerst de 
gemeenten te horen alvorens tot een wijziging van de kerkorde over te gaan -  met waarschuwende 
‘brieven aan een vriend’. ‘Niet tot vrede maar ten strijde zijn die mannen zaamgekomen’.31 Vromer 

                                                
27 Vree, ‘Publiciteit’, 201-203. 
28 UBL Ltk 1140. Zie over zijn rol Vree, ‘De herziening van het hervormde Algemeen Reglement’, 38-40. Blijkens de 

aanhef is de brief tegelijkertijd verzonden met de gedrukte Handelingen der synode. 
29 ‘De christelijke priester’, Maandschrift, 1848, 337-352, aldaar 352. 
30 ‘Een woord van geruststelling en bemoediging bij de woelingen van deze dagen (Briefsgewijze meegedeeld)’, 

Maandschrift, 1848, 537-548, aldaar 541 en 542. Zie ook Vree, ‘Publiciteit’, 202. 
31 ‘Een woord van geruststelling en bemoediging bij de woelingen van deze dagen (Briefsgewijze meegedeeld)’, 



klonk zijn oproep tot eenheid in een preek die hij 10 september 1848 in de Westerkerk te Amsterdam 
hield over ‘de ware eenheid der christelijke kerk’, maar de strekking was dezelfde: een oproep tot 
eenheid.32 
 
Zijn democratische houding heeft Spijker ook in andere sectoren van de samenleving verdedigd. Hij 
heeft zich bijvoorbeeld grote moeite getroost Joden de toegang tot het Nut te geven, daarin onder 
anderen tegengewerkt door Hofstede de Groot.33 Tevens was hij een groot pleitbezorger van de 
gemengde school, hetgeen tot een heftige botsing met N. Beets leidde.34 Spijker had niet alleen een 
liberale visie op het kerkbestuur, maar was tevens een liberale burger. 

 
 
 
De liberale kerkbestuurder 
 
In 1851 werd Spijker benoemd tot lid van de Algemene Synodale Commissie, een functie die hij, zoals 
gebruikelijk, drie jaar, vervulde. Eerder al, in 1846 en 1848, was hij als secundus aangewezen. In 1849 
werd hij als secundus nipt verslagen door de conservatieve C.W. Pape.35 Maar in 1851 kwam hij dan 
eindelijk in de ASC. Dit bood hem de gelegenheid zich in verschillend opzicht te profileren als liberaal 
bestuurder. Zijn grote kans kwam met de zogenaamde ‘April-beweging’, een grote en uit de hand 
gelopen protestantse protestactie tegen het herstel der bisschoppelijke hiërarchie.36  
Als gevolg van de Grondwet van 1848 stond het de rooms-katholieke kerk vrij haar organisatie naar 
eigen inzicht in te richten, en in 1853 werd Nederland, met de benoeming van bisschoppen en een 
aartsbisschop, een zelfstandige kerkprovincie. Het pauselijk besluit werd vastgelegd in de breve Ex qua 
die arcano, en werd toegelicht in een allocutie aan het college van kardinalen.37  Daarin riepen enkele 
zinsneden veel weerstand op. Zo was er sprake van `regiones Hollandiae et Brabantiae', alsof er na 
1813 niet een geheel nieuwe politieke situatie was ontstaan. Ook kwamen er zinnen in voor als 
                                                

Maandschrift, 1848, 543; ‘Een woord van waarschuwing en opwekking bij de woelingen van deze dagen’, Maandschrift, 
1848, 595-608. 

32 De ware eenheid der christelijke kerk. Leerrede over Johannes XVII vs. 20, 21 (Amsterdam 1848).  
33 Heilige en algemeene menschenliefde, het christelijk beginsel der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen. Aanspraak 

gehouden bij de opening van de algemeene vergadering dier maatschappij den 8sten augustus, 1854 (z.p.1854). De 
Groot schreef in 1855 een vlammend protest tegen deze voorstellen: ‘Het christendom zonder Christus ’t welk velen nu 
ook in Nederland willen invoeren. Een waarschuwend woord aan Nederlands volk’, Waarheid in Liefde, 1855, 58-99. 
Zijn voorstel werd door het departement Groningen verworpen. Zie J. Vree, ‛In kerk, huis, school en staat het 
Christendom’. P. Hofstede de Groot en de opvoeding van de Nederlandse natie (1834-1861), in: J. de Bruijn e.a., Geen 
heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796-1996 (Zoetermeer 1998) 251-292, 
aldaar 271-272; Vgl. J. Vree, ‘P. Hofstede de Groot en armenverzorging door vrouwen. Een hoofdstuk uit de 
geschiedenis van de Groninger inwendige zending’, in: G. van Halsema Thzn e.a. (red.), Geloven in Groningen. Capita 
selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad (Kampen 1990) 215-231.  

34 H.J.Spijker, J.J. van Voorst, Tweetal Memoriën van toelichting, behoorende bij de: Fantasie en Werkelijkheid van Dr. 
Nicolaas Beets (Amsterdam 1852). Vgl. J. Vree, ‘’De kraaienplaag’. Een halve eeuw predikantenverenigingen in de 
Nederlandse samenleving (1844-1892), in: D.Th. Kuiper e.a. (red.), Predikant in Nederland (Kampen 1997)107-151, 
aldaar 117-118. 

35 Vree, ‘De herziening van het hervormde Algemeen Reglement’, 38. 
36 Zie M.J. Aalders,‘De Wet op de Kerkgenootschappen van 10 september 1853’, in: G.J.Schutte en J. Vree, Om de 

toekomst van het protestantse Nederland. De gevolgen van de grondwetsherziening van 1848 voor kerk, staat en 
maatschappij (Zoetermeer 1998) 91-127 (=Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 6 
(1998)). 

37 Zie voor de tekst van de breve P. Albers, De geschiedenis van het herstel der hiërarchie in Nederland I-II (’s 
Hertogenbosch 19-3-1904, aldaar II 316-323 (Nederlandse tekst) en Bijlage XIV (Latijnse tekst). Voor de tekst van de 
allocutie Albers, Geschiedenis, II, 324-328 en Bijlage XVI. 



`calvinianae haeresis furor ac glador' (het zwaard en de woede van de Calvinistische ketterij). Een 
ander punt dat weerstand opriep was de eed die de bisschoppen voor hun wijding dienden af te leggen. 
Daarin kwamen de volgende woorden voor: `Haereticos, schismaticos et rebelles eidem Domino nostro 
vel successoribus praedictis pro posse persequar et impugnabo' (Ik zal de ketters, scheurmakers en 
tegenstanders van onzen Heer en zijne opvolgers, zoveel als in mijn vermogen is vervolgen en 
bestrijden). Dit wekte onder conservatieve protestanten veel onrust. Men vreesde het einde van 
Nederland als protestantse natie. Het kwam tot een grote adressenactie (bekend geworden onder de 
naam April-beweging); de spanning tussen katholieken en protestanten liep hoog op, en het kabinet 
Thorbecke viel. De ASC, die besluiten van de (hervormde) synode uitvoerde, voorbereidde en in 
noodgevallen ook gerechtigd was zelfstandig te opereren38, meende dat er voldoende reden was om tot 
matiging op te roepen.  

 
De herderlijke brief 
In oktober 1852 gonsde het reeds van geruchten over het herstel der hiërarchie, en in zijn 
vergaderingen van 13 november werd de spoedcommissie van de ASC gemachtigd eventueel 
maatregelen te nemen. Deze spoedcommissie, de dag tevoren benoemd na een geheime stemming, 
bestond uit Spijker, H.G.J. van Doesburgh en de vaste secretaris Timmers Verhoeven.39 Deze 
commissie heeft bij mijn weten niet vergaderd. Toen de April-beweging losbrak, was de 
voorjaarszitting van de ASC nabij (13 april - 11 mei). Wel zijn er twee brieven van minister van 
Financiën P.Ph. van Bosse (1809-1879) aan Spijker bewaard gebleven die vòòr die vergadering 
verzonden waren. In zijn brief van 9 april, waarschijnlijk gevoegd bij de missive waarin de komst van 
Koning Willem III naar Amsterdam werd aangekondigd, sprak de minister zijn grote bezorgdheid uit 
over de onrust en verbittering die zijns inziens het gevolg zouden zijn van de adressenbeweging. Liever 
had hij gezien dat de toenemende invloed van Rome de protestanten tot elkaar had gebracht. 
Overigens, wie de roomsen het recht op eigen bisschoppen ontzegde, kwam in strijd met de Grondwet, 
aldus Van Bosse. Dat de regering aan de roomse hiërarchie op geen enkele wijze luister wilde bijzetten, 
sprak echter vanzelf. De bisschoppen zouden dezelfde jaarwedde als de apostolische vicarussen 
ontvangen, maar de woningen die ooit waren aangeschaft in verband met het (nooit geratificeerde) 
concordaat van 1827, zouden worden verkocht.40 In zijn volgende brief, gedateerd 11 april, sprak Van 
Bosse opnieuw zijn verontrusting uit over de adresbeweging.41  

Van een directe aanmaning om een herderlijke brief te schrijven is geen sprake, maar ik kan me 
toch niet aan de indruk onttrekken dat de minister, voordat de ASC aan haar voorjaarsvergadering 
begon, invloed heeft willen uitoefenen door juist Spijker aan te schrijven over een zo beladen 
onderwerp als de Aprilbeweging.  

                                                
38 De ASC was in 1827 ontstaan. In 1845 werd haar instructie gewijzigd, waardoor ze in feite het machtigste orgaan werd 

binnen de hervormde kerk. Zie C. Hooijer, Kerkelijke wetten voor de hervormden in het Koningrijk der Nederlanden 
(Zaltbommel 1846) 41-46. 

39 ARA, Archief NHK, inventarisnr. 400, Geschreven handelingen van de Algemeene Synodale Commissie. Zie ook 
Handelingen 1853, Bijlage B, 158. De ASC bestond in 1852/1853 uit J. Borsius (president, namens de synode 1852), J.S. 
Wor (vice-president, namens de synode 1852), prof. H. Bouman (praeadviserend lid, L. Dibbits, mr H. Niënhuis, H.J. 
Spijker, Mr H.J.H. Modderman (later vervangen door Mr J.J. Uitwerf Sterling), H.G.J. van Doesburgh, Mr C.J. Van 
Heusden (later vervangen door Mr F. De Greve) en H.P. Timmers Verhoeven, secretaris. 

40 UBL, Ltk 1140. 
41 UBL, Ltk 1140. 2 juli 1853 schreef Van Bosse Spijker opnieuw, nu over het Ontwerp van wet op de kerkgenootschappen. 

Hij was er weinig mee ingenomen, en nodigde Spijker uit met hem hier eens van gedachten over te wisselen. Andere 
correspondentie tussen Spijker en Van Bosse met leden van de ASC heb ik via de CEN niet gevonden.  



 
De ASC benoemde op 14 april op voorstel van Van Doesburgh een commissie die een open brief aan 
de gemeenten moest formuleren.42 Behalve Spijker en Van Doesburgh zelf hadden ook Nienhuis en 
prof. Bouman hierin zitting. Op 22 april lag een ontwerp van Spijker voor een herderlijke brief op tafel. 
Van discussie is niets bekend, en de ASC meldde aan de synode dat het ontwerp ‘onder hooge 
goedkeuring van den arbeid der ontwerpers, met warme dankzegging en innige vreugde over het 
gelukkig slagen van de genomen proef [was] gearresteerd.’43   
 
Na de inleiding waarin het thema werd toegelicht, vervolgde de brief met een veroordeling van het 
optreden van de Paus.44 Deze deed alsof er sedert de zestiende eeuw niets veranderd was. Daarom 
waren er die de pauselijke brieven zagen als een ‛onverschoonlijke fout in tijdrekening’.45 De 
gemeenten werden opgeroepen te vertrouwen op de toezegging van de regering om aan het pauselijke 
hof te protesteren. Maar tevens werd verwezen naar het protestantse beginsel der vrijheid. ‘Gelijkheid 
van alle godsdienstige gezindten voor de wet, zonder overheersching aan de eene of andere zijde, is een 
grondregel van het Staatsregt, die zonder schade en onregt niet weêr voor andere beginselen wijken 
kan’.46 Mocht het ooit tot vervolging van protestanten komen, dan was daar altijd nog de vorst van 
Oranje. Maar voorlopig was er van een aantasting van de rechten der protestanten geen sprake. En 
bovendien: de Eeuwige zelf was bondgenoot der protestanten. Ter adstructie van deze geloofsuitspraak 
werd gewezen op de resultaten der zending en op het vele goede dat het deel was van de Nederlandse 
protestanten. De kern van de brief kwam aan het slot. Men wees op het vele dat aan het kerkelijk leven 
ontbrak. Er was gemis aan liefde, er was sprake van een wederkerig bestrijden van de verschillende 
richtingen in de protestantse kerk. Bovenal werden de gelovigen opgeroepen geen haat en bitterheid 
tegen de rooms-katholieke Nederlanders de ruimte te geven. ‘Zij dienen toch met u en met ons 
denzelfden Meester en Heer’.47 Bestrijding diende alleen te geschieden door ‘redelijke overtuiging’ en 
een goed voorbeeld van een godsvruchtige levenswandel. 
 
Deze brief was allereerst, met een adres, aan de Koning overhandigd.48 In dat adres verzocht de ASC, 
zich voegende bij de ‘duizenden en tienduizenden’ uit de hervormde kerk, de Koning de vrijheden en 
rechten van de hervormde kerk te beschermen en te handhaven. Beide stukken, de herderlijke brief en 
het adres aan de Koning, waren vervolgens aan de kerkenraden verzonden. Een voorstel om een brief 
aan de Regering te zenden met het verzoek ook van haar kant alles in het werk te stellen om de rust te 
doen terugkeren, werd, tot spijt van Timmers Verhoeven en ‘buiten instemming’ van Spijker, 
verworpen.  

Het adres aan de Koning geeft aan het handelen van de ASC iets van dubbelheid. Enerzijds riep 
men op tot rust en kalmte en erkende men de rechten van de katholieke Nederlanders, anderzijds 
voegde men zich bij de ‘duizenden en tienduizenden’ en vroeg men om bescherming van de hervormde 

                                                
42 ARA, Archief NHK, inventarisnr. 401, Handelingen ASC. 
43 Handelingen, 1853, Bijlage B, 158. Vgl. ARA, Archief NHK, inventarisnummer 401, Handelingen ASC. Het 

kladexemplaar is geschreven in het kenmerkende handschrift van Spijker.  
44 Handelingen, 1853, Bijlage B, 158-169. 
45 A.w., 162. 
46 A.w., 164. 
47 A.w., 168. 
48 Voor de tekst van het adres aan de Koning zie men Handelingen 1853, Bijlage B, 169-170. 



rechten. Wie anders zouden dat kunnen zijn dan diegenen die zich aan de Utrechtse adressenactie 
hadden aangesloten door hun handtekening te zetten? 
 
De ASC heeft nooit de bedoeling gehad zich in het politieke veld te begeven, hoewel sommige kranten 
haar daarvan wel hebben beticht.49 Zo schreef Spijker ook aan Thorbecke in een brief van 19 
augustus.50 In dezelfde brief werd de achtergrond van het herderlijk schrijven belicht. Zo was het 
aanvankelijk onbekend dat Spijker de opsteller van de brief was. Toen de Koning vroeg wie de brief 
geschreven had, had Borsius geantwoord dat Timmers Verhoeven de opsteller was geweest. Had de 
commissie de naam van de schrijver verborgen gehouden? Of wilden voorzitter en secretaris met alle 
eer gaan strijken? In ieder geval, toen de lof verkeerde in hoon en smaad, werd Spijkers naam wel 
genoemd als opsteller, en omdat hij niet wilde dat de hoon op andermans schouders kwam te liggen, 
maakte hij zichzelf ook steeds vaker als zodanig bekend. De brief is mij, zo schreef hij Thorbecke 
verder, niet in dank afgenomen. Er waren lasterlijke aantijgingen, en slechts weinigen geloofden hem 
als hij hen verzekerde slechts voor zijn principes te staan. Anderzijds verheugde hij zich er over dat de 
brief op vele plaatsen wel in goede aarde was gevallen. In dit verband noemde hij met name Limburg 
en Noord-Brabant.  
 
Deze herderlijke brief is een verademing temidden van het vele dat de toets der kritiek niet kan 
doorstaan. Maar of deze brief veel invloed heeft uitgeoefend, valt te betwijfelen. Het bleef nog tot 
september onrustig in Nederland. In ieder geval, opnieuw heeft Spijker zich, als in 1848, als een 
liberaal geprofileerd. Veel eerder dan vele anderen voelde hij aan wat zich in de samenleving afspeelde 
en verstond hij de onomkeerbaarheid van deze processen. 
 
Synode 1853 
Op de eerste zittingsdag van de synode van 1853 werd een commissie benoemd ‘tot de belangen van 
het Protestantisme en de Protestantsche Eeredienst’. Daarin hadden zitting de heren W.L. van 
Oosterzee (vice-president), J.H. Scholten, J.A. van Walsem, P.J.J. Mounier en W.L. Tonckens. Haar 
taak was de synode te adviseren over de protestantse belangen die in het geding waren.51 In dat kader 
diende ook aandacht besteed te worden aan de handelingen van de ASC. Deze commissie deed op 19 
juli verslag.52 Daarbij kwamen ook enkele adressen aan de orde, waaronder een adres van vijf 
predikanten uit ’s Gravenhage d.d. 27 juni. Dezen betwijfelden of het tot de roeping van de synode 
behoorde herderlijke brieven te versturen. Bovendien was de vraag gerezen of de ASC daar dan toe 
gemachtigd was en of een nadere instructie niet noodzakelijk was. Ten derde werd de vraag gesteld of 
de synode akkoord kon gaan met de handelingen van de ASC in dezen.53 Ook de classis Arnhem stelde 

                                                
49 Naar het oordeel van de ASC werd door de pers, i.c. de dagbladen De Grondwet en Het Handelsblad, deze brief verkeerd 

uitgelegd. Men suggereerde dat de ASC invloed had willen uitoefenen op de verkiezingen. Borsius wilde een openbaar 
protest, maar vond de meerderheid van de vergadering tegenover zich. Handelingen 1853, Bijlage B, 171-172. Wel 
kwam er een verklaring in de Kerkelijke Courant. In mijn reeds genoemde bijdrage ‘De wet op de kerkgenootschappen’ 
stelde ik nog de vraag waarom men pas na de val van Thorbecke reageerde. Zouden daar soms politieke motieven mee 
gemoeid zijn? Nader onderzoek brengt me er toe deze suggestie terug te nemen.  

50 ARA, Archief Thorbecke. 
51 Handelingen, 1853, 13-14. 
52 Handelingen, 1853, 60-66. 
53 Geregistreerd sub no 5782. 



de vraag naar het optreden van de ASC.54 De classis Gouda verlangde dat de ASC nimmer herderlijke 
brieven zou versturen dan na raadpleging van de presidenten der provinciale kerkbesturen.55 
 Op 19 juli was het rapport gereed.56 De Commissie verheugde zich over de ‘wakkere protestantsche 
geest, die, in zijne heilige overtuiging en dierbare herinnering gekwetst’ zich de afgelopen maanden zo 
waakzaam had betoond. Men realiseerde zich echter terdege dat die bekommering niet vrij was van 
‘inmengselen van politieken aard’ en dat de gemoederen wel heel erg hoog waren opgelopen. De ASC 
had mede daarom terecht gemeend iets te moeten doen tot bezadiging en geruststelling. Hoe men 
echter ook over de bevoegdheid van de ASC mocht denken, zulke handelingen als van de ASC waren 
zeldzaam en slechts in ‘zeer gewigtige oogenblikken’ noodzakelijk. Bovendien, hoewel men sprak van 
een herderlijke brief, heeft de ASC zich geenszins een herderlijk gezag over de gemeenten 
aangematigd. Deze instemming van de commissie gold ook het verzoekschrift aan de Koning en het 
besluit geen bededag uit te schrijven. De commissie betreurde het echter dat de ASC geen brief aan de 
regering had verzonden. Kortom, de ASC kwam grote lof toe. Over de inhoud van de brief liet de 
commissie zich niet uit. Men beperkte zich tot een lofzang op de intenties van de ASC zonder afstand 
te nemen van de adresbeweging. 
 
Bij de behandeling van dit rapport op 21 juli stelde de Utrechtse hoogleraar Vinke voor noch de inhoud 
noch het feit zelf van de herderlijke brief goed te keuren. Tichler stelde voor in de handelingen van de 
ASC te berusten.57 Beide amendementen werden verworpen. Het voorstel van Mounier, dat de synode, 
ondanks verschil van zienswijze bij sommigen, haar waardering zou uitspreken voor het optreden van 
de ASC werd aangenomen.58 Dat Spijker over dit finale oordeel teleurgesteld was, laat zich raden. De 
ijver van de ASC werd geroemd, maar dat was alles. Zeeland, Limburg en Noord Brabant hadden de 
brief geprezen, anderen waren veel dubbelzinniger, en Utrecht en Groningen waren, ‘vreemd genoeg’, 
geheel homogeen geweest in hun oordeel dat de ASC gedwaald had, zo schreef hij Thorbecke in de 
reeds genoemde brief van 19 augustus. Om deze verdeeldheid recht te doen, onthield de synode zich 
van een inhoudelijk oordeel en nam ze geen afstand van de adressenbeweging. Thorbecke was 
overigens zeer ingenomen met de herderlijke brief. ‘Tegenover de openbare demoralisatie der 
volksmeening, de ter zijde stelling van eerlijkheid en regtvaardigheid, waartoe men zich in den laatsten 
tijd liet verleiden, zijn uwe woorden eene weldaad’.59 Maar hij twijfelde aan de invloed van de brief.60 
 
Gevolgen voor Spijker 
Het effect van deze synodale standpuntbepaling is geweest dat Spijker min of meer buiten het 
bestuurlijke spel werd gezet. Wel mocht hij zich buigen over een nieuwe bijbelvertaling, maar 
bestuurlijke functies op het hoogste niveau zaten er voorlopig niet in.  

Een positief gevolg van zijn optreden in 1853 is geweest dat zijn relatie met Thorbecke intensiever 
werd. De correspondentie tussen Thorbecke en Spijker begon waarschijnlijk in 1851, toen Spijker 

                                                
54 Geregistreerd sub no 5931. 
55 Geregistreerd sub no 5909.  
56 Handelingen, 1853, 60-64. 
57 Handelingen, 1853, 83. 
58 Handelingen, 1853, 84.  
59 Van Thorbecke aan Spijker, z.d., De briefwisseling van J.R. Thorbecke, V. 1853-1862, 21.  
60 Thorbecke aan Spijker, 2 september 1853, a.w., 44-45. 



Thorbecke een artikel toezond en Thorbecke daarop met instemming had gereageerd.61 Eerdere brieven 
zijn niet bekend. Wel kan geconcludeerd worden dat Thorbecke Spijker toen al met belangstelling 
volgde, want hij heeft pogingen in het werk gesteld hem als opvolger van Van Hengel benoemd te 
krijgen.62 Daarna begon een regelmatige correspondentie tussen beiden. De inhoud van de 
briefwisseling bleef zakelijk van aard, huiselijke en persoonlijke omstandigheden kwamen niet of 
nauwelijks aan de orde. Maar de toon werd in de loop der jaren toch iets warmer en persoonlijker. Aan 
de tot dan toe gebruikelijke aanhef ‘weleerwaarde zeer geleerde heer’ werd vanaf 1859 toegevoegd: 
‘hooggeachte vriend’. Spijker stuurde Thorbecke overdrukjes van zijn artikelen toe, waarop door 
Thorbecke vaak werd gereageerd. Zo had hij met instemming Spijkers artikel over Schleiermacher, die 
hij zelf nog gehoord had, gelezen. Maar ook Thorbeckes houding inzake het Noordzeekanaal of de 
spoorwegverbindingen kwamen in de correspondentie aan de orde.63 
 
 
Een nieuwe kans: 1858-1861 
 
Voorspel 
Hoewel het Algemeen Reglement van 1852 in artikel 23 bepaalde dat het recht tot benoeming van 
ouderlingen en diakenen en tot beroeping van predikanten bij de gemeente berustte, was het ondanks 
talloze beraadslagingen nog niet gekomen tot een wijziging van het Reglement op de kerkenraden, of 
althans een aanvulling daarop waar het ging om de benoeming van ouderlingen en diakenen en de 
beroeping van predikanten. Daardoor bleef alles zoals het was, tot grote teleurstelling van Spijker. 
Herhaaldelijk schreef hij hierover in het Maandschrift.64 Maar Spijker was niet de enige die zich hier 
druk om maakte. De synode van 1858 had hierover namelijk 130 adressen ontvangen, ondertekend 
door 7400 gemeenteleden, die allen uitvoering van art. 23 wensten. De synode van 1858 was hierover 
verdeeld, en zij verschoof dit netelige probleem naar het volgende jaar. De ASC kreeg de opdracht een 
concept-reglement op de verkiezing van kerkenraadsleden samen te stellen. Daarbij moest iedere 

                                                
61 ‘Het beginsel en stelsel van hervorming’ De Gids 14 (1851) I, 165-184. Vgl. De briefwisseling van J.R. Thorbecke, V. 

1845-1853, 40.  
62 O.G. Heldring aan G. Groen van Prinsterer ca. 13 april 1851, die Groen meldde dat er verschil van mening bestond tussen 

de Koning die, op instigatie van Curatoren Van Oosterzee wenste, en Thorbecke, die aandrong op de benoeming van 
Spijker. In: Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap, zesde deel. Briefwisseling, vijfde deel, 1827-1869 (’s 
Gravenhage 1980), 241. Zie ook C.J. van Assen aan Groen, ca 11 mei 1851, die schreef dat Spijker de keus van 
Thorbecke scheen te zijn. Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap. Zesde deel. Briefwisseling, Vijfde deel 1807-
1896, blz 243. Het is me niet duidelijk geworden of Van Hengel zelf Spijker als opvolger heeft gewenst. Zijn naam 
circuleerde echter al vroeg na het emeritaat van Van Hengel, want H.J. Koenen schreef op 1 januari 1850 reeds aan 
Groen hierover. Hij noemde Spijker als de leider van de Groningse richting in Amsterdam. Een ander bezwaar was dat hij 
wetenschappelijk nog weinig had gepresteerd. Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap, vierde deel. 
Briefwisseling derde deel, 1848-1866, blz. 41. Overigens waren curatoren spoorslags op hun wegen teruggekeerd toen 
hen bleek dat de verhouding tussen Scholten en Van Oosterzee niet helemaal goed was. Zie W. Otterspeer, De wiekslag 
van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (z.p. 1992) (= Hollandse historische reeks XVIII ). Blijkens 
de correspondentie van Thorbecke met Spijker had de eerste ook later pogingen gedaan hem onder aandacht van de 
curatoren te brengen na de dood van Niermeyer in 1855. Uiteindelijk werd, tegen de wil van de Koning, J.J. Prins 
benoemd. Zie Thorbecke aan Spijker d.d. 3 juli 1855, De briefwisseling van J.R. Thorbecke, V. 1853-1862.  

63 Overigens zijn er minder brieven van Thorbecke aan Spijker bewaard gebleven dan omgekeerd. Thorbecke heeft erg veel 
correspondentie bewaard, ook afschriften van door hem verzonden brieven, Spijker moet erg veel vernietigd hebben. Na 
zijn dood heeft zijn dochter de resterende correspondentie overgedragen aan de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde.  

64 ‘Stemregt en kiesbevoegdheid der gemeente’, Maandschrift, 1854, 592-593 (Gemengde berigten); ‘Artikel 23,het 
stemregt der gemeente’ (Gemengde berigten), Maandschrift, 1858, 699-701; ‘Art. 23. Het stemregt der gemeente’, 
Maandschrift, 1859, 428-434; en ‘artikel 23’, Maandschrift , (1859) 568-571 (Gemengde berigten). 



gemeente in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken over de vraag of men uitvoering van 
artikel 23 wenste of niet.65  

Spijker schreef hierover in 1859 een artikel.66 Hij constateerde een toegenomen tegenstand bij de 
kerkelijke besturen tegen een nieuwe regeling die de gemeente meer invloed op de samenstelling van 
de kerkenraden zou geven. De voorstanders hiervan waren vooral in de confessionele hoek te vinden, 
en hun tegenstanders vreesden dan ook dat het stemrecht der gemeente uiteindelijk zou leiden tot een 
nieuw, verbindend gezag van de belijdenisgeschriften. Spijker zelf behoorde tot de ‘meer vrijzinnigen’ 
die vóór alles vroegen naar het recht der gemeente zonder angstvallige berekening van de mogelijke 
gevolgen. Zolang dit recht aan de gemeente niet gegeven werd, was het hele kerkelijke gebouw een 
gebouw zonder grondslag: de bestaande organisatie berustte niet op het recht der gemeente. Immers, 
het Algemeen Reglement van 1816 was de kerk opgelegd door de overheid, en schiep de mogelijkheid 
de bestaande machtsverhoudingen te handhaven. Voor de democratisch gezinde Spijker was dit de 
grote fout van de hervormde organisatie. Het kerkbestuur was geen vertegenwoordigend lichaam.67 
Bovendien vreesde hij de door de behoudende krachten voorspelde chaos niet. Een wezenlijke 
toepassing van artikel 23 kon wel eens beter en meer vrucht dragen dan de huidige situatie. Zijn 
liberale gezindheid won het van zijn afkeer van de strijdvaardige orthodoxie, zo zou men kunnen 
stellen.  
 
Het ASC- rapport van 1859 over artikel 23 en de uitwerking daarvan in een nieuw Reglement  
op de kerkenraden haalde het niet. Er werd een ad hoc commissie benoemd, wier rapport nog op 
dezelfde synode behandeld werd. Ook dit rapport werd echter verworpen. Wel werd artikel  23 zelf, in 
eerste lezing, tot Spijkers teleurstelling veranderd.68 Het ‘regt der gemeente’ werd ‘het regt der kerk’.  
Dit recht werd uitgeoefend door de kerkenraad. Slechts langs een omweg, indien de meerderheid der 
manslidmaten dit schriftelijk aan de kerkenraad vroeg, en het provinciaal kerkbestuur daarmee akkoord 
ging, zou de gemeente haar recht kunnen verkrijgen. Omdat de inwilliging niet verplicht was, was hier 
volgens Spijker geen sprake van een volledige erkenning van het recht der gemeente. En omdat er 
sprake moest zijn van een volstrekte meerderheid van de gemeente, vreesde Spijker dat deze weg, in 
ieder geval voor de grotere gemeenten, onbegaanbaar zou blijken te zijn: ook toen al kende de kerk een 
gebrek aan meelevendheid van haar leden. Spijker deed hiervan mededeling in het Maandschrift. Het 
gewijzigde artikel 23 werd opgestuurd naar de provinciale kerkbesturen en de classikale vergaderingen 
i.v.m. de vereiste ‘consideraties’.  
 
Opnieuw: kerkbestuurder 
In 1860 werd Spijker voor het eerst van zijn leven afgevaardigd naar de synode, waar hij verkozen 
werd tot president. Men wist inmiddels wat men aan hem had. In 1848 en 1853 had hij zich duchtig 
geroerd, en als lid van de synodale bijbelcommissie had hij het herhaaldelijk voor dit in de ogen van de 
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orthodoxie verdachte project opgenomen. Dit alles kon nu niet verhinderen dat hij niet alleen werd 
afgevaardigd, maar zelfs tot voorzitter van de synode werd verkozen. Dit bood Spijker de mogelijkheid 
rechtstreeks mee te praten over het stemrecht der gemeente.69  

Een van zijn eerste daden was de benoeming van een commissie tot de reglementen, die de synode 
van advies moest dienen met betrekking tot de ingekomen consideratiën op de nieuwe tekst van artikel 
23.70 Daarin hadden zitting J.I. Doedes, G.W. Sannes, H.O.Feith, P.J. Marcus en H.L. Oort. Deze 
commissie moet in meerderheid tot de geestverwanten van Spijker worden gerekend. Dat blijkt uit het 
feit dat deze commissie in haar rapport een nieuwe tekst van artikel 23 voorstelde, waarin opnieuw 
sprake was van het ‘regt der gemeente’. Dus niet, als in 1859, van het ‘recht der kerk’. Dit recht der 
gemeente moest rechtstreeks worden uitgeoefend, of door hen die daartoe door de gemeente 
gemachtigd zouden worden.71 Het spreekt vanzelf dat Spijker met dit rapport was ingenomen. De 
behandeling leverde veel amendementen en discussie op. De uiteindelijke versie werd verworpen.72 
Scholten stelde daarop voor de zaak voorlopig maar te laten rusten, ‘tot latere gelegenheid’.73 Aldus 
werd, met Spijker als een van de tegenstemmers, besloten.  

 
Voor Spijker, die als voorzitter van de synode qualitate qua naar de ASC werd afgevaardigd, en ook 
daar als voorzitter functioneerde, liet die ‘latere gelegenheid’ niet lang op zich wachten. Althans, 
tijdens de najaarsvergadering van de ASC kwam artikel 23 opnieuw aan de orde. In het verslag van de 
ASC aan de synode werden drie redenen opgesomd om artikel 23 opnieuw op de agenda te plaatsen.  

De afgevaardigden der Waalse Kerken hadden in een brief van 20 augustus 1860 geprotesteerd 
tegen de verdaging van de behandeling van artikel 23 en de synode gevraagd artikel 23 wederom ter 
hand te nemen.74 Bovendien had de regering, i.v.m. de kwestie van de collatierechten, op grond van het 
synodebesluit van 1859 over artikel 23 gesteld dat de kerkenraden niet geacht konden worden de 
gemeenten te vertegenwoordigen. Met andere woorden: als het collatierecht alleen maar van eigenaar 
zou veranderen, wilde de regering niet aan deze ingewikkelde operatie beginnen. De ASC meende 
hierin een prikkel te zien alsnog artikel 23 uit te werken in een nieuw Reglement op de kerkenraden.75 
Tenslotte was van belang dat de minister van Eredienst meende dat de gemeente, bij de huidige 
regelingen, meer invloed had dan als de collatierechten zouden worden afgeschaft en alzo het recht op 
het beroepen van een predikant bij de kerkenraad kwam te berusten.76 
 Niet alle leden van de ASC zagen hierin voldoende grond om de zaak opnieuw op te pakken. Zij 
wezen er op dat artikel 23 grote delen van de kerk onverschillig was, en dat men uit enkele 
amendementen niet moest concluderen dat de ‘hele kerk’ of een groot deel ervan, voorstander was van 
een nieuwe regeling op de verkiezing van ambtsdragers. Van deze verdeeldheid werd verslag gedaan 
aan de synode van 1861, die zelf een beslissing mocht nemen over de vraag of men de uitwerking van 
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artikel 23 al dan niet ter hand zou nemen.77 Spijker werd in 1861 opnieuw naar de synode 
afgevaardigd, zodat hij hierover mee kon beslissen.78  
 
Op de zitting van 5 juli 1861 stelde  prof. Vinke voor een commissie te benoemen die de vergadering 
van advies moest dienen over het rapport van de ASC en enkele binnengekomen adressen betreffende 
artikel 23. De stemmen staakten bij de vraag of deze commissie alleen een verslag moest uitbrengen 
over de inhoud van het rapport en de adressen (zoals Spijker wilde), of dat haar opdracht minder 
beperkt was. De volgende dag werd voor de laatste optie gekozen. Daarmee beoogde de meerderheid 
waarschijnlijk de vastgelopen discussie vlot te trekken.79 Deze commissie, bestaande uit Hofstede de 
Groot, F.J.J.A. Junius en J.C. Zaalberg, rapporteerde op 11 juli. Onder de indruk van de ‘teekenen des 
tijds’ adviseerde de commissie tot een ‘eerlijke en gematigde’ uitvoering van het beginsel in artikel 23 
uitgesproken. Men dacht daarbij aan de instelling van een kiescollege.80 De synode volgde dit advies, 
met instemming van Spijker, en dezelfde commissie werd opgedragen een regeling te ontwerpen.81 In 
deze regeling werd de benoeming van ouderlingen en diakenen toevertrouwd aan een kiescollege dat 
door de gemeente verkozen was. De predikantsberoeping bleef toevertrouwd aan de kerkenraad.82 
Tijdens de behandeling van dit concept-reglement heeft Spijker enkele malen duidelijk zijn liberale 
gezindheid laten blijken.83 Zo stemde hij voor een amendement waarin ook het beroepen van 
predikanten aan het kiescollege werd toevertrouwd.84 Bij het bestaan van een kiescollege legde hij zich 
echter neer. Wellicht meende hij dat dit, gezien de gegeven verhoudingen, een aanvaardbaar 
compromis was.85 Dat het invoeren van dit reglement geen verplichting was, maar afhankelijk was van 
de wens van de gemeente, was echter niet naar zijn zin.86 Wellicht vreesde Spijker dat de hele kwestie 
van het benoemen van ambtsdragers zoveel gemeenteleden onverschillig zou laten, dat de situatie in 
een groot deel van de gemeenten zou blijven zoals die was.  
 
Toen Spijker in 1861 de synode verliet, had hij bereikt dat de discussie over artikel 23 niet was 
verzand, en hij had alles in het werk gesteld om het nieuwe conceptreglement bij te stellen in liberale 
richting. Weliswaar zou het tot 1867 duren voordat het nieuwe Synodaal Reglement op de benoeming 
van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten in werking trad, maar op een cruciaal 
punt tijdens de discussie hierover had hij medegewerkt aan een beslissende stoot in de goede richting.87 
Vanaf 1848 had Spijker hiervoor geijverd. Hij kreeg uiteindelijk wat hij wenste. Zijn geduld was 
beloond geworden. Gebrek aan geduld verweet hij allen die zich af hadden gescheiden van de 
hervormde kerk. ‘Al wie wezenlijk uitvoering van Art. 23 wil, oefene dus lijdzaamheid, trachte mede 
te werken, om iets meer te verkrijgen, doch verklare tevens, liever het nu aangebodene te willen 
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erlangen, dan niets’.88 Vandaar dat Spijker de Vrije Schotse Kerk geen wettige afscheiding achtte, ook 
al ging het om het collatierecht en het stemrecht der gemeente. Hoezeer hij zich op deze punten met 
deze kerk kon verenigen, een rechtmatige reden tot afscheiding was het niet.89 Hier tekenen zich de 
contouren van de Doleantie reeds af, en van de verschillen tussen gereformeerden en hervormden! De 
breuklijnen waren rond 1860 al duidelijk zichtbaar.  
 
Overige synodalia 
In zijn synodale jaren gunde Spijker via de rubriek ‘gemengde berigten’ de lezers van het Maandschrift 
herhaaldelijk een kijkje achter de synodale schermen. Dat is hem, blijkens zijn reactie in één van deze 
mededelingen, niet alleen maar in dank afgenomen.90 Spijker was echter een groot voorstander van 
openbaarheid van bestuur en vond de officiële synodale berichtgeving in de Kerkelijke Courant te 
algemeen. De kerkleden hadden recht op meer informatie. Uit de thema’s die hij in 1860 en 1861 (de 
laatste jaren van het Maandschrift èn zijn laatste jaren als predikant) in deze rubriek aansneed, kies ik 
er twee uit, die zijn liberale gezindheid goed doen uitkomen. 

Als eerste noem ik de kwestie van het collatierecht.91 Daarover had hij zich reeds in 1848 
uitgesproken in zijn brochure over het ontwerpreglement van 1848. Toen had hij een pleidooi gevoerd 
voor de afschaffing van de collaties, in het bijzonder van de koninklijke. De zaak was echter, zowel in 
de kerk als bij de overheid, ‘blijven hangen’, maar in 1860 hadden enkele gemeenteleden uit drie 
hervormde gemeenten een adres bij de Tweede Kamer ingediend waarin verzocht werd om afschaffing 
van de collaties.92 In eerste instantie echter wenste de minister van Eredienst Jolles daaraan niet toe te 
geven, onder meer met een beroep op het feit dat artikel 23 in de hervormde kerk zulke grote 
problemen gaf. Maar de Kamer ging daarmee, bij monde van Thorbecke die daarover een voorstel 
indiende, niet akkoord, en aan het eind van 1861 stond een wet in het Staatsblad die een einde maakte 
aan de koninklijke collaties.93 Wat restte, waren de particuliere collaties. Deze zouden pas in 1922 
vervallen. 

Een tweede thema dat Spijker bezighield was het beheer van de kerkelijke goederen. In een sterk 
historisch gekleurde beschouwing uit 1861stelde Spijker dat de provinciale reglementen op de 
administratie van de kerkelijke goederen, zoals die in de jaren 1819-1823 vorm hadden gekregen, in 
strijd met de Grondwet van 1815 waren.94 Deze reglementen waren immers uitvloeisel van het 
ongrondwettige Algemeen Reglement. En bovendien moest het na de Grondwet van 1848 wel komen 
tot een nieuwe regeling waardoor de overheid zich geheel en al uit de kerkelijke zaken zou kunnen 
terugtrekken. Spijker realiseerde zich echter dat een en ander niet zo eenvoudig was, en bepleitte een 
overgangstijd. Tevens maakt hij melding van het feit dat de minister van Eredienst een commissie had 
benoemd, die de nieuwe regeling moest voorbereiden. Hij zelf was daarvan voorzitter.95  
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De liberale ambtenaar 
 
In het voorjaar van 1862 werd Spijker per brief door Thorbecke uitgenodigd voor een ontmoeting met 
de minister van Justitie, op dat moment de beheerder van het voormalige Departement van eredienst.96 
‘Op het onderwerp van zijn gesprek behoef ik u evenmin voor te bereiden als u de gevoelens te 
betuigen waarmede ik ben ... de uwe’.  Ze hadden er blijkbaar al over gesproken of gecorrespondeerd, 
en gezien deze bemiddelende rol ligt het voor de hand dat Thorbecke zelf Spijker onder de aandacht 
heeft gebracht van de minister van Justitie. Het gesprek tussen Spijker en de minister is klaarblijkelijk 
goed verlopen, want in een brief van 19 mei meldde Thorbecke aan Spijker dat men zijn komst naar 
Den Haag op hoge prijs stelde. ‘Moge de nieuwe, groote, inderdaad benijdenswaardige werkkring u 
lokken op uw gebied tot kerkhervormer te worden geroepen ...’97. Anders was de reactie van Groen, die 
zich opwond over deze benoeming en Spijker één van de bekwaamste tegenstanders noemde van de 
leer der hervormde kerk. Zijn grote bezwaar was van staatsrechtelijke aard: de scheiding van kerk en 
staat vereist een volstrekt neutrale administrateur.98  

Wat Janssen op had gebouwd, zou Spijker helpen afbreken. Daar kwam zijn taak als 
‘kerkhervormer’ op neer. Overigens was het proces waarin de scheiding tussen kerk en staat werd 
voltooid, al enige tijd aan de gang. Dit bleek onder meer uit het enigszins verwarrende beleid rondom 
de Departementen van eredienst.99  Deze bestonden in feite vanaf 1808, aanvankelijk onder het 
ministerie van Financiën (NB), vanaf 1815 werden ze zelfstandig. Er kwam één Departement voor de 
hervormde en andere erediensten, en één voor rooms-katholieke eredienst. In het verlengde van de 
Grondwet van 1848 wensten de liberalen de opheffing van deze departementen, conservatieven wilden 
deze behouden. In de jaren zestig van de negentiende eeuw bleven de departementen soms bestaan 
zonder aparte ministers, werden ze in hun volle glorie hersteld, werden ze opgeheven, opnieuw 
hersteld, en uiteindelijk, in 1870, definitief opgeheven. Het was in deze jaren dat Spijker de hoogste 
ambtenaar in kerkelijke zaken werd.  Het moge na het voorafgaande duidelijk zijn dat de scheiding van 
kerk en staat Spijker na aan het hart lag. Voor niemand was het een geheim dat hij daarvan een 
voorstander was, en Thorbecke wist wie hij in huis haalde. Hij had Spijker nodig om zijn doelen te 
realiseren. Wie is Spijker in deze jaren geweest? Welke positie heeft hij in dit wisselende krachtenveld 
in genomen? Dat is, zoals ik in de inleiding van dit artikel reeds aangaf, een thema dat afzonderlijk 
behandeld moet worden. Maar toen Spijker heenging, waren belangrijke zaken waarvoor hij zovele 
lange jaren had gestreden, geregeld. Zijn leven was voltooid.  
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