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Woord vooraf

Predikant tussen Piëtisme en Réveil is het resultaat van een onderzoek naar het leven en werk
van Joan Hugo van der Groe (1735-1818). Chronologisch gezien leefde deze predikant op de
grens tussen Piëtisme en Réveil als twee historische fenomenen van uitzonderlijke importantie.
Theologisch stond hij , ,rechts van het midden". Het onderhavige onderzoek is beperkt tot deze
figuur, maakt geen aanspraak op volledigheid, maar bedoelt slechts een op bescheiden wijze
geschreven portret toe te voegen aan de kerkhistorische galerij van deze tijd.
Bij de publikatie van mijn onderzoek zeg ik graag allen die, op welke wijze ook, daaraan het
hunne hebben bijgedragen hartelijk dank. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de Nederlandse Hervormde Gemeente van Ridderkerk voor de onvergetelijke uren en dagen die ik
mocht doorbrengen in de monumentale Singelkerk. Het grondslagonderzoek waartoe men mij
daar in die historische locatie en in dat rijke archief de rust en de tijd gunde is voor deze
publikatie van elementair belang gebleken.
Bijzondere dank past op deze plaats ook te worden uitgebracht aan ds. W.F. Teekens,
predikant der Nederlandse Hervormde Gemeente van Hien en Dode waard, door wiens sympathieke bemiddeling het plaatselijke kerkeraadsarchief voor mij werd ontsloten. Mijn bijzondere erkentelijkheid gaat tevens uit naar de classicus drs. C A . de Niet voor zijn vertaling
van Van der Groe's Oratio in Avaritiam. Drs. R. Bisschop en drs. G. Boonzaaijer die namens
het Bestuur van de Stichting Studie der Nadere Reformatie het manuscript hebben bestudeerd
dank ik voor hun constructieve opmerkingen.
Tevens vermeld ik dankbaar de onderscheiden hulp die ik mocht ondervinden van de heren E.
de Bruin, A.C. Daudeij, A. van Gent, ing. W. van Gent, drs. J. van der Horst, dr. J.C. Kort, S.
Laansma, J.J. Lagerwaard, drs. F.A. van Lieburg, prof. dr. M.J. van Lieburg, B. Moree,
W.C.J. den Otter, P. den Ouden, drs. K. van der Scheer, W. Verhoeven en C. Zevenbergen.
Mijn Ria was de immer kritische meelezeres.
Soli Deo gloria!
's-Gravenhage, 29 maart 1991

G.H. Leurdijk
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Inleiding

Dat de periode tussen de bloeitijd van het Piëtisme en van het Reveil, dus 1784-1833, met
betrekking tot de ontwikkeling van de spiritualiteit, in veel opzichten als een witte plek op de
kaart van kerkelijk-religieus Nederland beschouwd mag worden, is door P.N. Holtrop in 1975
gezegd en bovendien overtuigend aangetoond1. ,,Bruggebouwers" waren het ,,Deutsche
Christentumgesellschaft" en het,,Nederlandsen Zendelinggenootschap"2. Maar individuele
ontplooiing van parallel lopende initiatieven die echter veeleer een partikulier karakter droegen
verdient evengoed in dit kader te worden onderzocht. Zo toch wordt de witte plek steeds
kleiner. Omdat wij van mening zijn dat op deze wijze vanzelf de actieradius binnen het
gezichtsveld komt, hebben wij dit onderzoek ingepast in een biografie.
Waarom kozen wij Joan Hugo van der Groe als onderwerp van deze studie? Verschillende
factoren speelden bij deze keuze een rol. Niet in de laatste plaats zijn familierelatie met ds. Th.
van der Groe (1705-1784), die kan worden beschouwd als één der merkwaardigste figuren hier
te lande uit de bloeitijd van het Piëtisme3. Kan bij J.H. van der Groe sprake zijn van affiniteit
met deze geestesrichting? Nader gespecificeerd: hadden de bloedverwanten van Van der Groe
congenialiteit met de vroomheidsbeweging der Nadere Reformatie gemeen? Deze centrale
vraag is toegespitst op eventuele doorwerking van de invloed der Nadere Reformatie in het
kerkelijk leven tijdens de Verlichting. Een andere factor die onze keuze op J.H. van der Groe
deed vallen was de aanwezigheid van archivalia die als rijke informatiebronnen niet zelden een
eigenhandig verslag bevatten van de werkzaamheden van deze ,,onbekende Van der Groe".
Opvallend was met name de gedetailleerdheid waarmee hij zijn zorg voor de kerkelijke tucht
weergaf. Daardoor was het mogelijk een vrij nauwkeurig beeld te tekenen van zijn pastoraat,
hetgeen voor zijn standpuntbepaling ten opzichte van het ideaal der Nadere Reformatie van het
grootste belang bleek te zijn. Een derde factor die onze keuze voor J.H. van der Groe heeft
meebepaald was tenslotte de aanzienlijke tijdsduur dat hij als predikant aan de hervormde
gemeente van Ridderkerk was verbonden. Aangezien hij namelijk weinig minder dan een
halve eeuw een zelfde gemeente diende was het tevens mogelijk meerdere facetten van zijn
werk te belichten. Zo kon hij over de periode 1770-1818 worden geschetst als predikant tijdens
respectievelijk het Ancien Regime, de Franse tijd en de Restauratie. Zijn persoon en werk
verdienden dus stellig een afzonderlijk onderzoek.
In de hoofdstukken 1 en 2 beschrijven wij eerst zijn afkomst, jeugd en studie als toeleidende
weg tot het ambt en vervolgens zijn predikantschap te Wijdenes en te Linschoten als de eerste
schreden die hij zette op de ambtelijke loopbaan. In het derde hoofdstuk verdiepen wij ons
1. P.N. Holtrop, Tussen Piëtisme en Reveil, 263
2. J. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendelinggenootschap in zijn eerste periode, 187v.
3. Zie over hem: T. Brienen, 277v. Over zijn geestverwante zuster: F.A. van Lieburg, Eva van der Groe.

1

vooral in de wijze waarop Van der Groe de kerkelijke tucht in zijn derde gemeente Hien/
Dodewaard toepaste alsmede in de effectuering daarvan op het gemeenteleven. De vraag naar
Van der Groe's affiniteit met de Nadere Reformatie komt juist hier expliciet aan de orde. De
hoofdstukken 4-7 omvatten een analyse van de periode 1770-1818, toen hij zoals gezegd
predikant te Ridderkerk was. In hoofdstuk 4 komt met name de organisatorische kant van zijn
ambtsuitoefening naar voren, toegespitst op de verhouding met het burgerlijk gezag te
Ridderkerk. In hoofdstuk 5 wordt geprobeerd zijn orthodoxie en vroomheid te reconstrueren.
Daarbij letten wij met name op de sociale contacten met ds. Th. van der Groe, op zijn pastorale
benadering van een gemeentelid en op de samenstelling van zijn bibliotheek. Wat voor
levenshouding weerspiegelen deze informatiebronnen? In hoofdstuk 6 onderzoeken we, naar
aanleiding van de activiteiten die hij in classicaal verband demonstreerde, in welk opzicht hij
zich in de classis Dordrecht onderscheidde. Hoofdstuk 7 beschrijft Van der Groe als predikant
gedurende de turbulente jaren van de franse overheersing en tijdens de regering van Willem I.
Dit hoofdstuk besluit met de dood en begrafenis van Van der Groe. In hoofdstuk 8 wordt
tenslotte een samenvattend overzicht geboden van zijn plaats in de geschiedenis, gezien in
sociaalhistorisch perspectief.
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1. De toeleidende weg
Afkomst, jeugd en studie

Een levensgeschiedenis stond zelden of nooit los van het milieu waarin men was geboren en
getogen. Afkomst en familierelaties, opvoeding en vriendschappelijke betrekkingen bepaalden
met name in de achttiende eeuw in belangrijke mate de persoonlijke ontwikkeling en de toekomstige maatschappelijke positie. Zij vormden om zo te zeggen de toeleidende weg tot de levensbestemming. Dat gold ook voor hem wiens levensgeschiedenis wij in dit boek willen nagaan.
Daarom beschrijven we voorzover mogelijk uiteraard, in dit eerste hoofdstuk achtereenvolgens
zijn afkomst en familierelaties, zijn opvoeding en vriendschappelijke jeugdbetrekkingen.
7. Afkomst en familierelaties
Wij laten de afkomst van Joan Hugo van der Groe aanvangen bij de amsterdamse notaris Dirck
van der Groe (1642-1720) en diens echtgenote Eva de Keyser (1639-1716)1. Van de kinderen
die uit hun huwelijk werden geboren verdienen Gerrit (1671 -1722) en Ludovicus (1675-1711 )2
apart te worden vermeld. Gerrit, omdat hij de opa was van Joan Hugo, Ludovicus, omdat hij de
vader was van de man aan wie de Van der Groes hun bekendheid danken, Theodorus
(1705-1784). Wij zullen hem in het vervolg tegenkomen. Alsmede zijn zus Eva (1704-1770).
Gerrit van der Groe verdiende de kost als notaris, Ludovicus werd predikant.
Als notaris stond Gerrit van der Groe in Amsterdam waarschijnlijk hoog aangeschreven bij
de plaatselijke joodse gemeenschap en de hervormde gemeente. Dat zou men althans kunnen
opmaken uit het gegeven dat bij een geruchtmakende kwestie over jodendiscriminatie zowel
enkele joden als hervormde predikanten van zijn diensten gebruik wilden maken3.
In 1697 trouwde hij een stadsgenote, Elizabeth Cockeij (1671-1714). Als dochter van het
engels presbyteriaanse echtpaar Rowland Cockeij en Lidia Fittz was zij afkomstig uit een
dissenterfamilie, die zich omstreeks 1620 te Amsterdam moet hebben gevestigd4. Haar oom,
Hugo Fittz, zou vanaf 1700 tot zijn emeritaat in 1740 als predikant van de Engels Presbyteriaanse Gemeente van Amsterdam in de Begijnhofkerk het Woord bedienen5. Gerrit van
der Groe knoopte door dit huwelijk met deze familie een nauwe betrekking aan. Een vijftal
1. Tenzij anders is aangegeven zijn genealogische gegevens afkomstig uit D.T.B. Amsterdam.
2. Zie W.M.C, de Regt, Kerkelijke geschiedenis van Zwammerdam, 45.
3. Zie R.B. Evenhuis. Ook dat was Amsterdam, dl. 4, 277.
P.G. Witsen Geysbeek zette op naam van G. van der Groe een blijspel, uit 1731. Het verscheen echter anoniem en
het jaar van uitgave was tien jaar na zijn dood. Het is dan ook de vraag of hij inderdaad de auteur kan worden geacht
te zijn geweest. De Billard, kluchtspel, 't Amsterdam, gedrukt voor den Autheur, 1731. P.G. Witsen Geysbeek,
Woordenboek van Nederduitsche Dichters, 405.
4. Zie over hen, A.C. Carter, The English Reformed Church in Amsterdam, reg. i.v.
5. H. Fittz is vermoedelijk zoon van een gelijknamige koopman, die in de Engels Presbyteriaanse kerk te Amsterdam
ook enkele keren ambtsdrager is geweest. Levensloop: 1680, student theologie te Utrecht. Daarna bijstand in het
pastoraat, eerst in het leger, later te Meliskerke. 1689 - 1700, predikant van de Eng. Presb. kerk te Vlissingen. Als
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kinderen bracht Elizabeth ter wereld, maar slechts twee bereikten de volwassenheid, Gerrit
Hugo en Lidia.6
Gerrit Hugo van der Groe, de toekomstige vader van Joan Hugo, zag het levenslicht te
Amsterdam in januari 1704. Deze derde telg uit het huwelijk van het echtpaar Van der
Groe-Cockeij werd op 27 januari van dat jaar in de Engels Presbyteriaanse kerk door zijn
oudoom gedoopt. Ds. Fittz trad tevens, samen met grootmoeder van moederszijde, op als
doopgetuige. Later, bij de doop van Lidia, zouden ze eveneens als zodanig optreden. Broer en
zus zijn waarschijnlijk vernoemd naar achtereenvolgens Gerrit van der Groe, Hugo en Lidia
Fittz, hetgeen indicatief kan worden geacht voor een sympathieke familierelatie. Een groot
deel van zijn jeugd bracht Gerrit Hugo door in de omgeving van de Beurskerk. Het ouderlijk
huis stond ten oosten van de Beurs7. Zijn ouders ontvielen hem op jeugdige leeftijd: 10 was hij
bij het overlijden van moeder en 18 bij de dood van Gerrit van der Groe. Omstreeks het sterfjaar
van z'n vader moet Gerrit Hugo zijn geboorteplaats hebben verlaten, teneinde zich te vestigen
in Utrecht als student in de rechten8. Na volbrachte studie is hij vermoedelijk naar Amsterdam
teruggekeerd9. Daar woonde z'n zus Lidia, die inmiddels was gehuwd met Heinrich Daniël
Gildemeester10. Daar trof hij ook zijn aanstaande levensgezellin in de persoon van Catharina
Enschedé11, de oudste dochter van de amsterdamse kompassenmaker respectievelijk instructeur in de stuurmanskunst Johannes Enschedé12. Familie van de haarlemse boekdrukkers.
Hun huwelijk werd voltrokken op 1 oktober 1733 in de Begijnhofkerk13.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
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enige paste hij in 1700 in een profielschets, die de burgemeesters van Amsterdam ter vervulling van een vacature
in de Engelse kerk hadden vastgesteld. De vereiste hoedanigheden zijn interessant genoeg om hier te vermelden:
1. de predikant moest zowel in het Engels als in het Nederlands kunnen preken. 2/3. hij moest in de Republiek
zowel zijn geboren als daar werken. 4. minimumleeftijd 32 jaar. 5. hij diende minstens 6 jaar ervaring als
predikant te hebben. 6. hij moest vreedzaam, rechtzinnig en van gedrag onberispelijk zijn. Na zijn komst bloeide
de gemeente op, zodat in 1709 een tweede predikantsplaats, die sinds 1692 was opgegeven, werd gerehabiliteerd.
Na in 1740 te zijn geèmeriteerd, is Fittz in 1741 overleden. Zie, A.C. Carter, a. w. reg. i. v., K.L. Sprunger, Dutch
Puritanism, reg. i.v.
Lidia van der Groe is gedoopt op 19 oktober 1707 (D.T.B., Amsterdam). Onjuist is dus de vermelding in
ondergen. bron van 16 april 1708 als geb. dat. Zij trouwde op 17 september 1726 met Heinrich Daniël
Gildemeester (geb. Bremen, 2 jan. 1685, overl. Amsterdam, 2 april 1762). Een uit hun huwelijk geboren zoon
werd genoemd: Hugo Frederik. Lidia van der Groe werd op 23 februari 1779 begraven in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam. Vgl. Kwartierstatenboek, 105.
In de begraafregisters van Amsterdam staat vermeld dat Elisabeth Cockey en Gerrit van der Groe aan de oostzijde
van de Beurs woonachtig zijn geweest.
Zie, Album studiosorum Rheno-Trajectinae; 1725, G.H. van der Groe Amstelo-Batavus; Album promotorum
academiae Rheno-Trajectinae: jun. 20, 1725, Gerhardus Hugo van der Groe, Amstel.-Bat., B. de advocatis, Otto.
Ch. Enschedé vermeldt dat G.H. van der Groe bij zijn huwelijk woonachtig was te Baambrugge. Dit is echter niet
juist (z.o.). Vgl. Ch. Enschedé, Geslachtsregister van de familie Enschedé, 21.
Zie hierboven, noot 6.
Catharina Enschedé is geboren te Amsterdam op 1 mei 1711 en overleden te Utrecht op 4 mei 1781. Vgl. Ch.
Enschedé, t.a.p.
Johannes Enschedé is geboren te Haarlem op 11 mei 1679. Hij vestigde zich aan de Nieuwezijds Achterburgwal te
Amsterdam. Op 17 september 1702 verbond hij zich in het huwelijk met Elligje Dercks Nieuwhof, weduwe van
Mense Tanis Enschedé. Haar geboortedatum is niet bekend. Joh. Enschedé overleed op 27 augustus 1761, nadat
zijn vrouw hem in april 1750 (begr. 4 april) was voorgegaan. Hun kinderen: Elizabeth, Jan, Sara, Catharina.
Zij waren aangetekend op 11 sept. 1733, DTB Amsterdam.

2. De geboorte van Joan Hugo
Het echtpaar Van der Groe-Enschedé verliet vrij spoedig na de echtverbintenis de geboorteplaats Amsterdam om zich te vestigen in de buurt van het zuid-hollandse dorp Aarlanderveen14.
Kerkelijk behoorden zij echter bij de hervormde gemeente van Zwammerdam; de gemeente
waar oom ds. L. van der Groe jaren tevoren had gestaan. Aarlanderveen lag tevens op een niet
al te grote afstand van Rijnsaterwoude, waar de weduwe van ds. L. van der Groe samen met
haar dochter Eva inwoonde bij ds. Th. van der Groe, die daar sedert 1730 predikant was.
In Aarlanderveen schonk Catharina Enschedé begin december 1735 het leven aan de zoon,
die bij zijn doop in de hervormde kerk te Zwammerdam op 11 december Joan Hugo werd
genoemd15. Naar mag worden aangenomen vernoemden de ouders hun jonggeborene naar
grootvader Enschedé en oudoom Hugo Fittz.
3. In Baambrugge
Het jonge gezin van G.H. van der Groe verhuisde reeds korte tijd na de geboorte van Joan Hugo
naar het utrechtse Baambrugge: als zomerverblijf in de achttiende eeuw een aantrekkelijk oord
voor weigestelden uit de grote steden. Dit landelijk gebied was dan ook rijk aan fraaie
buitenplaatsen16.
In maart 1738 werd het gezin uitgebreid met de geboorte van een dochter, Elisabeth17.
Vermoedelijk is zij vernoemd naar grootmoeder van vaderszijde. In hetzelfde jaar deden de
ouders openbare belijdenis van het geloof18.
Twee jaren later, in 1740, had in huize Van der Groe opnieuw gezinsuitbreiding plaats. Op 3
april hielden de ouders namelijk een zoon ten doop, die zij Theodorus noemden. Aparte
vermelding verdient dat als doopgetuigen optraden ds. Th. van der Groe en zijn zus Eva19. Het
kind zal dan ook zijn genoemd naar zijn peetoom. Het heeft echter niet lang geleefd20. Maar uit
de vernoeming lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er tussen de neven Gerrit Hugo en ds.
Theodorus van der Groe een warme familiebetrekking bestond. Een volgend kind dat in de
gezinskring van G.H. van der Groe ter wereld kwam werd geboren in 1742 en Marcus

14. Aangezien ze nog geen openbare belijdenis hadden afgelegd, zijn hun namen niet geregistreerd in het lidmatenregister van de hervormde gemeente te Zwammerdam. Het was dan ook niet mogelijk de exacte datum van
overkomst te achterhalen.
15. Zie DTB Zwammerdam: ,,den 11 December 1735 onder Aarlanderveen, gedoopt Jan Hugo, waer van Vader is
Gerrit Hugo van der Groe, Moeder Catharina Enschedé, getuijgen Jan Enschedé en Elsje Niehof''. Ch. Enschedé
vermeldt abusievelijk als plaats en datum van geboorte Renswoude, 14 mei 1736. Tevens gewaagt hij van een
oudere zoon Samuel, die spoedig na de geboorte zou zijn overleden. Uit de DTB van Amsterdam, Zwammerdam
(en Baambrugge, Renswoude) blijkt dit echter niet. Zie, Ch. Enschedé, G eslachtsregister, 54.
16. Zie, G. van der Zee, Oud-Baambrugge 1450 - 1850.
17. DTB Baambrugge, 16 maart 1738. Ch. Enschedé vermeldt abusievelijk: Renswoude, 5 mei 1738, a.w. 54.
18. Lidmatenregister NHG Baambrugge: Den 18 july 1738 zijn op hun belijdenisse in de kerke in tegenwoordigheid
des Kerckeraeds tot Leedemaeten aengenoomen De Heer Gerrit Hugo van der Groe, en sijne huijsvrouw
Catharina Enschedé.
19. DTB Baambrugge, 3 april 1740: Heeft De Heer Gerrit Hugo van der Groe zijn kind hem gebooren uit zijn E.
Huisvrouwe Juffr. Catharina Enschede ten doop gepresenteerd, zijnde de Peets D. Theodorus van der Groe,
Predikant tot Rijnsaterwoude en Juffr. Eva van der Groe, en is deze zoon genaamt Theodorus.
20. De begraafaantekening is door mij niet aangetroffen.
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genoemd21. De veronderstelling ligt intussen voor de hand dat Joan Hugo in Baambrugge de
eerste beginselen van het lager en catechetisch onderwijs genoot. In 1745 verlieten de Van der
Groes Baambrugge, om intrek te nemen in Amsterdam.
4. In Amsterdam
Ofschoon de Van der Groes hun attestatie van de hervormde gemeente van Baambrugge in
april 1745 ontvingen, moeten zij al omstreeks de jaarwisseling 1744-45 in Amsterdam zijn
gearriveerd. Op 3 januari hielden ze er namelijk in de Oude Kerk een kind ten doop22. Dit kind
is echter, evenals trouwens een tweeling, die het volgende jaar werd geboren, spoedig
overleden23. Zo bleef het kindertal beperkt tot Joan Hugo, Elisabeth en Marcus.
In Amsterdam heeft Joan Hugo de middelbare school doorlopen. Zijn vader liet hem op de
plaatselijke Latijnse School24 voorbereiden op de universitaire studie. Hij ontving er onderwijs
in de klassieke talen, vooral in het latijn25. De studie van het grieks bestond hoofdzakelijk uit de
lectuur van gedeelten uit het Nieuwe Testament en enkele moraliserende klassieken. Daarnaast
bevatte het vakkenpakket retorica, logica, aardrijkskunde en algemene geschiedenis.
Deze studie en daarmee tevens de amsterdamse periode werd op 22 september 1752 onder
verantwoordelijkheid van rector Otto Arntzenius plechtig bekroond met een latijnse redevoering tegen de hebzucht, in de Nieuwe Kerk26. Het was gebruikelijk dat jaarlijks de beste
leerlingen van de Latijnse School ter gelegenheid van hun bevordering naar de akademie op
deze wijze publiekelijk hun gaven etaleerden27. Dit jaar viel de eer te beurt aan, zoals de
Boekzaalschrijver hen typeerde, ,,vier zeer uitmuntende jongelingen", te weten: Joannes
Elias Huydekoper, Sebastianus Wesselink, Joan Hugo van der Groe en Johannes Graafland.
Voorzien van twee lofdichten van zijn studievrienden Daniël van Diepen en Johannes Graafland zag Joan Hugo's rede nog datzelfde jaar in druk het licht onder de titel Oratio in avaritiam.
,,Schitterend evenbeeld van uw geleerde vader" noemde Graafland hem.
5. Student in de theologie
Nauwelijks had Joan Hugo de middelbare school achter zich, of het gezin veranderde opnieuw
21. Marcus van der Groe werd gedoopt te Baambrugge op 19 juli 1742. Vgl. DTB Baambrugge t.a.p. Ch. Enschede
vermeldt abusievelijk: Renswoude 2 juni 1744, t.a.p.
22. Lidmatenreg. NHG Baambrugge:...Met attestatie vertrokken na Amsteldam den 5 april 1745. Waarschijnlijk
verbleef het gezin toen al geruime tijd in Amsterdam. Want op 3 januari 1745 werd in de Oude Kerk een dochter
Sara gedoopt. DTB Amsterdam.
23. Op 6 maart 1746 werd in de Nieuwezijdskapel een tweeling gedoopt, genaamd Hendrik Daniël en Dionies. De
kinderen zijn begraven in de Westerkerk, resp. op 28 mei en 27 juni 1746. DTB Amsterdam. De begraafaantekening van Sara is niet aangetroffen.
24. Zie over de Latijnse school van Amsterdam, R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl. 2 p. 258v. Meestal
kwam men op 10-11 jarige leeftijd op de Latijnse school en bleef men er zes jaar. Zie voor een interessante
beschrijving van het onderwijs op de Latijnse school, L. Kooijmans, Onder regenten, 188v.
25. Vgl., H.W. Fortgens, Schola latina
26. Boekzaal 1752, 374v.: J.E. Huydekoper,o laudabili in literas amore et constantia; S. Wesselink, Carmine
Heroico de Christo, proacta ad Tribunal Pilati; J.H. van der Groe, in Avaritiam Graafland, De optimis studioso
dotibis, obedientia atque industria, H.W. Fortgens a.w., 106v. Voor een vertaling, zie: bijlage I.
27. Vgl. H.W. Fortgens, a.w., 106v.
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van woonplaats. In verband met een aanstelling van G.H. van der Groe tot gemeentesecretaris
van het utrechtse Renswoude28. Wanneer Joan Hugo al in de ouderlijke woning te Renswoude
heeft gewoond, is dat slechts kort geweest. Spoedig na deze verhuizing woonde hij als student
te Utrecht, zoals we in het vervolg zullen opmerken. Zes jaar verbleven de Van der Groes in
Renswoude. Met het overlijden van G.H. van der Groe op 18 januari 175829 werden onverhoopt de laatste weken van dit verblijf ingeluid. Catharina Enschedé en haar kinderen Elisabeth
en Marcus verlieten Renswoude en vestigden zich in Utrecht30.
Toen de weduwe Van der Groe-Enschedé in 1758 haar intrek nam te Utrecht was haar oudste
zoon er op z'n minst al vier jaar ingeburgerd als student in de theologie. Want in 1754 wordt
Joan Hugo genoemd als disputant bij een dispuutcollege onder leiding van de hoogleraar Chr.
Saxe31. Bovendien volgde hij in dezelfde tijd de belijdeniscatechese bij de plaatselijke hervormde gemeente en op 29 april 1755 deed hij er ook openbare geloofsbelijdenis32.
Het akademische milieu opende de mogelijkheid zich te laten vormen door vooraanstaande
theologen33. Als zodanig waren voor Van der Groe Fr. Burmannus, G.M. Elsnerus, W. van
Irhoven en A. Voget, belangrijke hoogleraren. Zij vormden qua theologische gerichtheid niet
direkt een homogeen gezelschap, aangezien zowel de coccejaanse als de voetiaanse modaliteit
door hen werd vertegenwoordigd. Niettemin respecteerden zij elkaar in een broederlijke en
collegiale harmonie. Sedert de dagen van H. Witsius en F.A. Lampe, die met volle inzet
hadden aangestuurd op een synthese van coccejaans en voetiaans denken, reikten coccejanen
en voetianen elkaar op theologisch terrein al meer de broederhand. In de praktijk van het
kerkelijk leven lag dat soms anders, met name bij het beroepingswerk34.
Eén van deze theologen, namelijk Van Irhoven, was indertijd als auteur van praktisch
theologische geschriften vrij populair. Een rasechte voetiaan! Een andere, met name Burmannus, heeft de familie Van der Groe waarschijnlijk gekend. Tijdens zijn jeugd vonden hij en zijn
broer in Leiden onderdak bij hun oom, de hoogleraar P. Burmannus, wiens woning grensde
aan die van de weduwe Van der Groe-Laats, die daar was gehuisvest in verband met de studie
van haar zonen Theodorus en Simon Ludovicus35. Die vier genoemde docenten van Joan Hugo
28. Lidmatenregister der Nederlands Hervormde Gemeente Renswoude. Een eerste door hem ondertekende akte is
gedateerd 11 oktober 1752 (Transportregister van Renswoude).
29. In 1755 was G.H. van der Groe gepromoveerd tot stadhouder van de lenen van Renswoude. Hij overleed op 18
januari 1758. G.A. Renswoude, Ch. Enschedé 21.
30. Arch. NHG Utrecht, lidmatenreg.: ,,24 april 1759: Zijn mij Gerard Nahuijs, als ouderling van Ds. Grommé na
zijn overlijden, ter hand gekoomen met attestatie dees navolgende Persoonen:.. .401. Catharina Enschede, wed.
Van der Groe, van Renswoude, 2 maart 1758. 402. Elizabeth van der Groe (deszelvs Dogter) getekend D.
Kleman". Elisabeth van der Groe had te Renswoude geloofsbelijdenis afgelegd op 17 november 1756. Lidmatenreg. NHG Renswoude.
31. Vgl. J. Roelevink, Utrecht student testimonia, p. 88, 119. Volgens de catalogus Van der Woude (G.U. A'dam)
berust op de U.B. Utrecht een exemplaar van de disputatie. Het is echter niet gelukt deze te achterhalen. D. van
Diepen en J. Graafland lieten zich in 1752 inschrijven te Leiden als resp. student in de theologie en de rechten
(Album studiosorum, kol. 1039).
32. Arch. NHG. Utrecht, lidmatenreg.: ,,Den 29 april 1755 zijn door ds. Geisweit in de tegenwoordigheyt van de
Broeder ouderling op belijdenis des geloofs tot Lidmaaten aengenoomen... 206 Jan Hugo van der Groe.
33. Zie over hen: A. van der End, Bonnet.
34. Zie: J. van Genderen, Witsius, 209v. G. Snijders, Lampe, 105v. J. Haitsma, Woerden, 99v., 109.
35. B.W.P.G.N, s.v., H. Brugmans, 563v., A.W.C, van Dijk, 16.
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1. Titelpagina van Oratio in avaritiam (1752)
hadden met elkaar gemeen dat zij konden beantwoorden aan de reputatie van de Stichtse
hogeschool als „het bolwerk van de orthodoxie". Verschillende theologen zijn door hen
gevormd, die in de tweede eeuwhelft in de strijd om het gereformeerde karakter van de
theologie op de voorgrond traden. Het is duidelijk dat zij die in deze jaren te Utrecht theologie
studeerden, hun onderricht kregen in vrij conservatieve geest36.
Joan Hugo volgde uiteraard ook colleges bij andere hoogleraren, teneinde de nodige
geestelijke bagage op te doen. Genoemd is Chr. Saxe, die antieke geschiedenis en klassieke
36. Over deze periode, G.W. Kernkamp, De Utrechts academie, 323v. Over Elsnerus en Voget, B.L.N.P. dl. 1,
s.v., Over Burman en van Irhoven, B.W.P.G.N. sv.
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talen onderwees. Ook genoemd moeten worden de oriëntalist S. Rau, de filosoof Joh.
Horthemels en de filoloog Petr. Wesseling. Wesseling was in deze periode vermoedelijk wel
de primus inter pares van de utrechtse hogeschool37.
In de jaren dat Van der Groe te Utrecht zich voorbereidde op de ambtelijke loopbaan, maakte
hij natuurlijk ook kennis met toekomstige collegae, die zich in dezelfde voorbereidende positie
bevonden. Sommigen zouden in de toekomst belangrijke posten in de vaderlandse kerk
innemen. Zoals bijvoorbeeld Theodorus Adrianus Clarisse38, Ysbrand van Hamels veld39,
Gerard Johan Nahuys40 en Jona Willem te Water41, van wie de eerstgenoemde predikant te
Amsterdam werd en de anderen het tot hoogleraar hebben gebracht. De drie eerstgenoemden
zouden zich populariteit verwerven als schrijvers van vooral religieuze volkslectuur, preken en
exegetische werken, de laatstgenoemde als kerkhistoricus. Vermeldenswaard is dat Te Water
een interessante autobiografie publiceerde, waarin hij ook zijn studentenperiode rapporteerde42. Deze vertrouweling van prof. Wesseling maakte daarin gewag van een studentenkring die
op basis van vriendschap regelmatig samenkwam. Onder de deelnemers die Te Water tevens
noemde ontbrak de naam van „onze" Van der Groe, maar hij beperkte zich dan ook in zijn
opsomming. Het is althans zeker niet uitgesloten dat Van der Groe zich in hun midden liet
vinden, laat staan dat hij als hun medestudent theologiae deze kring in zijn blikveld zag liggen.
Hoe Van der Groe de sociale dimensie van het studentenleven precies heeft meegemaakt
onttrekt zich overigens aan onze waarneming. Wanneer er in deze jaren überhaupt contact is
geweest tussen Te Water en Van der Groe, zou dat mogelijk als een voorteken kunnen worden
beschouwd van de kerkhistorische affiniteit die zij in later jaren wederzijds aan de dag zouden
leggen.
Het ogenblik dat Joan Hugo van der Groe de afsluiting van zijn studentenperiode bereikte
brak aan in januari 1760, toen hij voor de classis Utrecht met goed gevolg het praeparatoir
examen aflegde en werd bevorderd tot proponent43. De weg tot zijn levensbestemming liep dus
uit op het beoogde doel.

37. H.W.M, van de Sandt, Joan Alberti. De theologen werden via correspondentie door Wesseling geconsulteerd.
Zijn invloed is dan ook duidelijk. Zie b.v. K.M. Witteveen, Daniël Gerdes, reg. s.v., J.C. de Bruine, Herman
Venema, reg. i.v.
38. Clarisse voltooide zijn studie in 1763. In zijn prediking richtte hij zich sterk op het geloofsleven. Album
Studiosorum, reg. i.v. BWPGN, s.v.
39. Van Hamelsveld, geboren te Utrecht, begon zijn studie in 1758 en voltooide ze in 1763. Hij werd hoogleraar te
Utrecht. BWPGN, s.v. Alb. Stud. reg. i.v.
40. De Utrechtenaar Nahuys voltooide zijn studie in 1761. Zijn biograaf Petr. Hofstede tekent hem als uitmuntend
studiosus. Hij werd hoogleraar te Utrecht. Alb. Stud. reg. i.v.; P. Hofstede, Gerard Johan Nahuys, 27.
41. Te Water begon zijn studie in sept. 1755 en voltooide ze in 1761. J.W. te Water, Levensberigt, p. 8, Alb. Stud.
reg. i.v.
42. Te Water, a.w., 8v.
43. Zie, Alb. Stud.: ,,1760, J.H. van der Groe Aarlanderveno Batavus". Zie ook,Boekzaal 1760a, 88 (januari).
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2. De eerste schreden op de ambtelijke loopbaan
Predikant te Wijdenes en te Linschoten

1. Een nieuw begin
In de Nederlands Hervormde Abdijkerk te 's-Gravenhage-Loosduinen is een bijzonder fraaie
kansel te bewonderen. Deze vroeg zeventiendeeeuwse kansel is daar nog niet zo lang. Samen
met bijbehorend doophek is hij onlangs uit de kerk van Wijdenes (in de kop van NoordHolland) gehaald1. Het was op deze preekstoel, dat Joan Hugo van der Groe zijn loopbaan als
predikant begon.
In juni 1760, nauwelijks een half jaar na het examen, ontving de utrechtse kandidaat
namelijk een beroep naar Wijdenes' hervormde gemeente2. Daar was vanwege het overlijden
van ds. Joh. Egges een vacature ontstaan die door Van der Groe zou worden vervuld. Nadat hij
het beroep had aanvaard, diende hij voor de classis Enkhuizen het peremptoir examen te
ondergaan. Dit vond vervolgens in juli plaats en werd afgenomen door de venhuizense
predikant Jac. de Ruiter. Het kerknieuws in de Boekzaal der geleerde wereld liet het publiek
weten ,,dat de E. Vergadering met volle ruimte zijn Eerw. tot den Dienst der Gemeente te
Wijdenesse heeft toegelaten"3.
In de morgendienst op zondag 7 september werd Van der Groe door ds. Aaron Ie Grand in
het ambt bevestigd4. De bevestigingspreek ging over Matth. 11 vs. 7-10: Johannes de Doper
wordt daarin voorgesteld als de heraut van Christus, Wiens komst zowel tot heil als ten oordeel
hij moest aankondigen. De intreepreek, 's middags, ging over Zach. 6 vs. 15: De Goddelijke
zending van Zacharia als profeet zou blijken uit de vervulling van zijn profetie: Heidenen
zouden meewerken aan de opbouw van de Kerk van het Nieuwe Verbond en in gehoorzaamheid deel ontvangen aan de verbondszegeningen. Het thema van deze dag stond dus onder
het gezichtspunt van het nieuwtestamentisch apostolaat als opdracht van God met een specifieke boodschap, geplaatst in eschatologisch perspectief. Het is voor te stellen dat iemand als Van

1. Zie, v. Hildebrant, Abdijkerk in Loosduinen,19.
2. In mei had de kerkeraad een nominatie gevormd, waarop het volgende drietal stond: Petrus Brink, Sejus Kruisinga,
Johannes Hugo van der Groe, Theod. fil. Sim. Lud. cogn., Prop. te Utrecht. Van der Groe werd, na op uitnodiging
er te hebben gepreekt, door de wijdenesse gemeente „met groote meerderheid van stemmen beroepen''. Boekzaal
1760a,14$; Kerkeraadsnot. NHG Wijdenes, 1 juni 1760.
3. Boekzaal 1760b, 108.
4. Boekzaal 1760b, 364v.:, ,De Wel. Eerw. Heer Aaron Ie Grand, Predikant te Oosterleek, heeft den 7 dezer alhier D.
Joan Hugo van der Groe, in den H. dienst ingezegent uit Matth. XI: 7-10. Als nu deze henen gingen, heeft Jezus tot
de scharen beginnen te zeggen van Joanne, Wat zijt gij uytgegaan in de woestijne te aanschouwen? Een riet dat van
de wind gints en weder beweegt word? enz. De bevestigde deed des 's middags zijne intrede uyt Zach. VI: 15. En
die verre zijn, zullen komen, en zullen weten, dat de Heere der Heirscharen mij tot u gezonden heeft: Dit zal
geschieden, indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stemme des Heeren uwes Gods. De oplegging der handen
geschiedde door den Wel. Eerw. Heer Nicolaus Stephanus Werdenier, Pred. te Enkhuizen".
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der Groe, die in zijn jeugd reeds God vreesde5, zich hierdoor heel persoonlijk wist aangesproken.
, Joan Hugo van der Groe Theod. et Sim. Lud. cogn. den 7 Sept. 1760 bev. door Ds. A. Le
Grand V.D.M, t' Oosterleek" schreef hij op de predikantenlij st6. Daarmee tevens blijkgevend
van zijn waardering van de familiebetrekking waarin hij stond tot zijn achterneven wier collega
hij zich nu mocht weten7. Samen met een uit Utrecht meegekomen dienstbode vestigde hij zich
in de wijdenesse pastorie8.
2. Pastoraat te Wijdenes
De hervormde gemeente van Wijdenes was wegens haar beperkte omvang bij uitstek geschikt
voor een jonge predikant. Het landelijke en nogal geïsoleerde Wijdenes9 bood een beginnend
predikant goede gelegenheid zich te oriënteren op het gemeentewerk.
Dat Van der Groe van deze gelegenheid gebruik maakte komt niet alleen uit in zijn inspectie
van de predikantenlij st, die door hem werd verrijkt met biografische annotaties over zijn
voorgangers10. Uit de van meet af door hem persoonlijk bijgehouden kerkeraadsnotulen toch
blijkt dat hem deze eerste jaren nauwelijks enerverende problematieken hebben bezorgd. Hij
werd met enkele tuchtzaken geconfronteerd. Dat betroffen dan meestal gevallen van dronkenschap, verwaarlozing van de kerkdienst en kermisbezoek. Zij die daaraan schuldig werden
bevonden moesten zich onthouden van deelname aan het avondmaal. Relatief gezien kan
echter worden gesproken van vrij weinig oneffenheden in het leefpatroon van de hervormde
lidmaten te Wijdenes tijdens de bediening van Van der Groe aldaar. Een uitzondering op deze
regel maakte de zoon van een ongehuwde moeder die zelfs met intrekking van zijn diakonale
alimentatie niet kon worden bewogen ter catechisatie te komen. Van andere aard, maar naar
Van der Groe's idee van wezenlijk belang, was dat het ondertekeningsformulier nog moest
worden ondertekend door de schoolmeester nadat deze nota bene al jarenlang de wijdenesse
jeugd had onderwezen11. Het had alles te maken met Van der Groe's eerste oriëntatiefase als
predikant in het werkveld.
3. Beroep en afscheid
In november 1762 werd duidelijk dat de ambtelijke loopbaan Van der Groe naar een andere
gemeente zou voeren. Hij aanvaardde namelijk een beroep naar Linschoten12. Weerhouden
5. Aldus zijn lijkredenaar. Vgl. bijlage 8.
6. Aren. NHG Wijdenes: Namen van de Gereformeerde Leeraers deser Gemeynte.
7. Simon Ludovicus van der Groe (1707-1779) was de enige broeder van Theodorus. Zijn gehele ambtsperiode was
hij predikant te Zoeterwoude.
8. Gerritje Huntelaar geheten. Zij kwam gelijktijdig met Van der Groe uit Utrecht en vertrok eveneens gelijktijdig
met hem naar Linschoten. Kerkeraadsnot., 24 nov. 1760 en lijst van de Leedemaaten tot Wijdenes, Lidmatenreg.
der NHG van Linschoten. Daarvandaan vertrok zij in maart 1764 naar Montfoort. Lidmatenreg. der NHG van
Montfoort.
9. Zie, A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek dl. 12.
10. Namen van de Gereformeerde Leeraers deser Gemeynte. Arch. NHG Wijdenes.
11. Kerkeraadsnot. 30 aug. 1762. Vgl. J. Kuiper, Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs, 16v.
12. Boekzaal 1762b, 665, 780v. Het kerkeraadsarchief van Linschoten bevat de beroepsstukken, waaronder de door
Van der Groe eigenhandig gekopieerde beroepsbrief.
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door een zwakke gezondheid en een langdurige vorstperiode bleef hij echter nog vrijwel het
hele winterseizoen13. Op 8 maart 1763 legde hij in de kerkeraadsvergadering de voorzittershamer neer. In het kerkeraadsprotocol treft men een haast minutieus verslag aan van het afscheid.
Van der Groe rapporteert daar ,,niet sonder veel beklemtheit afscheidt" te hebben genomen
van de ambtsbroeders. En de tevredenheid was wederkerig! De afscheidspreek die op 13 maart
volgde ging over Job 22:21.
4. Predikant te Linschoten en het Nijkerkse beroepingswerk
Op zondag 20 maart 1763 deed Van der Groe intrede te Linschoten met een preek over 2
Corinthe 2:16b. Eerder die dag was hij door ds. J.H. Schacht, predikant te Ter Aa, bij de
gemeente ingeleid met een bevestigingspreek over 1 Corinthe 1:23,2414. Als opvolger van ds.
H.J. Krom, die het vorige jaar naar Sliedrecht was vertrokken, ging Van der Groe daarmee de
tweede fase van zijn ambtelijke loopbaan in.
Een interessante omstandigheid voor hem was ongetwijfeld de geografische ligging van
Linschoten15. Linschoten ressorteerde onder de classis Utrecht en de universiteitsstad was
zonder veel moeite binnen een relatief korte tijd bereikbaar vergeleken met zijn vorige
gemeente. Dat bood hem een aantal extra geriefelijkheden, waarvan het familiebezoek zeker
niet tot de minste behoorde. Want aan de utrechtse Nieuwegracht bij de Zuijlenstraat16
woonden de weduwe Van der Groe-Enschede, Elisabeth en Marcus. Met name Elisabeth
schijnt meermalen naar de linschotense pastorie te zijn gereisd. Linschoten lag aan een
belangrijke verbindingsweg van oost naar west. Dat kon bevorderlijk zijn voor sociale
contacten met passerende collegae uit andere oorden, zoals bijvoorbeeld met de amsterdamse
predikant Joh. Boskoop en diens echtgenote17. Door de gunstige ligging van Linschoten ten
opzichte van Utrecht was hij in de gelegenheid om eventueel het deskundig advies van een
hoogleraar op persoonlijker wijze in te winnen, dan anders waarschijnlijk het geval zou zijn
geweest. Uit het navolgende blijkt dat speciaal het laatstgenoemde door Van der Groe reeds
spoedig na zijn intrede benut is.
Van der Groe ontving in september 1763, dus nauwelijks een halfjaar na zijn intrede, een
13. Kerkeraadsnot. Wijdenes 29 november 1762; Kerkeraadsarchief Linschoten (predikantenlijst).
14. Boekzaal 1763a, 389.
In juni 1763 nam Van der Groe voor het eerst sessie in de classis Utrecht. Vgl. Acta Classis Utrecht, 7/8 juni 1763:
,,Stond binnen, en wenschte over deese vergadering Godts dierbaaren zeegen Ds. Johan Hugo van der Groe,
bekentmaakende, dat Sijn Eerw. den 20 Maart in de gemeente van Linschooten was bevestigt, en na vertooning
van ene loffelijke acte van dimissie uit de Classis van Enkhuisen, versogt, als lid van deese vergadering te worden
aangenoomen, hetwelk met toebidding van allen zeegen is toegestaan".
15. Zie, J.G:M. Boon (samenst.), Linschoten.
16. Kerkeraadsarchief Utrecht, lidmatenreg.: ,,den 18 maert 1763 zijn door ds. Beveren praesent de ouderling van
Someren op de belijdenis des geloovs tot Lidmaten aegenomen: (...) 230. Marcus van der Groe, wonende aan den
Nieuwe Gracht Bij Zuijlenstraat". In 1770 erfde Catharina Enschedé een huis aan de westzijde van de
Nieuwegracht tussen de Magdalene- en de Schalkbrug. Not. Arch. Utrecht inv. nr. 3243, p. 786-789. Aangenomen mag worden dat zij in 1763 in hetzelfde huis als Marcus woonde, mede omdat deze ongehuwd was.
Hoewel Van der Groe vanuit Linschoten aan mevr. Bonnet de groeten van Elisabeth overbrengt blijkt uit het
plaatselijk lidmatenregister niet dat zij daar ook zou hebben gewoond, zodat moet worden aangenomen dat zij
naar gewoonte als ongehuwde dochter te Utrecht bij haar moeder inwoonde.
17. Het echtpaar Boskoop logeerde in herberg de Wulverhorst, tussen Woerden en Linschoten (zie: bijlage 2).
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beroep naar de gemeente van Nijkerk, op de Veluwe18. Zoals bekend, stond deze gemeente een
tiental jaren eerder in het centrum van de belangstelling vanwege de geestelijke opwekking die
hier toen plaats greep. Deze opwekkingsbeweging kreeg bekendheid als het ,,Nijkerks beroeringswerk" en expandeerde snel en doeltreffend naar alle windstreken, maar bleef van
kerkelijke zijde bepaald niet onomstreden. Tot de meest kritische opponenten tegen de
zogenaamde ,,beroeringen" kon Joan Hugo's achterneef ds. Th. van der Groe worden
gerekend19. Dit beroep naar Nijkerk is dan ook vrij opvallend. Vooral als wij de manier waarop
het tot stand kwam in acht nemen.
Toen in augustus 1763 na het vertrek van ds. J.W. Calkoen de tweede predikantsplaats te
Nijkerk vacant was, verrichtte een deel van de plaatselijke kerkeraad onder praesidium van de
overgebleven ds. N. Pronk namelijk een ongebruikelijke handeling. Hij stelde een diaken aan
als ouderling en benoemde een lid van de gemeente van Putten in diens plaats als diaken20!
Ondanks het protest van een deel van de gemeente en een minderheid van de kerkeraad.
Spoedig kwam de opzet van ds. Pronk cum suis aan het licht. Dat gebeurde nadat uit een
zestal predikanten die ,,op beroep" waren komen preken J.H. van der Groe en diens voorganger H. J. Krom werden geselecteerd. Krom had echter dezelfde dag dat hij te Nijkerk voorging
een beroep ontvangen naar de zoveel grotere gemeente van Tiel. Het was dan ook niet erg
aannemelijk dat hij Tiel zou laten schieten voor Nijkerk. Daarmee was in feite al uitgemaakt
dat Van der Groe zou worden beroepen, hetgeen dan ook gebeurde. De indruk wordt gewekt
dat ds. Pronk hiermee het doel had bereikt, dat hij met de wijziging in de kerkeraad vermoedelijk beoogde. Als dit inderdaad zo is - en in het vervolg kan dat vermoeden worden
ondersteund - dan heeft ds. Pronk het bovengenoemde gemeentelid van Putten waarschijnlijk
als zijn medestander ingehaald teneinde tot de vereiste meerderheid van stemmen te komen.
Het bezwaarde deel van de nijkerkse gemeente, de bezwaarde kerkeraadsleden inbegrepen,
reageerde onthutst. Naar bleek, niet alleen vanwege bovengeschetste gang van zaken, maar
tevens omdat men de beroepen predikant niet wenste! Waarschijnlijk hadden deze bedenkingen tegen J.H. van der Groe betrekking op zijn persoon21. In dat geval achten wij het niet
onmogelijk dat hierbij de familiebetrekking met Th. van der Groe die, zoals gezegd, de
geestelijke opwekking van Nijkerk in het openbaar had afgekeurd, een bepaalde rol speelde.
Het is althans duidelijk dat de meningen over Joan Hugo van der Groe binnen de gemeente van
Nijkerk verdeeld waren en met elkaar in botsing kwamen nadat het beroep op hem was
uitgebracht.

18. Boekzaal 1763b, p. 356v.
19. Vgl.b.v.T. Brienen, Th. van der Groe, 305 v., A.W.C, van Dijk 104v, A.D. v.d. Heuvel, DNR VIII jaarg. 131 v.
20. Een verslag over deze kwestie vindt men in Acta Classis Neder-Veluwe, 15 mei 1764, art. 8,51. De kerkeraadsnotulen van Nijkerk uit deze periode ontbreken. In het gemeentearchief Nijkerk bevinden zich echter afschriften van
de desbetreffende kerkeraadsnotulen. Ook worden daar de beroepskostendeclaraties bewaard. Van beide hebben
wij gebruik gemaakt. Vgl. Kerkeboek 1715-1777, Arch. der Kerkvoogdij inv. nr. 3.
21. Eén van de daar genoemde factoren was zijn zwakke stem. Ditzelfde motief keert later in ander verband terug (zie:
bijlage 2).
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Van der Groe nam het beroep veertien dagen in beraad, maar bedankte ,,beleef delijk",
veronderstellende dat nu de rust wel zou terugkeren in Nijkerk22.
Op dit punt bleek hij echter te hebben misgerekend. Ds. Pronk accepteerde de afwijzing
namelijk niet. Ook niet nadat Van der Groe de kerkeraad op 22 februari 1764 een uitvoerig
beargumenteerde herhaling had doen toekomen. Ds. Pronk stuurde de brief ongeopend terug!
Zo bevond Van der Groe zich in een vrij lastige positie. Hij stond immers voor de keuze: Of
gehoor geven aan de wens van ds. Pronk, waarna echter de turbulente sfeer in Nijkerk wellicht
ernstige vormen zou gaan aannemen, óf voet bij stuk houden, maar dan waarschijnlijk tevens
op gespannen voet komen te staan met ds. Pronk die kennelijk ten koste van alles zijn zin wilde
doordrijven. Gezien hoe de zaken er nu voorstonden valt het licht te begrijpen dat Van der Groe
ging uitzien naar het consult van een derde. Deze raadsman vond hij in de eigen classis, en wel
te Utrecht, in de persoon van de hoogleraar Gisbertus Bonnet, die sinds 1761 een leerstoel aan
de theologische faculteit bezette.
Als gevolg van het advies dat Bonnet vervolgens aan Van der Groe gaf, ontving de nijkerkse
kerkeraad wederom afwijzend bericht23, waarin men evenwel zomin als de voorgaande keren
wenste te berusten. Dat het welzijn van de gemeente onder deze interne spanningen danig
kreeg te lijden laat zich aanzien. De twistappel, de geldigheid van het uitgebrachte beroep,
ging een bedreiging voor de eenheid van de gemeente vormen. Inmiddels zorgde men in
Nijkerk ervoor dat Van der Groe op de hoogte bleef. Teneinde hun standpunt toe te lichten
vervoegden zich aan de linschotense pastorie twee afgevaardigden van de bezwaarde partij.
Gealarmeerd schreef Van der Groe Bonnet om advies. De brief is gedateerd 20 maart 1764.
Het werd duidelijk dat ds. Pronk de zaak op de spits wilde drijven. De bezwaarde partij
beriep zich namelijk op de classis Neder-Veluwe, die vergaderde op 15 mei. Tegen verwachting van de bezwaarden echter stelde de classis ds. Pronk in het gelijk. Toch was de laatste
met deze uitspraak eigenlijk weinig gebaat. De classis bepaalde namelijk tevens dat een eens
afgewezen beroep niet mocht worden herhaald! Concreet hield dit in dat de voortgang van de
beroeping van Van der Groe door de classis werd verboden. Met deze tweeërlei uitspraak zal de
classis dus een modus vivendi hebben bedoeld.
Ds. Pronk was er echter de man niet naar om in deze uitspraak te berusten. Hij vatte het plan
op om de zaak te brengen op de Provinciale Synode van Gelderland. Vergezeld van een
ouderling begaf hij zich naar Linschoten om met Van der Groe persoonlijk overleg te plegen.
Maar aangezien deze hem nul op het request gaf had hij zich de moeite waarschijnlijk beter
kunnen besparen. Toch liet hij zijn plan nog niet varen. Hij schreef Van der Groe nog eens om
bezinning. Uit de vrij lange brief waarin Van der Groe hierop het advies van Bonnet in ging
roepen, blijkt dat een definitief besluit hem betrekkelijk moeilijk viel. Niettemin viel de
beslissing tenslotte voor ds. Pronk cum suis negatief uit, ten spijt van zijn respectabele
volharding. De synode behoefde zich derhalve met de kwestie niet in te laten.
Dit alles heeft de imago van de nijkerkse gemeente uiteraard geen voordeel opgeleverd. Dat
werd door haar enige maanden later pijnlijk ervaren, toen een volgend beroep van de in
22. Boekzaal 1763b p. 490; Kerker, not. Linsch. 21 sept. 1763: „...Verklaarde Ds. praeses dat de beroeping te
Nijkerk den 8 uitgebragt na voorgaand beraadt hadde bedankt".
23. Zie bijlage 2.
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kwantitatief opzicht ,,aanzienlijke Gemeente" uitgebracht op ds. J.A. Blank opnieuw werd
afgewezen24. Maar terwijl deze beroepingskwestie in de gemeente Nijkerk veel verwarring
stichtte en dus de gemeente benadeelde, is het Van der Groe heel anders vergaan. Want wij
mogen veronderstellen dat de beroepingskwestie, hoewel enerzijds pijnlijk (zijn naam was er
immers in gemoeid), anderzijds toch ook verrijkend voor hem moet zijn geweest, niet in de
laatste plaats door de hulp van de utrechtse hoogleraar.
Van der Groe's correspondentie met Bonnet over het nijkerks beroepingswerk plaatst ons
inmiddels tevens voor de vraag of de brieven iets meer dan alleen een goede collegiale
verstandhouding tussen twee classisbroeders te zien geven. Hoe stond het bijvoorbeeld met
hun onderlinge affiniteit?
In de eerste plaats valt op dat Van der Groe openhartig aan Bonnet het probleem voorlegt.
Waarom juist aan hem? Wellicht speelde daarbij in geen geringe mate het karakter van de
utrechtse hoogleraar mee. Bonnet was een beminnelijk persoon, die open stond voor mensen in
nood25. Zijn karakter nodigde uit.
Vervolgens was Bonnet een onverdacht orthodox theoloog, vijand van leerstellige compromissen en bestrijder van tendenzen richting de tolerantie. Een latere tijdgenoot zou hem
bewieroken als
,,Rechtzinnig, Schrander, Rein in Woorden, Leer en Handel;
De Roem van 't Stichts Atheen, door God vrucht, Kunde en Wandel;
Vol Yver, Liefde en Trouw, voor Jesus eer en Wet26"
De vereniging van al deze deugden in één persoon heeft Van der Groe ongetwijfeld aangetrokken. Hij durfde hem zijn vertrouwen te schenken. Maar er is meer. Van der Groe nodigt
Bonnet namelijk uit om samen met zijn vrouw op visite te komen. Wij stuiten nu op een
intiemere dimensie in hun relatie, die van het vriendschappelijk sociaal verkeer. Ook Bonnet's
echtgenote, Anna Apollonia Wesseling27, die bekend stond als een vrome, diep-gelovige
vrouw, die er gaarne voor uitkwam, dat zij tot de ,,fijnen" behoorde28, betrekt Van der Groe
erbij. Hij verzoekt tevens haar de groeten van Elisabeth van der Groe over te brengen. Van der
Groe en zijn zus behoorden dus tot de kennissenkring van het echtpaar Bonnet-Wesseling.
Vandaar dat hij tevens Bonnet voorstelt om in de linschotense kerk een preek te komen houden.
In het licht van deze relatie is het begrijpelijk dat Van der Groe afwist van de speciale
belangstelling van Bonnet voor het bijbelboek Prediker. Hij wijst hem op het bestaan van een
handgeschreven commentaar, afkomstig van Albertus Schultens29. Bonnet zou jaren later een
inleiding op dit bijbelboek publiceren. De bouwstoffen voor dat werk ontleende hij onder
andere aan het commentaar waarop Van der Groe hem in zijn brief wijst. Heeft Bonnet Van der
24. Zie Boekzaal 1764b p. 759. Een derde beroep, uitgebracht op ds. Nagel, werd aangenomen.
25. Voorbeelden treft men aan in de contemporaine literatuur: Van Breugel, Veranderingsgronden, p. 49, C.H.
Duitsch, Intreerede,p. 31, M.C. Vos, p. 32v.
26. Onderschrift bij zijn portret in Evangelische schatkamer dl. 2. Voor Bonnet als orthodox theoloog, V.d. End a. w.
25e.v.
27. A. v.d. End, a.w. 10.
28. Md. Zie ook M.C. Vos t.a.p.
29. Het hier bedoelde m.s. moet hetzelfde zijn als wat wordt vermeld in: G. Bonnet, Prediker 40, onder de titel A.
Schultens, Dict. Mss. in Eccl.
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Groe van zijn voornemen in kennis gesteld? Dat is goed mogelijk, aangezien hij in de voorrede
bij bovengenoemd werk zou vermelden ,,reeds te lang (te hebben) gewagt met aan mijne
belofte te voldoen"30. Eer Bonnet deze inleiding zou publiceren hield hij volgens eigen
getuigenis ,,een groot aantal Leerredenen" over de Prediker. Daar zou hij omstreeks deze tijd
een begin mee gemaakt kunnen hebben. Duidelijk is dat de brieven van Van der Groe aan
Bonnet zijn geschreven vanuit een vriendschappelijke verstandhouding.
Het is inmiddels niet onwaarschijnlijk dat deze verstandhouding van vroegere datum dan
Van der Groe's linschotense tijd stamde. Want toen Van der Groe nog student was kon hij
Bonnet verschillende keren in de academiestad ontmoeten. Bonnet voltooide er namelijk in
1753 zijn studie, trad er in 1754 als predikant te Amersfoort in het huwelijk met de bovengenoemde dochter van prof. Petr. Wesseling en was er nadien, als predikant te Rotterdam, ook
thuis. Want in 1758 gaf hij op verzoek een prekenbundel uit van de onlangs overleden
predikant Jac. de Groot31.
Bonnet had trouwens een brede vriendenkring. Hij voerde met theologen uit het hele land
een uitgebreide correspondentie32 en leidde jarenlang leesgezelschappen in Utrecht33. Daarom
had hij tevens een brede actieradius. Dat komt ook naar voren in de brieven van Van der Groe.
Van der Groe vermeldt namelijk zijn onderhoud met de amsterdamse predikant Joh. Boskoop
en beiden spraken daarin kennelijk hun waardering uit voor de utrechtse hoogleraar. Wisten zij
zich geestverwant? Bonnet, Boskoop en Van der Groe waren gedrieën de voetiaanse richting
toegedaan. Bonnet stond vooraan in de strijd om de rechte leer en was dan ook de gunsteling
van vele getrouwen in den lande. Dat deze ijver zijns ondanks op rationalistische leest zou
worden geschoeid34 werd toen nog niet onderkend. Ook de vorige predikant van Linschoten,
ds. Krom35, die als voetiaan naast Van der Groe door Nijkerk was begeerd, zou in dat opzicht
geen geringe overeenkomst met Bonnet gaan vertonen. Zijn orthodoxie stond echter nimmer
ter discussie. En dat verbond hen.
Het is intussen onmiskenbaar dat de kwestie over het nijkerks beroepingswerk de figuur van
Van der Groe als jong predikant van Linschoten helder belicht in zijn populariteit bij het
kerkvolk en in zijn sociale contacten. Uit het beroep naar Nijkerk, waar sedert de jaren '50 het
conventikelleven in ere werd gehouden, blijkt dat hij niet had te klagen over belangstelling bij
het kerkvolk. Uit de beschikbare gegevens was op te maken dat hij het beroep in serieuze
overweging heeft genomen. Dat hij bedankte werd vooral veroorzaakt door de tweespalt die er
in Nijkerk over dit beroep ontstond. Gelet op hetgeen wij over zijn pastoraat te Linschoten nog
te berde zullen brengen zou hij anders in Nijkerk vermoedelijk geen slecht figuur geslagen
hebben.
In zijn contacten met de voetiaansgerichte Bonnet en Boskoop kwam tot uitdrukking dat Van
der Groe het sociaal verkeer met gelijkgezinde collegae zocht en positief waardeerde. Het zou
30. Bonnet a.w., voorrede.
31. Zie, J. de Groot, Leerredenen, voorrede.
Dit werk wordt door A. van den End in de G. Bonnetbibliografie niet vermeld.
32. In de U.B. Utrecht wordt een interessante collectie brieven van en aan Bonnet bewaard.
33. Vgl. P.J. Buijnsters, H. v. Alphen 18 e.v.
34. A. van den End, a.w. 92v.
35. Zie over H.J. Krom, B.W.P.G.N. s.v.
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in verband met zijn visie op de verschillende geestelijke „liggingen" wellicht interessant zijn
geweest als wij waren gestuit op contacten met bijvoorbeeld ds. G. van Schuylenborgh, een
voetiaans piëtist, die als predikant te Tienhoven eveneens tot de classis Utrecht behoorde36.
Conflictsituaties met andersgeoriënteerde collegae bleven Van der Groe overigens bespaard.
Dat zulks niet altijd en overal vanzelfsprekend was blijkt bijvoorbeeld uit het wedervaren van
ds. H.J. Krom die als predikant te Tiel reeds bij zijn komst op weerstanden stuitte wegens zijn
voetiaanse discipline37.
5. Pastoraat te Linschoten
Na het voorgaande interesseert ons natuurlijk ook op welke wijze Van der Groe in de
hervormde gemeente van Linschoten het pastoraat vervulde.
Van der Groe heeft in het kerkeraadsprotocol een nauwkeurig verslag gegeven van het leven
in hervormd Linschoten. Uit deze notulen is af te leiden dat het gemeentewerk in Linschoten in
onderscheid van dat te Wijdenes hem vrij veel hoofdbrekens moet hebben gekost. In deze

2. Het dorp Linschoten (1766)
36. Zie: F.A. van Lieburg, Aletta Vermeer, 98v.
37. BW.P.G.N, t.a.p.
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paragraaf spreken wij met name over zijn herderlijke zorg voor de kerkelijke tucht als
wezenlijk element van het gemeentewerk. Een tuchtkwestie waarmee Van der Groe reeds kort
na zijn komst werd geconfronteerd en die tot het eind van de linschotense periode heeft geduurd
betrof een opvoedingsaangelegenheid38. Van der Groe kreeg te maken met de vrij frequent
voorkomende opvoedingsproblematiek van nakomelingen uit het gemengde huwelijk tussen
een roomse man en een gereformeerde vrouw. De hamvraag, wie het recht van de godsdienstige opvoeding toekwam vormde veelal een spil waarom zo'n huwelijk vrij stroef draaide.
Een plakkaat39 van de overheid bepaalde dat bij een gemengd huwelijk de opvoeding moest
geschieden in de geest van de bevoorrechte kerk. De ouders waren dus van overheidswege
verplicht hun kinderen een gereformeerde opvoeding te (laten) geven. Dat roomse huwelijkspartners hier lang niet altijd blij mee waren valt licht te begrijpen.
Het volgende voorval in Linschoten illustreert dat duidelijk. In een gezin waarvan de vader
rooms en de moeder gereformeerd is, ontstaat om bovengenoemde reden een diep meningsverschil tussen de ouders over de opvoeding van hun jongste. Dit kind was gedoopt in de
gereformeerde kerk en zou nu ook verder zowel het onderwijs in de (uiteraard gereformeerde)
dorpsschool als de catechisatie in de dorpskerk moeten gaan volgen. Vader wil daar echter
pertinent niet van weten. Ook niet als blijkt dat de predikant vastberaden is het recht van de
kerk tot het uiterste te zullen handhaven. Evenmin als hij om zijn houding bijna het hele dorp
tegen zich krijgt. Wel is hij tenslotte nog bereid om bij wijze van compromis inzake het
algemeen onderwijs de zin van de predikant in te willigen en voor wat betreft het godsdienstonderwijs zijn eigen zin te doen, maar daarmee gaat de kerkeraad natuurlijk niet
akkoord. De reactie op dit voorstel maakt duidelijk dat de kerk een ongedeeld recht op de
opvoeding van dit kind kon laten gelden. Daartoe gerechtigde haar immers zowel de doopbelofte van de moeder als het plakkaat van de overheid.
Het begint de kerkeraad duidelijk te worden dat pastorale gesprekken met deze persoon
vruchteloos zijn. Van der Groe zal vergezeld met een ouderling hem nog eenmaal uitvoerig
vermanen, baat ook dat niet, dan zal de hulp van de overheid worden ingeroepen. Dat laatste is
toen inderdaad, ,onder inwagting van Hemelse zegen'' gebeurd. Vóór Van der Groe het echter
zover liet komen had hij zich wél ruim twee jaar tevergeefs vermoeid met tijdrovende
bezoeken, gesprekken en kerkeraadsbesprekingen. Een volharding, die naar zijn eigen getuigenis werd gedreven door de intentie ,,tot bevrijding van sijn gewisse, tot bevordering van 't
tijdelijk en eeuwig heyl van een onnosel wigt en ter voldoening aan d'adres van de Hooge
overigheit op dit stuk gearresteert en aan de kerkenraaden gedemandeert''. Bij zo'n fundamentele aangelegenheid als de godsdienstige opvoeding was (een goed christen was immers een
goed burger!), meende Van der Groe kennelijk consequent naar recht en geweten te moeten
handelen, ook al konden de armen van de kerk daarbij te kort schieten. Hoe schril zou tegen
deze achtergrond straks afsteken een situatie waarin dergelijke overheidsmaatregelen wettelijk
onmogelijk zouden worden, wijl Kerk en Staat dan radicaal waren gescheiden...
Een interessante kijk op het pastoraat van Van der Groe geeft verder ook zijn stellingname
ten opzichte van de sabbatsheiliging en het kermisbezoek. Vooral in kerkeraadsvergaderingen
38. Kerkeraadsnot, 13 dec. 1763, 24 maart, 17 juni, 9 juli, 3 sept., 11 dec. 1765.
39. Van der Groe maakt hiervan melding. Kerkeraadsnot. 24 april 1765. Zie onder.
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waarin de avondmaalstijd wordt vastgesteld komt telkens een ingewortelde afkeer uit bij Van
der Groe jegens sabbatsschending en kermisviering. Deze afkeer was bij Van der Groe dieper
geworteld dan bij de meeste kerkeraadsleden. Typerend is bijvoorbeeld, waar de kerkeraad
niemand wist die krachtens ongerechtigheden in leer of leven van het avondmaal moest worden
geweerd, dat daar ,,de predikant versogt vrijheit en volmacht om in sulk een teder point en
opdat de toorn Gods niet over de gemeynte quame door d'ontheyliging van 't lighaam des
Heeren, te mogen handelen na bevind van saken en sulken te weeren die sig aan openbaare
godloosheden hadden schuldig gemaakt"40. De herderlijke blik reikte zelfs tot in Montfoort
om eventuele kermisgasten op te sporen41. En stellig niet tevergeefs, want ,,omtrent de
laatstgehouden kermis en 't kopen op Gods dag" achtte Van der Groe ,,sig te moeten ernstig
uitlaten en daarover te vermanen"42.
In harmonie met deze situatie is de reactie van Van der Groe op een dergelijk ,,delict",
begaan door een lid van de kerkeraad, die op zondag de kermis voorrang geeft en in
overeenstemming daarmee viert. Het betreft hier het in jaren oudste kerkeraadslid, ouderling
Cornelis van Assum43, die tegen avondmaalstijd gewoonlijk de predikant vergezelt op diens
huisbezoek. In de kerkeraadsvergadering op 26 september 1764 wordt echter door Van der
Groe hiertegen bezwaar gemaakt. Van der Groe geeft te kennen , ,sig bes waart'' te voelen, ,om
met een ouderling die op de laastgehouden kermis niettegenstaande alle waarschouwingen etc.
hadt kunnen goedvinden om zijn huys toe te wijen aan de godloosheit en d'onthey liging van
Gods dag, ja daarin nog bleef voortgaan, tot groote ergernis e t c , om te gaan" (= te gaan
visiteren). Hevig verontwaardigd reageert Van Assum. Tot verschoning voert hij zijn beroep
aan. De kern van de beschuldiging zal dus gericht zijn tegen zondagsarbeid tijdens kermisfestiviteiten, waarin Van Assum als houder van een herberg een deel van zijn broodwinning
had gevonden. De andere kerkeraadsleden zijn dan ook met Van der Groe eenparig van oordeel
dat Van Assum zich heeft bezondigd aan een notoir kwaad, ongeacht zijn excuses. En als Van
Assum aan zijn predikant verwijt dat deze persoonlijke grieven tegen hem heeft, ontzenuwt
Van der Groe dit door hem erop te wijzen dat,, 't hem waarlijk leet was tot die uytstap te hebben
moeten komen. En dat om alle opspraak te vermijden...". Anecdotisch is een alternatief
voorstel van Van Assum om zijn plaats in de kerkeraadsbank te verwisselen voor de schepenbank. Zo zouden de andere kerkeraadsleden gevrijwaard blijven van de verdenking van
medeplichtigheid... Men is hier echter niet op ingegaan. Het resultaat was dat Van Assum na
verloop van enige weken vrijwillig van zijn ambt afstand deed44.
Deze voorvallen uit het kerkelijke leven van Linschoten laten zien hoe Joan Hugo van der
40. Kerker, not. 3 sept. 1764.
41. Kerkeraadsnot. 3 sept. 1765: ,,... ook is ondersoek gedaan of van de Ledematen sig soo hier als te Montfoort op
de laatste kermis hadden misdragen etc. en is aan de pred. en ouderling toegestaan om pro re nata te handelen".
42. Kerker, not. 26 sept. 1764.
43. Ibid. Het desbetreffende gedeelte in de kerkeraadsnotulen is door de opvolger van Van der Groe geschrapt. Zie
noot 44.
44. Kerk.not. Het bleek dermate problematisch om voor de aftredende kerkeraadsleden opvolgers te vinden, dat men
in 1766 besloot de aftredende leden te laten aanblijven. Kerk. not. jan. 1766. Dit gedeelte in de kerkeraadsnotulen
werd kennelijk evenals het onder noot 43 bedoelde, door ds. Cornelis van Dam als opvolger van Van der Groe uit
hoofde van al te openhartige documentatie geschrapt. Onder de laatste notulen van Van der Groe lezen we:
,,Vermits de tegenoverstaande artykel wegens de continuatie van de E. Kerkeraad van dien aart aan ons
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Groe in deze jaren zich van zijn herderlijke taak heeft gekweten. Hier reeds legde hij een
onverzettelijke ijver aan de dag voor de rechte leer en het zedelijk doen en laten van de
gemeente. In zijn zorg voor de heiliging van de rustdag komt zijn voetiaanse georiënteerdheid
duidelijk tot uitdrukking.
6. Beroep en vertrek
De toewijding waarmee Van der Groe zijn ambt vervulde trok aandacht45. Dat impliceerde
voor de linschotense gemeente het risico van een spoedig beroep naar elders, zoals ons reeds uit
het onvergetelijke beroep naar Nijkerk is gebleken. Kon men toen in het kerknieuws vermelden
dat Van der Groe ,,tot groote blijdschap van deeze Gemeente" had bedankt46, anders liep een
volgend beroep af naar de betuwse deelgemeenten Hien en Dodewaard, in de classis Tiel, dat
hem in november 1765 bereikte47. Dit beroep werd door Van der Groe aanvaard48. Zo zouden
zich dus wederom de wegen van Van der Groe en Krom kruisen, nu als collegae binnen
dezelfde classis.
Voor Van der Groe liep een ongetwijfeld boeiende fase van zijn carrière ten einde. Een
nieuwe toekomst wenkte. Begin maart 1766 werd afscheid genomen. Eerst een ,,hartelijk
afscheidt van sijne waarde en gelievde medebroeders" kerkeraad49. Vervolgens een „tederhartig afscheid" van de classis Utrecht, ,,als een waardig lid van dese vergadering"50.
Tenslotte, op 9 maart, het vaarwel van de gemeente, met een preek over de apostolische
geloofsroem: Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. (Fil. 1 vs. 21)51.

45.

46.
47.
48.

49.
50.

51.
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gesamentlijke leden uitmakende de kerkeraad van Linschoten is voorgekomen, dat deselve ter bevordering van
rust en vrede diende gerooyeerd en uitgescrabt te worden Soo is sulks ter onser Presentie en genoegen geschied
gelijk ook den 5 artykel van 26 September 1764".
Zo komt in mei 1764 zijn naam voor op de nominatie van drie te Boskoop i.v.m. de verkiezing ter vervulling van
een vacature. Boekzaal 1764a, 624. Deze nominatie werd opgesteld in aanwezigheid van de vermaarde predikant
van Woubrugge, A. Comrie. Zie: J. Haitsma, Boskoop, 44.
Boekzaal 1763b 507.
Hij stond op het drietal met C. Swaving en W.H. van de Pol. Vgl. Boekzaal 1765b, 664.
Boekzaal 1765b, p. 672.
Kerker, not. 11 dec. 1765: ,,Nadat de vergadering aan 't huis van de predikant met gebeden geopent was, soo
wiert bericht, dat de predikant de beroeping van Hien en Dodewaart onder de Eerw. Classis van Thiel hadde
aangenomen, bedankende de Eerw. Kerkenraadt voor de zonderlinge lievde en agtinge geduurende de tijdt van
beraadt betoont om 't verblijf langduiriger te mogen genieten e t c " .
Kerker, not. 3 maart 1766: ,,De pred. nam hartelijk afscheidt van sijne waarde en veel gelievde medeboeders
onder zegenbede over haare personen, huis en vergadering".
Boekzaal 1766a 345.
Acta Classis Utrecht 5 maart 1766: ,,...De E. Classis (...) heeft niet konnen nalaten den Eerw. Heer van der
Groe, als een waardig lid van dese vergadering, hoewel ongaarne, van Sijn dienst, in de Gemeente van
Linschoten, te ontslaan (...) Waarop D. van der Groe van dese E. Vergadering een tederhartig afscheid genomen
heeft en is Zijn E. door D. Praeses, met hartelijke segenwenschingen, van dese vergadering ontslagen. En sal de
Scriba aan D. van der Groe een loffelijke demissie besorgen".
Vgl. Boekzaal t.a.p.: Arch. NHG, predikantenlijst.

3. De tucht over de levensstijl
Van der Groe en de nadere reformatie van Uien en Dodewaard

1. Omtrent beroep en intrede
Het beroep naar de hervormde gemeente Hien en Dodewaard, dat door Van der Groe in
december 1765 was aanvaard, kon door bijzondere omstandigheden pas na vier maanden tot
zijn intrede leiden. Reden hiervan was dat, toen ds. H.J. Krom de door hem opgestelde
beroepsbrief voorlegde aan de classis Tiel, enkele leden tegen de gevolgde procedure bezwaar
maakten1. Ofschoon hun bezwaren niet van dat gewicht waren, dat de effectuering van het
beroep erdoor werd verhinderd, duurde het tot 20 februari 1766 voordat de deputaten van de
classis het beroep vermochten in te schrijven in de Acta deputatorem classis Tielanae2. Zo zag
de gemeente Hien en Dodewaard pas op 23 maart haar wens vervuld, toen Van der Groe, na
door ds. H. Rutgers uit Ommeren tot zijn gemeente te zijn ingeleid, zijn intreepreek hield. De
preek ging over Psalm 71 : 16: ,,Ick sal henen gaen in de mogentheden des Heeren HEEREN;
ick sal uwe gerechtigheyt vermelden, uwe alleen"3.
Op 15 april nam Van der Groe sessie in het classicale college. Hij begroette er ook zijn
vroegere voorganger te Linschoten, ds. Krom. Zij zouden elkaar de komende jaren meermalen
spreken4. Van der Groe werd door de broeders hartelijk verwelkomd5.
2. De gemeente
Vergeleken met de gemeente waar Van der Groe vandaan kwam had de hervormde gemeente
Hien en Dodewaard een tamelijk uitgestrekte ligging6. Onder haar gebied ressorteerde tevens
de buurtschap Wely. De gemeente bestond in feite uit twee deelgemeenten, die elk de
beschikking hadden over een eigen kerkgebouw. Zowel in Hien als in Dodewaard stond een
kerk.
In sociaal opzicht konden Hien en Dodewaard moeilijk welvarende plaatsen worden genoemd. De Waal, waarvan de dorpen slechts door een dijk waren gescheiden, heeft de
inwoners meermalen pijnlijk verrast met overstromingen. Dit betekende voor de bevolking die
grotendeels uit landarbeiders bestond, elke keer een schadepost aan gewas, vee en landerijen.
1. Kerkeraadsnotulen der Nederlandse Hervormde Gemeente Hien-Dodewaard (voortaan afgekort als Kerk. not.), 26
nov. 1765, alwaar de voorletters van de opsteller abusievelijk zijn verwisseld als J.H. Krom, Acta Classis Tiel, 19
dec. 1765: De bezwaren, afkomstig van de kerkeraden van Yzendoorn en Echteld, hadden eveneens betrekking op
een gelijktijdig beroep uitgebracht door de gemeente Ochten op ds. A. Ham. De kerkeraad van Yzendoorn trok zijn
bezwaren spoedig in. Acta Classis Tiel, 2 febr. 1766.
2. Acta deputatorem classis Tielanae 1745-1777, 20 febr. 1766.
3. Predikantenlijst (door Van der Groe van aantekeningen voorzien); Boekzaal 1766a, 468. Van der Groe's
voorganger was de latere hoogleraar Petr. Abresch.
4. Zo bezocht ds .Krom als kerkvisitator de kerkeraad van Hien en Dodewaard: Kerk. not., 12 juli 1769 (art. 1).
5. Acta Classis Tiel, 15 april 1766.
6. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek 3 , 5 .
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Elke overstroming sleepte een economische ramp met zich mee. Het aantal armen was dan
ook, met name in de jaren die Van der Groe hier doorbracht, niet gering. Het percentage
dergenen die tot de bedelstaf waren vervallen schijnt zelfs vrij hoog te zijn geweest. Deze
indruk wordt althans gewekt door het feit dat de kerkeraad spoedig na Van der Groe's intrede
de klacht uitte dat ,,zeer veele landlopers steeds 't huis van den predikant moejelijk vallen en
niettegenstaande zij aldaar 't hare ontfangen egter nog bij den regeerende Diacon komen''. Als
tegenmaatregel werd besloten om aan bedelaars die bij de predikant aanklopten in plaats van
een aalmoes een verwijsbriefje voor de diaconie te verstrekken7. Op deze wijze kon de
kerkeraad het bedelen door diaconiearmen in het vervolg bestrijden8.
Interessant is ook dat wij via de kerkeraadsnotulen inzicht ontvangen in de getalssterkte van
de hervormde gemeente ten opzichte van andere kerkgenootschappen voorzover in Hien en
Dodewaard vertegenwoordigd. Van der Groe stelde namelijk vanaf 1767 jaarlijks een statistiek
op, die een overzicht bevatte van de totale plaatselijke bevolking, ingedeeld naar kerkgenootschap9. Aanleiding gaf in de eerste plaats de aanwezigheid van roomsen, waarop de kerkeraad,
bevreesd voor assimilatie door gereformeerden, extra alert meende te moeten zijn10. In het
vervolg zullen wij opmerken dat deze waakzaamheid niet altijd ongegrond was.
Blijkens de tabel over het jaar 1769, die als de meest overzichtelijke kan gelden werd de
bevolking in dat jaar begroot op 893 zielen. Hiervan waren er 783 gereformeerd, 110 rooms, en
1 joods. Ingedeeld naar huishoudens bestond de bevolking in dat jaar uit 164 gereformeerde en
21 roomse gezinnen, en 1 joods gezin11. Dit aantal bleef gedurende de vier jaren van Van der
Groe's verblijf vrijwel gelijk12. Deze gegevens laten zien dat de gereformeerden numeriek
ruimschoots in de meerderheid waren. Bovendien kon de kerkeraad bij zijn afkeer van het
paapse geloof zonodig de invloed van ambtman Jan Vygh (1697-1772), die eveneens gereformeerd was, inroepen13. Deze ambtman vertegenwoordigde namelijk het burgerlijk gezag in de
regio. Dit alles tekent duidelijk de meerderheidspositie van de gereformeerden in Hien en
Dodewaard.
De scherpe sociale controle die de kerkeraad middels deze jaarlijkse volkstelling kon
uitoefenen hing mogelijk tevens samen met de constatering dat een vrij groot percentage der
gereformeerden ter onderkenning van roomse dwalingen onbekwaam moest worden geacht.
7. Kerk. not., 18 april 1766 (art. 5).
8. B.v. Kerk. not., 12 juli 1769 (art. 1): ,,Klagte ingebragt zynde dat Claas Verburg gealimenteert wordende van
onse Diaconie, sig ophielt met bedelen langs de deuren in andere dorpen, grootelyx tot ontstigting en onteering
van desselfs uitdeelderen, soo is de predikant versogt hem hierover te vermanen en aan te seggen dat soo sulx
wederom gebeurt, van syn alimentatie sal verstoten zyn."
9. Kerk. not., 22 sept. 1767 (art. 7):,, 't getal der Ledematen en van andere gezintheden, derselver aan of afnemen en
middelen tot stuiting van de Roomsche godsdienst: dit was nog onbekent."; Kerk. not., 11 jan. 1768 (art. 7):
,,Staat der gemeynte. Sal soo veel doenlyk op 't eynde van eiken jaar worden opgenomen, gelyk over den jare
1767 geschiedt was, en geinsereert word."
10. Zie hiervoor, noot 9. Vgl. ook p. 32v.
11. Kerk, not., 5/6 dec. 1769.
12. In 1767 waren er van de huishoudens respectievelijk 154 gereformeerd, 15 rooms en 1 joods; in 1768: 157
gereformeerd, 17 rooms en 1 joods.
13. Zie over J. Vygh: Nieuw Nederland Biografisch Woordenboek 9, 1264v. Over de hoedanigheid van de Ambtman:
J.A. Nijhoff, De ambtman.
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Zo rapporteerde Van der Groe in de kerkeraadsvergadering op 10 juli 1766, over het huisbezoek dat hij met een ouderling had afgelegd, dat zij weliswaar
,,veele reden hadden om sig met blyde dankzeggingen over 't goede en de goede
beloften in beantwoording van de vermaningen tot den Heere hadden te begeven, dan dat
ook tegelyk zig met innige smerte beklagen moesten over de onwetentheit van een zeer
groot aantal van menschen"14.
De kerkeraad kon deze onkunde op onderscheiden wijze bestrijden en daarmee de weerbaarheid der gemeente versterken. Ten eerste uiteraard via de prediking, 's Zondags waren er drie
kerkdiensten; de catechismuspreek werd gehouden in de avonddienst. Op werkdagen werden
in de winter vijf en in de zomer vier catechisatieavonden voor gemeenteleden gehouden15.
Bovendien was er in de kerk elke week op vrijdagavond een uur voor gebed en bezinning: het
, ,biduur''. De jeugd der gemeente ontving wekelijks catechese en de ouderen kregen vóór de
avondmaalsviering kerkeraadsleden op visite.
Drie aspecten van het gemeenteleven in Hien-Dodewaard kwamen dus al naar voren: zorg
voor de armen, waakzaamheid tegen roomse invloeden en bestrijding van de onkunde.
Het laatsgenoemde aspect hing nauw samen met de twee eerstgenoemden. De bestrijding
van de onkunde kan dan ook integraal worden betrokken binnen de nu volgende bespreking van
de armenzorg en de onvermijdelijke confrontatie met de roomsen.
a. De armenzorg
Armoede was in de achttiende eeuw bijna even moeilijk te onderdrukken als de sociale
tegenstellingen zich onder de wisselende economische omstandigheden gemakkelijk lieten
verscherpen16. Behoeftige personen konden voor bijstand een beroep doen op de plaatselijke
armenzorg, van ouds de ,,Heilige Geest" genaamd, of, als zij behoorden tot de gereformeerde
kerk, op de diakonie. Zo berustte de zorg voor de materiële noden der gereformeerde armen in
Hien en Dode waard bij de diakonie. Het behoeft nauwelijks te worden gezegd dat de kerk
hierdoor vooral op deze groep een stevige greep had. Dat kan ook met voorbeelden uit het
diakonaal beleid in Hien en Dodewaard worden geïllustreerd.
Armen genoten naast een wekelijkse uitkering17 tweemaal per jaar een periodieke kledingverschaffing en jaarlijks een brandstofvoorziening. Zomerkleding ontvingen zij in mei en
winterkleding, turf en essehout in november18. In 1769 ging de kerkeraad er uit bezuinigingsoverwegingen toe over kleding uniform in ,,'t effen bruin" te verstrekken. Hij nodigde de
gealimenteerden uit ter vergadering en deelde hen, ,,die een voor een binnengekomen zijn",
het besluit mee19. Speciaal op eerste Kerstdag werd de gemeente middels een collecte
opgewekt tot milddadigheid jegens de behoeftige lidmaten. Op deze feestelijke datum voorzag

14. Kerk. not., 10 juli 1766 (art.4).
15. Deze samenkomsten werden in 1769 's winters door 150 a 200 en 's zomers door ca. 100 personen bijgewoond.
Kerk. not., 5 dec. 1769 (art. 7).
16. Zie: Jan en Annie Romein, De lage landen bij de zee4 3, 7v.
17. B.v. Kerk. not., 29 jan. 1770.
18. Kerk. not., 18 sept. 1769, 16 jan. 1770.
19. Kerk. not., 24 sept. 1769.
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3. De kerk van Dodewaard (ca. 1780)
de diakonie hen tevens van kerstbrood, boekjes en bijbeltjes20.
Bovendien droeg de kerkeraad zorg voor het uitbesteden van kinderen. Ouders die om
financiële redenen niet in staat waren een soms talrijk kroost te onderhouden, konden via de
diakonie eventueel een of meer kinderen bij een adoptiegezin onderbrengen, waar zij zo
mogelijk tevens te werk werden gesteld. Op die manier kwamen deze kinderen onder curatele
van de diakonie te staan. Dit kwam onder meer uit in een financiële bijdrage die de kerk aan
adoptieouders leverde. Er waren relatief weinig ouders die omwille van hun materiële problemen hun kinderen zo wilden afstaan. Het aantal diakoniekinderen liep dan ook gedurende
deze jaren niet veel hoger op dan zestien21.
In een enkel geval trachtte een kind door eenvoudig te vluchten onder de voogdij van
adoptieouders en diakonie uit te komen22. Niettegenstaande de kerkeraad, na vergeefse

20. Kerk. not., 13 dec. 1768 (art. 19), 21 juni 1769 (art. 19).
21. Kerk. not., 6 maart 1770.
22. Kerk. not., 6 juni 1768, 1 juli 1768.
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pogingen tot opsporing, had besloten de zaak als hopeloos op te geven23 kon hij na enkele
maanden vaststellen dat de vluchteling onder zijn vleugels was teruggekeerd.24
De kerkeraad kon vanzelfsprekend op de van hem afhankelijke gealimenteerden verhoudingsgewijs een vrij scherpe controle uitoefenen en bij ongewenst gedrag zonodig strenge
maatregelen nemen. Beantwoordde de levensstijl van een gealimenteerd gemeentelid niet aan
de normen, dan kon worden gedreigd met vermindering of zelfs met inhouding van de
alimentatie25. Dit laatste overkwam een jongedame, wegens haar verkering met een roomse
soldaat26. Ook kon met dit middel de onkunde worden bestreden. Een moeder die naliet haar
kinderen naar school en catechisatie te zenden, werd bedreigd met inhouding van het weekgeld
dat zij genoot27.
In het volgende voorbeeld komt deze spanning tussen diakonaat en discipline duidelijk naar
voren. Een gemeentelid, die met armoede kampte, had zich verplicht tot verzorging van zijn
bejaarde vader en verzocht nu, wegens onvermogen, de kerkeraad om financiële bijstand. Het
schrijnende was echter, dat zijn vrouw onder de zorgwekkende toestand in hooglopende ruzie
met haar schoonvader leefde, omdat zij hem beschouwde als een gevaarlijke concurrent van de
huishoudbeurs. Ofschoon de kerkeraad voor haar motieven geen onbegrip toonde, laakte hij
haar gedrag als zijnde in strijd met het vijfde gebod. De kerkeraad maakte dan ook in
ondubbelzinnige termen, niettegenstaande het verzoek werd ingewilligd, bij monde van
praeses Van der Groe de restrictie
,,dat de E. kerkenraat geen magt hadde om hem (...) en deszelfs vrouw te ontslaan van
haarlieder kinderlyke pligt in 't 5de gebodt geboden, nog van syne belofte plegtiglyk
gedaan (...) maar veeleer sig verpligt agtede om henlieden dit serieuselyk alsnog onder
't oog te brengen en 't goddelyk oordeel dat over alle zulke onnatuurlyke en Hemeltergende bedryven gaan zoude, op 't herte te leggen tot haarlieder verantwoording"28.
Alhoewel in Hien en Dodewaard de diakonale hulpverlening zoals gezegd slechts de lidmaten
der gereformeerde kerk betrof, maakte de kerkeraad op deze regel één uitzondering. Deze
uitzondering werd gemaakt bij het verhuren van de zogenaamde ,,diaconiehuisjes", woningen
die als kerkgoederen onder beheer van de kerkeraad stonden en aan de armen der gemeente
werden verhuurd. Verhuur aan roomsen werd evenwel als taboe beschouwd. Geen bezwaren
bleek de kerkeraad te hebben toen in 1768 de jood Israël verzocht zijn intrek in een schuur te
mogen nemen. Deze schuur moest dan wel worden omgebouwd. De kerkeraad verhuurde de
schuur tegen een huursom van ƒ9,- per jaar, bij welk bedrag een verbouwing, die , ,op de minst
kostbare wijze" moest geschieden, was inbegrepen29. Dat de kerkeraad wel aan deze jood
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kerk. not., 6 juni 1768.
Kerk. not., 13 dec. 1768.
B.v. Kerk. not., 13 dec. 1768 (art. 22).
Kerk. not., 20 nov. 1767.
Kerk. not., 28 juli 1769 (art. 1).
Kerk. not., 22 juli 1766.
Kerk. not., 22, 29 jan., 19 maart 1768. De staat waarin de woning verkeerde liet ondanks de verbouwing
kennelijk veel te wensen over. Want spoedig klaagde de bewoner wegens hinder van rook en daarna over het
gemis van een zolder. Op het eerste reageerde de kerkeraad positief, op het laatste niet. Kerk. not., 29 april, 22 juli
1768.
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maar niet aan de roomsen een diakoniewoning wilde verhuren, wijst erop dat men de
aanwezigheid van de eerste in onderscheid van de laatsten voor het behoud van het gereformeerde geloof als ongevaarlijk beschouwde.
b. De roomsen
Niet zonder reden was de gereformeerde kerkeraad van Hien en Dodewaard zo huiverig voor
roomse invloeden. Want alhoewel het aantal roomsgezinden verhoudingsgewijs in de minderheid was, konden ontmoetingen met gereformeerden in het dorpsverkeer moeilijk uitblijven en
was de communicatie over en weer vrijwel onvermijdelijk. Bezinning op het vraagpunt hoe
zoveel mogelijk het sympathiseren met het roomse bevolkingsdeel tegen te gaan, was dan ook
een kerkeraadsaangelegenheid die onder het agendapunt, ,Paapsche stoutigheden'' regelmatig
aan de orde werd gesteld. Van der Groe las gewoonlijk bij die besprekingen voor uit het door
hem graag gebruikte handboek van Joh. Smetius30: Synodale ordinantien ende resolutien tot
nut, dienst en gerief der Kercken onder de Chr. Synodus van 't Hertogdom Gelre en
Graafschap Zutphen gehoorende31. Alle goede zorgen ten spijt, kon de kerkeraad toch niet
altijd beletten dat irenische naturen het onderling verkeer iets milder waardeerden dan hij en in
enkele gevallen hieraan uiting gaven door met de andere partij een warme vriendschap of zelfs
een huwelijk te sluiten. De kerkeraad heeft hiermee heel wat te stellen gehad. Vooral bij
gemengde huwelijken rezen soms, al dan niet spoedig na de huwelijkssluiting, grote problemen over kerkbezoek en opvoeding. Zoals in het geval van een kerkelijk verschillend
echtpaar, waarvan de man de doop verzocht voor zijn kleinkind, omdat zijn dochter als
ongehuwde moeder in het kraambed was gestorven32. Het echtpaar, althans de grootvader die
gereformeerd was, benodigde als armlastige voogden alimentatie voor het kind, maar daarvoor
diende het in de gereformeerde kerk ten doop gehouden. Gezien 's mans onkunde, twijfelde de
kerkeraad echter sterk aan zijn competentie om aan de doopbeloften te voldoen en stelde
daarom als voorwaarde dat hij eerst bij Van der Groe geloofsonderricht zou volgen. En dit, zo
luiden de kerkeraadsnotulen van 25 april 1766, ,,heeft ook eijndelijk de predikant op zig
genomen om voornoemde ellendige man eenig denkbeelt te geven van de voornaamste stukken
der christelijke godsdienst, eer de H. Doop bedient wordt"33. Niettegenstaande dit besluit is
het kind een week later al gedoopt34.
Dat de kerkeraad daarmee in naïef optimisme handelde en zodoende wat al te prematuur de
doop liet bedienen, bemerkte hij toen het te laat was. Grootvader kreeg namelijk, waarschijnlijk onder invloed van zijn roomse vrouw, al snel spijt van zijn belofte. Het resultaat was dat de
kerkeraad, na drie jaar vergeefse moeite te hebben gespendeerd om grootvader tot privécatechisatie te bewegen, bericht van zijn overgang naar de roomse kerk ontving35. In een, blijkens
het verslag, breedvoerige bespreking besloot de kerkeraad nu, in de overtuiging daartoe van
30. Joh. Smetius (1636-1704) was predikant te Nijmegen. NNBW 5, 756v. J. van der Haar, Schatkamer, 434.
31. Kerk.not.,21 sept., 13dec, 1768, 18sept.,5/6dec. 1769. Van der Groe bezat de editie van 1699; Catal., 22 (no.
41).
32. Kerk. not., 18 april 1766.
33. Kerk. not., 25 april 1766.
34. Kerk. not., 5 mei 1766.
35. Kerk. not., 16 mei 1766, 21 juni 1769.
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overheidswege verplicht en gerechtigd te zijn, het kind een gereformeerde opvoeding te geven
door het onder curatele te stellen. Dat Van der Groe echter betwijfelde of de kerkeraad daarin
zou slagen, kan men afleiden uit zijn onheilspellende woorden:
,,En terwyl alle pogingen zonder den Goddelyke zegen vrugteloos zyn en er alle reden
van bekommernisse is, dat ook dit kind als in onegt gewonnen regtveerdiglyk zoude
worden overgelaten aan de afgodery en gevolgelyke ondergang der ziele en alzoo de
misdaet van myneedigheit des grootvaders in dezen gepleegt en de onreyne en ongoddelyke wandel der reeds weggerukte moeder, zouden worden t'huis gezogt op 't kind
etc. soo sal men 't aangezigte Gods vyeriglyk bidden om syne Genade als in dezen etc.".
Deze scepsis bleek niet ongegrond. Het echtpaar wist zich tegenover eventuele maatregelen
betrekkelijk onkwetsbaar op te stellen door de financiële lasten van hun huishouding met twee
inwonende gelijkgezinde echtelieden te delen, die tevens de opvoeding van het kind voor hun
rekening namen. Dit betekende voor de kerkeraad uiteraard een bijzonder pijnlijke verrassing,
niet in de laatste plaats voor Van der Groe, temeer daar volgens de jongste berichten deze
opvoeders , ,bekent staan van een seer slegte wandel te zyn36. Ofschoon de kerkeraad nu wel tot
het inzicht moest komen dat verdere pogingen weinig kans op succes zouden hebben, besloot
hij nog één middel te beproeven. De ambtman werd te hulp geroepen, teneinde het kind voor
een gereformeerde opvoeding op te eisen en desnoods middels een boete af te dwingen. Het
slot van de tragedie stelde althans in dit geval de onmacht van de gereformeerde kerk, ondanks
de bijstand van de justitie, in het licht van de volharding van de roomse opvoeders. Tegen de
tijd dat Van der Groe Hien en Dodewaard ging verlaten, moest de kerkeraad concluderen min
of meer de nederlaag te hebben geleden. Het definitieve slot behelsde namelijk grootvaders
mededeling ,,dat 't voorsz. kindt als 't tot jaaren gekomen was, konde kiesen welke religie 't
begeerde"37.
Dat Van der Groe de handen vol moet hebben gehad met het bestrijden van de roomse
minderheid wordt extra onderstreept door een aan het vorige incident parallel lopende problematiek, die merkwaardig genoeg insgelijks in de kerkeraadsvergadering op 25 april 1766
ontstond. De kerkeraad werd geconfronteerd met een tweede hoofdbrekende kwestie die
eveneens verband hield met een gemengd huwelijk.
Een gemeentelid, wiens aanzien bij de kerkeraad even laag stond genoteerd om zijn huwelijk
met een roomse vrouw als om de lage frequentie van zijn kerkbezoek, diende op bovengenoemde datum een aanvraag om alimentatie in. Dit verzoek meende de kerkeraad niet
zonder meer te moeten inwilligen. Nog afgezien van zijn slechte reputatie als kerkganger gaf
hiertoe speciale aanleiding de overweging dat beide dochters die uit dit huwelijk waren
geboren in de roomse kerk waren gedoopt, hetgeen, zoals wij al eerder opmerkten, in strijd was
met de aanspraak die door de publieke kerk op kinderen uit gemengde huwelijken werd
gemaakt. De kerkeraad stelde in de eerstvolgende vergadering de eis dat de oudste dochter haar
dienstverband dat zij had met een roomse werkgever in Hemmen, in Over-Betuwe dus, zou
verbreken en in dienst zou treden bij een gereformeerde werkgever38. Bedoeling was vanzelf36. Kerk. not., 18 sept. 1769 (art. 6).
37. Kerk. not., 27 april 1770 (art. 4).
38. Kerk. not., 5 mei 1766.
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sprekend om haar zo te winnen voor de gereformeerde kerk. De poging dit doel via haar vader
te bereiken faalde. Met nietsontziende ijver heeft de kerkeraad vervolgens driejaar lang eerst
de Hemmense predikant ds. H. Wieze, daarna de ambtman en tenslotte de mombair van het
Hof van Tiel ingeschakeld. Het gehoopte succes bleef echter, zelfs ondanks het justitieel gezag
van het Hof van Tiel uit, zodat de invloed van het Hof heel duidelijk binnen het eigen gebied,
Neder-Betuwe, bleek te zijn beperkt39. Nu stelde de kerkeraad alles in het werk om de jongste
dochter, die in het ouderlijk huis woonde, te bemachtigen40. Daartoe werd in nauwe samenwerking met de ambtman het gezin onder druk gezet. Maar terwijl de heer des huizes zijn
kerkelijk onverschillige houding getrouw bleef, bood de vrouw des huizes zo'n felle wederstand dat de kerkeraad het ook hiertegen moest afleggen.
Gezien deze uitputtende en vruchteloze pogingen, verwondert het niet dat het antipapisme
van de kerkeraad eerder toe- dan afnam. Toen dan ook een gemeentelid, overigens te goeder
trouw, een roomse dienstbode in dienst nam, kreeg hij al snel bezoek van Van der Groe,
teneinde hem ,,daarover ernstiglyk te onderhouden en de gevaren daaruit soo voor hem als
syne onnosele kinderen voort kunnende komen, voor te dragen41". Anderzijds, gelet op de
hiervoor genoemde inspanningen inzake de omstreden oudste spruit uit het gemengde huwelijk, moet deze handeling zo niet tegenstrijdig dan toch op z'n minst wel merkwaardig worden
genoemd. Hoe het zij, in dit geval had het vermaan succes: na enkele maanden kon aan de
kerkeraad worden gerapporteerd dat de dienstbode was ontslagen. ,,Waarover de vergadering
verblydt was" 42 , zo notuleerde Van der Groe. Begrijpelijk is nu ook, dat de weerzin der
kerkeraad jegens de roomsen hen definitief uitsloot van het betrekken van diakoniehuisjes.
Slechts uit de tweede hand konden zij zich, bij hoge uitzondering, door aankoop in deze relatief
goedkope huisjes onderdak verschaffen. Eenmaal vond ik hiervan melding gemaakt, namelijk
in 1768 toen een gemeentelid een voormalig diakoniehuisje aan roomsen overdeed. Dat de
kerkeraad hem dit kwalijk nam behoeft nauwelijks te worden gezegd. Het verlenen van
huisvesting aan roomsen diende volgens het verslag nergens minder toe dan om ,,soo de
Christelyke intentien des kerkeraads, die sig verpligt vindt om soo veel mogelyk uit haar
midden te weeren afgodendienaars en losbandige menschen enz., te dwarsbomen"43. De
kerkeraad besloot naar aanleiding van het incident voortaan de verkoop van diakoniehuisjes te
beperken tot een minimum ,,ten eynde drinkhuisen en andere ongodsdienstige Huisen soo wel
als Paapsche verspieders en smaders van ons en van den godsdienst verbannen te erlangen".
Een enkele maanden later herhaalde bevestiging van dit besluit werd door Van der Groe op
ondubbelzinnig krasse wijze als volgt gemotiveerd:
, ,Opdat geen nestelplaatsen van Godloosheit soo voor andere als voor Roomsche in casu
van verkoop zouden zyn" 44 .

39. Kerk. not., 21 juni 1769 (art. 6).
40. Naar uit een daartoe ingesteld onderzoek bleek, was zij gedoopt in de roomse kerk te Cleef. Kerk. not., 6 april
1770.
41. Kerk. not., 13 dec. 1768 (art. 17).
42. Kerk. not., 21 juni 1769 (art. 17).
43. Kerk. not., 4 april 1768 (art. 2).
44. Kerk. not., 13 dec. 1768 (art. 20).
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Gezien het frustrerende resultaat van de antipapistische veldtochten is een uitlating als deze
stellig niet onverklaarbaar.
c. Kuisheid en zondagsrust
Kon hierboven worden geconstateerd dat de kerkeraad een scherp oog had voor gehoorzaamheid aan de rechte leer, dan interesseert ons nu ook zijn waardering van de levenswandel.
Als in de kerkeraadsnotulen de levenswandel ter sprake komt, betreft dat meestal censuurgevallen. Het historisch beeld dat zo wordt verkregen kan dan ook moeilijk in strikte zin volledig
worden geacht, immers slechts de negatieve kant van de handel en wandel vertoont zich aan
onze waarneming. Inmiddels is het wel mogelijk om met deze gegevens ons een voorstelling te
vormen van de gedragingen die volgens het oordeel van de kerkeraad als zonden dienden te
worden bestreden.
Ongerechtigheden waarvan in de kerkeraadsnotulen uit de onderhavige periode betrekkelijk
weinig melding wordt gemaakt zijn zonden tegen het zevende gebod, zoals overspel en
hoererij. Deze spaarzame aantekeningen bevatten echter een duidelijke aanwijzing dat hij of zij
die wegens dergelijke zonden door de censuur werd getroffen een flinke deuk in eigen prestige
kreeg te betreuren. De publieke bestraffing vanaf de kansel, die de zondaar ten aanschouwen
van de gemeente moest aanhoren, was namelijk zo getoonzet dat anderen erdoor werden
gewaarschuwd. Het mes sneed dus aan twee kanten, maar de scherpte ervan ondervond in de
eerste plaats de zondaar onder de kansel. Eens kwam het voor dat een ongehuwde moeder om
die reden uitweek naar Wageningen. Toen de grootmoeder verzocht in haar plaats het kind ten
doop te mogen houden, nam de kerkeraad het volgende besluit:
,,(1) om 't kind den doop toe te dienen, op den 6 Augustus 's avonds na de catechisatie,
(2) dat de Grootmoeder sig sal verbinden en plegtiglyk beloven 't geen des moeders pligt
ware (3) dat eer den H. Doop bedient wort aan de gemeynte hiervan kennisse zal
gegeven worden, de absente Moeder in haare Godloose handel schoon gedekt met 't
bewindsel van beschaamtheit etc. sal worden bestraft en eyndelyk berigt dat sulx alles
sonder consequentie zy, met by ge voegde vermaning aan de ouders en de jeugd etc.' '45.
Zeer alert moet de kerkeraad zijn geweest op het onderhouden van de zondag als rustdag. Als
de zondagsheiliging in de vergadering ter sprake kwam las Van der Groe gewoonlijk het
hoofdstuk over de ontheiliging van Gods naam en dag uit het al meer genoemde handboek van
Joh. Smetius46. Op zondag diende volgens de Heidelbergse Catechismus te worden gerust en
de kerkelijke samenkomst van de gemeente te worden bijgewoond, teneinde Gods Woord te
horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere in het openbaar aan te roepen en aan de
armen christelijke handreiking te doen47. Hiermee is tevens het standpunt van de kerkeraad
verwoord. Gemeenteleden die een andere opvatting over de praktische invulling van de zondag
erop na bleken te houden liepen daardoor het risico te worden gecensureerd. Zo bestreed de
kerkeraad het drijven van handel en het doen van inkopen tijdens de rustdag48. En kwamen er
45.
46.
47.
48.

Kerk. not., 14, 21, 28 juli 1769.
Kerk. not., 6 juni (art. 5), 21 sept., 13 dec. 1768, maart, 21 juni, 5/6 dec. 1769.
Heidelbergse Catechismus, zondag 38.
Kerk. not., 21 dec. 1767.
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klachten over gemeenteleden die , ,op den Dag des Heeren uit ryden gegaan waren'' of,,onder
kerktyd by eikanderen kwamen ter visite", dan werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld49.
Iemand die op zondag met de aak naar Nijmegen reisde diende zich van het avondmaal te
onthouden totdat hij overtuigende proeven van zijn bekering had geleverd50. De toegang tot de
verbondstaf el werd echter pas ontsloten nadat „men 't gewigt des Heiligen Avondmaals op
voorszeide persoons gemoed zeer ernstiglyk soude aandringen". Zondagsarbeid, zoals het
binnenhalen van het hooi, werd ten strengste afgekeurd. Kwam dit de kerkeraad ter ore, dan
schroomde Van der Groe niet de ambtman om maatregelen daartegen te verzoeken51.
Kerkverzuim was ook de aanleiding die na vele vermaningen de onfortuinlijke barones
Antonetta Margaretha van Raas veld onder de censuur bracht, ongeacht haar excuses wegens
,,deels de slegtheid van de weg, swakheit des lighaams en ouderdom, deels de Ellende waarin
sig haren man door een Hoogst te eerbiedene oordeel des Heeren was ingedompelt"52. Het
laatstgenoemde motief, de ellende van haar echtgenoot, de exroomse baron Hakvoord die
ernstig ziek was, hoe aannemelijk op zich ook aangevoerd, kon de kerkeraad namelijk even
moeilijk als het eerstgenoemde motief rijmen met de constatering dat zij wel in staat was reizen
te ondernemen en in de herberg bij de afslag van goederen aanwezig te zijn. Van der Groe
deelde daarom vanaf de kansel aan de gemeente mee dat de barones
, ,sig schuldig maakte aan een openbare veragting van Gods woordt en van Syne Heylige
Sacramenten, ontheyligende Gods dag en die Heylige naam die over haar was aangeroepen en verzakende hetgeen plegtig by haren doop en belydenis gesworen was".
Aanhoudend vermaan resulteerde gedurende enige maanden in een eenmalige kerkgang per
zondag53. Daarna liet de barones, nu onder voorwendsel van het winterseizoen, haar zetel in de
kerk weer leeg54. Inmiddels ontdekte de kerkeraad niet zonder verwondering dat het adellijk
huis regelmatig bezoek ontving van roomsen en zelfs een pastoor werd er gesignaleerd. Deze
ontdekking bracht het echtpaar in verdenking van roomse sympathieën en deed het vermoeden
rijzen dat de baron begeerde te sterven in het roomse geloof zijner vaderen. De waarschuwingen en vermaningen die volgden, duurden tot vlak voor het vertrek van Van der Groe.
Toen ontving de kerkeraad bericht dat de baron was overleden55. De vermaningen bleven
zonder het gewenste resultaat.
Kerkverzuim ging tot grote ergernis van de kerkeraad niet zelden gepaard met kermisbezoek. Kermissen werden onder Hien en Dodewaard ook op zondag gehouden. In dit opzicht
onderscheidden deze dorpen zich op ongunstige wijze van de andere gemeenten in NederBetuwe.
Kermisfestiviteiten behoorden tot de volksvermaken die regelrecht uit de roomse middel-

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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not.,
not.,
not.,
not.,
not.,
not.,
not.,

6 juni 1768 (art. 5).
13 april 1767 (art. 7).
22 sept. 1767.
19 maart 1768 (art. 17).
6 juni, 21 sept. 1768.
13 dec. 1768.
6 april 1770.

eeuwen stamden56 en nog altijd door het volk, niet in de laatste plaats door het roomsgezinde
volksdeel, werden gevierd. Uit de kerkeraadsnotulen blijkt dat in Hien en Dodewaard de
kermis werd georganiseerd door roomsen. „Tot ontheyliging van Gods Dag" organiseerden
zij op zondag 9 juli 1767 een kermis in Wely, hetgeen zij, naar de kerkeraad vernam,
voorhadden spoedig te herhalen57. Hiertegen ingeroepen maatregelen van de ambtman mochten niet meer baten, aangezien deze pas ging beboeten nadat het kwaad reeds was herhaald58.
Toen in juli 1769 de organisatoren wederom zich opmaakten tot het vieren van de zondagse
kermis, ging Van der Groe vergezelschapt door een ouderling in eigen persoon hen ernstig
vermanen. Desalniettemin ging het feest onverstoord door en terwijl Van der Groe de
gemeente stichtte volgens de gereformeerde leer dansten er in Wely gemeenteleden op de
melodie van de kermisfiool59. Een zondag of wat later ging men zelfs kermisvieren tijdens een
avondmaalsbediening60. Nu was de maat vol! Van der Groe maakte de zaak zowel bij de
ambtman als bij de classis aanhangig61. Zoals uit de volgende passage uit de notulen van de
classis kan blijken, getuigde haar reactie op Van der Groe's klachten van onverholen deelneming in de omstandigheden:
, ,Zoo bedroevt zig egter de E. Classis zeer over de zomtyds zoo vergaande ontheiliging
van 's Heeren dag, en andere roepende zonden, en vreest, dat den Regtvaerdigen Opper
Heer dat eindelijk ten strengsten met billyke strafoeffeningen zal komen bezoeken; en
wenscht dies wegens hartelijk dat alle overheden, Leeraars en Leedemaaten elk in het
zijne, kragtig mogen yveren, dat deeze Hemeltergende zonden gestuit, 's Lands heilzaame Placaaten gehandhaaft, de Eer van God bevordert, en de Zegeningen des
Allerhoogsten bevestigt mogen worden!"62.
Gecommiteerden van de classis Tiel die anderhalve week later aan de provinciale synode van
Gelderland verslag gingen uitbrengen, konden daar reeds meedelen dat Van der Groe op zijn
verzoek van de ambtman een positief antwoord had ontvangen63. De vervulling van zijn wens
dat evenals elders in de classis in Hien en Dodewaard een verbod op zondagse kermissen zou
worden afgekondigd, heeft hij echter niet meegemaakt64. Wel kon hij het volgende jaar aan de

56. Over de kermissen als vanouds in ons land getolereerde volks vermaken: A.Th. van Deursen, Het kopergeld in de
gouden eeuw 2, 47v.
57. Kerk. not.,24juli 1767.
58. Kerk. not.,21 dec. 1767.
59. Kerk. not., 14, 21 juli 1769.
60. Kerk. not., 18 sept. 1769.
61. Kerk. not., 18 sept. 1769, Acta Classis Tiel, 11/12 sept. 1769.
62. Acta Classis Tiel, 7 aug. 1769 (art. 13).
63. Acta Provinciale Synode Gelderland, 16 augustus 1769: „Ontheiliging van 's Heeren dag en andere roepende
zonden": (...) De E. Classis van Thiel berigte dat ds. Van der Groe praedicant te Hien en Dodeweert reeden van
klagte hebbende Sig daarop geredresseert hadde bij den Officier der plaatse en gunstig antwoord ontfangen."
64. Blijkens de volgende passage vonden in de andere plaatsen binnen de classis Tiel de kermissen uitsluitend op
werkdagen plaats: ,,De kermissen, daar dezelve noch in zwang gingen, werden behalve te Dodewaard in plaats
van op zondagen in de week gehouden, en dus waren hieromtrendt geene andere klagten, dan die Ds. Van der
Groe op de Class. Antesyn(odaal) hadt ingebragt bij 't voorkomen van den dertiende art. waarover Zijn Eerwaarde
zich by den Officier geadresseerd hadt, en daarbij hoope tot redres ontvangen". Acta Classis Tiel, 11/12 sept.
1769.
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classis rapporteren , ,dat er sedert de laatste klagt noch geen kermis te Dodewaerd gehouden
was" 65 . Maar dat was enkele weken voor zijn afscheid.
Hoewel de uitvaardiging van een kermisverbod de zondagsrust in Hien en Dodewaard
ongetwijfeld zou hebben bevorderd, voedde Van der Groe inmiddels niet de illusie dat dit zou
kunnen beletten het kermisvertier elders te zoeken. Er waren trouwens reeds gemeenteleden
die de kermis bezochten in Nijmegen en Heusden66. Zij werden natuurlijk ernstig vermaand.
Dat echter niet allen voor deze vermaningen even ontvankelijk waren, bewees het gemeentelid
dat samen met zijn vrouw wegens kermisbezoek in Deest een jaar van de avondmaalsviering
was uitgesloten67. Gekrenkt door zijn onverschilligheid, meldde Van der Groe aan de kerkeraad hoe de man
,,op Rustdagnamiddag tegen 't aangaan van de avond Godsdienst met een pyp in de
mond in een linnen kiel als ware het werkendag den predikant en Diakon zy tegemoet
gekomen".
In plaats van hem uit de weg te gaan, had Van der Groe zich tot hem gericht met een
indringende toespraak.
Ontheiliging van de rustdag, al dan niet in feeststemming, werd door Van der Groe
beschouwd als een ,,Godvergeten handel".
3. De „Pointen van Reformatie"
Het idealistische streven van Van der Groe en de kerkeraad naar een in leer en in leven van
dwaling gezuiverde dorpsgemeenschap kreeg in 1768 een krachtige stimulans die leidde tot
een merkwaardig reformatieplan. De aanzet gaf de biddagbrief van de overheid, ter gelegenheid van de jaarlijkse biddag die in 1768 gehouden werd op 17 februari. Deze biddagbrief
bevatte een klemmende oproep om God voor de economische opbloei dankbaarheid te
bewijzen met een nationale bekering68. Het effect dat de oproep bij Van der Groe had bleek,
toen hij twee dagen later, op 19 februari, aan de kerkeraad voorstelde
„om onderling bedagt te zyn op reformatie als een byzonder veryste na den laast
gehoudene plegtige verbondsdag, om dezelve niet alleen in onse eygene personen en
Huisgezinnen maar ook in de Gemeynte te bevorderen"69.
Nadat de broeders gedurende een maand gevolg hadden gegeven aan de afspraak
,,dit stuk rypelyk in de vreese des Heeren te overwegen om by de eerstkomende
ordinaire sessie dit point te aanvaarden"
werd in hun vergadering op 19 maart als volgt besloten:
,, Alzoo in gevolge 't eynde des laaste Biddags 't nodig is op verbetering in de gemeynte
waarover de Heere des Huises Syne Dienaren heeft aangestelt bedagt te syn en de
Broederen verzogt waren daaraan de hand te lenen, soo is men getreden tot overweging
65. Acta Classis Tiel, 30 april/l mei 1770 (art. 20).
66. Kerk. not., 13 dec. 1768: ,,cte predikant berigtede dat hy in de Huisbesoeking sig geinformeert hadde volgens
opgave des kerkenraads wie degene die op de Heusdense en Nymegense kermissen geweest waren en hoopte dat
sulx niet wederom zoude gebeuren".
67. Kerk. not., 1 juli 1768 - 21 juni 1769.
68. Zie: N.C. Kist, Neêrlands bededagen in biddagsbrieven 2, 409v.
69. Kerk. not., 19 febr. 1768 (art. 5).
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van dit Heylsaam werk en is besloten dat men voortaan in alle ordinaire kerkeraadsverhandelingen een particulier Lemma onder de naam Reformatie sal insereren, om te zien
in hoeverre onder den zegen des Allerhoogsten aan 't daarop beslotene voldaan is en wat
verder zoude mogen voorkomen"70.
Het nieuwe, primair op zedelijk herstel gerichte agendapunt, dat als resultaat van dit besluit
met vaste regelmaat in de organieke kerkeraadsvergaderingen ter sprake zou worden gebracht,
werd door Van der Groe in de notulen betiteld als , ,Pointen van Reformatie''. Gewoonten en
gevallen die naar gereformeerde maatstaven konden worden beschouwd als misstanden, ging
de kerkeraad volgens het beginsel van zedelijk herstel planmatig en systematisch bestrijden.
Daarmee voerde Van der Groe een methode in die ook reeds in de zeventiende eeuw in een
aantal gemeenten en classes werd toegepast71, maar in de achttiende eeuw al meer in onbruik

4. Titelpagina van De pointen van Nodige Reformatie (1678) van Jac. Koelman

70. Kerk. not., 19 maart 1768 (art. 24)).
71. Zie b.v.: S. Cuperus, Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de republiek 1, 150.
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schijnt te zijn geraakt. Het was in de zeventiende eeuw met name de zedenhervormingsbeweging der Nadere Reformatie geweest die in haar belangrijkste vertegenwoordigers deze
programmatische aanpak had bepleit72. Jac. Koelman (1631 -1695) bijvoorbeeld publiceerde in
zijn in 1694 verschenen handboek voor ouderlingen en diakenen onder aanbeveling ,,drieërlei
concepten van Reformatie" die eerder in de zeventiende eeuw waren aanvaard door enkele
zeeuwse classes73. Het is zelfs niet uitgesloten dat Van der Groe de titel „Pointen van
Reformatie" aan Koelman kon hebben ontleend, aangezien deze een boek had laten verschijnen dat daarvoor in zekere zin, ook gelet op de titel, bij voorkeur geschikt kon worden
geacht: y,Depointen van Nodige Reformatie, Omtrent de Kerk, en Kerkelyke, en Belijders der
Gereformeerde Kerke van Nederlandt":u. Voorts willen wij deze mogelijkheid noemen omdat
Van der Groe het bewuste boek in zijn boekenkast had staan75 en de volgende passage uit de
voorrede hem stellig aansprak:
,, Indien gy een Leeraar ofte amptman in het Huys Godts zijt, en tegelyk een waarachtig
en hertelijck vriendt van de Bruydegom, so twyffele ik niet, of gy siet, onder hoe sterke
obligatien en verbintenissen gy staat, om met al uw macht, het nodige, doch veel
verachteloosde en versuymde werk van Reformatie voort te setten"76.
De opzet van Koelmans ,,Pointen van Nodige Reformatie'' was afgestemd op een grootschalig
hervormingsplan en omvatte o.a. kerkvergaderingen, ambtsdragers, scholen, de prediking,
het gehoor van het Woord, het gebed, het gezang, de sacramenten, de sabbatsviering,
biddagen, catechisaties, het huisbezoek, de kerkelijke tucht enz. Het plan dat Van der Groe
met zijn ,,Pointen van Reformatie" ging uitwerken was kleinschalig en beperkt binnen de
grenzen van de eigen gemeente. De intentie waarmee elk een eigen actieplan ontwikkelde
vertoont echter, met name om een zelfde gerichtheid op herstel der zeden, een grote mate van
overeenkomst. Daarin komt dan ook bij Van der Groe een duidelijke verwantschap met de
Nadere Reformatie naar voren.
Het hervormingsplan dat de kerkeraad op die 19e maart 1768 ging ontwerpen geeft al aan dat
de bedoeling was de strekking van de ,,Pointen van Reformatie" zo breed mogelijk te doen
zijn. Het plan, dat na verloop van tijd, zoals we zullen merken, diverse keren werd uitgebreid,
bevatte aanvankelijk de volgende negen punten:, ,Geestdag niet in de kerk houden''; 't aflezen
van publikatien",,,uitlopen en oneerbiedigheit in en voor en na den godsdienst'',,, 's middags
minder volk ter kerke enz.", ,,'t afvaren van de Nymeegsche aak", ,,Capittel in 't Biduur
voorlesen'', ,,particuliere fonds", , ,de gealimenteerde tot den godsdienst enz." en , ,Lyst der
armen''. Criterium voor opname in het plan was of de zaak die zich aandiende voor het zedelijk
welzijn van de gemeente min of meer een structurele betekenis kon worden toegekend. Zo
konden bijvoorbeeld misstanden die voorheen afzonderlijk of incidenteel op de agenda
stonden, zonder afdoende te zijn bestreden, nu in organisch verband op systematische wijze
worden tegengegaan. Of deze werkwijze succes had willen wij hieronder nagaan over de
72. Zie voor wat betreft W. Teellinck de „vader van de Nadere Reformatie in Zeeland", W.J. op 't Hof, Engelse
piëtistische geschriften in het nederlands, 619v.
73. J. Koelman, Het ambt en depligten der ouderlingen en diakenen 3e ed., Rotterdam z.j., 297v.
74. Vlissingen 1678.
75. Blijkens de catalogus van zijn bibliotheek: Catalogus, 55 (no. 64).
76. J. Koelman, De pointen van Nodige Reformatie, voorrede.
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termijn van twee jaar, de tijd die Van der Groe in Hien en Dodewaard na dato nog restte. Het is
daarom in dit bestek slechts bij een beperkt aantal punten mogelijk de resultaten weer te geven.
Wanneer wij nu vervolgens de ,,Pointen van Reformatie" respectievelijk de revue laten
passeren dan houden wij daarbij dezelfde (chronologische) volgorde aan die Van der Groe in de
resterende twee jaar toepaste in de kerkeraadsnotulen.
1. ,, Geestdag niet in de kerk houden". De Geestdag was een jaarlijks charitatief gebeuren,
waarbij de niet-gereformeerde armen van levensonderhoud werden voorzien. De met deze
armenzorg belaste instantie werd gevormd door de zgn. , ,Heilige Geestmeesters". De Geestdag kan dus worden beschouwd als een sociale instelling. Jaarlijks verzamelden de behoeftige
dorpelingen zich op een vaste daartoe bestemde plaats; in Hien en Dodewaard gewoonlijk in
een der kerken rond de avondmaalstafel. Mede omdat de woorden die daar werden gebezigd
niet altijd even sterk harmonieerden met de omgeving waarin dit plaatsvond, ging de kerkeraad
nu pogingen in het werk stellen om de Geestdag elders te doen organiseren. Het eerste punt
luidt dan ook aldus:
, ,Dewyl in des Heeren Huis en wel aan de Communie tavel 'jaars de Geestdag gehouden
wordt, en daar 's Heeren naam dikwyls misbruikt en andere ongeregtigheden gepleegt
worden welke 's Heeren regtvaardig oordeel over yder huis en soo veel te meer over 't
huis des Heeren brengen en daar en boven sulke besigheden onvoegelyk en onstigtende
zyn in en aan soodanige plaats en tavel, dewelke schoon ontbloot van een inwendige
Heyligheit egter een relative Heyligheit behoudt en alleen geschikt is voor den dienst van
den Heere en geensints tot behandeling van tydelyke zaaken enz. Soo was men van
oordeel om daartegen te moeten waken en dewyl deze zaak van een publicq uitsigt was
daarover vooreerst den Heere Vygh raadt te plegen, 't welk is aangenomen".
Nadat de kerkeraad het consult van ambtman Vygh had ingewonnen, diende hij bij de baron het
verzoek betreffende de Geestdag in. Het positieve antwoord dat de kerkeraad hierop ontving
resulteerde niet alleen in een andere locatie, te weten de school, maar tevens in een resolutie die
in het dorpsreglement werd opgenomen en waarin werd bepaald dat de Geestdag voortaan niet
in de kerk zou worden gehouden77. Gezien deze gunstige ontwikkeling schreef Van der Groe
reeds in maart 1769 in ket kerkeraadsboek:
,,(...) en sal dus dit point, 't welk van den Heere der Heirscharen begunstigt is, voortaan
ex actis blyven".
2 . , , 't Aflezen van publikatien ". Het aflezen van pubhkaties op zondag in de kerk, betreffende
de afkondiging van een huwelijk of de aankondiging van een openbare verkoping van huizen
en landerijen, was in de achttiende eeuw een wijd verbreide gewoonte. Dit had meestal plaats
na het eindigen van de kerkdienst en werd verricht door de voorlezer die in veel plaatsen, zo
ook in Hien en Dodewaard78, deze functie in combinatie met het schoolmeesterschap en het
kosterschap vervulde. In Hien en Dodewaard geschiedde dit aflezen van pubhkaties sedert een
onheuglijk verleden na de morgendienst. Het bezwaar dat Van der Groe hiertegen opperde
77. Kerk. not., 14 juni (art. 22), 30 sept. (art. 18), 19 dec. 1768 (art. 18), maart 1769 (art. 18).
78. Kerk. not., 1 juli 1769.
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berustte voornamelijk op het feit dat men op zondagmiddag het bezichtigen van het 's morgens
te koop aangekondigde bleek te verkiezen boven het bijwonen van de middagdienst. Daar
totale afschaffing van dit oude gebruik moeilijk viel te realiseren, stelde Van der Groe voor het
aflezen van publikaties te verzetten naar de middagdienst. Zodoende konden de belangstellenden wellicht worden gemotiveerd tot frequenter kerkbezoek. Punt twee luidt als volgt:
„Ook wierdt voorgestelt of 't aflesen van publicatien, verkopingen enz. niet soude
kunnen op den dag des Heeren afgeschaft worden en soo niet, gelyk tot hiertoe
vrugteloos begeert was: of men de afkondigingen niet soude kunnen op Rustdag
namiddag vaststellen: om 1. daardoor te beletten dat by de Somer het ongodsdienstige
volk niet ging zien het ten koop aangebodene landt, gelyk men bevond dat maar al te veel
op de Rustdag onder den godsdienst geschiedde. 2. om daardoor ook meerder volk te
lokken tot de Middaggodsdienst, alzoo het praesumtia was dat veele by zonder daarom 's
morgens ter kerke kwamen. De Eerwaarde vergadering was hiermede volkomen eens,
zag geen reden waarom sulx niet soude geschieden, temeer omdat er geen bevel was, om
het voormiddags af te lesen, maar alleenlyk maar 's namiddags, gelyk dan ook op
bediening van het Heilig Avondmaal sulx in practycq reeds was".
Alhoewel de kerkeraad toch nog enige tijd ging proberen de publikaties op een doordeweekse
dag te doen plaatsvinden, realiseerde hij zich na een jaar dat dit ideaal nagenoeg onbereikbaar
was. Het streven moest derhalve blijven gericht op de zondagmiddag. Dat Van der Groe zich
inmiddels het belang hiervan sterk aantrok kan men afleiden uit de volgende passage uit het vrij
uitvoerige verslag van een bespreking op 1 juli 1769, waarin de broeders onderling afspraken al
het mogelijke te beproeven, o.a. door zelf geen gebruik van de publikaties te maken en met hun
voorbeeld
,,alzoo dit werk, soo ruineus voor d'onstervelyke zielen en strydig tegens 't geen v. 11.
Luc. 8 simul et semel, af te doen".
Een tweede, mogelijk niet minder gewichtige beweegreden was het gebruik dat huwelijken op
de dag van de derde huwelijksafkondiging konden worden voltrokken, ongeacht of het zondag
was79. De hierop aansluitende feestvreugde was uiteraard met de door de kerkeraad nagestreefde zondagsrust in flagrante strijd.
Niettegenstaande de onvermoeide ijver die Van der Groe en zijn kerkeraad aan de dag
legden, mocht het hun niet gelukken deze traditie te doorbreken.
3. „Uitlopen en oneerbiedigheit in en voor en na den godsdienst". Dit punt betreft de orde
voor, tijdens en na de eredienst:
„Omtrent 't uitlopen voor het gezang, de oneerbiedigheit, byzonder 's avonds in de
Catechisatie, 't blyven staan op de kerkhoven voor het aangaan van den godsdienst, hier
omtrendt bleven de klagten geduirig. De vergadering nam aan in 't gemeen, om door
haar eyge voorbeelt, door aanhoudende en vriendelyke vermaningen soo omtrend haar
eyge domestieken en dienstbaren als omtrend andere hieromtrend waakwaam te zyn. In
het byzonder nam de predikant op sig om ook vroeger in den Godsdienst te zyn, om alzoo
het volk voor te gaan, die op de kerkhoven stonden tot de Godsdienst aan te setten en het
79. Kerk. not., 30 sept. 1768 (art. 18).
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lang zingen, hetwelk helaas soo oneerbiedig en ontheyligend over het gemeen bevonden
wort, voor te komen".
Hieruit leiden wij af dat de bezwaren vooral betrekking hadden op achtereenvolgens het
verlaten van de kerk vóór de nazang, ongeregeldheden tijdens de catechisatie, het voor de
aanvang van de dienst buiten de kerk vertoeven en de kakofonische voorzang. Blijkens het
vervolg lag het zwaartepunt op de orde tijdens de catechisatie. Dit punt gold dus waarschijnlijk
de jongelui. Hoewel de eerste pogingen tot verandering niet ontmoedigend schijnen te zijn
geweest80, vielen er toch eind 1768 ernstige klachten over pratende en lachende catechisanten
tijdens de zondagavondcatechisatie81. Een en ander gaf aanleiding om in de kerkeraadsvergadering op 19 december 1768 de volgende verscherpte maatregelen te nemen:
,, 1. 't gebedt tot den Heere om verbetering,
2. de predikant nam aan vroegtydiger in de kerk te zyn.
3. de predikant zou in 't openbaar ertegen blyven waarschouwen.
4. de predikant soude, soo veel 't zyn mogte sig toeleggen om de predicatie niet langer uit te
rekken als de gewoone tydt.
5. ook soude de predikant van den predikstoel uit naam des kerkenraads de gemeynte
waarschouwen en vermanen om dog te waken tegen sulke Hemeltergende boosheden onder
verklaring dat soo wie sig schuldig maakte aan godloosheden, sonder onderscheit souden
aangeklaagt worden by Hoger regter.
6. ook soude de predikant aanhouden om soo in de Huisbesoeking als op de predikstoel te
waken tegen die boose onder ons.
7. eyndelyk vonden de broederen goedt om voortaan 2 keersen agter in de kerk t'ontsteeken
opdat sy die 't ligt hatede en in de duisternisse haere ydelheit pleegde, soo veel te meer
mogte afgeschrikt en t'eerder ontdekt worden.
8. en proponeerden de Broederen uit eyge beweging dat gereedt waren op last des predikants
om yder op haar tour agter in de kerk te gaan zitten.''
De kerkeraad besloot in een volgende vergadering om deze regels in het vervolg in elke
organieke vergadering te lezen82. Hierbij liet men het natuurlijk niet. Om de wanorde tijdens
catechisatie en eredienst zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden werd in de persoon van de
schutter een ordebewaarder aangesteld. De schutter werd belast met de verantwoordelijkheid
voor een ordelijk verloop van zowel de drie diensten op zondag als het biduur op vrijdagavond.
Mocht zijn optreden onverhoopt niet bevredigen dan zou hij ,,in syne penningen worden
beboet!"83.
4. ,,'s Middags minder volk ter kerke etc/'84. Teneinde de discipline van het kerkbezoek te
verbeteren stelde de kerkeraad het volgende controlesysteem in:
,,Dewyl 's middags de kerk in vergelyking van 's morgens weynige toehoorders bevat,
80.
81.
82.
83.
84.

Kerk. not., 14 juni 1768.
Kerk. not., 19 dec. 1768.
Kerk. not., maart 1769 (art. 18).
Kerk. not., 1 juli 1769.
Dit punt heet later: „Het slap opkomen."
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zoo boden sig de ouderlingen aan om op aanschryving van den predikant onder den
godsdienst, gelyk tevoren meermalen geschiedt was, rondt te gaan en daarover de
sondaren te bestraffen".
Het systeem bleek spoedig te werken, want het kerkbezoek op zondagmiddag steeg85. Hiertoe
zette mogelijk ook aan de vrees voor de straffende hand Gods met veepest. Van der Groe legde
althans een verband tussen een aktievere betrokkenheid bij het vrijdagse biduur en de catastrofale ramp die menige veebezitter naar de kerk dreef, zoals men leest in de kerkeraadsnotulen van 19 december 1768:
,, 1. De kerkenraad verblyde sig dat zedert de besoeking onder ons Rundvee gekomen was, 't
opkomen in 't vrydagse biduur soo kenlyk was geaccesceert.
2. ook waren de kerken namiddags volder als te voren.
3. de broederen bleven sig aanbieden om op aanschryving des predikants onder de middag
Godsdienst de ongeregelde aan de huisen te vermanen".
5. ,, 't Afvaren van de Nymeegsche aak". Dat binnenschippers op zondag van wal staken was
de kerkeraad al geruime tijd een doorn in het oog. In het bijzonder gold deze ergernis een
roomse schipper, die ten aanschouwen van de kerkgangers elke zondagmorgen tegen het
tijdstip van de kerkdienst met zijn vrachtschip naar Nijmegen afvoer86. Klachten van de
kerkeraad resulteerden in de voorlopige oplossing dat de ambtman de schippers op straffe van
een geldboete verbood 's zondags na 8 uur te vertrekken87. Evenwel, aangezien daarmee de
door de kerkeraad gewraakte mogelijkheid tot reizen op rustdag nog onverlet bleef*8, kon
slechts een volstrekt afvaarverbod de definitieve oplossing geven. Dit bleek echter niet
haalbaar. Om financiële redenen waren de schippers evenmin van zin om vrijwillig te voldoen
aan de begeerte van de kerkeraad. Als alternatief restte nog een eventuele schadeloosstelling.
De kerkeraad benoemde een commissie, belast met het onderzoek van de mogelijkheden
daartoe, en deze overhandigde in de vergadering op 11 december 1767 een concept. Het
concept behelsde, blijkens het navolgende verslag, de instelling van een ,,particulier fonds"
waaruit de schadeloosstelling kon worden gerealiseerd zonder dat op deze wijze de diakoniekas behoefde te worden aangesproken. Bij een volgend punt vernemen wij opnieuw over dit
,,particulier fonds''. Deze voor de zondagsheiliging zo intrigerende bespreking werd door Van
der Groe als volgt weergegeven:
,,dat de schippers J. v.d. Wal en Geurt Timmer niet zouden op rustdag mogen afvaren,
maar zaterdag of maandag 's morgens enz. en dat tot eenige vergoeding van de onkosten
die door deze schikking meerder gemaakt wierden, door den kerkenraad aan haarlieden
eenige penningen zouden gegeven worden tot vinding van welke penningen op een
particuliere fonds gedagt moeste worden, opdat de armen niet bes waart wieren. (1) De
85.
86.
87.
88.
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Kerk. not., 14 juni, 30 sept. 1768.
Hierover vielen reeds vroeger klachten: Kerk. not., 1 okt., 1766 (art. 7), enz.
Kerk. not., 8 okt. 1766, 11 maart 1767.
Uit de kerkeraadsnotulen blijkt niet direkt of velen van deze reismogelijkheid op zondag gebruik maakten.
Bezwaren tegen voorkomende incidenten werden door de kerkeraad gemotiveerd met het vierde gebod van de
Decaloog. B.v.: „dat een persoon 's Heeren dag met na Nymegen te varen tot groote ergernisse hadde
ontheyligt." Kerk. not., 11 maart 1767 (art. 10).

Eerwaarde Kerkenraad nam het concept van gecommitteerden sooals voorgelezen wert
geheel over, bedankte voor genomen moeite etc., zoude gaarne eene goede uitslag zien,
bepaalde (2) verder het jaarlykse douceur onder conditien die, soo deze zaak tot eenig
effect quam, in het contract zoude ingelegt worden (3) en verzogt de gecommitteerden
tot deze zaak om sulke middelen te bepaalen, waaruit een particulier fonds tot godsdienstige en nuttige Eyndens, konde geformeert worden'.
Had het oveleg met de in dit verslag genoemde schippers het gewenste resultaat, de schipper
van de ,,Nymeegsche aak" was minder toeschietelijk. Daarom vaardigde de kerkeraad ten
tweede male een ouderling naar hem af om te beproeven of hij
,,langs een zagte weg konde bewogen worden om op zaturdag of maandag 's morgens af
te varen89".
En zo kwam ook deze zaak in aanmerking voor de ,,Pointen van Reformatie":
,,ook blyft de zaak van het afvaren der Nymeegsche aak op Rustdag nog steeds
aanbevolen om op allerleij wyze hetzelve afgeschaft te ontvangen, ten eynde die dag niet
verder ontheyligt worde enz."
Het accoord werd al spoedig tegen een vergoeding van vijf gulden gesloten90. In de vergadering
op 30 september 1768 werd dit punt geschrapt91.
6. „Capittel in 't Biduur voorlesen". Van der Groe's waardering van de voorzang voorafgaande aan het vrijdagse biduur was nauwelijks hoger dan van de onder punt 3 gememoreerde
voorzang op zondag. Hij opperde daarom deze gewoonte te vervangen door Schriftlezing:
,,Ook wierdt goedgevonden om op vrydagavondt de tydt van 't Biduur een Capittel te
laten voorlesen om dus eer de predikant of de Broeder die het gebedt doet, godsdienst te
hebben. Sullende egter het Psalmgezang niet eerder begonnen worden dan wanneer de
predikant of Broeder present is".
Aangezien deze vernieuwing meteen zonder tegenstand kon worden ingevoerd, werd dit punt
reeds in de vergadering op 14 juni 1768 afgevoerd.
7. ,, Particuliere fonds". Uit het derde lid van het boven geciteerde kerkeraads verslag van 11
december 1767 kan onder meer worden opgemaakt dat de strekking van een ,,particulier
fonds" als een fonds ,,ad pios usus" (,,voor het goede doel") breder was bedoeld dan
uitsluitend als compensatiekas voor de onder punt 5 genoemde schippers. Het idee betreffende
dit,,particuliere fonds" was een gevolg van deze bespreking. Van der Groe zegde desverzocht
toe een concept te zullen opstellen. Hij omschreef het onder de , ,Pointen van Reformatie'' als
volgt:
, ,Ook blyft thans bepaalt dat een particulierfonds sal worden opgerigt ad pios usus of tot
godvrugtige Eyndens om daaruit goedt te maken 't geen ten laste van de Diaconie of kerk
niet komen mag. En sal sulx in Commissie ondersogt worden."
89. Kerk. not., 19 maart 1768 (art. 5).
90. Kerk. not., maart 1769.
91. Na dato besprak de kerkeraad de (overigens naar wens verlopende),,samenwerking" met de schippers onder het
agendapunt,,Ontheyliging van des Heeren naam, dag en andere roepende zonden".
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In maart 1769 stortte Van der Groe ƒ 8,- in het fonds, waarvan meteen ƒ 5 , - werd uitgekeerd
aan de schipper van de ,,Nymeegsche aak". Of er op langere termijn veel van dit fonds is
terechtgekomen valt inmiddels te betwijfelen, temeer daar de kerkeraadsnotulen niet vermelden of Van der Groe ooit het bedoelde concept heeft ingediend92.
8. f,De gealimenteerde tot den godsdienst enz.'' De gealimenteerden waren de diakoniearmen
die mede uit hoofde van hun afhankelijke positie, zoals eerder in dit hoofdstuk aangetoond een
vrij kwetsbare groepering binnen de gemeente vormden. Dat komt ook in het volgende punt
uit, dat zijn ontstaan dankte aan het feit dat niet allen even trouw de catechisatie93 volgden:
, ,En dewyl de gealimenteerden ten uiterste ongodsdienstig bevonden worden en men
verpligt is om derselver zielen mede te besorgen, soo sal hierop schikking gemaakt
worden."
Hoewel de kerkeraad het eerste jaar waarin dit punt werd toegepast niet zonder vrucht volstond
met vermaningen94, besloot hij in maart 1769 „om provisioneel degene die per week geit
trekken aan te seggen, dat sy op de catechisatie sullen komen of dat anders haar op 't weekgeld
1 of 2 st. sal worden afgetrokken95". Spoedig werd deze sanctiemaatregel echter weer
gematigd; eerst door de boete te beperken tot één stuiver96, vervolgens door hun die het biduur
bijwoonden van een boete vrij te stellen97.
9. ,,Lyst der armen". Dit punt omvatte de naamlijst der gealimenteerden alsmede een
overzicht van de hoogte van hun uitkering en houdt dan ook onder meer als controlesysteem
verband met het vorige punt.
Konden wij bij het bovenstaande negental de (uit)werking van de punten meestal nagaan, bij
het resterende negental kon dat meestal niet en moeten wij doorgaans volstaan met een
geparafraseerde opsomming. De aanvulling van de ,,Pointen van Reformatie" geschiedde
respectievelijk op de volgende data: de punten 10-14 in maart 176998, punt 15 op 18 september
1769 en de punten 16-18 op 21 maart 1770.
10. yy Ydelheit der schoolkinderen op den weg tot groote hinder etc". Ook de jeugd diende in
het gareel te lopen. Aangezien dit kennelijk niet het geval was, stelde de kerkeraad het
volgende punt op:
,,de meester sal daarover in 't vriendelyke onderhouden worden. En om 't onordentlyke
en ydele hetwelk vernomen wort als de jeugt uit de catechisatien komt en 't gunt passeert
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Nog in de kerk. not. van 21 maart 1770 staat onder dit punt: ,,blyft in statu quo."
Kerk. not., 14 juni 1768.
Kerk. not., 14 juni 1768.
Kerk. not., maart 1769.
Kerk. not., 1 juli 1769.
Kerk. not., 21 maart 1770:, ,dog is nader vastgestelt dat soo zy vrydag 's avonds liever in 't biduur wilden komen
sulx sal worden o vergezien en dus niet gekort zullen worden."
98. Deze punten werden evenals de voorgaande opgesteld naar aanleiding van de biddag, die in 1769 werd gehouden
op 15 februari. Vgl. N.C. Kist, a. w., 412; Kerk. not., maart 1769 (art. 18):, ,opdat beantwoort mogte worden aan
't Eynde van den laasten Biddag."
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eer de predikant in de catechisatie sig bevindt, te stremmen, soo sal de meester worden
aangezet om telkens de ondermeester of by absentie vandien een van de oudste scholieren mee te zenden by de Catechisatie der kinderen om een wakend oog te houden".
77.,, Extra liefdegif te''. Een hoge opbrengst van de collecte op biddag 15 februari 1769 gaf de
kerkeraad uit oogpunt van naastenliefde aanleiding tot een eenmalige extra uitkering aan de
diakoniearmen:
„Ook is besloten om in de Huisbesoeken een extra liefdegifte te doen alzoo op de laaste
Biddag soo een milde collecte gegeven is, dog verzogt de predikant dat sulx met
kennisse van Syne Medeouderling mogte geschieden."
12. ,,Kinderen in onegt gewonnen". Teneinde buitenechtelijk geslachtsverkeer tegen te gaan
beraamde de kerkeraad het plan om een register in te voeren, waarin de incidenten zouden
worden vereeuwigd. Dit gedenkboek zou moeten gaan fungeren als afschrikmiddel. Gedurende de tijd die Van der Groe nog in Hien en Dodewaard doorbracht is het plan niet gerealiseerd".
Het punt luidt als volgt:
,,is in bedenking gegeven om kinderen in onegt gewonnen, in een afzonderlyk boek aan
te tekenen en soo sulx goedgevonden wierdt, 't aan de Gemeynte tot waarschouwing
bekent te maken, opdat een ygelyk ook ter dezer tydt, waarin men vermenigvuldige
stalen van hoererij vernam, wierde afgeschrikt."
13. „Een groote ergernis". Grote ergernis aan de kerkeraad en aanstoot in de gemeente gaf
maanden lang100 het ongehuwd samenleven en dientengevolge het voor-echtelijk ouderschap
van een vrouwelijk gemeentelid en een uit Duitsland afkomstige jongeman van roomse huize.
Zij wilden trouwen, maar krachtens overheidsverordeningen was dat pas toegestaan nadat hij
eerst geloofsbelijdenis zou hebben afgelegd en vervolgens een proeftijd van een jaar zou
hebben doorstaan. De kwestie, door Van der Groe afwisselend omschreven als "groote
ergernissen" en ,,soo een schandelyk leven", kwam bij de gemeente in hevige opspraak en
werd zo zelfs een structurele aangelegenheid101, die uit hoofde van de zedelijke complicaties
die zich door de voorechtelijke bevalling en de hardnekkige onbekeerlijkheid voordeden
voorlopig onopgelost bleef. Het werd zelfs een ,,point van reformatie":
, ,En terwyl (...) ter dezer tydt by elkander sig dag en nagt ophouden schoon se nog niet
hebben kunnen getrouwt worden en hierdoor groote ergernissen gekomen zyn, soo sal
men aandringen om dit boose uit ons midden weg te doen en hem raden om by een ander
althans des nagts sig te begeven."
14. „Extraordinaire Geestdag". Dat de kerkeraad scherp oplette of een door hem afgeschaft
gebruik niet opnieuw werd ingevoerd, kan wellicht worden afgeleid uit het gegeven dat het
99. Kerk. not., 18 sept., 5 dec. 1769, 21 maart 1770.
100. Te weten vanaf juni 1768 tot na Van der Groe's vertrek. Kerk. not., 6 juni 1768 - 21 maart 1770.
101. Dat dit zo was blijkt tevens daaruit, dat het onderwerp zowel onder de , ,Pointen van Reformatie" als elders in de
kerkeraadsnotulen blijft voorkomen.
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eenmalig voorkomen van een buitengewone Geestdag aanleiding voor een ,,point van reformatie" was:
,,men sal aandringen op d'aanstaande Extraordinaire Geestdag, dat de Schutter die
verkoren staat te worden en verpligt is om aan de deur van de kerk te staan, beter
vigileere dan te voren geschiedt is, opdat ook langs deze weg veele onordentlykheden,
die door 't inlopen van honden en ander vee veroor saakt zyn mogen ge weert worden."
75. Stoven zetten. Uit het volgende punt is op te maken dat aan de kerken te Hien en Dodewaard
om de drie jaren nieuwe stoven werden geleverd en dat Van der Groe de gewoonte om die
stoven tijdens de kerkdienst te zetten wilde zien afgeschaft.
,,en sal by de 8 te vooren genoemde (nl. de nog van kracht zijnde punten, GHL) om
wederom stooven in de kerk te besorgen alzoo de tydt van 3 jaren geexpireert zyn en sal
hiervan kennis aan kerkmeesters gegeven worden om met voorkennis van den Heere
Vygh hierin te handelen sooals tot voorkomen van 't geloop der dienstboden onder 't
gezang en verdere ydelheit en ontheyliging van de Hooge naam sal kunnen geschieden."
16. ,,'t Samenkomst des kerkenraads".
De laatste drie punten werden opgesteld tijdens een watersnoodramp, waarover zal worden
gehandeld in de volgende paragraaf. Gegeven de hachelijke omstandigheden besloot de
kerkeraad om speciaal tot onderling vermaan en gebed wekelijks op woensdagavond boete vergaderingen te houden:
,,Alle weekdagen op woensdag avond 't samenkomste onder de Broederen die in den
kerkeraad zyn, om elkander van haare ampten te vermanen en met den gebeden den
Heere aantelopen ter oirsake van de sorgerlyke staat der gemeynte."
17.,,Huis godsdienst". Ook de huisoefeningen, die vooral in de zeventiende eeuw zeer in trek
waren bij de sympathisanten van de Nadere Reformatie102, werden nu onder de ,,Pointen van
Reformatie" opgenomen:
,,Is by zonder gerecommandeert en aangenomen om de Huisgodsdiensten in agt te
nemen en daarin voorgangers te zyn voor de gemeynte, opdat 't zy ik en myn Huis wy
sullen den Heere dienen."
18. ,yVredemakers Driest Veldyk en H. Slingervoet". Eén van de tragische verschijnselen
waarmee de watersnoodramp gepaard ging was tweedracht. Teneinde de partijen met elkaar te
verzoenen benoemde de kerkeraad twee van zijn leden als ,,vredemakers". Duidelijk komt
ook bij dit punt naar voren dat de ,,Pointen van Reformatie" bedoeld waren om structurele
misstanden binnen de gemeente op te lossen:
,,En wegens d' opkomende twisten en toenemende lievdeloosheden soo heeft men met
onderling en eenparig overleg de Broederen Driest Veldyk en H. Slingervoet verkosen
tot vredemakers, met ernstig verzoek om dit gewigtig ampt in den Heere plegtig t'
102. Zie: W. Verboom, De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie, 307v.
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aanvaarden en te behartigen om alzoo 't twistvyer vooral in de beginselen te helpen
blussen, 't Welk gewillig is aangenomen by d' ouderling Dr. Veldyk en zal daarvan
kennisse gegeven worden aan de ouderling Slingervoet."
Wat heeft Van der Groe als initiator en stimulator met deze , ,Pointen van Reformatie'' bereikt?
In de eerste plaats valt het op dat de misstanden die volgens het reformatieplan werden
bestreden, evenwijdig liepen aan die waartegen de Nadere Reformatie, met name ook J.
Koelman, in de zeventiende eeuw het nederlandse volk probeerde te mobiliseren103. Door in
dezelfde linie tegen gewortelde dorpszeden en volkszonden een geprogrammeerd offensief te
beginnen wekte Van der Groe de kerkeraad van Hien en Dode waard, die hem in alles volgde,
op het herstel ook na zijn vertrek voort te zetten. Zo heeft Van der Groe met de ,,Pointen van
Reformatie" in de eerste plaats bereikt dat het principe van de Nadere Reformatie in Hien en
Dode waard werd geïntroduceerd. Ten tweede hebben verschillende van de ,,Pointen van
Reformatie'' binnen het betrekkelijke korte tijdsbestek van de ruim twee jaar die Van der Groe
na 19 maart 1768 in Hien en Dodewaard nog resteerde, ook werkelijk geleid tot het gewenste
resultaat. Reeds in maart 1769, dus een jaar na dato, notuleerde Van der Groe:
,,Intusschen hadt de vergadering alle reden van dankzegging dat zedert den biddag van
het jaar 1768 reeds 2 pointen van Reformatie toen opgegeven, waren geredresseert door
de Goddelyke Genade."
Deze passage betrof punt 5 en 6, terwijl punt 1 in dezelfde vergadering als afgedaan kon
worden beschouwd, zoals wij te bestemder plaatse zagen. Kortom, het doel dat Van der Groe
van meet af aan voor ogen stond: ,,verbetering in de gemeynte waarover de Heere des Huises
Syne Dienaren heeft aangestelt"104, heeft hij met zijn ,,Pointen van Reformatie" volledig
nagestreefd en ten dele bereikt.
4. Watersnood
Hebben wij ons tot nog toe in dit hoofdstuk voornamelijk bezig gehouden met het pastoraat en
de kerkelijke tucht, dan moeten wij thans een heel ander onderwerp aansnijden.
In het begin van dit hoofdstuk memoreerden we dat Hien en Dodewaard waren gesitueerd
aan de Waal. Dit had voordelen: het bood bijvoorbeeld gemakkelijke reismogelijkheden. Het
had echter ook nadelen, waartegen de voordelen wellicht niet konden opwegen. Met dit laatste
werd Van der Groe, en met hem de hele betuwse bevolking pijnlijk geconfronteerd.
De Waal bedreigde de betuwenaren in de herfst en vroege winter van 1769 namelijk met een
geweldige economische ramp: een overstroming, die voor de bevolking ruïneuze gevolgen zou
hebben en bouw- en weiland zou veranderen in één grote vijver. Vanaf december 1769 tot
maart 1770 zouden maandelijks bidstonden vanwege de noodtoestand worden gehouden en
zou men dagelijks kunnen waarnemen wat een tijdgenoot schreef: ,,De heiligdommen, daar
kort tevoren de stem des leeraars klonk, zijn nu met schreiende menschen en loeiend vee
vervuld."105
103. Zie b.v.: T. Brienen (e.a.), Nadere Reformatie, een poging tot begripsbepaling, 110v., 115v.
104. Zie p., Kerk. not. 19 maart 1768 (art. 24).
105. P. Broes, geciteerd door C. Huisman in: Neerlands Israël, 131.
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Dit onheil zou ook Hien en Dodewaard treffen106. Toen Van der Groe begin december 1769
een aantal richtlijnen voor de bidstonden opstelde107, kon hij echter nauwelijks vermoeden
onder welke ontstellende omstandigheden hij gedurende het winterseizoen zijn preken zou
moeten houden. Dat hij zich de onzeker wordende toekomst realiseerde kunnen wij concluderen uit het volgende citaat:
,,Stelde de predikant voor alzoo 't met 't hoge water zeer bekommerlyk stond of ingeval
de Heere ons met watersnoodt besogt, er geen voorsorge by den kerkenraadt tot redding
en soulageering van haare armen en bedrukte medemenschen konde en diende genomen
worden en zoo ja welke sorge in soo een onverhoopt cas gebruikt moest worden, sulx te
meer voordragende alzoo hy predikant nooit in sulken gevallen geweest was en mitsdien
onkundig als in dezen raadt nodig hadde."108
Predikant en kerkeraad wilden zich eendrachtig gaan voorbereiden op het verlenen van hulp,
als de gevreesde catastrofe straks de dorpelingen zou overweldigen. Zij spraken af zich elk
ogenblik paraat te houden. Zij huurden een aak om die bij wijze van reddingsboot tegen de dijk
aan te leggen en schakelden de molenaar en de bakker in voor een extra voedselvoorziening ten
bate van de diakoniearmen109.
Op zondagmorgen 31 december, vlak na een kerkeraadsbespreking in de kerk van Dodewaard, werd alarm geslagen: Hien stond onder water! In opdracht van de ambtman werden de
deuren van de hiense kerk opengezet voor vluchtelingen. Die ontvingen daar tevens brood op
kosten van het Ambt110. Temidden van de commotie maakten daar ook diakoniearmen gebruik
van, die reeds dagelijks brood van de diakonie kregen. Dat er waren die op deze wijze een
dubbele portie verwierven wekte bij de anderen echter grote ergernis. En die ergernis ontlaadde
zich op Van der Groe, omdat men meende dat hem hiervan de schuld toekwam. Van der Groe
zou de diakoniearmen hebben voorgetrokken en zo een onevenredige verdeling in de hand
hebben gewerkt.
Het valt moeilijk te ontkennen dat dit verwijt niet ongegrond voorkomt. Toch was het
goedbeschouwd ten onrechte. Er zat namelijk een kronkel in de organisatie, die eerder was te
wijten aan de mate waarin de kerkeraad en de ambtman bij de verdeling samenwerkten dan aan
een eventuele willekeur van Van der Groe. Had de kerkeraad met het oog op een separate
verdeling de ambtman ervan in kennis gesteld wie onder de zorg van de diakonie vielen, dan
zouden de oneffenheden vermoedelijk zijn voorkomen. Nu dit was verzuimd vond men
aanleiding Van der Groe willekeur en onbarmhartigheid jegens de niet-gealimenteerden ten
laste te leggen.
Dat de verwijten vrij hoog opliepen kan men opmaken uit het feit dat Van der Groe in de
106. Zie: J.S.M. Tornga, Over overstromingen en dijkdoorbraken in onze omgeving, 3v.
107. Op 2 december 1769 besloot de kerkeraad dat de maandelijkse bidstonden zouden duren van 11.30 tot 12.30.
Verder: 1. Om 11.00" zou de klok worden geluid, waarna een hoofdstuk uit de bijbel moest worden voorgelezen;
2. Om 11.30u zou de predikant een psalm vers opgeven; 3. Daarna moest hij de armenzorg aanbevelen; 4. De
zondag voorafgaand aan een bidstond zou steeds vanaf de kansel het desbetreffende overheidsplakkaat worden
gelezen, met opwekking tot opkomst. Kerk. not., 5/6 d e c , 1769 (art. 24).
108. Kerk. not., 27 dec. 1769.
109. Kerk. not., 27 dec. 1769.
110. Kerk. not., 31 dec. 1769.
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kerkeraadsvergadering op 8 januari 1770 de broeders opriep hem bij het volk te verontschuldigen en zo tegen opspraak in bescherming te nemen.
,,Droeg de predikant voor", aldus notuleerde Van der Groe, ,,alzoo hem in deze
confusie van watersnoodt wierd nagegeven dat hy onbarmhertig soude gehandelt hebben
etc. of de kerkeraad kond goedvinden hieromtrendt hare predikant na waarheid attestatie
te geven om sig daarvan te bedienen soo als soude oordeelen te behooren. En is by de
gansche vergadering besloten hare predikant als in dezen te dekken. En is de ouderling
Slingervoet versogt om uit aller naam deswegens te testeeren."111
Bij een volgende overstroming, tegen het einde van januari, werd de organisatie uiteraard beter
behartigd112.
Er speelden zich inmiddels ongewone taferelen af in de kerken, die nu behalve dakloze
gezinnen ook schapen, geiten, koeien en varkens herbergden. Hoewel tijdens de kerkdiensten
dit vee gewoonlijk in het voorportaal werd ondergebracht, kwam het bij ontstentenis van een
veehouder voor dat men zich dit luidruchtig gezelschap ook onder de preek moest laten
welgevallen113. Merkwaardig, maar tekenend voor de gespannen toestand, was de reactie van
de kerkeraad toen hij een weduwe die zich vlak voor het begin van een kerkdienst, ,met pak en
zak'' in de kerk wilde vestigen, omwille van de goede orde wegstuurde. Haar schuur stond nog
droog, wist de kerkeraad, en zij moest daar maar wachten tot de preek zou zijn geëindigd.
Onder hevig protest gaf zij hieraan gevolg, maar de beleefde vermaningen der ambtsbroeders
beantwoordde zij ondertussen met de verzekering de kerk voor gezien te houden...114.
In de loop van februari had de watersnood zijn climax bereikt. Er brak nu een extreme
vorstperiode aan, die voort zou duren tot het einde van de volgende maand. In februari en maart
besloot de kerkeraad herhaaldelijk ,,ter oirsake van de strenge koude turf uit te deelen"115.
Temidden van alle tegenslagen braken nu ook interne twisten uit onder de dorpelingen.
Daardoor zag de kerkeraad zich zelfs geroepen twee ambtsdragers te benoemen als ,, vredemakers"116. In onderscheid van de ongenoegens over de voedsel verdeling hadden deze twisten
waarschijnlijk echter geen betrekking op Van der Groe. In de kerkeraadsvergadering op 6
maart 1770 werd dit althans uitdrukkelijk bevestigd:
, ,en vroeg de predikant of er ook yts op Syn persoon te zeggen was, is geantwoort Neen,
vroeg wyders of 't ook aan de Broederen bekent was of er sig in de gemeynte bevonden,
die sig schuldig maakten aan Pasquilleeren en lasteringen van publieke personen en der
Godsaligen. Is geantwoort sulke personen niet te weten."
Tegen de achtergrond van al deze ontwikkelingen zien wij Van der Groe en de kerkeraad hun
kracht putten uit een wekelijkse afzondering tot gebed en onderlinge vermaning117 en het volk

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Kerk. not., 8 jan. 1770 (art. 8).
Kerk. not., 29 jan. 1770 (art. 1).
Kerk. not., 7 jan., 22 jan. 1770.
Kerk. not., 29 jan. 1770 (art. 5).
Kerk. not., 6 febr. (art. 23), 6/21 maart 1770 (art. 24).
Zie boven, 48 v.
Zie boven, 48.
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voorleven in het beoefenen van de godsdienst118, als een welsprekend getuigenis van hun hoop
op hulp van hoger hand!
5. Beroep en vertrek
Het zal omstreeks die kerkeraadsvergadering van 6 maart zijn geweest dat men tijdens een
kerkdienst in één van de twee kerkgebouwen een verre vreemdeling met bijzondere oplettendheid naar een preek van Van der Groe kon zien luisteren. Die vreemdeling was Matth.
Lagerwerf, ouderling der hervormde gemeente van Ridderkerk119. Hij was door de kerkeraad
aldaar gecommiteerd om in verband met een predikantsvacature die betuwse dominee te gaan
beluisteren. Van der Groe ontving korte tijd daarna een beroep naar Ridderkerk en hij
aanvaardde het120.
De laatste weken in Hien en Dodewaard wijdde Van der Groe aan het afronden van zijn
herderlijk werk in deze gemeente. Twee ouderlingen werden belast met de leiding van het
vrijdagse biduur en met de catechese en de schoolmeester werd aangespoord zich te bevlijtigen
in het onderwijs121. De diakoniekinderen kregen bijzondere aandacht. De kerkeraad diende
scherp te letten op hun materiële en geestelijke behoeften. Bij hun openbare geloofsbelijdenis
zouden zij voortaan een uitzet krijgen en de kerkeraad diende toe te zien dat zij geen omgang
met roomsen zouden hebben122.
Op 25 juni nam Van der Groe in presentie van een vijfhoofdige commissie van de classis
118. Zie boven, 48.
119. Hoewel de kerkeraadsnotulen van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Ridderkerk uit deze periode
verloren zijn gegaan, bevat het kerkeraadsarchief van de notulen betreffende het beroep van Van der Groe een
afschrift, waaraan wij ontlenen dat de onderhandelingen omtrent het beroep aanvingen op 15 februari 1770, toen
de kerkeraad ten overstaan van de consulenten, ds. Petrus Casenhove uit Hendrik Ido Ambacht en ds. Gerardus
Loeff uit Rijsoord, de volgende nominatie opstelde: Joan Hugo van der Groe, predikant te Hien en Dodewaard,
Cornelis Slotemaker, predikant te Giessen Nieuwkerk en Gerardus Wuyster, predikant te Grosthuizen en
Avenhorn. Kerkeraadsarchief Ridderkerk inv. no. 12.
120. Boekzaal 1770a,A2A. Zie: J.W. Regt, 160. Kerkeraadsarchief Ridderkerk inv. no. 12: ,,Waaruit vervolgens
(NB te zelver verg. en plaatse Sonder voorgaande versoek om approbatie) met eenparige stemmen beroepen is
Ds. Joan Hugo van der Groe, welke beroeping door de kerkenraadt aan de Wel Ed. geb. Hr. Mr. Cornelis
Groeninx van Zoelen van Ridd. als Heer van Ridderkerk ter approbatie zoude gepresenteert worden." De
approbatie werd verkregen op 5 april. Acta Classis Dordrecht, 19 juni 1770: de kerkeraad presenteerde de classis
zijn excuses wegens het feit dat hij zich acht dagen in de vergaderdatum had vergist, zodat de classis te laat werd
geïnformeerd. Afschrift kerkeraadsnotulen Ridderkerk (12 april 1770): t.a.p.; Kerk. not. Hien en Dodewaard,
13 april 1770: ,,de predikant beroepen zynde te Ridderkerk onder de E. Classis van Dordrecht heeft hiervan de
leden des kerkenraads ter dezen tydt verwittigt alsmede dat voornemens was deze beroeping eenige dagen in
beraadt te nemen."
121. Kerk. not. ,9,11 mei 1770 (art. 4): ,,Alle de broederen namen aan (op voorstel van haar predikant) om de handt
te houden aan 't vrijdagsche Biduur, ook na 't vertrek van den predikant alsmede aan de particuliere catechisatie
geduirende de vacatuire en zullen de Broederen Driest Veldyk en H. Slingervoet verzogt worden uit naam des
kerkenraads om 't biduir en de Catechisatien alzoo te houden als ten meest nutte sullen oordeelen te behooren. En
zal de meester ook in ' t byzonder verzogt en vermaand worden om de jongere jeugt geduirende de vacatuire te
onderwysen."
122. Kerk. not., 30 mei 1770 (art. 7):, ,Is vastgestelt by deze gelegentheit om de Diaconie kinderen, wanneer sy uit de
magt van onse Diaconie uitgaan en vooraf belydenisse der waarheit gedaan hebben een uitzet van 't noodzakelyke soo voor 't lighaam als voor den Geest te geven en dat na bevind van zaken en met onderling
overleg...".
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afscheid van de kerkeraad123, terwijl zijn afscheid van de classis volgde op 28 juni124. Afscheid
van de gemeente Hien en Dodewaard nam hij op 1 juli met een preek over 1 Petrus 4:7-11:
, ,Eride het eynde aller dingen is nabij: Zijt dan nuchteren ende waeckt in de gebeden''125. Voor
Van der Groe lag echter nog een lange weg...
Zo zagen wij in dit hoofdstuk Van der Groe als herder der zielen. Het zwaartepunt lag in dit
hoofdstuk dan ook op zijn pastorale werkwijze. In zijn ijver voor een persistentie van de
gereformeerde leer in deze betuwse gemeente legde hij zich vooral toe op de bestrijding van
roomse invloeden. In zijn zorg voor de levenstucht ging hij allerlei volkszonden te lijf. Daarbij
wilde hij vooral en met volledige inzet de heiliging van de rustdag bevorderen. Teneinde deze
levenstucht in de gemeente zo effectief mogelijk na te streven bracht hij zelfs een reformatieplan tot ontwikkeling. Daarin kwam met name zijn verwantschap met de Nadere Reformatie
tot uiting. Als dan ook iets scherp naar voren kwam tijdens zijn ambtsperiode in de Betuwe dan
was het wel deze congenialiteit met de Nadere Reformatie.

123. Acta deputatorem classis Tielanae 1745 - 1777, 25 juni 1770.
124. Acta Classis Tiel, 28 juni 1770.
125. Boekzaal 1770b, 108.
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4. Predikant te Ridderkerk I.
Onderlinge verhoudingen op en om Ridderkerks kerkelijk erf

Op zondagmiddag 15 juli 1770 deed Van der Groe intrede in de hervormde gemeente
Ridderkerk, na 's morgens tijdens een preek over Ezechiël 33 : 7 door de zwijndrechtse
predikant Wilh. Snethlage te zijn bevestigd1. Van der Groe preekte over Handelingen 10 : 29
en de ridderkerkers zullen met gemengde gevoelens hebben geluisterd. Hun vorige predikant
was onlangs door zelfdoding om het leven gekomen2 en dat lag natuurlijk nog vers in ieders
geheugen. Hoe zal het deze dominee vergaan?
De overgrote meerderheid van Ridderkerk behoorde indertijd tot de hervormde kerk3. De
bevolking bestond merendeels uit vlasboeren, landbouwers en veehouders. Hun leefgebied
was het dijkdistrict de Riederwaard. Het aan de Maas grenzende dorp was een heerlijkheid van
de rotterdamse burgemeester Cornelis Groeninx van Zoelen4. Deze was ambachtsheer van
Ridderkerk. Het dijkdistrict stond onder zijn supervisie als dijkgraaf en de heemraden, het
polderbestuur5. De burgerlijke orde werd geregeld door de schout en schepenen. Met dit
burgerlijk gezag zou Van der Groe herhaaldelijk worden geconfronteerd in zijn nieuwe
omgeving. Met name de confrontaties met het college van dijkgraaf en heemraden zouden niet
altijd even aangenaam voor hem zijn.
Dit laatste hield nauw verband met de omstandigheid dat dijkgraaf en heemraden waren
gekwalificeerd als ,,opperkerkmeester". In die hoedanigheid vermochten zij namelijk grote
invloed uit te oefenen op het beheer van de kerkegoederen. De dijkgraaf zat het college voor.
Secretaris was de schout. Deze had tevens bij wijze van bezoldiging recht op de ,,stuivergelden" die de verpachting der kerkeoorden periodiek opleverde.
De , ,partner'' van het polderbestuur werd bij het beheer der kerkegoederen gevormd door
1. Boekzaal der geleerde wereld 1770b (juli).
2. Zie: G. van der Zee, Kerkelijk Ridderkerk XXXI.
3. Not., 18 april 1811: ,,'t getal der zielen. Hieraan is voldaan, 't getal der getelde zielen, waarvan opnieuw opgave
gedaan is en behoren tot 't kerkelijk Ridderkerk was:
Gereformeerden
2015
Lutherschen
6
Roomschen
1
Joden
14
twyffelagtigen
2
2Ö38~
4. C. Groeninx van Zoelen, op 5 juli 1740 geboren te Rotterdam en aldaar overleden op 19 oktober 1791, werd in 1773
raad en vroedschap en in 1783, '84, '90 en '91 burgemeester in zijn geboortestad. Ook was hij ambachtsheer van
Kralingen (1783), heer van Ridderkerk en kanunnik van St. Pieter te Utrecht. Zie: Nieuw Nederlands Biografisch
Woordenboek 7,981.
5. Omstreeks 1800 stelde Van der Groe een historisch overzicht op van de structuur van het bestuur. Kerkeraadsarchief inv. nr. 126. Over de kwalificatie van de ambachtsheer als dijkgraaf: B. Woelderink, VIII, XV, XX, XXIII.
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een ,,kerkecollege", bestaande uit de predikant, de kerkeraad en de kerkmeesters. Van dit
kerkecollege was de predikant zowel voorzitter als notulist. Inzake het beheer der kerkegoederen vormden beide colleges in feite dus één bestuurslichaam. Dit had als logisch gevolg dat
eventuele bestedingen ten behoeve van de kerk beider instemming dienden te hebben. Jaarlijks
werd dan ook door een kerkmeester hieromtrent voor het bestuur verantwoording afgelegd.
Deze bestuurlijke organisatie laat zien dat het kerkecollege ten opzichte van het college van
dijkgraaf en heemraden in geen geringe mate afhankelijk was. Daaraan zou echter met de
scheiding van Kerk en Staat in 1795 een einde komen. Voortaan zou het beheer der kerkegoederen vrijwel geheel berusten bij het kerkecollege. Toch zou daarmee de spanning tussen kerk
en wereld in Ridderkerk niet meteen zijn opgeheven. De kwestie werd nu het afbakenen van
eikaars terrein en het erkennen van eikaars bevoegdheden. Bovendien behield de ambachtsheer
een aantal rechten waarmee de kerk rekening diende te houden.
In dit hoofdstuk onderzoeken wij de positie die Van der Groe ten opzichte van deze
onderlinge verhoudingen voor en na 1795 innam. Aangezien de kerkeraadsnotulen uit de
periode 1770-1818 ontbreken zijn we voor dit gedeelte voornamelijk aangewezen op de

5. Het dorp Ridderkerk (ca 1790;
3!

notulen van het kerkecollege. Deze werden voorheen integraal opgenomen in het kerkeraadsprotocol, maar zijn door Van der Groe afzonderlijk bijgehouden6.
Uit de notulen van het kerkecollege blijkt zonneklaar dat Van der Groe in de eerste
vijfentwintig jaar van zijn loopbaan in Ridderkerk kreeg te maken met een drietal strijdvragen,
die inherent waren aan de dominante positie van dijkgraaf en heemraden als „opperkerkmeesters". Namelijk: 1. Wie betaalt de beroepingskosten? 2. Hoe urgent is een eventuele
verplaatsing van de kansel? 3. Is de pastorie toe aan vervanging dan wel verbouwing? In de
jaren na 1795 staken twee nieuwe strijdvragen de kop op. Deze hielden verband met de
doorwerking van de scheiding van Kerk en Staat in Ridderkerk en vormden punten van
discussie tussen Van der Groe c.s. enerzijds en de schout van Ridderkerk anderzijds. Zij
luiden: 4. Wie is gerechtigd tot inning der pachtgelden van kerkeoorden? 5. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud der ,,grote armen"? Bij ons onderzoek van Van der Groe's
positie houden wij de volgorde aan waarin deze vragen zijn gesteld.
1. De beroepingskosten
De eerste strijdvraag rees toen op 17 oktober 1771 kerkmeester Pleun Huizer aan het bestuur
een verzoek om kostendeclaratie voorlegde7. De kosten hadden voornamelijk betrekking op de
beroepingsprocedure van Van der Groe, maar niet uitsluitend. In de achterliggende tijd was in
totaal ƒ 113.3.6. uitgegeven voor de volgende zaken: reiskosten van de hoorcommissie naar
Dode waard, reiskosten van Van der Groe naar en van een classisvergadering en vanuit
Utrecht8, alsmede een tafel in de kerk ten behoeve van de bedeling der armen.
Dijkgraaf en heemraden opperden principiële bezwaren. Het kerkecollege was naar hun
oordeel onbevoegd, ten laste van de ,,polderkas" zelfstandig over uitgaven te beslissen. Het
kerkecollege evenwel beriep zich op het recht van vrije beroeping dat de gemeente van
Ridderkerk in 1748, overigens niet zonder tegenstand van de ambachtsheer, juridisch was
toegekend. Dit recht van vrije beroeping impliceerde dat de kerkeraad zelfstandig, dat wil
zeggen zonder inmenging van bovenaf, een predikant mocht verkiezen en na van de ambachtsheer approbatie te hebben verkregen, deze vervolgens mocht beroepen.
Het is zeer de vraag of de interpretatie die het kerkecollege aan dit recht blijkbaar gaf juist
was. Het verdere verloop doet vermoeden van niet. In ieder geval wezen dijkgraaf en
heemraden een declaratie van de reiskosten en de armentafel resoluut van de hand en vorderden
zij ten aanzien van de beroepingskosten een specificatie van Huizer.
De kwestie zou vanaf nu vooral een interne rol in het kerkecollege gaan spelen. Het geld
voor de reiskosten en armentafel had Huizer namelijk reeds uitgekeerd aan Van der Groe.
Tevergeefs vorderde hij dat nu terug, want Van der Groe weigerde. Huizer meende bovendien
6. Op de eerste bladzijde van het protocol schreef Van der Groe namelijk: „Kerkeboek van Ridderkerk. Dit Boek is
door den kerkenraadt uit haar particulier fonds aangekogt en daaruit betaalt tegen ƒ 3:2. NB te vooren wierden de
notulen raakende d'administratie der kerkengoederen aangetekent in 't ordinaire kerkenraads of consistorieboek,
by de komste des predikants J.H. v.d. Groe is sulx in een afzonderlyk boek daar toe gekogt, genotuleert en om over
de betaaling van 't boek zelve geen different te hebben, daar anders de kerk of de Diakonie sulx moest bekostigen,
soo is besloten om 't zelve uit de voorn, particuliere fonds der kerkenraad te bekostigen."
7. G. van der Zee, XXXIII. Een verslag hiervan in: Kerkeraadsarchief inv. nr. 63.
8. Van der Groe maakte waarschijnlijk gebruik van het openbaar vervoer op zijn reis naar Ridderkerk.
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dat niet hij maar ouderling M. Lagerwerf, als gecommiteerde naar Dode waard, een specificatie
was verschuldigd. Des verzocht oogstte hij echter ook op dit punt negatief resultaat. Zelfs nadat
hij medio 1773 hem voor het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland had laten citeren9.
Gegeven de situatie spanden vervolgens dijkgraaf en heemraden een proces aan tegen het
kerkecollege10. Dit proces zou duren vanaf 1773 tot 1775. Ook Van der Groe raakte daarin
betrokken, want in 1774 daagde Huizer achtereenvolgens Van der Groe en Lagerwerf voor de
rechtbank om het geld en de specificatie los te krijgen1 *. Het kerkecollege had inmiddels echter
besloten Van der Groe's integriteit in dezen te waarborgen door ,,den Predikant, die deze
onteering hem aangedaan om syns groote Heer's wille, lyden zal, buiten verdere zorge en
aanspraak te houden en daarvoor te intervenieëren"12. Het is overigens merkwaardig dat het
kerkecollege geen contra-proces tegen dijkgraaf en heemraden aanging. Op advies van een
jurist zag men daar namelijk van af13. Twijfelde men aan een gewenst resultaat? Dan was dat
niet ongegrond. Want op 10 april 1775 sprak het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland
uit dat de kosten als volgt dienden te worden verrekend14: de reiskosten die Van der Groe had
gemaakt in verband met een classis vergadering, kwamen voor rekening van de polderkas, de
beroepingskosten kwamen grotendeels neer op de kas der kerkmeesters, en voor het resterende
deel alsmede voor de kosten voor de armentafel en de reiskosten vanuit Utrecht werd de
kerkeraad aansprakelijk gesteld. De kerkeraad moest bovendien de proceskosten opbrengen.
Het kerkecollege was dus in het ongelijk gesteld en bleek, wellicht juist krachtens het
verleende recht van vrije beroeping, de beroepingskosten niet te kunnen verhalen op de
polderkas. Dijkgraaf en heemraden hadden gewonnen.
2. De kanselkwestie
Aanzienlijk minder ingewikkeld dan de hierboven geschetste kostenproblematiek was een
gelijktijdige kwestie over de plaats van de kansel in de kerk. Zij was echter tevens des te
hardnekkiger. De kwestie rees in 1773, toen Van der Groe in het bestuur de wenselijkheid
opperde de kansel te doen verplaatsen. Deze was gelocaliseerd terzijde van de torendeur en
door het royale eenbeukige karakter van de kerk had deze locatie een nadelig effect op de
draagwijdte van de prediking, aldus Van der Groe15.
Het college van heemraden achtte de stituatie echter niet urgent en wees het voorstel
derhalve af. Van der Groe, die zich in deze eerste jaren van zijn , ,ridderkerkse tijd" al door
meer perikelen zag omgeven dan hem lief was, deelde het kerkecollege hierop mee voorlopig
van verdere onderhandelingen af te zien16. Maar twee jaar na dato, toen de in de vorige
9.
10.
11.
12.
13.

Volgens de verklaring van Huizer voor het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland.
Rechterlijk Archief Zuid-Holland, inv. nr. 68, f°, 9 V V, 70vo v.
idem, f , 8 l v o v . , 8 3 v .
Not. 1774.
In het kerkeraadsarchief berust een tweetal brieven van deze advocaat. Zijn naam is echter onleesbaar. De brieven
zijn gericht aan M. Lagerwerf en aan Van der Groe en zijn respectievelijk gedateerd 27 december 1774 en 30
januari 1775. Kerkeraadsarchief, inv. nr. 63.
14. idem.
15. Not. 26 mei 1773.
16. Not. 28 juli 1773.
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paragraaf beschreven geldkwestie inmiddels was opgelost, reikte het kerkecollege het college
van heemraden een door Van der Groe met redenen omklede propositie aan17. De propositie
bedoelde duidelijk te maken, blijkens de daarin genoemde argumenten, dat kanselverplaatsing
hoognodig was. Immers:
1. door al te grote inspanning zouden predikanten hun stem kunnen forceren;
2. luisteraars achterin de kerk klaagden over de moeilijke verstaanbaarheid van de preek;
3. Van der Groe zou door de grote afstand vanaf de kansel geen baldadigheden kunnen
signaleren die achterin de kerk zich zouden afspelen tijdens de prediking;
4. de ruimte waarbinnen men in de huidige situatie de prediking kon verstaan beantwoordde
niet aan het groeiende aantal luisteraars, zodat het aantal geschikte zit- en staanplaatsen
ontoereikend was;
5. om financiële redenen zou de verplaatsing van de kansel niet behoeven te worden
nagelaten, aangezien door het verhuren van een groter aantal geschikte zitplaatsen de
verplaatsingskosten zouden worden gedekt;
6. bij verplaatsing van de kansel zou de torendeur weer vrijkomen en zo de in- en uitstroom
van het kerkvolk worden bespoedigd;
7. als de kansel zou worden verplaatst zou er ruimte zijn voor een grotere avondmaalstafel;
8. bovendien zouden bij verplaatsing van de kansel slechthorenden geen geldig excuus meer
hebben om tijdens de preek post te vatten in het pad naar de herenbank, zoals nu het geval
was;
9. als de kansel zou worden verplaatst zou men niet meer binnen het doophek direkt onder de
kansel de predikant hinderen met kwalijke geuren en schuivende stoven. Van der Groe
formuleerde dit merkwaardige argument als volgt:
,,dat er dikwyls klagten zyn voorgekomen dat in't Doophekje somtyds menschen
komen zitten onder voorwendsel dat sy geen plaats kunnen krygen en anders niet
hooren kunnen, die of met haare stooven of door vuile dampen tot groote hindernisse
zyn voor den predikant en hem 't spreeken moejelyk maaken, en ongenoegen...";
10. verplaatsing van de kansel zou ten gevolge hebben dat de kerkeraad binnen het doophek
alsmede de voorlezer/voorzanger niet meer op de tocht zouden zitten respectievelijk staan.
Dit ongemak vormde begrijpelijkerwijs vooral een bedreiging voor de laatstgenoemde;
11. de gemeente van Ridderkerk begeerde geen luxueuze veranderingen in de kerk, maar één
waaraan zo weinig mogelijk kosten zouden zijn verbonden.
Met hoeveel klem Van der Groe de verplaatsing van de kansel ook bij het bestuur bepleitte, de
propositie vermocht evenmin als het eerder gedane verzoek de heemraden te overreden van de
noodzaak daarvan. Er werd gestemd en met een gelijk aantal stemmen vóór en tégen bleef de
zaak onbeslist.
Jarenlang duurde de controverse over de kansel voort. Het kerkecollege, geruggesteund
door een aanzienlijk aantal ontevreden gemeenteleden, liet niet afkeer op keer het probleem op
17. Not. 19 mei 1775; Propostitie en antwoord des kerkenraads van Ridderkerk in dato 19 mey 1775 aan 't college van
Dykgraaf etc. strekkende om te vertoonen de noodsakelykheit van de verplaatsing of vooruitzetting van de
Predikstoel in de kerke van Ridderkerk. Dit stuk trof ik aan in het kerkeraadsarchief maar in de inventaris der
archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te Ridderkerk wordt het niet vermeld.
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de bestuurstafel te leggen maar zag het even vaak door de heemraden als ongegrond van de tafel
vegen. Het regende klachten uit de gemeente, maar deze waren volgens de heemraden eerder te
wijten aan Van der Groe's stemvolume dan aan de plaats van de kansel. „De Do. preekt de
menschen de kerk uit" liet één der heemraden zich tijdens een vergadering ontvallen18. En
volgens de dijkgraaf was de enige afdoende remedie dat ,,de Predikant harder moest preken" 19 .
Na 1795 was de enige verandering in dit opzicht dat de kansel werd verhoogd20. Overigens
werd nu de tegenwerking van de ambachtsheer ondervonden21. , ,Deze heer zoude gaarne zien
dat deze zaak bleef in statu quo, ook omdat men zich overtuigd hield dat myn opvolger in die
verplaatsing geen genoegen zoude nemen en dat ook in alle gevallen deze kerk zeer wel konde
voldaan worden in 't gehoor, schoon des tegenwoordigen Predikants ouderdom dat moejelyk
maakte" klaagde Van der Groe nog in 181622. Ook door de ambachtsheer werd zijn stemvolume aangewezen als schuldige factor23. Het valt uiteraard moeilijk deze kritiek te toetsen op
haar zuiverheid. Maar frustrerend was zij, niet in de laatste plaats voor Van der Groe.
3. Strijd om de pastorie
Een derde aangelegenheid waarin de machtspositie van de dijkgraaf en heemraden inzake het
beheer der kerkegoederen duidelijk uitkwam betrof de pastorie.
Toen Van der Groe in 1770 de ridderkerkse predikants woning betrok, vestigde hij zich in
een pastorie waaraan gedurende haar honderdjarig bestaan weinig of geen onderhoudswerkzaamheden waren verricht24. Het huis verkeerde bij zijn komst zelfs in een bouwvallige staat.
Lekkages noodzaakten hem al spoedig tot het nemen van preventieve maatregelen. De zolder
werd ingericht als studeervertrek en moest tevens dienen als bibliotheekruimte25. Dat was in
1772. Veelvuldig zijn de klachten die men in de notulen leest over de kelder die het hele jaar
onder water stond26, over de ingestorte tuinschutting, waardoor een minder sympathieke
buurman vrije inkijk in de pastorie had27, over instortingsgevaar van de voorkap, die daarom
moest worden afgebroken28, maar vooral over de tochtige en vochtige studeerzolder die een
voortdurende bedreiging voor het boekenbezit van Van der Groe vormde29. Vele malen drong
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Not. 1786. Het repliek van een ouderling: „Neen, maar zy loopen eruit."
Not. 28 maart - 31 december 1789.
Not. 26 augustus, 16 september 1802.
Vooral vanaf 1808 intensiveerde het kerkbestuur de verzoeken aan de ambachtsheer, deze met name wijzend op
art. 8 van de bovenvermelde propositie van 1775 (!). Van der Groe ging met de ambachtsheer een jarenlange
correspondentie aan over de kwestie, tot vlak voor zijn dood. Alles echter zonder gewenst resultaat. Not. 23 febr.
1815, 28febr., 19 juni 1816, 12 febr., 9 maart 1818.
Not. 19 juni 1816.
Not. 9 juli 1817. Dit motief speelde ook onder de bezwaren tegen Van der Groe tijdens het ,,Nijkerks
beroepingswerk".
Regt, 160.
Not. 22 juni, 26 oktober 1772.
Not. 19 mei 1775, 1-18 mei 1776, febr. 1777.
Not. 22 april 1778, 3 mei 1779.
Not. 1780.
Bijvoorbeeld Not. 26 april 1783.
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het kerkecollege aan op reparatie dan wel nieuwbouw, maar stuitte vrijwel steeds op verzet van
de zijde van dijkgraaf en heemraden. Zo duurde de situatie tot 178730.
Het beleid van dijkgraaf en heemraden kenmerkte zich zodoende ten opzichte van het
kerkecollege allerminst door een collegiale instelling. Zomin in de kanselkwestie als inzake de
huisvesting van Van der Groe. De indruk wordt zelfs gewekt dat zij óf een extreem bezuinigingsbeleid nastreefden óf op deze wijze hun status als opperkerkmeesters tot gelding wilden
brengen óf wellicht een conglomeraat van deze factoren beoogden door te voeren. Deze indruk
kan bij beschouwing van het verdere verloop van de geschiedenis alleen maar worden
versterkt. Ook in de gemeente groeide namelijk ontevredenheid over hun houding. Er werd
zelfs een handtekeningenactie georganiseerd en namens enkele honderden broeders en zusters
kwamen begin 1788 drie gemeenteleden uitvoerige handtekeningenlijsten aan het bestuur
presenteren. Zij voegden daarbij het nadrukkelijke verzoek „dat hoe eer zoo beter, 1. de
Predikstoel ten minsten mogte vooruitgezet worden, 2. dat aan de Predikant eenen nieuwe
Pastorij mogte besorgt worden"31.
De reactie van het bestuur was heel verschillend. Van der Groe verklaarde dezelfde dag zich
in deze omstandigheden tegen de protestbeweging niet te zullen verzetten, aangezien naar zijn
mening het protest alleszins gegrond moest worden geacht. Zowel ten opzichte van de
klankaccommodatie in de kerk als inzake de pastorie32. Dijkgraaf en heemraden bleken echter
een ander standpunt in te nemen. Zij gaven aan het protest althans geen gehoor.
Is het vreemd dat men in Ridderkerk ging betwijfelen of het kerkecollege nog wel enige
zeggenschap had over de kerkegoederen?33 Toch zou men het daar niet bij laten. Vooral niet,
omdat rond de jaarwisseling van 1788 de kans reëel leek dat Van der Groe een beroep naar
elders in overweging zou nemen. In deze tijd bereikten Van der Groe namelijk juist twee
beroepen. Bovendien ontving hij van de kerkeraad te Voorthuizen, waar een riante pastorie
stond, zelfs tweemaal een verzoek zich voor de gemeente aldaar beroepbaar te verklaren. Van
der Groe greep deze gelegenheid aan door een eventueel langer verblijf te Ridderkerk
afhankelijk te stellen van verbetering van zijn leefomstandigheden En daarmee bereikte de
kwestie haar climax.
Geschrokken van deze eis, beloofden de leden van het kerkecollege alles te zullen aanwenden wat in hun vermogen was. Bij deze belofte zullen zij niet direkt hebben gedacht aan
verdere onderhandelingen met dijkgraaf en heemraden als zodanig. In het besef wellicht, dat
langs die weg succes onwaarschijnlijk moest worden geacht, gingen zij het ,,hogerop"
zoeken, namelijk bij de ambachtsheer, die op dat moment in Den Haag verbleef.
30. Toen Van der Groe er in genoemd jaar op aandrong ,,de pastory of af te breken of te repareren, zoo dat de
Predikant een goede studeerkamer eindelyk bekoomen mogt" stelde het college van heemraden een definitieve
beslissing uit en beloofde de dijkgraaf het in gedachten te zullen houden. Not. 1787.
31. Not. 1 jan. - 23 april 1788.
32. Onder andere omstandigheden zou hij zich tegen een dergelijke protestactie wel verzet hebben. Nu echter vond hij
in vertrouwen op Gods voorzienigheid een rechtvaardigingsgrond, terwijl levensgroot hem voor ogen stond
,,deze zaak zyner verdrukking en de nood der Gemeente, waarin zeer veele zich bevinden, wegens 't missen van
een goed gehoor en 't daarmee verbonden geloov en bekeering, overlatende aan Hem, die alles aanschouwt en
regeert". Not. 1 januari - 23 april 1788.
33. Not. 23 april - 31 dec. 1788.
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Het bezoek aan de ambachtsheer, dat een delegatie in gezelschap van ds. Petr. Faassen de
Heer uit het naburige Rijsoord ten uitvoer bracht, maakte een vrij positieve indruk. Het bericht
dat Groeninx van Zoelen het verzoek niet had afgewezen, wekte althans bij het kerkecollege de
hoop op een gewenst resultaat. Bracht Groeninx de financiële consequenties naar voren, die
een eventuele inwilliging van het verzoek zou hebben? Als men let op de weerslag die het
optimisme van het kerkecollege had bij de gemeente, vermoedelijk wel. Een collecte, bestemd
voor een nieuwe pastorie, leverde namelijk niet minder op dan ƒ 1.000, -!34. Het is dan ook niet
onwaarschijnlijk dat de ambachtsheer in antwoord op het verzoek van het kerkecollege de
financiële inbreng van de gemeente aan de orde heeft gesteld. De opbrengst van de collecte

6. Cornelis Groeninx van Zoelen (1740-1791), ambachtsheer van Ridderkerk
34. Not. 1 januari 1789.
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vormde een tastbaar bewijs dat de gemeente het behoud van haar predikant op hoge prijs stelde.
Toch zouden het optimisme van het kerkecollege en de spontaniteit van de gemeente niet van
lange duur zijn.
De ambachtsheer liet namelijk niet meer van zich horen. Evenmin reageerde hij op een
herhaaldelijk schrijven van Van der Groe. Pas nadat deze hem persoonlijk een bezoek had
gebracht35, volgde een bemoedigend teken. Want in mei 1789 arriveerden te Ridderkerk twee
aannemers uit Kralingen om de pastorie te inspecteren en een kostenbegroting op te maken36.
Daarna bleef alles voorlopig zoals het was. Hevig geïrriteerd probeerde men vanuit de
gemeente inmiddels pressie uit te oefenen door aan de financiële bijdrage een voorwaarde te
verbinden. Door het stellen van een ultimatum dat eind 1790 zou aflopen, beproefde men een
laatste krachtmeting met het burgerlijk gezag.
Dijkgraaf en heemraden leken aanvankelijk de eis van de gemeente serieus op te vatten. Het
kerkecollege schepte uit hun reaktie dan ook hoop37. Spoedig echter zou blijken dat deze hoop
toch niet werd gedragen door hun feitelijke intentie. In weerwil van de eis, stelden zij het
kerkecollege eind 1789 namelijk in kennis van een restauratieplan, omdat zulks veel voordeliger zou uitvallen dan de begeerde nieuwbouw38. Maar daar waren Van der Groe, het kerkecollege en de gemeente het beslist niet mee eens39 . En zo bleek de hoop een illusie.
Gelet op het ultimatum, zou het jaar 1790 van doorslaggevende betekenis zijn, realiseerde
het kerkecollege zich. Maar zoals de zaken er nu voorstonden, was de kans op succes
minimaal. Daarom besloot het kerkecollege de invloed van de classis, als een meerdere
kerkelijke vergadering, in te roepen, teneinde zo mogelijk via dit kanaal bij de ambachtsheer te
bereiken wat langs andere weg onmogelijk was gebleken.
In juni 1790 rapporteerden de kerkvisitatoren aan de classis Dordrecht over de staat van
ridderkerks hervormde gemeente dat,,hunnen waerdigen Predikant genoodzaekt word om in
een deerlyk vervallen huis te wonen, en een studeerkamer erger dan een schuur te gebruiken' ,4°. Hoe verbijsterend dit bericht op de classisbroeders ook zal zijn overgekomen, Van
der Groe verzocht of zij bij het zoeken van een oplossing ,,de zagste weg zoude inslaen".
Ingevolge dit verzoek gelastte de classis aan haar gedeputeerden ter synode de kwestie op
officieuze wijze met de ambachtsheer, die de synode als commissaris politiek zou bijwonen, te
bespreken.
Ook deze poging zou echter vruchteloos blijken. De ambachtsheer achtte nieuwbouw niet
urgent en stelde de gedeputeerden, wellicht niet zonder ironie, voor de zaak ter officiële

35. Not. 28 maart 1789.
36. Not. 28 april - 18 december 1789.
37. Van der Groe notuleerde over de stemming in het kerkbestuur dat men bewogen had gereageerd op de schijnbaar
positieve tekenen: „terwyl zy haren Predikant beklagen over zyn lyden in dezen en wenschen dat God uitkomst
moge geven, ook tot blydschap van de Gemeente die zulks algemeen begeere en tot weering van de schande die
wegens zoodanig Pastorij op deze plaats rust". Not. 28 april - 18 dec. 1789.
38. Not. 18-30 december 1789.
39. Not. 1790.
40. Acta Classis Dordrecht 22-23 juni 1790 (art. 7).
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behandeling aan de synode voor te leggen41. Daartoe ontbrak hen het mandaat van de classis en
zo keerden zij onverrichterzake huiswaarts.
In de eerstvolgende classisvergadering beantwoordde Van der Groe het rapport der gedeputeerden met een pessimistisch gestemd dankwoord, waarin hij volgens het verslag de pastorie
omschreef als , ,een onvrije, oude, koude, vochtige, voor gezondheid en goederen schadelijke,
en mitsdien voor haren predikant ongeschikte wooning',42. De hoop, daarin ooit verandering te
zullen zien, zal hem na al het gepasseerde wel zijn vergaan. Het was immers duidelijk dat het
polderbestuur, dank zij de ambachtsheer, over de volharding van het kerkecollege pijnlijk had
gezegevierd. Ondanks de steun van de gemeente Ridderkerk en de classis Dordrecht, die
ondubbelzinnig hadden getoond de klachten van Van der Groe te rechtvaardigen. Het was hard
tegen hard gegaan in die twee jaren, maar het kerkecollege had de strijd om de pastorie
verloren.
In 1794 bewilligde Van der Groe in het voorstel, de pastorie te laten repareren43. Kennelijk
uit zelfrespect, want men ging hem zijn koppigheid verwijten. Desalniettemin liet zijn
behuizing ook na dato alles te wensen over!44. Daaraan zou pas na zijn dood een einde komen.
Want een maand nadat Van der Groe was heen gegaan, werd op 2 mei 1818 eenparig besloten
tot nieuwbouw van een pastorie!45. Men kan zich stellig een elegantere verhouding indenken
dan die tussen de ambachtsheer, alias dijkgraaf en heemraden enerzijds en Van der Groe en het
kerkecollege anderzijds. Maar het verloop van deze strijd grenst, zeker in het licht van de
afloop, aan het ongelooflijke. De achting die de gemeente Van der Groe toedroeg staat hier dus
in scherp contrast tot de bejegening die hij van de ambachtsheer en de opperkerkmeesters
ervoer.
4. Van der Groe contra de schout over de pachtgelden
Zijn de drie hiervoor besproken kwesties om hun dramatisch en (zeker voor wat betreft de
laatstgenoemde) chronisch karakter in het levensverhaal over Van der Groe vrij uitvoerig aan
de orde geweest, betreffende de twee resterende kwesties kunnen wij volstaan met een
beknopter bespreking. De zaken waarom het ging lagen beide in het verlengde van de in 1795
afgekondigde scheiding van Kerk en Staat. De doorwerking van deze scheiding riep in
Ridderkerk een tweetal meningsverschillen tussen het kerkecollege en de burgerlijke overheid
op over eikaars rechten en plichten. In beide kwesties spelen Van der Groe en de dorpsschout
een centrale rol.
De eerste kwestie46 liep over de vraag of, ondanks de scheiding van Kerk en Staat, het
publiek verpachten der kerkeoorden moest plaatsvinden ten overstaan van de schout en of deze
daarbij evenals voorheen aanspraak kon maken op de stui vergelden. Schout Willem van den
Broek was van oordeel in dezen dezelfde rechten te mogen genieten als zijn voorgangers. Van
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Acta 8 september 1790.
Acta 26-27 september 1790.
Not. 1794.
Not. 18 januari 1808.
Not. 2 mei, 14 mei 1818.
Voor zover niet anders aangegeven is het volgende ontleend aan de desbetreffende stukken op het Gemeentearchief Ridderkerk. Gemeentearchief Ridderkerk inv. nr. 93.
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der Groe bracht daar echter tegen in dat voormalige schouten dit recht genoten als bezoldiging
voor hun secretariaat van het kerkbestuur. Dit secretariaat was als gevolg van de Staatsomwenteling, tegelijk met het afscheid van dijkgraaf en heemraden, inmiddels overgedragen
aan het kerkecollege en werd sinds 1799 bekleed door Van der Groe. Bovendien betwistte Van
der Groe Van den Broek diens hoofdargument dat het kerkecollege moest worden beschouwd
als particuliere instelling. Particuliere instellingen vermochten transacties als het verpachten
van landerijen niet dan ten overstaan van het gerecht uit te voeren. Van den Broek meende zich
hiervoor te kunnen baseren op de scheiding van Kerk en Staat, maar op voorstel dat ter toetsing
voor te leggen aan het gouvernement ging hij niet in.
Deze kwestie duurde van 1799 - het jaar waarin Van den Broek schout werd - tot 1805. Een
tweetal verzoekschriften van het gerecht en het kerkecollege aan het Departementaal Bestuur
van Holland, waarin beide partijen eikaars pretenties bestreden, werd beantwoord met verwijzing naar de justitie47. Teneinde de verpachting geen al te grote stagnatie te doen lijden, stelde
het kerkecollege in 1805 aan het gerecht voor in de huurcontracten een clausule te incorporeren. Daarin werd vermeld dat het kerkecollege in de eis van het gerecht bewilligde,
,,edog zonder Consequentie en onvermindert hunlieder Recht", van mening zijnde ,,dat
zijlieden, gelijk van ouds onder hun eigen opzicht en door hunne eigen Secretaris de verpachting kunnen doen, zonder genoodzaakt te zijn om die verpachting te moeten doen ten
overstaan van de Schout, Schepenen en Secretaris... " 48 . Deze clausule had het kerkecollege
noodgedwongen ook al in 1801 en 1804 laten invoegen. Spoedig na de laatste keer had men dit
echter betreurd, omdat door een wetswijziging publieke transacties toen werden gevrijwaard
van het overstaan van het gerecht, op voorwaarde namelijk dat men niet eerder ten overstaan
van het gerecht zaken had gedaan. Van den Broek had het kerkecollege toen, al dan niet
opzettelijk, over de strekking hiervan onjuist geïnformeerd49. Juridische bemiddeling had het
kerkecollege echter niet kunnen baten50. Nu moest men met de bestaande situatie wel genoegen
nemen. Een proces was kostbaar en de uitslag twijfelachtig, besefte het kerkecollege. Tóch liet
men in de clausule opnemen dat slechts een juridisch vonnis het geschil kon opheffen51.
Desondanks is het overigens niet zover gekomen.

47. Van der Groe stelde namens het kerkecollege in samenwerking met de dordtse advocaat D. Mobachius Quaet een
adres aan het Departementaal Bestuur op. Na ontvangst werd van overheidswege het stuk aan schout en schepenen
gezonden, met verzoek om binnen twee weken te reageren. De schout wist in ijltempo te bewerkstelligen dat ook
de oudschepenen een verklaring bijvoegden. Het verweerschrift is gedateerd 26 (sic!) december 1804. Merkwaardig is de suggestie in dit verweerschrift dat Van der Groe slechts ten bate van eigen portemonnee de handschoen
tegen schout Van den Broek zou hebben opgenomen: ,,.. .iets, waarop wij niet kunnen nalaten ulieden opmerkzaam te maken, omdat hier juist den angel zit, welke in het gras verschoolen lag, daar de Predicant, als Secretaris
quasie van het Kerkbestuur, gaarne dit voordeel schijnt te willen genieten." Not. 21 december, 27 december
1804; Correspondentie van Van der Groe met dr. D. Mobachius Quaet en mr. N.J.A.L. Hoffmann over de
verpachtingen der kerkegoederen: Kerkeraadsarchief i.v.nr. 76.
48. Not. 18 december 1805.
49. Not. 9 februari 1804. Het reglement verscheen in 1804 bij N. van Eysden te Dordrecht.
50. Zie noot 47.
51. Not. 28 januari 1808.
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5. De separatie van de armenkas
Parallel aan de onenigheden over de wijze van verpachten liep in deze jaren een meningsverschil over de bedeling der armen. In onderscheid met de bovengeschetste kwestie werd de
partij ter ene zijde echter niet gevormd door het kerkecollege maar door de kerkeraad52. De
contrapartij bestond weer uit het burgerlijk bestuur ofwel de , , municipaliteit''.
Ter discussie stond de wettigheid van een contractuele scheiding van de armenkas. In 1795
waren kerkeraad en municipaliteit namelijk overeengekomen, de lasten van de armenkas van
Ridderkerk, waarmee voorheen alleen de diakonie was bezwaard, te delen53. Zo ontstonden
een diakonale armenkas, uitsluitend bestemd voor hervormde lidmaten, en een burgerlijke
armenkas, bestemd voor de overige ingezetenen, de zogenaamde ,,grote armen".
Een verzoek om approbatie van het contract werd ingediend bij het Departementaal Bestuur
van Holland. Aangezien een reactie van overheidswege echter uitbleef, brachten beide partijen
in 1796 hun overeenkomst zonder deze bekrachtiging ten uitvoer. Zij handelden daarmee in
overeenstemming met een door beiden aanvaarde bepaling, die ook in het contract was
opgenomen, de scheiding uiterlijk in 1796 door te voeren.
De scheiding had voor de diakoniekas zo'n gunstig gevolg, dat Van der Groe het volgende
jaar reeds aan de classis Dordrecht kon meedelen , ,dat de diakonij bij hare laatste rekening een
goed batig slot overgehouden had" 54 . Bij de burgerlijke armenkas lag dat wel heel anders.
Daarvan zag men reeds na enkele jaren met grote spijt de bodem. Maar tevergeefs probeerde de
municipaliteit de kerkeraad te bewegen tot terugkeer naar de oude toestand.
Omstreeks het midden van 1805 zond schout W. van den Broek aan het Departementaal
Bestuur van Holland een uitvoerig request. Het stuk behelsde een dringend verzoek het
contract ongedaan te maken zodat de armenzorg wederom zou worden gecentraliseerd bij de
diakonie. Bij hereniging van de armenkassen zou de financiële malaise van de burgerlijke
armenzorg zijn opgeheven, aldus Van den Broek. Bovendien was het contract nimmer van
overheidswege geapprobeerd en de bestaande situatie zou dus in feite onwettig zijn. Hiervoor
zou slechts één persoon verantwoordelijk zijn, namelijk Van der Groe. Het contract zou
,,alleen door de directie van den Predikant... in de wereld gebragt zyn".
Het Departementaal Bestuur zond het stuk ter kennisname aan de kerkeraad. In samenwerking met een jurist uit Dordrecht stelde Van der Groe hierop een contramemorie op55,
waarin zij overtuigend probeerden aan te tonen dat de deplorabele staat waarin de burgerlijke
52. Wegens ontstentenis van de kerkeraadsnotulen ontlenen wij het navolgende grotendeels aan de Contramemorie
van de Kerkenraad der Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk aan de Heeren commissarissen tot de sake van
Politie en Justitie, uit het Gedeputeerd Bestuur van Holland (Kerkeraadsarchief inv. nr. 39). In het kader van deze
geschillen stelde Van der Groe een historisch overzicht op, getiteld Administratie van d' arme Goederen in de
Dorpe van Ridderkerk (Kerkeraadsarchief inv. nr. 21). Zie vooreen beknopte globale schets van deze kwestie: G.
van der Zee (eindred.), Ridderkerk, 438v. Onze beschrijving spitst zich uiteraard toe op de positie van Van der
Groe in deze kwestie.
53. Contract van Separatie tusschen den Diaconie en Buitenarmen van Ridderkerk. Gemeentearchief Ridderkerk inv.
nr. 89.
54. Acta Classis Dordrecht 20, 21 juni 1797; 5, 6 september 1797.
55. Het stuk werd opgesteld in samenwerking met advocaat Vrolykhart, zo blijkt uit de Contramemorie: ,,N.B. by 't
opstel des antwoords door de adv. Vrolykhart geconcipieert zyn eenige zaaken by gevoegd door de kerkeraad
etc."
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armenkas verkeerde eerder moest worden herleid tot wanbeheer dan tot de scheiding. En
verder dat, gezien de bijzondere bepaling op grond waarvan men in 1796 de separatie had
geëffectueerd, het motief van de onwettigheid der onderneming diende te worden afgewezen.
Onomwonden werd de municipaliteit verweten geen ander oogmerk te hebben
,,dan om zich zelve ten laste van anderen te redden, hunnen bijna insolvente boedel, op de
schouderen der Diakonie te leggen, deese alsdan, zo wel als nu reeds den groote Armen,
insolvent te doen verklaren, en beide tegelijk en voor altijd, onherstelbaar te ruineeren".
Blijkbaar bevatte het betoog inderdaad de nodige overtuigingskracht. Want het Departementaal Bestuur stelde de kerkeraad in het gelijk. Een extract van het desbetreffende besluit, dat
niet lang op zich liet wachten, bevatte de zinsnede dat in het stuk van de municipaliteit ,,geene
redenen en motieven zijn aangevoerd, welke van de schadelijkheid, verkeerdheid, of onwettigheid van het vermelde Contract eenig de minste bewijzen opleveren". Bovendien werd
het contract alsnog van overheidswege bekrachtigd met een approbatie.
Zo eindigde dit geschil met de overwinning van Van der Groe en de kerkeraad van Ridderkerk.
Aan het eind van dit hoofdstuk kan het duidelijk zijn onder welke omstandigheden Van der
Groe in Ridderkerk leefde en werkte. Afgezien van hetgeen in een later hoofdstuk over dit
gedeelte van zijn ambtelijke loopbaan nog ter sprake zal komen, valt nu reeds vast te stellen dat
zijn verblijf in Ridderkerk niet onverdeeld aangenaam voor hem is geweest. Dit betrof dan wel
in de eerste plaats de bejegeningen van overheidswege. Jarenlange klachten over de accommodatie in de kerk en zijn weinig comfortabele huisvesting sloeg men nagenoeg steeds hardnekkig
in de wind. Het geheel kreeg zelfs het karakter van een uitputtende rivaliteit tussen ambachtsheer, alias dijkgraaf en heemraden en Van der Groe en het kerkecollege bijgestaan door de
gemeente en de classis Dordrecht.
Je vraagt je af welke oorzaak aan deze machtsstrijd toch wel feitelijk ten grondslag heeft
gelegen. Met deze vraag voor ogen moet het ons zijn opgevallen dat Van der Groe in de vijf
besproken kwesties telkens een omstreden positie innam. Dat begon al korte tijd na zijn
intrede, in het proces over de geïncrimineerde kostenposten dat in 1775 eindigde met een
rechtvaardiging van dijkgraaf en heemraden en een veroordeling van het kerkecollege. In de
pretenties die het kerkecollege zich in deze kwestie blijkbaar ten onrechte meende te kunnen
veroorloven liet zich een sterk kerkelijk zelfbewustzijn demonstreren. ,,Autonomie van de
kerk in kerkelijke zaken" had het kerkecollege als lijfspreuk kunnen voeren. Maar zo'n
houding kon als gezien moeilijk de instemming van de als ,,opperkerkmeesters" aangeduide
leden van het polderbestuur wegdragen. Hoe konden zij dat duidelijker laten merken dan door
jarenlang tegen te werken? Zodoende kreeg Van der Groe het zwaar te verduren. Maar
daardoor bleef tevens het bewustzijn levend dat dijkgraaf en heemraden over het beheer der
kerkegoederen niet weinig zeggenschap hadden. Het gaat misschien te ver hier te spreken van
een disciplinaire maatregel, maar de schijn wordt gewekt. Onder dit alles kwam Van der Groe
naar voren als een sterke persoonlijkheid, die van meet af voor de autonomie van ridderkerks
hervormde gemeente opkwam. Dat kwam met name in de kwestie over de verpachting van
kerkeoorden duidelijk uit, maar ook in de onenigheden over de op zijn instigatie gesepareerde
armenkas. Deze kenmerkende karaktertrek, die voorheen in Hien en Dodewaard uiting kreeg in
strenge uitoefening van de kerkelijke tucht, heeft hem in Ridderkerk ongetwijfeld parten gespeeld.
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5. Predikant te Ridderkerk II.
Orthodoxie en vroomheid

Nadat wij in het vorige hoofdstuk enkele zaken over de leefwereld van Van der Groe in
Ridderkerk hebben behandeld, proberen wij thans iets over zijn theologische positie naar voren
te brengen. Wegens gebrek aan theologische geschriften moest daarvoor worden omgezien
naar andersoortige bronnen. Deze bronnen bevatten gegevens inzake de relatie tot zijn
achterneef: de al meer genoemde ds. Th. van der Groe, predikant te Kralingen, verder een
bekeringsverslag waaruit zijn pastorale bemoeienis blijkt en tenslotte de catalogus van zijn
bibliotheek. Wij willen zijn theologische positie, in casu zijn orthodoxie en (visie op)
vroomheid, dan ook alsvolgt nagaan: Eerst onderzoeken we de relatie met ds. Th. van der
Groe. Vervolgens stellen we zijn visie op de geloofscrisis van een bevriend gemeentelid aan de
orde. Tenslotte proberen we door te dringen tot Van der Groe's privédomein, teneinde via de
samenstelling van zijn bibliotheek zijn interessegebied af te tasten.
1. Van der Groe in zijn verhouding tot ds. Th. van der Groe
Toen Van der Groe in 1770 te Ridderkerk kwam, wist hij zich op betrekkelijk korte afstand van
Kralingen, de gemeente van ds. Th. van der Groe1. Deze was toen reeds vijfenzestig jaar oud
en in Kralingen dertig jaar predikant. Hij sleet zijn leven samen met zijn vrouw temidden van
veenboeren en turftrappers in een tamelijk geïsoleerde positie. Van het cultuurpatroon zijner
dagen en de eigentijdse kerkelijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen had de
,,herder van Kralingen" om principiële redenen afstand genomen. Zijn enige, eveneens in
Kralingen woonachtige zus Eva, met wie de geestelijke band minstens zo sterk was geweest als
de natuurlijke, ontviel hem slechts luttele maanden voor de komst van zijn achterneef naar
Ridderkerk2.
De achterneven hadden met elkaar gemeen een opvallende aandacht voor een strenge
levensstijl. Dat verbond hen dus. Het is dan ook aannemelijk dat ds. Th. van der Groe de komst
van zijn bloed- en geestverwant, zo kort na het verlies van zijn zus, van harte heeft toegejuicht.
Tekenend hiervoor is misschien dat hij reeds zes weken nadat Joan Hugo in Ridderkerk intrede
had gedaan op diens kansel een preekbeurt vervulde3.
De achterneven hadden nog meer gemeenschappelijk. Beiden waren namelijk behept met
een haast grenzeloze boeken verzamelwoede en het is zeker, zoals in het vervolg zal blijken, dat
zij rond dit onderwerp intensieve contacten met elkaar onderhielden. Ze hadden affiniteit met
elkaar, die twee dorpsdominees. Ook, wellicht juist, op het terrein der zedendiscipline.
1. Zie over Th. van der Groe: T. Brienen, Th. van der Groe. Zijn echtgenote was Johanna Cornelia Bichon (-1785).
2. Zie: F.A. van Lieburg, Eva van der Groe, 82.
3. Zie: Th. van der Groe, Verzameling van een tiental godvruchtige predikatien, 287 v., 330. De preek is gedateerd 26
augustus 1770.
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Daarom doet het wat vreemd aan, te horen dat hun verhouding op dit punt niet altijd kreukloos
verliep. Zo zou Van der Groe, volgens een overlevering, op een zaterdagavond de rustdag
hebben geschonden4. Ongeacht ds. Th. van der Groe de zaterdagavond als ,,voor-sabbath" in
ere hield, zou zijn achterneef zich op dat tijdstip eens om exegetisch advies bij hem hebben
laten aandienen.

7. Ds. Theodorus van der Groe (1705-1784), tegen het einde van zijn leven
4. Zie: J.W. Kieboom, Naftali en Dudaïm, 166.
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Het antwoord dat de dienstbode hem vervolgens moest brengen luidde: „Zeg dien sabbathsschender dat hij niet bij mij moet zijn maar boven." Het zou natuurlijk te ver gaan hier een
conclusie aan te verbinden. Temeer daar Van der Groe er meermalen blijk van gaf dat zaterdag
betreffende allerlei zaken „eenen voor den Predikant ongeschikten Dag" was en hij vergaderen op zaterdag afkeurde5. Vele klachten in de notulen van het kerkecollege bewijzen dat.
Neem bijvoorbeeld de volgende door hem zelf genotuleerde absentmelding voor een vergadering van het kerkbestuur: „dewyl men heeft kunnen goedvinden de tyd te bepaalen niet
alleen op een zaturdag maar zelfs op de zaturdag voor 't H. Avondmaal en Paaschen6.'' Je kunt
wel zeggen dat de achterneven wat dit betrof niet voor elkaar onder deden.
Zij onderhielden, zoals gezegd, stellig intensieve contacten over het boek. Ds. Th. van der
Groe vond zijn achterneef namelijk bereid tot het samenstellen van een catalogus van zijn
formidabele bibliotheek. Daarvoor moest Van der Groe ongetwijfeld regelmatig naar de
kralingse pastorie. Het zal aan de toen gevoerde gesprekken zijn te danken dat Van der Groe op
de hoogte kwam van het auteurschap van enkele anonieme penne vruchten van ds. Th. van der
Groe7. Hij erfde als honorarium voor zijn arbeid 400 caroli guldens8. Maar dat geld was
uitdrukkelijk bestemd , ,tot het inkoopen van Boeken op de verkooping van zijn Comparants
Bibliotheek".
Geruime tijd voor ds. Th. van der Groe in 1783 zijn testament liet opmaken had hij de onder
hem berustende autografa toegewezen aan zijn achterneef9. Een lijst van de hier bedoelde
geschriften berustte in de lessenaar van ds. Th. van der Groe. Behalve deze selectie vermaakte
hij aan zijn achterneef alle uitgeschreven preken en andere autografa voorzover zijn weduwe
daar ,,tot haere stigtinge" geen gebruik van zou wensen te maken. Onder voorbehoud echter
dat hij voor een in Zoeterwoude woonachtige nicht, Johanna Jacoba, dochter van wijlen ds.
S.L. van der Groe, enkele preken zou selecteren. De waarde van deze geestelijke erfenis is
waarschijnlijk moeilijk te overschatten, want het getuigenis van de kerkhistoricus A. Ypey
(1760-1837) als latere tijdgenoot luidt:
,,Van der Groe stond ten dien tijde bekend als een man, ongemeen bedreeven in
kerkelijke zaaken: hij wordt gezegd verscheiden wel opgestelde Manuscripten, ook over
het Jus Canonicum, of kerkelijk recht, nagelaaten te hebben10."
Ook over de bestemming van deze geschriften gingen hun gesprekken dus.
Typerend voor het vertrouwen dat Joan Hugo van zijn achterneef genoot was dat deze hem
5. Not. 1 januari - 24 mei 1795.
6. Not. 1 januari 1791, 1789.
7. Zie: G.H. Leurdijk, Theodorus van der Groe als auteur van de Oude orthodoxe leer , en: Theodorus van der Groe
als polemist voor reformatorische geloofsbeleving.
8. De notariële acte luidt als volgt: ,,Aen den voornoemden zijn Comparants Neeff den Wel Eerwaarde Heer Joan
Hugo van der Groe, een somme van vierhondert caroli guldens, voor het bezorgen van de catalogus van zijn
Comparants Boeken, en verdere te doene diensten, ten eijnde dezelve somme te besteeden tot het inkoopen van
Boeken op de verkooping van zijn Comparants Bibliotheek" (Notarieel Archief Rotterdam, Gemeentearchief
Rotterdam, inv. nr. 3162,415). De catalogus zag het licht in 1785. De bibliotheek werd geveild te Leiden vanaf 5
tot 16 april van dat jaar.
9. Gegevens over de nalatenschap van Th. van der Groe zijn grotendeels ontleend aan de notariële acte, vermeld
onder noot 8.
10. A. Ypey, Kristelyke kerk 7, 37.
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samen met ene Jacobus van den Ende aanwees als executeur-testamentair, curator over ,,de
minderjarigen, uytlandigen, en andere toezigt behoevende(n)" erfgenamen en administrateur
over de nagelaten goederen. Hierover in het vervolg meer.
Uit deze gegevens mag worden afgeleid dat Joan Hugo in zijn verhouding tot Th. van der
Groe stellig aangenamer momenten heeft gekend dan in zijn betrekking tot zijn „collegabeheerders" van de ridderkerkse kerkegoederen, die hem zelfs het gerief van een behoorlijke
pastorie betwistten. ,,Alle de kleederen van linne, wolle en andere stoffen te lijve, hoofde, en
vercieringe'' die Th. van der Groe hem bij zijn overlijden op 24 juni 1784 naliet11 konden hem
(met een zinspeling op 2 Koningen 2:13) strekken om de gedachtenis aan deze vriendschappelijke familieverhouding levendig te houden, zonder de profetische moed in eigen gemeente
te verliezen.
Nadat Th. van der Groe's testament was geopend zag Joan Hugo zich belast met de
uitvoering van diens laatste wilsbeschikking. Onder de erfgenamen waarover hem het voogdijschap was toevertrouwd waren de bovengenoemde Johanna Jacoba van der Groe en het
zoontje van ds. Popko van Bolhuis en Elisabeth van der Groe: Gerrit Hugo12. En ook Marcus
van der Groe werd in het testament genoemd. De taak die Th. van der Groe zijn achterneef had
opgelegd droeg deze nog vele jaren13. Het voogdijschap over Johanna Jacoba14 zal hem
vermoedelijk niet steeds aantrekkelijk zijn voorgekomen. Waarschijnlijk was zij in sociaal
opzicht niet sterk, want toen zij op 12 november 1804 was overleden haastte zich Van der Groe
om per notariële acte van een eventueel erfrecht afstand te nemen15.
Hoe waardeerden tijdgenoten de betrekking tussen Joan Hugo en Theodorus? Het is niet
eenvoudig om de publieke opinie over hun verwantschap vast te stellen. Slechts een enkele
positieve aanwijzing kwam aan het licht. Deze treft men aan in de derde editie van Th. van der
Groe's hoofdwerk: Toetsteen der waare en valsche genade16. Het is niet uitgesloten dat J.H.
van der Groe in deze derde uitgave mede de hand heeft gehad, aangezien het voorwoord
vermeldt dat zij verscheen ,,onder aanmoedigende goedkeuring van geachte Vrienden en
Eerbiedigers van den in den HEERE rustende Schryver17". Maar belangwekkender is wellicht
de opdracht van dit werk. De rotterdamse uitgevers J. van der Laan en N. Cornel droegen het

11. In het testament wordt de volgende restrictie genoemd: ,,mits door hem de geringe kleederen, die hij niet zal
verkiezen te behouden, zullen moeten worden gegeven en bezorgt aan de voornoemde zijn comparants nigt
Helena Laets, wonende te Liende."
12. Zie voor zijn voogdij over Gerrit Hugo van Bolhuis: Notarieel Archief Rotterdam (Gemeente Archief Rotterdam,
inv. nr. 3193, 1109v. d.d. 24 augustus 1796).
13. Notarieel Archief Rotterdam, inv. nrs. 3758,996; 3763,249v.; 3766,933v. Jacobus van den Ende werd, na op 27
december 1800 te zijn overleden, op 9 mei 1803 opgevolgd door Gualtherus Jacob van den Bosch, koopman te
Rotterdam (Notarieel Archief Rotterdam, inv. nr. 3682, 518v.).
14. Van der Groe keerde aan haar per kwartaal ƒ 150,- uit (Notarieel Archief Rotterdam, inv. nr. 3691, 972v.).
15. In de acte lezen wij: „Dat (...) hij Comparant onkundig is, of hij 't zij ab intestato, voor 't geheel of gedeeltelijk
tot haare nalatenschap gerechtigd of mede gerechtigd is geworden, dat hij Comparant echter noch in 't één, noch
in 't ander geval geneegen zijnde de voorschreve casu quo Erffenisse te aanvaarden, ofte zich in eenigerlei opzicht
als Erfgenaam van zijne voornoemde nichte te gedraagen..." (Notarieel Archief Rotterdam, inv. nr. 3758, 994).
16. Th. van der Groe, Toetsteen der waare en valsche genade... 1,23, Rotterdam 1786-'88. De eerste en tweede editie
verschenen in 1752 en 1753 bij de rotterdamse uitgevers H. van Pelt en A. Douci.
17. A.w., „Voorberigt van de drukkers aen den goedgunstigen leeser", x4vo.
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namelijk - als ,,beschreven door Zyn E. Neef zaliger, Ten blyke van Erkentenisse voor
bewezen Diensten en waare Hoogagting'' - op aan Joan Hugo van der Groe. Daaruit blijkt dat
hun onderlinge betrekking althans bij dit uitgeversduo niet onopgemerkt bleef. Behoorden
deze uitgevers van de Toetsteen tot de sympathisanten van de Van der Groes? Dat is natuurlijk
op zich al aannemelijk, gezien deze opdracht. Maar ten opzichte van N. Cornel (1756-1841)18
zien wij ook in later tijd nog een merkwaardig teken van sympathie. Jaren later namelijk, toen
Cornels fonds mede dankzij het feit dat hij de uitgever werd van het Nederlandsch Zendelinggenootschap19, aanzienlijk was uitgebreid, bracht hij nog een publikatie van Th. van der Groe
op de markt. Ongetwijfeld nam J.H. van der Groe met belangstelling kennis van de door
Cornel verzorgde uitgaven20. Cornel liet van zijn kant merken dat zijn waardering niet
verslapte en gaf in het sterfjaar van Joan Hugo, 1818, een prekenbundel uit van diens
achterneef. Deze preken waren, naar Cornels getuigenis, ,,afkomstig uit des zaligen mans
(bedoeld is Th. van der Groe) nagelaten handschriften, voor een groot gedeelte berustende
onder des overledenens aanverwanten21''. Hier komt een duidelijke sympathieke waardering
bij Cornel naar voren. Naar alle waarschijnlijkheid stond hij met de ridderkerkse predikant als
erfgenaam van diens achterneef in contact.
Heeft Joan Hugo als erfgenaam de hand gehad in de uitgave van de posthume Verzameling
van biddagspredikatiën van zijn achterneef?22 Toen deze prekenbundel in 1787 bij de utrechtse
uitgever H. van Otterloo het licht zag, ging daaraan vooraf een voorbericht, waarin aan de lezer
werd meegedeeld dat de preken waren afgestaan door een eigenares, „om denzelve, onder
opzicht van Hoogachtende Begunstigers en naaste Bloedverwanten van den Afgestorvenen,
aen 't licht te brengen"23. Met deze eigenares kan niet de weduwe van de auteur zijn bedoeld,
aangezien deze reeds een jaar na haar man was overleden24 en het voorbericht gewaagt van , ,de
tegenwoordige Bezitster van deze en andere eigenhandige schriften des zaligen Autheurs"25.
Slechts van twee vrouwen weten wij dat zij indertijd preken van Th. van der Groe bezaten,
namelijk: Johanna Jacoba van der Groe en een in Rotterdam woonachtige nicht van Van der
Groe's weduwe, te weten Maria Johanna Bichon, aan wie zij, overeenkomstig de wens van
haar man, de manuscripten, waarover zij bij haar overlijden nog beschikte, naliet26. Gelet op de
vermelding van een uitgebreider handschriftenbezit dan alleen preken zullen wij bij de hier
bedoelde bezitster eerder hebben te denken aan Maria Johanna dan aan Johanna Jacoba. Het
zou geheel in de lijn van de wilsbeschikking van ds. Th. van der Groe liggen als deze preken
18. Nicolaas Cornel werd geboren te Rotterdam in 1756 en is daar overleden in 1841 (Doopboek der Nederlands
Hervormde Gemeente Rotterdam, Gemeentearchief Rotterdam, Burgerlijke Stand Rotterdam).
19. Zie: J. Boneschansker, Het Nederlandsch Zendelinggenootschap.
20. Zo tekende hij bijvoorbeeld in op het werk van de vermaarde zendeling J.Th. van der Kemp. Zie diens De
theodicee van Paulus I, register van intekenaren. Het bestand van Van der Groe's bibliotheek bevatte recente
publikaties betreffende het Nederlandsch Zendelinggenootschap.
21. Zo meldt hij in het voorwoord. Zie: Th. van der Groe, Verzameling van een tiental godvruchtige predikatien,
Berigt aen den christelyken lezer, x2.
22. Zie: Th. van der Groe, Verzameling van biddagspredikatiën, Utrecht 1787.
23. A.w., Voorbericht, x3.
24. Vgl.: G.H. Leurdijk, Briefwisseling, II.
25. Vgl.: Th. van der Groe, t.a.p.
26. Zie: G.H. Leurdijk, a.a., XIIv.
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hun weg naar de drukpers vonden via Joan Hugo, die immers als supervisor over de nalatenschap van zijn achterneef door deze tevens als enige was begunstigd met het beheer over een
groot gedeelte van diens schriftelijke nalatenschap. Voor een eventuele bemiddelende rol pleit
ook de familiebetrekking van Joan Hugo met de weduwe en zo zijn betrekking als executeurtestamentair met haar nicht. Ook de contacten die Joan Hugo blijkens een bewaard gebleven
brief27 onderhield met uitgever Van Otterloo (1759-1806)28 wijzen in de richting van een
bemiddelende rol tussen eigenares en uitgever. Als dan ook in het voorbericht wordt gezegd dat
de preken verschenen onder toezicht van ,, naaste bloedverwanten", kan Joan Hugo's aandeel
in deze uitgave moeilijk worden uitgesloten. Niet ongerijmd zou het zijn als de in het
voorbericht aangegeven redactionele aanpassingen te danken waren aan zijn zorg. En wat het
voorbericht zelf betreft: tekstvergelijking met eigenhandige publikaties van de uitgever29 leert
dat de opsteller waarschijnlijk iemand anders dan Van Otterloo is geweest. Het heet dan ook
een ,,voorbericht van de uitgevers". Was die opsteller Van der Groe? Werkten Van Otterloo
en Van der Groe bij het ter perse gaan van de biddagspreken samen als ,,uitgevers"? Het
ontbreken van concrete aanwijzingen laat ons hieromtrent helaas in het onzekere. Uit het
voorgaande is inmiddels duidelijk geworden dat de achterneven met elkaar als naburige
collega's een veertienjarige vertrouwelijke verstandhouding hebben gehad. Wie anders dan
Joan Hugo vermocht dan ook dieper overtuigd te zijn dat juist deze selectie verdiende het licht
te zien vanwege ,,de toepasselykheid daar van op den tegenwoordigen beroerden tyd, welken
onze Schryver, ten dage der Ruste en Voorspoeds, in bittere droevenisse zyner ziele, heeft
aangekondigt... " 30 .
Th. en J.H. van der Groe, een merkwaardig predikantenduo uit de achttiende eeuw. De
ironie wil, dat men jarenlang het in de consistoriekamer van het oude ridderkerkse kerkgebouw
berustende schilderij van Th. van der Groe heeft aangezien voor een portret van J.H. van der
Groe. Ware het niet dat ditzelfde schilderij in de Rotterdamsche Courant van 1785 stond
omschreven als voorstellende de eerstgenoemde, men zou wellicht de graveur van dwaling
verdenken31. Er is echter alle reden te vertrouwen, dat Joan Hugo het schilderij van zijn
achterneef een waardige plaats heeft gegund in eigen kerk.
2. Van der Groe en de bekeringsweg van Aart Nugteren
Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat Van der Groe's achterneef, ds. Th.
van der Groe, zich in het theologenland van de achttiende eeuw onderscheidde door een vrij
exclusieve conceptie van het geloofsbegrip. Daarin ging het vooral om het wezen van het
geloof32. In onderscheid van de reformatoren, die tot het wezen des geloofs rekenden het
verzekerd vertrouwen op de vergeving der zonden, rekenden de meeste achttiende eeuwers
deze geloofszekerheid tot het wél wezen des geloofs. Tot het wezen des geloofs rekende men in
27. Zie: Bijlage 4.
28. Zie: A.M. Ledeboer, Alphabetische lijst, s.v. Van Otterloo bekleedde in de hervormde gemeente Utrecht het
ambt van ouderling.
29. Van zijn hand verscheen een praktisch theologisch geschrift: Brieven voor zoekende menschen naar Jezus2.
30. Vgl.: Th. van der Groe, t.a.p.
31. Er is indertijd over deze zaak een meningsverschil geweest. Zie: Reformatorisch Dagblad, 7 juni 1975.
32. Zie voor de visie van Th. van der Groe: C. Graafland, De zekerheid van het geloof, 237v.
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plaats van het verzekerd vertrouwen een toevluchtnemend vertrouwen. Op deze wijze kwam
de nadruk veel meer op de geloofswerkzaamheden en op het wilselement dan op het vertrouwen te liggen. Men week in geloofsbeschouwing dan ook af van de reformatorische lijn.
Th. van der Groe onderkende dat. Hij bepleitte de voluit legitieme plaats van het verzekerd
geloofsvertrouwen in het wezen des geloofs en keerde zich daarmee af van de gangbare
opvatting. In zijn conceptie van het wezen des geloofs krijgt de zekerheid van het geloof dan
ook een reformatorisch karakter.
Het is daarom ook interessant het standpunt van J.H. van der Groe na te gaan. Wat was de
inhoud van Van der Groe's theologische visie? In het algemeen was Van der Groe evenals zijn
kralingse achterneef natuurlijk gewoon gereformeerd. De vraag die ons echter intrigeert is hoe
Van der Groe de geloofsvisie van zijn achterneef waardeerde. Kan er ook sprake zijn van
affiniteit inzake hun beider opvatting van het zaligmakend geloof?
Het is niet eenvoudig een antwoord op deze vraag te vinden, aangezien Van der Groe geen
theologische geschriften op zijn naam heeft staan. Daar staat tegenover dat langs indirekte weg
wel het een en ander valt te achterhalen. Zo beschikken we over het bekeringsverslag van een
bevriend gemeentelid, waarin deze tevens melding maakt van de pastorale houding van Van
der Groe. Wellicht kan aan de hand van dit egodocument iets met betrekking tot de zienswijze
van Van der Groe worden achterhaald.
Het document waarom het hier gaat is afkomstig van de ridderkerkse broodbakker Aart
Nugteren (1743-1803)33. Uit andere bron blijkt dat er een vertrouwelijke relatie bestond tussen
het echtpaar Nugteren en Van der Groe. Zo zou volgens een zoon van Nugteren34 het echtpaar
met banden van ,,innige vriendschap" zich aan Van der Groe verbonden hebben gevoeld. En
over Van der Groe rapporteert hij: ,,die Godsman die veel bij mijne Ouders verkeerde was ten
allen tijde vermanende en waarschuwende."In 1786 maakte Nugteren zijn bekering door.
Waarschijnlijk dateren de intieme contacten met Van der Groe dan ook uit deze tijd. Vier jaar
later, in 1790, betrok Nugteren een aan de pastorie belendende woning. Voorheen woonde hij
blijkens het bekeringsverslag ook al vlakbij Van der Groe. Nugterens bekerings verslag bevat
een beschrijving van de eenzame worsteling om geloofszekerheid. Daarin krijgt de pastorale
begeleiding van Van der Groe een opvallende plaats en valt tevens licht op zijn pastoraal
theologisch standpunt.
Ik bied nu eerst een analyse van het bekeringsverslag om dan vervolgens daaruit enkele
conclusies met betrekking tot de plaatsbepaling van Van der Groe te trekken.
Nugteren laat zijn verhaal aanvangen op 19 maart 1786.
Het was zondagmorgen en Nugteren kwam net terug van een kerkdienst. Hij was na een
geestelijk dieptepunt tijdens de prediking bemoedigd. Hoewel na de kerkdienst nieuwe twijfels
de kop opstaken werden deze door de kracht die er uitging van een bijbeltekst spoedig
verdreven en Nugteren besloot Van der Groe van een en ander in kennis te stellen. De vorige
avond had hij dat ook gedaan:
33. Zie over A. Nugteren: G.H. Leurdijk, de inleiding bij het binnenkort door schrijver dezes te publiceren
bekerings verlof van Nugteren.
34. W. Nugteren, Levensschets.
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„toen ik, wegens mijn zonden en vervloekingen, onder 't gevoel van de toorn des
Almachtigen, in grote angst was, had ik zijn Eerw. nog gesproken, en onder andere tot
hem gezegd, dat de ganse wereld mij nu te nauw was, en dat ik nu in zulk een staat niet
langer leven kon. En de voorzichtige en getrouwe onderrichtingen, die zijn Eerw. mij
hierop gegeven had, waren mij bijzonder tot nut geweest."
Nugteren klopte aan de houten schutting die het pastorieterrein scheidde van zijn erf en Van der
Groe liet niet lang op zich wachten. Zijn reactie op Nugterens verhaal getuigt niet van
onmiddellijk enthousiasme, want Van der Groe reageerde met een sober „Het zij alzo!" Hij
nodigde hem tevens uit voor een visite na de middagdienst.
Toen Nugteren op de gestelde tijd ten huize van Van der Groe verscheen, trof hij daar
behalve Van der Groe een ,,klein gezelschap" aan. Van der Groe richtte al snel enkele
onderzoekende vragen aan Nugteren. Zijn commentaar op het relaas van Nugteren mag
vanwege het piëtisme dat erin doorklinkt speciale aandacht hebben:
,,dit aangehoord hebbende (gaf Van der Groe) blijken van zijn genoegen en blijdschap
hierover, en behandelde mij zeer getrouw en oprecht, zeggende tot mij: Nugteren, ik heb
dit nu gehoord en bemerk dat U in het geloof staat, maar zal ik nu als een dienaar van God
mijn goedkeuring hierover geven en er mijn zegel aan hangen, zo heb ik het licht nodig
en moet eerst ook het geloof hebben ontvangen, eer ik dit doen kan. Ook heeft U de
nadere bevestiging van de zijde Gods hiervan nog nodig. Dit moet er nog bijkomen."
Wat opvalt, is het subjectieve element in deze reactie. Want Van der Groe stelt een eventuele
erkenning van Nugterens bevindingen afhankelijk van ,,het licht" en ,,het geloof" dat hij ten
opzichte daarvan zou moeten krijgen. Zijn waardeoordeel over de hoedanigheid van Nugterens
religieuze ervaring zou dan wel in sterke mate berusten op een subjectieve analyse. Op deze
typisch piëtistische trek in de opstelling van Van der Groe komen wij terug.
Nugteren stelde de mening van Van der Groe inmiddels op hoge prijs. Dat was ook de
volgende morgen goed merkbaar. Bij het ontwaken herinnerde hij zich dat Van der Groe's
reactie niet zonder reserve was geweest en dat bracht hem aan het twijfelen of hij zich niet
bedroog in de aard van zijn bevinding:
,,Zou de dominé ook gemerkt hebben dat het geen recht werk met mij was. Hij heeft dit
wel niet rechtuit gezegd, maar heeft echter bedekt zijn vrees genoegzaam te kennen
gegeven."
Hij herinnerde zich echter tevens dat Van der Groe niet afwijzend had gereageerd en dat maakte
hem weer bezorgd over een ongegronde positieve waardering. Interessant is dat Nugteren de
pastorale kwaliteit van van Van der Groe hoog aanslaat. Hij was ten volle overtuigd van zijn
„kundigheid en oprechtheid" in de zielszorg. Zo leefde Nugteren tussen hoop en vrees. Maar
dat Van der Groe's oordeel daar van geen geringe invloed op was is duidelijk.
Wat ons nu vooral interesseert is of in Nugterens weergave van zijn geloofsbeleving een
theologische ondertoon valt te beluisteren. Is dat het geval dan zijn wij hopelijk in staat de
toonhoogte vast te stellen. Dat de weergave van deze geloofsbeleving mede bepaald zal zijn
door de affectieve relatie van Nugteren met zijn dominee mag namelijk na het voorgaande
zonder bezwaar worden aangenomen.
Tot dusver zagen we Nugteren gewikkeld in een tweestrijd tussen hoop en vrees. Zijn
onzekerheid omtrent de visie van Van der Groe hierop leidde er toe dat hij hem liet ontbieden.
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Twee uur later zou Van der Groe daar gevolg aan geven. Inmiddels doorleefde Nugteren een
ingrijpende ontwikkeling in zijn geloofscrisis. Zijn beschrijving bevat tevens een impliciete
weergave van zijn standpunt ten aanzien van het wezen des geloofs. Het stuk ademt geloofsovergave en berusting en wordt ingeleid door een alleenspraak der ziel met God:
,,En belieft Gij mij in duisternis te laten, o Heere, ik zal nochtans op U hopen, en mijn
vertrouwen stellen op Uw onfeilbaar getuigenis en mij verlaten op Uw vrije genade in
Christus ten mijwaarts. Dit drukte ik zo somtijds met veel aandoening en in enig
geloofsvertrouwen uit. Want hoe duister het mij alles was, hoezeer mijn zwak geloof
bestreden en geslingerd werd, welke geweldige schokken ik ondergaan moest, zo bleef
er onder dit alles, als van verre, een klein schemerlicht schijnen door welkers flauwe
stralen mijn zwak geloofsvertrouwen, dat als op sterven lag, levendig gehouden en
enigszins versterkt werd. En schoon ik op die tijd dit alzo niet opgemerkt heb, zo
ondervond ik echter dat, als de Heilige Geest het geloof in de ziel werkt, Hij dan in zo
een ziel niet alleen een Goddelijk Heilig Licht ontsteekt, maar ook tegelijk een zeker
vertrouwen werkt, 't welk de duivel met al zijn helse machten niet in staat is aan de ziel te
ontnemen."
In dit zelfgetuigenis komt op verrassende wijze Nugterens visie op het wezen des geloofs naar
voren. Het geloof zoals hier impliciet aan de orde gesteld bestaat uit een kenniselement en een
element van vertrouwen. De kennis is gericht op het Evangelie en het vertrouwen is gegrond op
Gods genade in Christus. Waar het nu op aankomt is dat het aldus beschreven vertrouwen een
toeëigenend karakter draagt. Zo wordt namelijk duidelijk dat Nugteren de zekerheid in het
vertrouwen insluit. Expliciet geeft hij dat trouwens als zijn overtuiging aan in de laatste regel
van deze passage. Een frappante overeenstemming met de bovenbeschreven geloofsvisie van
Th. van der Groe is onmiskenbaar35.
En wat betekent dit alles nu ten opzichte van het standpunt van J.H. van der Groe? In
aanmerking genomen dat Nugteren de theologische kennis die op de achtergrond van zijn
beschrijving viel te beluisteren moet hebben opgedaan van de prediking van en de omgang met
zijn predikant mag de invloed van Van der Groe op Nugterens interpretatie van zijn geloofsbeleving niet worden onderschat. Nugterens interpretatie is daarom stellig grotendeels te
herleiden tot de pastorale en didactische overdracht van Van der Groe inzake het wezen van het
zaligmakend geloof.
Dit laatste voert tot de conclusie dat Van der Groe zeer waarschijnlijk de geloofsopvatting
van zijn kralinger achterneef deelde. Daarom zou hij dan eveneens, voor wat dit leerstuk
betreft althans, zich op theologisch terrein van de meeste collegae hebben onderscheiden, maar
inmiddels de zienswijze van Th. van der Groe ook na diens dood op het kerkvolk hebben
overgedragen.
Behalve Van der Groe's theologische kijk op het geloof viel uit Nugterens verslag ook zijn
visie op de religieuze beleving op te maken. Van der Groe zou zich over Nugterens bevindingen pas een mening kunnen vormen als hij daaraan een eigen subjectieve ervaring kon relateren
die daar rechtstreeks betrekking op diende te hebben. Hij omschreef deze attitude in receptieve
zin als een benodigen van ,,licht" en een ,,ontvangen van geloof". Zijn waardering van
35. Zie: Th. van der Groe, Beschrijving van het geloof, 8v.
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Nugterens godsdienstbeleving was daarom in sterke mate afhankelijk van eigen subjectiviteit.
Een zelfde subjectiviteit treffen wij in de achttiende eeuw aan bij het Gereformeerd Piëtisme,
een geestesrichting in de vaderlandse kerk die haar bekendheid onder meer dankte aan de sterke
nadruk die zij op een ingekeerd vroomheidstype legde. Gereformeerde piëtisten beschouwden
en beoordeelden de medemens en de dingen van het leven vanuit een sterk affectiefbepaalde
interpretatie van vroomheid36. Representatieve figuren uit het Gereformeerd Piëtisme, zoals
bijvoorbeeld de omstreden predikant W. Schortinghuis uit Groningerland, kwamen wegens
hun consequent doorvoeren van het piëtistisch beginsel in conflict met de niet-piëtistische
status quo. Wat dit laatste betreft, blijkt niet dat Van der Groe om deze reden in conflictsituaties
terecht kwam. Zien wij vergelijkenderwijs de manier waarop Van der Groe de bekeringsweg
van Aart Nugteren benaderde tegen de achtergrond van deze geestesrichting, dan leren wij hem
kennen als geestverwant van het Gereformeerd Piëtisme.
Het was trouwens met name juist om deze hoedanigheid dat Nugteren aan het oordeel van
Van der Groe zoveel waarde toekende, dat het in zijn geloofscrisis zelfs een wezenlijke rol
speelde.
Aan het eind van Nugterens verslag vernemen wij dat Van der Groe tenslotte zijn zegel aan
de religieuze ervaringen van zijn buurman vermocht te hechten. Nugteren was toen inmiddels
onder het lezen van Romeinen 8:33, 34, geciteerd in een geschrift van de zeventiende eeuwse
puritein W. Guthry, de crisis te boven gekomen. Van der Groe toonde zich verblijd ,,en zeide
(volgens het verslag) dat hij dit alzo verwacht had, en sprak voorts zeer liefderijk en vriendelijk
tot mijn vermaning, moedgeving en vertroosting".
3. Interessegebied
Van der Groe's orthodoxie en vroomheid lieten zich in het voorgaande aflezen uit zijn
familiebetrekking met ds. Th. van der Groe en zijn pastorale opstelling tegenover een
bekeringsgeschiedenis. Een volgende bron vormt de catalogus van zijn bibliotheek37. Uit de
samenstelling van zijn boekenverzameling valt ongetwijfeld zijn interessegebied op te maken.
In 1819 verscheen de catalogus. De bibliotheek die sedert 1772 op de tochtige en vochtige
studeerzolder was ondergebracht geweest38 zou in dat jaar te Leiden onder de hamer gaan. De
catalogus bevat 7225 nummers, hetgeen een enorme kwantiteit verraadt. Deels waren de
boeken afkomstig uit de in 1785 eveneens te Leiden geveilde bibliotheek van ds. Th. van der
Groe. Van enkele in beide catalogi als zeer zeldzaam omschreven exemplaren kan deze
herkomst met waarschijnlijkheid worden aangenomen. Van C. Olevianus' van 1567 daterende
Vier sermoenen over 7 H. Nagtmael bijvoorbeeld39. Vergelijking leert overigens onweersprekelijk dat Van der Groe als boekenbezitter de meerdere van zijn kralinger achterneef mocht
worden genoemd40. Een geschiedschrijving van de belangrijkste particuliere bibliotheken in
36. Zie: J.C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, 152v., 250v., 334.
37. Catalogus bibliothecae. Zie voor volledige titel de literatuuropgave.
38. Een onder schrijver dezes berustend exemplaar van het complete Kerkelyk Placaatboek dat ooit heeft toebehoord
aan Van der Groe vertoont nog duidelijk vochtsporen.
39. Catalogus van Th. van der Groe, 163 (no. 402):, ,zeer raer''; Catalogus van het nederlandstalig gedeelte van Van
der Groe's bibliotheek, 46 (89) vermeldt: ,,zeer zeldz. en wel gecons."
40. Zie: A.W.C, van Dijk, 1 lOv.
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ons land zou ons de betekenis van deze collectie duidelijk kunnen maken41. Het valt inmiddels
moeilijk vast te stellen of dit bestand is opgebouwd uit louter wetenschappelijke belangstelling
of uit andersoortige, bijvoorbeeld sociale motieven. Feit is dat volgens G.D.J. Schotel in de
achttiende eeuw , ,het aanleggen van bibliotheken in den leraarsstand meer algemeen werd' '42.
Als statussymbool? Uit de catalogus blijkt verder dat de studeerzolder boeken herbergde uit het
hele tijdperk van de boekdrukkunst. Vanaf een uit 1479 daterende uitgave van de brieven van
Cicero tot publikaties uit het tweede decennium van de negentiende eeuw. Men kon er een rijk
scala aan onderwerpen vinden, wetenschappelijke literatuur zowel als volkslectuur. Zowel de
collectie rooms katholieke hagiografieën van A. van Loo en de levensbeschrijving van Voltaire
als Pieter de Vriese's Leven en sterven van ds. B. Smytegelt en De kracht van Jezus liefde in
zijne en anderer bekering van conventicelman Hermanus Hermssen. En wie wilde, kon de
lectuur van boeken wisselen voor het aanschouwen van een verzameling portretten van
predikanten, priesters, politici enzovoort.
Het zwaartepunt lag in de lijn der verwachting op de theologie. Daar was het echter evenmin
alles koekoek-eenzang. Bellarminus, Arminius, Menno Simons, Spinoza, Luther, Melanchton, Calvijn en Zwingli konden gezamenlijk lang niet alle religieuze diversiteiten vertegenwoordigen die op de studeerzolder van Van der Groe een plaats besloegen. Mystici, vrijdenkers, rationalisten en deïsten stonden er, zo goed als reformatoren, strenge contraremonstranten, engelse en schotse puriteinen alsmede hun geestverwanten van nederlandse origine.
Uitersten raakten elkaar. En toch kon men in zekere zin een homogeen karakter aanwijzen. Dat
laat zich illustreren door met name de enorme collectie devotionalia van gereformeerde inslag,
zoals bijvoorbeeld Ambrose, de a Brakels, Couper, Dyke, de Erskines, Francken, Gataker,
Hildersham, Jablonski, Koelman, Van Lodensteyn, Van Mastrigt, Oomius, Petri, Ridderus,
Simonides, Taffin, Underreich, De Vrij, Witzius enzovoort. Vrijwel complete oeuvres Saldeniana en Teellingiana vormden samen met honderden zeventiende en achttiende eeuwse
praktijkboeken uit binnen- en buitenland een stellige indicatie voor de voorkeur voor het opus
der practicijns bij Van der Groe. Doubletten, zoals bijvoorbeeld de Spiegel der zedigheid van
W. Teellinck dat in viervoud en G. Voetius' Verhandeling over de kerkelijke macht dat in
drievoud aanwezig blijkt te zijn geweest, kunnen erop wijzen dat de controle op deze
boekenschat niet altijd even gemakkelijk was. De aanwezigheid van vroeg-negentiendeeeuwse werken, zoals de Beoefeningsleer van zijn dordtse collega E. Kist, de Leerredenen van
E. A. Borger, N. Schotsmans Kunstgrepen van 't ongeloof ter bestrijding van de Bijbel en de
Leerredenen, Handelingen, Berichten en Brieven van het Nederlandsch Zendelinggenootschap geeft aan dat Van der Groe ook eigentijdse theologische lectuur las. Blijkbaar ontgingen
ook de ontwikkelingen op zendingsterrein zijn aandacht niet, want hij behoorde tot de
intekenaren op het werk van de zendingsman J.Th. van der Kemp43. Hierbij kan echter ook
hebben meegespeeld het feit dat Van der Kemp enige tijd in Zwijndrecht woonachtig is
geweest, dus in de buurt van Ridderkerk. Maar ook Van der Groe's meergemelde collega ds.
H.J. Krom speelde een actieve rol in het Nederlandsch Zendelinggenootschap.
41. Zie: B. vanSelm, 5.
42. Zie: G.D.J. Schotel, Openbare eredienst, 300v.
43. Zie: hiervoor, noot 20.
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Als Van der Groe's boekenschat indicatief mag worden geacht voor zijn interessegebied,
blijkt er een brede belangstelling uit. Het was namelijk lang niet allemaal theologie wat op de
studeerzolder de klok sloeg. Letterkunde, geschiedenis, tijdrekenkunde, aardrijkskunde,
politicologie, rechten, filosofie en geneeskunde waren bepaald niet ondervertegenwoordigd.
Het accent viel ongetwijfeld op de theologische discipline. Boeken uit deze categorie waren
onderverdeeld in de subcategorieën kerkvaders en middeleeuwse schrijvers, bijbelcommentaren, dogmatische en praktisch theologische werken, twistschriften, kerkrecht, kerkgeschiedenis en bijbelse archeologie. Het merendeel was latijns- en nederlandstalig; een betrekkelijk
gering percentage bestond uit engels-, duits- en franstalige werken. Van laatstgenoemden valt
een relatief hoog percentage duitstalige werken op, immers 123 tegenover 49 engelstalige en
42 franstalige werken. Grammaticale en lexicografische literatuur zou er op kunnen wijzen dat
Van der Groe zich in de drie moderne talen heeft willen bekwamen. Op de amsterdamse
latijnse school had hij deze talen waarschijnlijk niet geleerd. Het verhoudingsgewijs vrij
geringe aantal werken in deze talen wijst inmiddels niet bepaald op een grondige taalbeheersing; zulks in contrast met de honderden latijnstalige werken die onmiskenbaar een gelatiniseerd bezitter doen veronderstellen. Intensief verkeer met vreemdtaligen is in deze lijn niet
waarschijnlijk, zij het dat contact met Engelsen niet kan worden uitgesloten44. Een door Van
der Groe in 1810 wel in het net geschreven lijst van kerkegoederen werd niet door hem zelf
maar door de ridderkerkse maire vertaald in het frans45. Een polyglot was hij naar alle
waarschijnlijkheid dus niet.
Er was op de studeerzolder een grotere variatie aan onderwerpen dan aan talen te bewonderen. Een opvallend genre vormde bijvoorbeeld de uitgebreide verzameling over geneeskundige
onderwerpen. Aangenomen mag zelfs worden dat Van der Groe de ontwikkeling der medische
wetenschap met belangstelling volgde, want de verzameling stamde voor het merendeel uit de
tweede helft van de achttiende eeuw. Deze specifieke belangstelling bracht hem op bescheiden
wijze in de publiciteit. De Boekzaal der geleerde wereld kondigde in augustus 1790 een door
de haagse medicus Iman Jacob van der Bosch voorgesteld nieuw therapeutisch regiem ter
behandeling van kinderpokken aan en noemde daarbij onder de informanten ook Van der
Groe46. Van de ca. 90 informanten stond de helft te boek als medicus en was er zo'n tiental
predikant. Predikanten met een dergelijke belangstelling namen niet zelden deel aan de opbloei
der culturele genootschappen, als kringen van wetenschap en beschaving. De vraag of ook Van
der Groe zich in deze kringen begaf blijft echter onbeantwoord. Dat Van der Groe eigentijdse
ontwikkelingen wist te conformeren met zijn religieuze overtuiging mag inmiddels aannemelijk worden geacht.
Het valt niet moelijk uit dit alles op te maken dat de bibliotheekcatalogus een brede blik op
het terrein van godsdienst, kerk en wetenschap moet hebben weerspiegeld. De fenomenale
collectie praktijkboeken legt er inmiddels getuigenis van af dat Van der Groe zich speciaal op

44. Zo machtigde Van der Groe bijvoorbeeld in 1797 de londense kooplieden Edward Coxe en Daniël Mulan als
zaakwaarnemers bij een financiële aangelegenheid (N.A. Rotterdam inv. no. 3360/54, acte 60).
45. Not. 27 februari - 19 maart 1812.
46. Boekzaal 1790, 416 (augustus).
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het verzamelen van dit genre toelegde en dat hij in deze opzet wel bijzonder gelukkig geslaagd
mag worden geacht.
Vanwaar die specifieke belangstelling voor devotionalia anders dan omdat de piëtist Van der
Groe er iets van zichzelf in herkende? Het uitwerken van een reformatieplan, zoals in Hien en
Dode waard was gepraktizeerd, de omgang met een puriteinse predikant zoals zijn achterneef
ds. Th. van der Groe en een piëtistisch getint pastoraat zoals dat met name in zijn opstelling bij
de geloofscrisis van A. Nugteren naar voren kwam hielden vrijwel zeker een direkt verband
met die uitzonderlijk omvangrijke verzameling devotionalia. Affiniteit met de vaderen kwam
tevens uit in het stimuleren van onderzoek van hun geschriften. Aaltje Brouwer Hendriksdr. en
Neeltje Nugteren (dochter van vriend Aart) kregen resp. van Van der Groe als beloning voor
hun catechetische vorderingen de Oeconomia Christiana (1661) van P. Witte wrongel en de
Verklaring der Apostolische Geloofsbelijdenis (1729) van C. Olevianus. Stimulans tot onderzoek van de gereformeerde leer gaf ook de heruitgave van J. Bugenhagens lijkrede over
Luther. Ds. G.C. Spaan uit Heerjansdam vermeldde dankbaar dat Van der Groe het hem ter
publikatie had overhandigd. Het waren allemaal uitdrukkingen van Van der Groe als een
onverdacht orthodox predikant47.

47. De twee eerstgenoemde exemplaren zijn resp. in bezit van P. den Ouden te Lekkerkerk en W. van Gent te
Ridderkerk. Voor het laatstgenoemde, zie: G.C. Spaan, voorrede bij: J. Bugenhagen, lijkrede (V).
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6. Lid van de Classis Dordrecht

In het leven van predikanten namen kerkelijke vergaderingen meestal een voorname plaats in.
Naast kerkeraadsvergaderingen waren er vergaderingen van de ring waaronder de gemeente
ressorteerde. Voorts in de regel viermaal per jaar de classisvergaderingen, die men, niet zelden
op straffe van een geldboete, gehouden was bij te wonen, en jaarlijks de synode waarheen men
door de classis bij toerbeurt kon worden afgevaardigd1.
Het zijn vooral de classicale acta die een verhelderend zicht kunnen verschaffen op zowel het
kerkelijk gebeuren en de opinie der predikanten ten opzichte daarvan als op een eventuele
opvallende positie die een enkeling onder de broeders kon innemen. Classisvergaderingen
waren immers tevens ontmoetingscentra in het kerkelijk leven, waar men regelmatig in
aanraking kwam met datgene wat de aandacht trok. Classicale acta brengen ons dan ook
midden in de actualiteit van de tijd die ze beslaan.
Geldt dit van classicale acta in het algemeen, dan in het bijzonder wel van de acta van de
grootste classis binnen het ressort van de particuliere synode van Zuid-Holland: de classis
Dordrecht2. Aangezien in Dordrecht als de ,,hoofdstad" van deze classis het Hof en de Hoge
Vierschaar van Zuid-Holland was gevestigd, noemde men haar ,,de classis van Zuid-Holland". Vaste vergaderplaats van de classis Dordrecht was de Augustijnerkerk van Dordrecht.
Hier was tevens het classicaal archief ondergebracht.
De hervormde gemeente van Ridderkerk werd in de classis Dordrecht samen met de
gemeenten van Zwijndrecht, de Lind, Heerjansdam, Rijsoord, Hendrik Ido Ambacht, Barendrecht en Dubbeldam gerekend tot de Zwijndrechtse Ring.
Het ambtelijk karakter van ring- en classisvergaderingen sloot een belangrijke sociale
dimensie niet uit. Zo was het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat de broeders na afloop van een
classisvergadering gezamenlijk in de herberg uit dineren gingen. In dit hoofdstuk willen wij
Van der Groe als lid van de classis Dordrecht nagaan. Teneinde zijn eigen plaats in de classis
Dordrecht te kunnen reconstrueren, letten wij vooral op de ambtelijke en sociale dimensie.
Drie zaken vragen in dit verband onze aandacht, te weten: Van der Groe temidden van zijn
classisbroeders, Van der Groe in functie als actuarius en Van der Groe als medewerker van het
,, Kerkelyk Placaatboek''.
1. Van der Groe en zijn classisbroeders
Van der Groe nam in september 1770 in de vergadering van de classis Dordrecht voor het eerst

1. Zie: G.DJ. Schotel, Openbare eredienst;31J9v., 390v.
2. Zie: C A . Tukker, De classis Dordrecht; W.A. Bachiëne, Kerkelyke geographie, 2, 5v.
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zitting3. Nieuwkomers namen volgens oud gebruik op aanwijzing van de praeses plaats op de
laatste zetel. Zo ook Van der Groe. Al naar gelang de tijdsduur dat men tot de classis behoorde
schoof men verder door naar voren.
Van der Groe zou vele jaren zitting hebben naast zijn collega ds. J. Spaan, predikant

8. De Augustijnerkerk en het Hofpoortje aan de Voorstraat te Dordrecht (ca. 1773)

3. Acta 4, 5 september 1770. Achter de classicale acta zijn in chronologische volgorde jaarlijks lijsten van de
zitplaatsen opgenomen.
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te Heerjansdam, die korte tijd na hem zijn plaats onder de broeders zag toegewezen4. Hij was
de vader van de in het vorige hoofdstuk genoemde ds. G.C. Spaan. Het sociale contact met
collegae zal Van der Groe niet hebben bezwaard, want zolang zijn constitutie het toeliet was hij
een regelmatig bezoeker van de vergaderingen en in het vervolg merken wij dat hij van hun
kant met respect werd bejegend. Volgens G.D.J. Schotel vielen in de classis met name de
dordtse predikanten op door hun publicatie van ,,leerredenen, uitleggingen van den catechismus, verhandelingen of leerboekjes5. Ook in dat opzicht was de classis Dordrecht voor een
bibliofiel als Van der Groe interessant. Op het terrein van de publiciteit bewogen zich door de
jaren heen vooral de steng orthodoxe oranjeklant Joh. Barueth (1709-1782), de hoogleraar aan
het dordts lyceum Petr. Brouwer (1732-1802), de vooruitstrevende exegeet P. Bosveld
(1732-1809) en de populaire kanselredenaar E. Kist (1762-1822). Dat waren allen predikanten
uit de stad Dordrecht. Maar ook ds. J.L. Verster (1745-1814), ijveraar voor Zending onder de
heidenen en intiem vriend van de bekende orthodoxe predikant dr. A. Comrie, had als
predikant te Dordrecht enige jaren in de classis zitting. Classisbroeders uit de omtrek van
Dordrecht traden verhoudingsgewijs meestal minder op de voorgrond dan hun dordtse collegae. Twee bescheiden uitzonderingen vormden in dat opzicht misschien ds. Th. Bymholt
(1712-1786), predikant te Strijen, die enkele bundels met praktikale preken uitbracht en ds.
G.C. Spaan (1777-1831), die, nadat hij zijn vader te Heerjansdam was opgevolgd, zich
verdienstelijk maakte met vertaalarbeid en het uitgeven van de resultaten daarvan.
Het geestelijk klimaat dat in deze jaren in de classis Dordrecht heerste ademde ongeveer een
zelfde spanning tussen het oude geloof en de verlichte rede als in zoveel andere classes tijdens
de doorbraak van de Verlichting het geval was. Eens kwam Van der Groe hiermee persoonlijk
in confrontatie, toen hij in 1787 samen met zijn dordtse collega S.R. van der Keessel fungeerde
als visitator librorum6. In dat jaar zag namelijk bij de dordtse uitgever A. Blussé het licht
Joseph Priestley's Historie van de verbasteringen van het christendom, waarin orthodoxe
theologen sociniaanse sympathieën signaleerden. De classis alsmede burgemeester P.H. van
de Wall namen scherpe maatregelen tegen de uitgever en deden alles om verbreiding van
Priestley's ideeën te weren7. Van der Groe, Van der Keessel en W. van Gent, predikant te
Hoge en Lage Zwaluwe, gingen als gedeputeerden hiervan aan de synode van Zuid-Holland
verslag uitbrengen8. Dat zo'n boek bij een uitgever van gereformeerde belijdenis het licht zag
tekent de situatie.
4. Jan Spaan werd geboren te Leiden op 8 september 1743. Hij deed intrede te Heerjansdam op 18 november 1770 en
nam sessie in de classis Dordrecht op 9 april 1771. Hij overleed te Heerjansdam op 9 april 1802. Acta 30, 31
oktober 1770; 9, 10 april 1771, Boekzaal der geleerde wereld 1802.
5. Zie: G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht 2, 196.
6. Acta 19, 20 juni 1787.
7. Zie: Chr. Sepp, Proeve eener pragmatische geschiedenis, 45.; Acta 19, 20 juni 1787.
8. Acta Syn. Zuid-Holland (in dit hoofdstuk: Acta Syn.) 3-13 juli 1787: ,,Lycentieus boekdrukken...:... By deze
gelegenheid deed Z. Holland berigt van den uitslag der Procedures van den Hr. Hoofdofficier der stad Dordrecht
wegens het uitgeven en verkoopen van het werk van Priestley, hier op uitkomende dat hun Ed. Groot Achtb. die van
den geregte der gemelde stad den boekverkooper Wansveer als uitgeever, verweezen hebben in de boete van ƒ 1000
guldens, en de kosten van 't proces dat daarentegen aan zijn Wel Ed. Gestr. zijne eisch tegen den Drukker van
Eysden en den boekverkooper van Braem ontzegt is met condemnatie van zijn Wel Ed. Gestr. in de kosten gelijk
ook de eisch tegen de boekverkooper Blussé, doch dit laatste met compensatie van kosten."
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Hoewel de meeste predikanten vrij behoudend waren, vielen onder hen zo nu en dan ook
onenigheden over de gereformeerde leer voor. Illustratief voor deze spanning was dat in 1803
ds. E. Kist als visitator librorum om theologische redenen de approbatie weigerde van de
Verklaring der Brieven van Paulus aan de Thessalonicensen, afkomstig van zijn collega P.
Bosveld, die daarmee onder verdenking van neologische opvattingen over de godheid van
Christus kwam9. Deze ds. Kist, hoe alert op heterodoxe tendenzen hij ook was, behield
inmiddels binnen de grenzen van de gereformeerde belijdenis, in de lijn van een gangbaar
orthodox supranaturalisme het midden tussen strenge orthodoxie en een tolerantere stellingname, meer in de geest der verlichting. Zo was hij theologisch gematigd rechtzinnig en
gematigd verdraagzaam, vooral geïnteresseerd in een zuivere moraal en een spirituele religiositeit dat hem verbond met zowel de vaderen uit de Nadere Reformatie als de eigentijdse meer
verlichte pastoraal psychologen; een merkwaardige symbiose van gereformeerd piëtisme en
tolerant moralisme10.
Dat zelfde kon in zekere zin ook gelden voor ds. G.C. Spaan, met wie Van der Groe een
harmonieuze betrekking onderhield. Deze ds. Spaan deed zich kennen als een vereerder van
zijn verlichte leermeester prof. J.F. Hennert (1733-1813), hoogleraar in de wiskunde te
Utrecht, wiens Lessen over de eerste beginselen der wijsbegeerte een vertaling uit het latijn van
Spaan waren11. In de voorrede van het eerste deel maakt hij dankbaar melding van het
onderwijs en de leerzame omgang waarmee hij zich tijdens zijn studententijd door deze
scepticus wist begunstigd12. Spaan vertaalde voorts werken van bijvoorbeeld M.K.F. Gerstner13, J.L. Ewald14, J.Chr. Vollbeding15 en J. van Hammer16. Literatuur uit het verlichte duitse
taalgebied had blijkbaar de voorkeur van deze popularisator. Daarom is het opvallend, maar
tekenend voor de bovengenoemde spanning, dat Spaan de lezers van De godsdienstleer van
J.L. Ewald ergens in een noot aanzet tot het lezen van , ,oude praktikale schrijvers'' zoals Th. a
Brakel en J. Martinius en onder de,,nieuwere praktikale godgeleerden'' naast verlichte figuren
9. Zie: G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht 2, 648.
10. Zijn theologische positie komt vooral tot uiting in zijn Beoefeningsleer (1804-1809), die door Kist aannemelijk
wordt geacht voor „niet slegts de Gereformeerden, maar ook alle Protestanten, die het in de leer der genade
hoofdzaaklijk met elkander eens zijn". Zie: a.w. 1(2), voorrede, XXIv. Kist kan met name ook door deze
embivalentie in zijn opstelling moeilijk zonder meer tot de geestverwanten der Nadere Reformatie worden
gerekend, in acht genomen overigens dat de meningen over deze beweging uiteenlopen voor wat de precisering
betreft. Zijn opstelling komt overeen met de , ,evangelisch-bevindelijke stroming" in het Gereformeerd Piëtisme.
Zie: G.H. Leurdijk, Ewaldus Kist, I, II, III; C. Graafland, Het Gereformeerde Piëtisme, 43 v.
11. J.F. Hennert (1733-1813) was volgens P.J. Buijnsters ,,een buitenbeentje binnen de filosofische faculteit...,
naderhand overhellend naar het spinozisme, maar altijd scepticus die zijn verlichte ideeën over de godsdienst
graag aan anderen kwijt wilde". Vgl. P.J. Buijnsters, Hieronymus van Alphen, 17. Zie ook: P.J. Buijnsters, Wolff
en Deken, 346.
12. Aldus Spaan in zijn voorrede bij: J.F. Hennert, Lessen over de eerste beginselen der wijsbegeerte I, II.
13. M.K.F. Gerstner, Nieuwe grafredenen, Dordrecht 1810.
14. J.L. Ewald, De godsdienstleer van den Bybel uit het standpunt van onze geestelyke behoeften beschouwd 1,2,
Dordrecht 1817, 1818.
15. J. Chr. Vollbeding, Ariston of schildering van menschelijke grootheid van geest en goedheid van hart. Tot
opwekking van deugd en vaderlandliefde in jeugdige harten2, Dordrecht, 1818.
16. J. van Hammer, Plaatselyke en geschiedkundige beschryving van Konstantinopel en den Bosphorus, Dordrecht,
1824.
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als Zimmerman, Hermes en Lavater ook de lectuur van een orthodoxe scherpslijper als Th. van
der Groe aanbeveelt. ,,Inzonderheid het uitmuntende werk, de Beoefeningsleer enz. van den
godvruchtigen en welsprekenden Dordrechtschen Kerkleraar, E. Kist"17 werd door hen
aanbevolen. Zo kwam ook Spaan uit bij het,,midden".
Het was duidelijk dat hoe verder de tijd voortschreed des te sterker in de classis Dordrecht de
ethische aspecten van de godsdienst werden benadrukt door de collegae18. De spanning tussen
de strenge orthodoxie die ooit de classis kenmerkte en een tolerantere stellingname resulteerde
in een verschuiving waarbij het accent al meer op de moraal en al minder op de leer kwam te
liggen. Hoe zal Van der Groe deze ligging hebben gewaardeerd? Als man van de reformatie der
zeden en als geestverwant van het Gereformeerd Piëtisme zal hij de inzet voor een gezuiverde
moraal en zo de beschaving van het volksleven op geen lage prijs hebben gesteld. In
dogmatisch opzicht behoorde hij echter tot een generatie die de theologische gematigdheid
moeilijk op eenzelfde wijze kon meemaken als de meeste jongere collegae.
Ook met zijn naburige collega ds. Petr. Faassen de Heer (1762-1840) lijkt de verstandhouding goed te zijn geweest19. Ds. Faassen de Heer stond als predikant te Rijsoord (17881794) bekend als een fanatieke orangist, die patriottischgezinden vanaf de kansel niet alleen
uitmaakte voor ,,godverzakers" en ,,aterlingen", maar hen zelfs verbood catechisatie te
volgen20. Niemand zal dan ook vreemd hebben opgekeken toen de classis Dordrecht hem in
1793 afstond als legerpredikant21.
De goede verstandhouding tussen Van der Groe en ds. Faassen de Heer kwam tot uitdrukking in de problematiek van de ridderkerkse pastorie. Toen in 1789 de problemen omtrent de
pastorie een climax bereikten, was ds. Faassen de Heer bereid om in gezelschap van een
delegatie uit de kerkeraad bij de ambachtsheer in Den Haag een oplossing te bepleiten. Op deze
wijze raakte ook hij betrokken bij de malaise waarin Van der Groe zich bevond.
Als consulenten van de vacante gemeente van Hendrik Ido Ambacht werkten Van der Groe
en ds. Faassen de Heer veel samen. Vooral toen daar problemen rezen omtrent het beroepen
van een predikant22.
Nadat ds. Faassen de Heer naar het leger was vertrokken vervulden Van der Groe en zijn
ringbroeders gedurende een jaar de preekbeurten in Rijsoord en Hendrik Ido Ambacht. Niet
zonder (reis)bezwaren hunnerzijds overigens23.
De classis Dordrecht behield in vervolg van tijd een vrij conservatief karakter. In een
breedvoerig betoog dat men vindt in de classicale acta legde zij bijvoorbeeld getuigenis af van
17. Zo Spaan in: J.L. Ewald, De godsdienstleer 2, 71v. Verder prees hij aan: Doddridge, Newton, Hervey, Edwards,
Ostervalt, Van Alphen, Broes, Oemler, Heringa, Van Lier en Clarisse; T.a.p.
18. Wij zien dit met name in de Franse tijd. In 1797 bijvoorbeeld beraadde de classis uitvoerig over het onderwerp
zedendiscipline en besloot zij aan te dringen bij de synode op een daartoe strekkende biddag. Acta 24, 25 juni
1797.
19. Zie over P. Faassen de Heer: Sv. E. Veldhuijzen, De paus van Scheveningen.
20. Zie: Veldhuijzen, 6.
21. Acta 25, 26 juni 1793.
22. Zie over de consulentschappen in de classis Dordrecht. W.A. Bachiene, 48. Over de beroepingsproblemen te
Hendrik Ido Ambacht: Beroepshandelingen der Zwijndrechtse Ring (Archief Classis Dordrecht, inv. nr. 50,
1788).
23. Beroepshandelingen der Zwijndrechtse Ring, Acta 25, 26 juni 1793; 29, 30 oktober 1793; 28, 29 oktober 1794.
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haar eerbied voor het Oranjehuis24. Ook in ander opzicht laat zich haar conservatieve geest
weerspiegelen. Wij hebben nu het oog op de ,,classicale preek" waarmee ds. Kist een
classisvergadering besloot en waarin hij de broeders opriep tot trouw en standvastigheid in de
vervulling van hun roeping in de kerk der vaderen:
,,Wij willen dan voortgaan Mijne Broeders, om met eikanderen God te verkondigen,
zoo als het Evangelie hem in Christus vertoont, zoo als hij in Christus de God en Vader
van den zondaar wil zijn, en uit vrije genade den schuldigsten zelve alle zijn misdaden
vergeven wil. Wij willen voortgaan, met Jezus Christus te prediken, zoo als hij
overgeleverd is om onze zonden, opgewekt tot onze regtvaardiging, verhoogd tot een
Vorst en Zaligmaker, en een werkdadig bestuur uitoefent tot heil van Zijne kerk. Het is
die soort van prediking, waarop de Heer zijnen Geest beloofd heeft, en wij dien met
vrijmoedigheid verwachten kunnen. Het is die soort van prediking, welke proefondervindelijk bevonden is, het kwaad in den grond aan te tasten, en het groote middel in Gods
hand te zijn, om zondaren te bekeeren van de duisternis tot het licht, van de macht des
Satans tot God." 25 .
De preek is curieus, en dat niet alleen omdat behalve in de classis Dordrecht naar alle
waarschijnlijkheid nergens hier te lande classisvergaderingen met een slotpreek werden
besloten26. Maar ook omdat zij ons iets doet proeven van het geestelijk klimaat waarin Van der
Groe zich in de classis Dordrecht bevond. Daarom is het juist ook interessant om nu vervolgens
de eigen plaats van Van der Groe in de classis Dordrecht te onderzoeken.
Teneinde enig zicht te krijgen op deze eigen plaats, onderzoeken we vervolgens enkele
specifieke taken die Van der Groe in dit verband vervulde.
2. Van der Groe als actuarius
Gedurende een vrij korte periode bezette Van der Groe in de classis Dordrecht de post van
actuarius. Het actuariusschap omvatte voornamelijk de conservering van de classicale stukken. Lang niet elke classis kende een vaste functionaris als zodanig. Volgens de kerkhistoricus
J.W. te Water, die zelf als een bekwaam actuarius van de classis Walcheren gold, zag men het
actuariusschap als een ,,gewichtigen post"27.
Toen de classis Dordrecht in het jaar 1783 als haar eerste actuarius28 de rijsoordse predikant
ds. G. Loeff benoemde, droeg zij hem op „om de Synodale en Classicale Repertoria aan te
vullen, en de kerkelyke Reglementen, volgens de Synodale acten steeds in orde te brengen' '29.
Deze taak rustte vanaf 1790 op de schouders van Van der Groe30. Een lang leven zou de
24.
25.
26.
27.
28.

Acta 24, 25 juni 1794.
Zie: E. Kist, Leerredenen over verschillende onderwerpen, 98 v.
Zie: G.D.J. Schotel, Openbare eredienst, 391.
Zie: J.W. te Water, Levensberigt, 58.
Initiator tot invoering van het actuariusschap in de classis Dordrecht was de dordtse predikant S.R. van der
Keessel. Hij lanceerde het initiatief in de classisvergadering d.d. 29, 30 april 1783 (Acta 29, 30 april 1783). Zie
over hem: G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht 2, 590v.
29. Acta 2, 3 september 1783. Een korte vermelding van het voorstel in: Acta 24, 25 juni 1783.
30. Acta 13,14 april 1790:, ,Tot Actuarius en Revisor wierd in plaats van wijlen D. van Gent met algemeene stemmen
benoemd D. van der Groe, die, deeze commissie op zig nemende, uit handen van den questor generaal de
classicale sleutels ontving."
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actuariuspost inmiddels niet zijn beschoren. Tengevolge van de reorganisatie van de kerk zou
hij namelijk reeds in 1815 worden opgeheven31.
Dat Van der Groe voor deze post in aanmerking kwam was overigens niet zo opmerkelijk.
Behalve dat hij soortgelijk werk eerder had verricht in de Zwijndrechtse Ring32, maakte hij juist
in deze tijd naam als collectioneur van kerkelijke plakkaten, zoals wij in een volgende
paragraaf zullen merken. Aan wie kon men de conservatie der classicale stukken dan ook beter
toebetrouwen dan aan hem?
Vier jaar heeft Van der Groe deze functie vervuld. De classis Dordrecht aanvaardde tijdens
deze periode een voorstel zijnerzijds om de bevoegdheid van de actuarius te vergroten tot het
als adviseur bijwonen van buitengewone classis vergaderingen. Het honorarium dat oorspronkelijk was gesteld op ƒ 14,- per jaar werd daarbij met ƒ 6 , - verhoogd33. De aan deze
uitbreiding van zijn taak verbonden stijging van de reisfrequentie naar en van Dordrecht bleek
echter al spoedig een te zware belasting voor de ridderkerkse predikant te gaan vormen. Toen
hij in oktober 1794 zijn ontslag aan de classis verzocht, motiveerde hij dat althans met het
reisbezwaar en stelde hij bovendien voor als opvolger een predikant uit Dordrecht of nabije
omgeving te benoemen34. De classis gaf hieraan ook gevolg.
3. Van der Groe als collectioneur van plakkaten
Hierboven vernamen we reeds dat de benoeming van Van der Groe als actuarius mogelijk
verband hield met zijn reputatie als collectioneur. Van der Groe was gedurende een aantal jaren
namelijk actief betrokken bij de vorming van een collectie kerkelijke plakkaten, die uiteindelijk in 1807 een gedrukte reeks van vijf delen in groot kwartoformaat zouden beslaan: het
Kerkelyk Placaatboek. Het Kerkelyk Placaatboek bevatte vooral overheidsbepalingen betreffende de kerkelijke situatie sedert de Reformatie, zowel op landelijk als plaatselijk niveau.
Ten behoeve van het gereformeerd kerkrecht was dat ongetwijfeld van geen gering belang voor de
achttiende eeuwer. Het moet echter als een lacune in de kerkgeschiedschrijving worden aangemerkt dat de geschiedenis van het Kerkelyk Placaatboek tot nog toe onderbelicht is gebleven35. Een
beknopte historische schets mag op deze plaats dan ook niet achterwege blijven.
31. Namelijk als gevolg van de kerkelijke reorganisatie (Acta 26 maart 1816). In de periode 1783-1815 hebben de
navolgende predikanten de functie van actuarius bekleed:
G. Loeff te Rijsoord: september 1783 - april 1788 (overleden).
W. van Gent te Hoge en Lage Zwaluwe: oktober 1788 - april 1790 (overleden).
J.H. van der Groe te Ridderkerk: april 1790 - oktober 1794 (bedankt).
S.R. van der Keessel te Dordrecht: april 1795 - april 1799 (overleden).
D. Storm van 's-Gravensande te Zwijndrecht: april 1800 - april 1815 (bedankt).
P.G. Mari te Zwijndrecht: april 1815 - oktober 1815 (de functie is opgeheven).
Zie: Repertorium der classis van Dordrecht 2, fol. 1076v. (archief Classis Dordrecht, inv. nr. 32).
32. Blijkens bijvoorbeeld de copieboeken ,,der beroepingen en approbatien van de kerken-dienaren" van de
Zwijndrechtse Ring, de Alblasserwaard en de Strijense waard (Archief Classis Dordrecht, inv. nrs. 43, 45, 47).
Met ds. H. Muilman uit Barendrecht collationeerde Van der Groe de acta van de Zwijndrechtse Ring (Archief
Classis Dordrecht, inv. nr. 41a).
33. Acta 31, 32 oktober 1792; 16, 17 april 1793.
34. Acta 28, 29 oktober 1794; 12, 14 april 1795.
35. De geschiedschrijving is voornamelijk beperkt tot de eerste twee delen. Zie: D. Nauta, N. Wiltens (in: Biografisch
lexicon voor de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme 3, 402).

86

9. Titelpagina van het Kerkelyk Placaat-boek deel III
De geschiedenis van het Kerkelyk Placaatboek voert ons terug tot het jaar 1708. In dat jaar
rapporteerde de haagse predikant ds. V. Oosterland aan de particuliere synode van ZuidHolland een bespreking met staatsdrukker P. Scheltus over een eventuele uitgave van kerkelijke plakkaten36. Het initiatief was dus gelanceerd maar het effect zou aanvankelijk
weinig hoop geven dat het ooit zover zou komen. Want reeds het volgende jaar besloot de
synode, onder praesidium van de vermaarde predikant ds. A. Hellenbroek, de zaak ,,ex actis"
te laten37.
De realisering van het idee van ds. Oosterland werd pas in 1722 doorgevoerd door de
amsterdamse predikant ds. N. Wiltens (1662-1734). Deze ds. Wiltens deed toen namelijk in
samenwerking met P. en I. Scheltus een verzameling overheidsbepalingen betreffende de
kerkelijke situatie in de beide Hollanden verschijnen onder de titel Kerkelyk Placaat-boek.
Onder redactie van P. Scheltus volgde in 1735, eenjaar na het overlijden van ds. Wiltens, een

36. Vrederijk Oosterland was van 1697 tot zijn dood in 1711 predikant te 's-Gravenhage. Zie: E.J.W. Posthumus
Meyjes, Kerkelijk 's-Gravenhage in vroeger eeuw, 108.
37. ActaSyn. 9-19 juli 1709.
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completerend tweede deel38. Dit tweede deel bevatte tevens een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het werk, afkomstig van de haagse predikant ds. H. Velse. Deze stelde daarin
niet zonder een zekere mate van optimisme op korte termijn een supplement in het vooruitzicht.
De verschijning van het door ds. Velse bedoelde supplement zou onverhoopt langer dan een
halve eeuw op zich laten wachten. Het was namelijk eerst in 1780 de classis Dordrecht die de
synode van Zuid-Holland bewoog de werkzaamheden tot voortzetting van het Kerkelyk
Placaatboek te hervatten39. Een commissie, die door de synode werd belast met de voorbereiding, voerde daartoe correspondentie met verschillende kerkhistorici in de Republiek, onder
wie de bekende ds. A. 's Gravenzande uit Middelburg40.
De synode ging in 1785 over tot het benoemen van een deputaatschap dat als redactiecommissie zou gaan fungeren. Zij stelde daartoe op voordracht van de onderscheiden classes een
nominatie van tien kandidaten op, die alle tien een onder haar ressorterende classis vertegenwoordigden. Alleen de classis Voorne leverde geen kandidaat41. Benoemd werden ds. H.G.
van Breugel uit Dordrecht42, ds. W. de Koning uit Den Haag en prof. J. W. te Water uit Leiden.
Van Breugel als afgevaardigde van de classis Dordrecht die in 1780 de eerste stoot tot
voortzetting had gegeven, De Koning namens de classis 's-Gravenhage waar in 1708 het
initiatief was gelanceerd, Te Water vanwege de classis Leiden waar hij sinds april van dat jaar
aan de leidse universiteit was verbonden als hoogleraar in de kerkgeschiedenis. Voorts
bewilligde de synode in een voorstel van de correspondenten der noordhollandse synode de
commissie uit te breiden met een afgevaardigde van de synode van Noord-Holland en als
zodanig werd ds. A. Rutgers uit Haarlem benoemd43. Tenslotte richtte de synode zich tot de
overgebleven zeven kandidaten met het verzoek om hun medewerking bij het verzamelen van
38. Niet een vermeerdere tweede druk, zoals R.B. Evenhuis abusievelijk suggereert. Zie: R.B. Evenhuis, Ook dat
was Amsterdam 4, 61.
39. Acta 20, 21 juni 1780; Acta Syn. 4-14 juli 1780. De (positieve) reactie der Synode kwam pas in 1783 (Acta Syn.
8-18 juli 1783).
40. Adrianus 's-Gravenzande (geboren te 's-Gravenhage in 1714, overleden te Middelburg in 1787) publiceerde
ondermeer Tweehonderdjarige gedachtenis van het eerste Synode... te Wesel den 3 nov, 1568 (Middelburg,
1769). Zie: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek 6, 627v. Acta Syn. 6-16 juli 1784.
41. Acta Syn. 5-15 juli 1785: ,,zynde de benoemde Heeren door de classis van Zuidholland ds. van Breugel pred. te
Dordrecht
Delft enz. P.H. Hugenholtz,, Delft
Lijden profr. Jona Willem te Water te Lijden
Gouda J.G. Staring pred. te Gouderak
Schieland J.J. Ie Sage ten Broek te Rotterdam
Gorinchem H. Kumsius te Meeuwen
's Hage W. de Koning,, 's Hage
Woerden D. Cluwer,, Sluipwijk
Buren J. Claessen,, Leerdam
Breda van Kempen,, Breda"
In het derde deel van het Kerkelyk Placaatboek is een beknopt verslag opgenomen. Zie: Kerkelyk Placaatboek 3,
voorrede (3v).
42. De classis Dordrecht belastte in haar vergadering op 21 en 22 juni 1785 ds. Van Breugel met het verzamelen van
de benodigde stukken en stelde hem tevens kandidaat voor de redactiecommissie. Acta 21, 22 juni 1785.
43. Zie: Kerkelyk Placaatboek 3, voorrede (4).
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plakkaten, die zowel de generaliteitslanden in het algemeen als Holland in het bijzonder
moesten betreffen. Duidelijk is wel dat deze methode aanmerkelijk verschilde van de werkwijze bij het eerste en tweede deel, dat niet alleen in hoofdzaak eenmanswerk was geweest maar
vrijwel uitsluitend het collectioneren en classificeren van plakkaten had betroffen die op de
situatie in Holland betrekking hadden. Het huidige plan was dan ook in beide opzichten
aanzienlijk breder en structureler georganiseerd en veel minder begrensd.
Hoe verder de inzamelingsactie van plakkaten vorderde, hoe meer er aan het licht kwam.
Dat dit onderling verband niet altijd tot even positieve conclusies behoefde te leiden bewees
een onderzoek in de archieven van de Staten Generaal, de Raad van State en de Domeinen, die
in zodanig wanordelijke staat werden bevonden dat de synode in 1789 de Edel Groot Mogenden verzocht scherper te willen toezien op de conservering van hun archieven44. Het onderzoek
in deze archieven dat voornamelijk was georiënteerd op stukken welke in het Groot Placaatboek ontbraken45, kon in 1790, na ontvangst van de benodigde afschriften, als afgerond
worden beschouwd46. De hieraan verbonden kosten zouden gedragen worden door de classes
en uitgeverij Scheltus47. In 1792 zou een het jaar tevoren door de gedeputeerden gewekte
verwachting van een spoedige verschijning van het derde deel48 worden bewaarheid.
Van der Groe was inmiddels ijverig bezig met het verzamelen en registreren van stukken.
Reeds in 1785 had hij de classis Dordrecht met zijn activiteiten op dit gebied blij verrast49.
Vanaf medio 1788 verrichtte hij deze werkzaamheden niet meer a titre personnel, aangezien
hem de classis in juni van dat jaar in de plaats van ds. G. Loeff als haar officiële collectioneur
benoemde50. Dat Van der Groe en niet bijvoorbeeld de toenmalige actuarius ds. W. van Gent
daarvoor bij de classis in aanmerking kwam kan illustratief worden genoemd voor de waardering die hij van zijn classisbroeders genoot. Classisbroeders konden eventuele stukken voor het
Kerkelyk Placaatboek adresseren aan de ridderkerkse predikant, die deze dan weer doorzond
aan de redactiecommissie, met wie hij uit hoofde van zijn functie een regelmatige correspondentie onderhield51.
Als collectioneur, sedert 1790 gecombineerd met de functie van actuarius, kreeg Van der
Groe successievelijk een centrale rol toebedeeld in de classis Dordrecht. De wijze waarop hij
zich van zijn taak kweet bleef niet onopgemerkt. In de synode gehouden te Gouda van 7 tot 17
juli 1789, rapporteerden de gedeputeerden uitvoerig ,,dat vooral ds. Van der Groe, pred. te
Ridderkerk door de E. Cl. van Zuydholland gecommitteerd tot verzameling van Stukken tot het
Kerkelyk placaatboek zig zeer veel moeyte in dit stuk gegeeven hebbende en Zyn Wel E. hun
toegezonden vier zeer geextenteerde Lijsten van Kerkelyke Stukken ende placaaten en resolu-

44. ActaSyn. 7-17 juli 1789.
45. Gedeputeerden hadden zich om deze stukken gewend tot de griffier der Staten Generaal Fagel, de secretaris van de
Raad van State J.H. Mollerus en de raadsheer der Domeinen Le Jeune (ActaSyn. 8-18 juli 1788, 7-17 juli 1789).
46. ActaSyn. 6-16juli 1790.
47. ActaSyn. 7-17juli 1789.
48. ActaSyn. 5-15 juli 1791.
49. Acta 21, 22 juni; 25, 26 oktober 1785.
50. Acta 24, 25 juni 1788.
51. Acta 19, 20 juni 1792; 23, 24 juni 1789.
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tien van hun Ed. Gr. moog. niet alleen, maar ook by een en ander Schryver te vinden, terwyl
Zyn Wel E. Copyen van Sommige stukken aanbood, en van andere toezond52".
Het derde deel, dat in 1792 het licht zag53, was voorzien van een voorbericht van Te Water,
waarin deze de verdiensten van Van der Groe publiekelijk memoreerde54.
Getuige een eigenhandig afschrift van Van der Groe van de boven geciteerde passage, te
vinden in het exemplaar dat berust onder de Nederlandse Hervormde gemeente van Ridderkerk55 en dat men ook aantreft in zijn pnveexemplaar, was hij voor dit eerbetoon niet
ongevoelig. Dat hij bovendien het derde deel nauwlettend toetste op eventuele onzuiverheden
kan men opmaken uit de correcties die hij in beide exemplaren aanbracht.
Het is inmiddels duidelijk dat Van der Groe met opvallende bezieling tijd en energie in het
project investeerde en dat hij daarvoor van officiële zijde werd erkend.
Over de verdere voortzetting van het Kerkelyk Placaatboek kunnen we kort zijn. Deel 4
volgde reeds in 179356. Daarna duurde het echter mede als gevolg van de Staatsomwenteling
tot 1807 eer een vijfde deel kon worden afgeleverd57. Dit vijfde deel zou tevens, ofschoon
onbedoeld58, de afsluiting van het project betekenen. Het werd in de publiciteit beduidend lager
aangeslagen dan haar voorgangsters59.
Het aandeel dat Van der Groe als lid van de classis Dordrecht had geleverd tot de
voortzetting van het Kerkelyk Placaatboek wettigt de conclusie dat hij in sterke mate was
geïnteresseerd in het gereformeerd kerkrecht. Als zodanig nam hij onder zijn classisbroeders
een eigen plaats in.

52. Acta Syn. 7-17 juli 1789. Volgens het rapport hadden tevens vijf predikanten uit de classis Delft lijsten van
stukken voor het Placaatboek toegezonden. Met name ,,D.D. Greve, Lindeman, van Waenen, Van Rossem en
Bekking resp. predicanten te Berkel, De Lier, Maassluis, Pynakker en Schipluiden."
53. Volgens J.W. te Water zouden De Koning en Rutgers het meeste werk hebben verzet. Zie: J.W. te Water,
Levensberigt, 105v.
54. Zie: Kerkelyk Placaatboek 3, voorrede (5).
55. Kerkeraadsarchief Ridderkerk, inv. nr. 118.
56. Doch verlaat. Volgens gedeputeerden ,,wegens de drukkende tydsomstandigheden" (Acta Syn. 9-19 juli 1793).
57. Acta Syn. 7-17 juli 1807; Acta 8, 9 oktober 1807.
58. Zie: Kerkelyk Placaatboek 5, 58lv.
59. De kritiek betrof behalve een te selectieve samenstelling en bewerking der opgenomen documenten vooral ook de
epiloog van Te Water waarin deze de mogelijkheid opperde en toelichtte, de serie voort te zetten. Het oordeel van
een recensent luidde als volgt: ,,Eene fraaije gedachte; maar zoo schraal en onvolledig, naarmate van de rijkdom
der stoffe, bewerkt, dat men met grond daarvan een veel belangrijker stuk had mogen en moeten verwachten."
Zie: Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van wetenschap en kunst (1807), 547v.
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7. Einde en nieuw begin
Predikant in de Franse tijd en tijdens de Restauratie

In 1789 brak in Frankrijk de Franse Revolutie door. De doorbraak bracht een democratisch
bestel teweeg, in de Nederlanden gehuldigd door de patriotten, die zich daarbij keerden tegen
de conservatieve stadhouderlijke partij. Vele patriotten die tijdens de voorafgaande onlusten
naar de Zuidelijke Nederlanden waren uitgeweken, zouden in 1795 met de Fransen terugkeren
om op vaderlandse bodem eenzelfde ideaal als in Frankrijk te verwezenlijken. De stadhouder
werd verdreven en de Bataafse Republiek werd ingeluid.
Dat de ommekeer van zaken evenals elders hier te lande de classis Dordrecht niet ongemoeid
liet, zagen wij reeds geïllustreerd in de delegatie van de rijsoordse predikant P. Faassen de Heer
als legerpredikant. Zo riep de classis bijvoorbeeld ook in 1784 ten bate van de gedupeerde
nabestaanden van oorlogsslachtoffers een ,,Weduwen en wezenfonds" in het leven1. In het
kerkeraadsarchief van Ridderkerk berust een kanselafkondiging van Van der Groe waarmee
deze een beroep bedoelde te doen op de mededeelzaamheid van de ridderkerkers jegens deze
gedupeerden2. Een overlevering, die naar alle waarschijnlijkheid juist uit deze tijd dateert,
behelst een opmerkelijke anecdote over het haast cultische vertrouwen dat sommigen op Van
der Groe's profetische kijk op de gebeurtenissen lijken te hebben gesteld3. Een vader zou eens
aan Van der Groe de vraag hebben voorgelegd of deze hem kon inlichten over het al dan niet
terugkeren van zijn zoon die volgens het lot ten strijde zou trekken. Na een drietal dagen te
hebben gevast, deelde Van der Groe hem echter een negatief antwoord mee, waarop de
geschokte vader opperde een remplacant te gaan zoeken. Van der Groe's reactie luidde
evenwel: ,,Neen vriend, dat gaat niet, want de Heere heeft het mij bekend gemaakt." De
profetie werd bewaarheid: hij bleef in de strijd.
Van der Groe beleefde de Franse tijd met alle structurele politieke veranderingen en de
daarmee samenhangende economische malaise als een uiterst pluriform tijdsgewricht, ook op
plattelandsniveau. In hoofdstuk 4 maakten wij reeds kennis met de gerezen meningsverschillen
tussen het kerkbestuur en de burgerlijke overheid van Ridderkerk met name inzake de
verpachting van kerkeoorden en de zorg der armen. De scheiding van Kerk en Staat was
allerwege merkbaar.
Van der Groe beleefde tevens de Restauratie, vanaf 1814, nadat koning Willem I de troon
had bestegen en de omstandigheden met name omtrent de kerkelijke situatie in ons land totaal
veranderden. Niet zonder grote weerstanden overigens vanaf het grondvlak van de kerk.

1. Acta 24, 25 juni 1794. Van der Groe en Van Duuren rapporteerden als visitatores dat de Zwijndrechtse Ring in
totaal ƒ 26,- had opgebracht.
2. Zie: bijlage 3.
3. Vgl.: J.W. Kieboom, Naftali en Dudaïm ,166.

91

Kortom, de turbulente jaren die de Franse tijd en de Restauratie markeerden vormden tevens de
laatste episode in de levensloop van Van der Groe.
In dit hoofdstuk willen wij Van der Groe nagaan in zijn laatste levensjaren. Daarbij
onderzoeken wij in de eerste plaats voor zover mogelijk hoe hij de veranderingen meemaakte.
Vervolgens komt aan de orde zijn levenseinde en hetgeen zich daaromheen afspeelde.
1. In de Franse tijd
Het is moeilijk in elk opzicht de positie van Van der Groe in de actuele situatie van zijn tijd te
reconstureren. Bepaalde vragen kunnen slechts met een onderstellende conclusie worden
beantwoord. Te denken is bijvoorbeeld aan zijn kijk op de invoering der Evangelische
Gezangen in 1806 als een nieuw liedboek voor de hervormde kerk. De Evangelische Gezangen
brachten in het algemeen betrekkelijk weinig deining teweeg in de classis Dordrecht. Blijkens
de classicale acta maakte de Papendrechtse Ring op deze regel een ongunstige uitzondering4.
In reactie op dolerende dominees uit deze ring gelastte de classis in 1807 scherp toe te zien op
naleving van het van hogerhand opgelegde besluit tot algemene invoering der gezangen. De
bovenbedoelde predikanten die kennelijk in hun gemeenten op enorme tegenstand stuitten
werden doorverwezen naar de plaatselijke overheid. In een volgende vergadering werd echter
gerapporteerd dat in diverse gemeenten van de Papendrechtse Ring de nieuwe liederen tijdens
de eredienst achterwege bleven en besloot de classis tot het nemen van sancties tegen de
verantwoordelijke predikanten. Tevens memoreerde de classis dat in november 1807 van alle
kansels der onder haar ressorterende kerken het bericht van de synode betreffende dit nieuwe
element in de liturgie was voorgelezen. Uit een en ander valt op te maken dat de introductie in
de Zwijndrechtse Ring en dus ook in Ridderkerk in het algemeen weinig of geen tegenstand
ondervond. Aangenomen mag dus worden dat Van der Groe het nieuwe liedboek niet heeft
geweerd. In geval van het tegendeel zouden de acta daarvan, gezien het rapport inzake de
Papendrechtse Ring, ongetwijfeld melding hebben gemaakt.
De gevolgen van de Staatsomwenteling konden op velerlei terrein sterk uiteenlopen. Wat
door de één werd beschouwd als een opgang betekende voor de ander een neergang. Maar hoe
verschillend de opinie ook mocht zijn, weinigen zullen zich hebben verheugd over de laatste
ontwikkelingen die het einde van de franse overheersing in ons land markeerden. Wij denken
in dit verband vooral aan de ellende die temidden van een steeds drastischer economische
achteruitgang het in 1808 door koning Lodewijk Napoleon ingestelde amortisatiefonds vele
predikanten bezorgde. Sommige predikanten die voor hun levensonderhoud uitsluitend op
deze centrale rijkskas waren aangewezen vervielen successievelijk, gelijk velen van hun
gemeenteleden, letterlijk tot de bedelstaf. Dat gold met name het rampjaar 1811, toen als
gevolg van de inlijving van ons land bij Frankrijk uitsluitend franse belangen werden gediend.
In 1811 werd niets uitbetaald! In Friesland zou een predikant, na zijn hele bezit te hebben
verkocht, zelfs van honger gestorven zijn5. Voor Van der Groe was de situatie aanzienlijk
minder schrijnend. Gedurende het jaar 1810 verklaarde hij zich althans, niettegenstaande
renteverlaging zijn inkomsten deed verminderen, nog in staat zijn jaarlijkse financiële bijdrage
4. Acta 7, 8 april; 21, 22 juni 1808.
5. Zie: Ypey/Dermout 4, 541 v., 609.
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voor de armen , ,vry willig en uit medelyden voor 't armenfonds te blyven opbrengen"6. In juni
1811, toen salariëring van de predikanten door het franse gouvernement reeds een halfjaar was
gestaakt en vele predikanten hulpeloos en zonder hoop waren, bedankte hij zelfs voor een
traktementsvoorschot uit het kerkefonds7. Nadat de classis Dordrecht echter een desbetreffende kanselboodschap had gepubliceerd, maakte hij daar enkele maanden later wel
gebruik van8. In de notulen van het kerkbestuur gewaagt Van der Groe , ,met dankzegging zich
(te hebben) verbonden voor zich en voor zyne Erven tot de restitutie zoo ras hy zyn tractement
van den Lande zal bekomen hebben".
Na de val van Napoleon werd op 29 maart 1814 de grondwet aangenomen waarin was
bepaald dat de souvereiniteit is en blijft opgedragen aan Willem Frederik om door hem en zijn
wettige nakomelingen erfelijk te worden bezeten. De Restauratie deed intrede. Overal was van
de kansels de juichtoon te horen. Tekenend voor de vreugdevolle situatie zijn de navolgende
eigentijdse ontboezemingen. De rotterdamse predikant Joh. Clarisse herinnerde zijn gemeente
eraan dat vóór de doorbraak van de Franse Revolutie in ons land, lang niet iedereen vanuit
bijbels perspectief een optimistische toekomstverwachting deelachtig was. Wellicht een zinspeling op de radicale boeteprediking van mannen als Th. van der Groe? Deze had namelijk
tegen het einde van zijn leven ondubbelzinnig aangekondigd dat God als straf op de zonden
Kerk en Staat zou verwoesten9. Clarisse's woorden wekken de indruk dat men de vervulling
van deze onheilsprofetieën in de Franse Revolutie gestalte meende te zien te krijgen:
,,Ik weet wel dat reeds voor vele jaren sommigen van oordeel waren, dat het zoo verre
gekomen was dat God van ons land zeide: ,Bidt mij niet meer voor hetzelve! Al stond
Job, Noach en Daniel voor mijn aangezigt, ik zou niet hooren!' Maar wat er dan ook nog
onlangs met eenigen schijn gevreesd kon worden: thands na onze aanvangelijke verlossing welke zoo zigtbaar 's Heeren werk is, past niemand zulk eene wanhopige zorge
meer. En, al paste ons zelfs deze zorge, hoe billijk ware het dan ook, dat wij het gedrag
der Niniviten na Jona's bedreigingen volgende zeiden: ,Latende wij ons, een iegelijk
van zijnen boozen weg bekeeren! Wie weet? God mogt zich wenden van de hittigheid
Zijns toorns, dat wij niet vergingen' (Jona 11:8, 9) 10 ."
Clarisse stelde zijn luisteraars een andere toekomst in het vooruitzicht:
,,Wij mogen dan, ja wij moeten, bij ware zeden verbetering, op een volkomen herstel in
de gunst des Allerhoogsten hopen."
Iemand als ds. E. Kist gaf ten aanhoren van een aandachtige schare Dordtenaren met stijgende
retoriek aan zijn gevoelens als volgt uiting:
,,0 welk een uitredding! Wat al bedroefden worden er getroost! Wat al verdrukten
gered! Wat al huisgezinnen verblyd! Wat al bronnen van ellende toegestopt, en van
welvaren en vergenoegdheid ontsloten! Wat al tranen vloeijen er thans, - niet meer

6.
7.
8.
9.
10.

Not. 27 december 1810.
Not. 17 juni 1811.
Not. 2 oktober 1811.
Zie bijvoorbeeld: Th. van der Groe, Zestien biddagspredikatien, 356v.
Zie: Joh. Clarisse, Viertal leerredenen naar aanleiding der heuglijke omwenteling in ons vaderland, 94v., 97.
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tranen van droefheid, kommer en wanhoop, maar tranen van aandoeningen van blydschap en verwondering!11"
Van der Groe hield voor de ridderkerkse gemeente een gelegenheidspreek over Psalm 126:
,,.. .De HEERE heeft groote dingen by ons gedaan/dies zyn wij verblijdt... 12 "
Hij kon terugzien op een enerverende geschiedenis. Maar hij had het slechter kunnen
treffen!
,,Nederland is hersteld!" zo besloot de leidse hoogleraar J.H. van der Palm zijn Geschied- en
rede kunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in denjare 1813. De Restauratie was
ingetreden.
2. Tijdens de Restauratie
Toen de Restauratie gestalte kreeg was Van der Groe allang niet jong meer. Want enkele dagen
nadat de prins van Oranje in Scheveningen voet aan wal had gezet beleefde Van der Groe zijn
achtenzeventigste verjaardag. Zal hij hebben gehoopt dat met de komst van de prins de oude
verhouding tussen Kerk en Staat, in de geest van vóór de Staatsomwenteling, was teruggekeerd? Hoopte hij dat het vroegere patroon van de publieke kerk opnieuw de boventoon zou
gaan voeren?
Was Van der Groe voorheen een frequent bezoeker van de classis vergaderingen geweest,
gedurende de Franse tijd namen in dit opzicht zijn activiteiten duidelijk af. En de boeten voor
dit verzuim liepen op. Zijn werkzaamheden in de classis beperkten zich al meer tot de revisie
van beroepsbrieven en het waarnemen van predikbeurten in Bleskensgraaf in 1814. Maar in de
classisvergadering op 24 en 25 oktober 1815 diende Van der Groe veelbetekenend de volgende
ontslagaanvrage in: 1. van alle lasten en boeten, overeenkomstig een ingeworteld gebruik ten
opzicht van het oudste lid van de classis, 2. als revisor van de beroepsbrieven, en 3. of de
classis bijvoorbaat de scriba geliefde te machtigen tot het verstrekken van het classiscaal
testimonium ingeval hij komende winter zijn emeritaat mocht aanvragen. De vergadering kon
zo'n verzoek van haar nestor om dispensatie moeilijk afwijzen en verleende deze dan ook.
Onder voorbehoud echter dat hij zijn predikbeurten in Bleskensgraaf zou continueren. Op het
verzoek om ontheffing van de revisie der beroepsbrieven werd in positieve zin gereageerd
,,met dankzegging voor de veelvuldige diensten, door zyn Eerw. in die betrekking aan deze
vergadering bewezen13".
Kennelijk voelde Van der Groe zijn levenseinde naderen. Toch wachtten hem nog enkele
bewogen jaren, met name door een op handen zijnde reorganisatie van de kerk. In 1816 zou de
synode alles veranderen. Ideeën van de reeds in de Franse tijd opererende hoofdcommies J.D.
Janssen, die al onder koning Lodewijk Napoleon voorbereidingen had getroffen van een klein
kerkelijk bestuurslichaam, efficiënt werkend, en onder oppertoezicht en oppervoogdij schap
van de Staat, zouden doorgang vinden. Deze ideeën konden voorheen niet worden gerealiseerd, omdat prof. J.W. te Water, die gold als steunpilaar van kerkelijke rechtzinnigheid, zich
ertegen verzette. Te Water, die door het publiek werd gedoodverfd als aartsbisschop der nieuw
11. Zie: E. Kist, De lente van het jaar achttienhonderdveertien, 21.
12. Zie: G. van der Zee, XXXV.
13. Acta24, 25 oktober 1815.
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te organiseren kerk, wilde vooral een geestelijke regering der kerk overeenkomstig artikel 30
en 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hij had bovendien een grote synode op het oog, in
traditionele zin. Maar als zijn wens was vervuld, zouden ook leergeschillen worden behandeld.
Daarmee was de Staat echter niet gediend. Vermoedelijk wel de gereformeerde orthodoxie,
wiens spreekbuis Te Water toen was.
Op 1 april 1816 zou het door de koning vastgestelde Algemeen Reglement in werking
treden. De structuur van de kerk werd hiërarchisch-bestuurlijk in plaats van presbyteriaalvertegenwoordigend zoals voorheen. Men begon nu bij „Het Synode" en eindigde bij de
kerkeraden. De hoogste hiërarch was de koning: voor alle besluiten van enig belang, zowel van
de synode als van de provinciale en classicale besturen, was diens goedkeuring vereist. De
reorganisatie die de koning voor en na de invoering van het Algemeen Reglement bewerkte
greep diep in in het kerkelijk leven. Ook op locaal gebied. Van tijd tot tijd werden predikantsplaatsen opgeheven en gemeenten samengevoegd. Met de door hoger hand beschikte herindeling van classes zou Van der Groe pijnlijk worden geconfronteerd.
Koning Willem I trok zich de belangen van de godsdienst dus vanaf het begin aan. Eén van
zijn eerste besluiten in 1814 garandeerde de hervormde predikanten een regelmatige uitkering
van hun traktementen alsmede de betaling van het achterstallige der vorige jaren. Reeds op 24
februari 1814 las Van der Groe in de vergadering van het kerkbestuur van Ridderkerk een
aanschrijving voor van het gouvernement, waarin om opgave van de achterstallige traktementsgelden werd verzocht. Over de periode 1811 tot november 1813 bleek te zijn voorgeschoten uit het kerkefonds de somma van ƒ 2041,13, waarvan inmiddels in totaal ƒ617,17 was
terug ontvangen. De opgave aan het gouvernement zou gaan via de officiële kerkelijke
kanalen14. Zijn bezoldiging over december 1813 ontving Van der Groe in maart 1814, de
maand in welke koning Willem I werd ingehuldigd15. Restitutie van de rest van het achterstallige bedrag zou echter uitblijven, want enkele maanden later kwam bericht dat het
gouvernement gezien de vermogenspositie van de plaatselijke hervormde gemeente afzag van
vergoeding16. Zo verging het ook andere vermogende gemeenten17. Alle pogingen die Van der
Groe, een ouderling en een commissaris vervolgens aanwendden tot herziening van het besluit
bleven vruchteloos18. Niet onbegrijpelijk trouwens in het licht van de zorgwekkende economie
van ons land.
Een andere aangelegenheid waarin de doorwerking van de innovaties zich deed gevoelen
betrof de kerktoren van Ridderkerk. Koning Willem I had beschikt dat de in de Franse tijd
genaaste kerkegoederen, zoals kerktorens, onder beheer van de burgerlijke overheid zouden
blijven en dus niet zouden worden teruggegeven aan de kerkelijke gemeenten. In Ridderkerk
bestond daarover aanvankelijk weinig duidelijkheid. In de vergadering van het kerkbestuur op
14. Het kerkbestuur besloot ter declaratie ƒ 1.424,16 op te geven aan de classisactuarius, de classis mee te delen om
welke redenen dit bedrag van de gemeente niet kon worden gevorderd en om advies te vragen. Not. 24 februari
1814.
15. Van der Groe restitueerde deze som in de kerkekas. Not. 22 april 1814.
16. Not. 6 juli 1814, 18 augustus 1814, Vgl. Ypey/Dermout 4, 615.
17. Zie: Ypey/Dermout 4, 617v.
18. Not. 14 augustus 1815,5 december 1816, 27 februari 1817. Tenslotte werd besloten dit agendapunt voortaan ex
actis te laten; Not. 9 juli 1817.

95

14 augustus 1815 rezen er namelijk twijfels over de kwestie wie voor het onderhoud van de
kerkklok kon worden aangesproken19. Desgevraagd kreeg het kerkbestuur van het gemeentebestuur ten antwoord dat de omstreden kostenpost juist uit hoofde van de Restauratie voor
rekening diende te komen van het kerkbestuur. Niet overtuigd van de deugdelijkheid van deze
stelling besloot het kerkbestuur zich te wenden tot de ambachtsheer ,,als President van 't
dorp", teneinde te bewerkstelligen dat door middel van diens autoriteit van burgemeester de
lasten zouden worden verdeeld over beide besturen. ,,Wegens 't gewigt der zaak om te
beproeven de reparatie van gezamentlyk met de Politie te doen" zond Van der Groe een
desbetreffend schrijven aan de ambachtsheer. Ongeacht er in februari 1817 van overheidswege
bericht werd ontvangen dat het gemeentebestuur de aanspreekbare instantie was bleef de
kwestie voorlopig tussen de beide besturen een twistappel waardoor de gemoederen wederzijds
danig werden verhit. Medio 1817 adresseerde het kerkbestuur zich middels een request aan de
koning, hetgeen spoedig bij het gemeentebestuur met een contrarequest navolging vond.
Niettegenstaande ouderling W. Nugteren zelfs persoonlijk in Den Haag op het beslissende
antwoord ging aandringen20, liet de Kroon op zich wachten. Daardoor heeft Van der Groe de
afloop niet meegemaakt.
Geldzaken speelden dus allerminst een ondergeschikte plaats in de laatste levensjaren van
Van der Groe gedurende Franse tijd en Restauratie. Dat werd uit de voorgaande voorbeelden
wel duidelijk. Wilde het kerkbestuur het kapitaal behouden dan kon het zich, ook gezien de
rentedaling, geen grote uitgaven veroorloven. Bovendien moest de kerk, ingevolge het
Koninklijk Besluit dat in 1814 de Onderwijswet had bekrachtigd, de voormalige huursom van
het, ,schoolhuis" derven. En ook de inkomsten voor ,, 't luiden over de dooden, van de graven
en opruiming van 't kerkgebouw tot burgerlyke gebruiken als andersints" behoorden tot het
verleden21. Dat men nu alles deed om een kostbare reparatie van de kerktoren door het
gemeentebestuur te doen betalen is dan ook zeer verklaarbaar. Van der Groe heeft zich
ontegenzeggelijk voor de stoffelijke belangen van de hervormde gemeente van Ridderkerk
ingezet.
In onafscheidelijke samenhang met de Restauratie en de daarin ingekaderde reorganisatie
van de hervormde kerk kan nu vervolgens worden gezien de herindeling van de classis
Dordrecht. Door herindeling werd de Overwaterse Ring bijvoorbeeld geëlimineerd22. Afzonderlijke gemeenten die van koningswege waren voorbestemd om van classis te veranderen
19. Not. Haugustus 1815,22december 1815,28februari 1816,5december 1816,27februari 1817,9juli 1817. Van
de toren losgeraakt lood bewaarde men in de kerkekamer.
20. Not. 12,19 december 1817:, ,Toren. Hierop is nog geen antwoord ingekomen; de oud. W. Nugteren dezer dagen
in Den Haag zynde, heeft by de Hr. Keuchenius geweest en aangedrongen op antwoord, wegens 't gevaar waarin
de toren was etc. Voorsz. ouderl. zoude 't hoger bezogt hebben maar wierd er in verhinderd."
21. In de Franse tijd stond het kerkbestuur voor de kwestie in welke relatie de schoolmeester als zodanig stond tot de
kerk. Herhaaldelijk correspondeerde men hierover met de overheid. Het was namelijk niet geheel duidelijk welke
instantie aansprakelijk was voor het salaris van de schoolmeester. Not. 21, 22 december 1809, 22 februari 1810,
28 juni, 26 juli 1810. Vgl. Not. 19 juni 1816: ,,Ook was er opmerking gevallen op de groote rekening van de
schoorsteen in 't schoolhuis, van welk huis de kerk geen huur trekt, ook nu niet nadat 't schoolwezen ganschelyk
politiek geworden is". Ook: Not. 5 december 1816.
22. Acta 26 maart 1816. Zie over de herindeling van predikantsplaatsen en de samenvoeging van gemeenten:
Ypey/Dermout 4, 637v.
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waren in de Zwijndrechtse Ring Zwijndrecht en Ridderkerk. Van der Groe ontving tot zijn
schrik bericht dat de hervormde gemeente van Ridderkerk was ingedeeld bij de Ring IJsselmonde, onder de classis Schieland. Getuige een brief waarmee Van der Groe hierop de
classis Dordrecht van zijn ongenoegen in kennis stelde was dit bericht aangekomen als een
gevoelige slag voor de bejaarde ridderkerkse predikant23. Namens de kerkeraad verzocht hij de
classis dringend alles in het werk te stellen om deze herindeling ongedaan te krijgen. In het
algemeen zijn de hiervoor aangevoerde motieven ontleend aan de op de normen van de classis
Dordrecht en de Zwijndrechtse Ring afgestemde organisatie van de hervormde gemeente van
Ridderkerk, alsmede aan een moeilijker bereikbaarheid van Rotterdam als vergaderplaats van
de classis Schieland. Typerend voor de achter de brief verscholen emoties is dat het begin een
opsomming bevat van individuele bezwaren tegen de herindeling, waarbij zelfs wordt gezinspeeld op mogelijke fatale ge volgens voor Van der Groe's levensduur.
De briefis gedateerd 25 maart 1816 en werd reeds de 27e in de classis vergadering gelezen,
tezamen met een begeleidend schrijven van ds. P.G. Mari, die daarmee als questor der
Zwijndrechtse Ring namens de ringbroeders het verzoek ondersteunde, ,,zoo uit veeljarige
vriendschap met en billyke achting voor den Wel Eerw. Heer J.H. van der Groe... als uit
consideratie der verdere Motiven"24.
In deze vergadering kwam zowel de onderhavige brief, als een omstreden annexatie van de
Zwijndrechtse Ring bij de Dordtse Ring ter sprake. Tot ongenoegen der betrokken predikanten zou
dit inhouden dat de Zwijndrechtse Ring als zodanig werd opgeheven. Besloten werd Van der
Groe's bezwaarschrift door te zenden aan het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland. Kort na
deze vergadering bereikte Van der Groe het bericht dat de zaak bespreekbaar was gesteld. Behalve
een toelichting op bepaalde passages uit de vorige brief bevatte dit schrijven enkele aanvullende
motieven, enerzijds ontleend aan de voorrechten die de schrijver als nestor van de classis dreigde te
zullen verliezen, anderzijds van huishoudelijke aard. Bovendien bevatte de brief de ondubbelzinnige suggestie de eventuele herindeling uit te stellen tot na zijn dood...
Er heerste in de classis Dordrecht in het algemeen grote onvrede over de huidige constellatie,
met name inzake de reeds boven terloops gememoreerde annexatie van de Zwijndrechtse Ring.
In de classicale acta van de vergadering op 29 mei 1816 wordt de indruk gewekt dat deze
bezwaren niet zozeer van principiële als wel van praktische aard waren. Het bezoeken van
ringvergaderingen en het vervullen van preekbeurten namelijk zouden 's winters, als storm en
ijsgang de reis van en naar Dordrecht ernstig bemoeilijkten, problematisch worden. Beide
moesten inmiddels als onontkoombare gevolgen van de annexatie in rekening worden gebracht. De vergadering besloot uit dien hoofde pogingen in het werk te stellen om de annexatie
ongedaan te krijgen. Men wendde zich daartoe schriftelijk tot het Provinciaal Kerkbestuur, met
het verzoek ,,dat de Predikanten der stad Dordrecht op den ouden voet eenen afzonderlyken
Ring gelyk te voren, en de Buitenleden, bevorens den Zwyndrechtschen Ring genoemd, mede
gelyk te voren een afzonderlyken Ring te mogen uitmaken"25. Gewenst resultaat zou tevens
inhouden dat de herindeling van Zwijndrecht en Ridderkerk geen doorgang zou hebben.
23. Zie, tevens voor het verderop in de tekst te noemen vervolg van deze brief: bijlage 5.
24. Archief van de classis Dordrecht, inv. no. 144; Handelingen van het Classicaal Bestuur 27 maart 1816.
25. Handelingen 29 mei 1816.
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10. Handschrift van Van der Groe (1816)
Het beoogde resultaat werd bereikt. Nog geen drie maanden later zelfs26. Een spoedig
daarop belegde speciale vergadering van de Zwijndrechtse Ring stond geheel in het teken van
een nieuw begin. Onder voorzitterschap van Van der Groe werden op instigatie van de classis
een praetor en een scriba van de ring gekozen27. Zo kwam Van der Groe nog op hoge leeftijd op
uit een dieptepunt in zijn carrière.
De laatste tijd van zijn leven zou Van der Groe doen wat hij nog kon om zich voor de classis
Dordrecht verdienstelijk te maken. Dat ondervonden slechts enkele maanden voor zijn overlijden ook de predikanten H.H. 't Hooft en E. Kist, toen zij op hun visitatieronde te Ridderkerk
kwamen. Uit handen van de immer meelevende nestor ontvingen zij zoals dat heette ,,eene
zeer accurate Tabelle van den staat der Kerken, onder het ressort der Classis van Dordrecht' '28.
Als dat geen teken van blijvende betrokkenheid bij het kerkelijk leven in het tweede decennium
der negentiende eeuw kan worden genoemd, wat dan wel?

26. Handelingen 25 september 1816.
27. Stukken en brieven van het Classicaal Bestuur van Dordrecht, inv. nr. 144; Handelingen 25 september 1816.
28. Archief van het Classicaal Bestuur van Dordrecht, inv. no. 144; Handelingen 30 juli 1817.
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3. Emeritaatsaanvraag en overlijden
Ofschoon Van der Groe zijn emeritaat reeds in 1814 in het vooruitzicht had gesteld volgde de
eigenlijke emeritaatsaanvraag pas drie jaar naderhand. Het schriftelijk verzoek dat Van der
Groe hiertoe in naam der kerkeraad aan de koning richtte dateert van 25 maart 181829. De
direkte aanleiding lijkt een wat tragisch karakter te hebben gehad. Behalve zijn leeftijd
vermeldt de brief namelijk met zoveel woorden als beweegredenen „Eene belediging en
verzwakking in 't Spraakvermogen, hem dezer dagen door forceering van zyn Stem overgekomen". Het heeft er alles van weg dat de laatstgenoemde beweegredenen moeten worden
herleid tot de problemen omtrent de locatie van de kansel en de weinig verheffende opstelling
van de ambachtsheer ten opzichte van Van der Groe's jarenlange miserabele positie. Niet
alleen het handicap aan de stembanden maar ook ouderdomsgebreken van andere aard
vormden een legale aanleiding tot deze beslissende stap. Zij vormden trouwens al geruime tijd
een beletsel om regelmatig in de prediking voor te gaan30.
In schril contrast tot de bovengenoemde bejegening, hem door de ambachtsheer aangedaan,
staat de lovende vermelding , ,dat onze waarden Leeraar gedurende zyn verblyf onder ons, door
Eene getrouwe en onvermoeiden waarneming van den heiligen Dienst zoo wel als door Eenen
voorbeeldigen wandel zich alomme heeft aangeprezen en wy zyn vertrek van onder ons niet
dan ongaarne tegemoet zien".
De 82-jarige Van der Groe was in zijn laatste levensjaar. Maar dat wist natuurlijk niemand.
Bij sommigen leefde misschien wel een vermoeden dat het einde niet zo heel ver meer kon zijn,
toen hij op 6 november 1817 tegenover het kerkbestuur een al eerder gedaan voorstel opperde
„om in cas van des Pred. aflyvigheid of onbekwaamheid een goede opvolger ad interim
althands te hebben"31. Hoewel toen een positief besluit was gevallen zou de uitvoering ervan
nog enkele maanden worden uitgesteld. Trouwens, de emeritaatsaanvraag aan de koning bevat
de zinsnede dat Van der Groe zich daar "zeer ongaarne" toe zag genoodzaakt. Tot het uiterste
verdaagd.
Van der Groe beleefde zijn laatste dagen. Maar hij had zijn meeste leeftijdgenoten overleefd. Slechts een betrekkelijk klein aantal was gezegend met een hoge ouderdom, zoals prof.
J. W. te Water, met wie hij ooit, zij het op afstand, had samengewerkt. Andere collegae die wij
in zijn levensgeschiedenis ontmoetten, zoals prof. G. Bonnet, ds. H.J. Krom en ds. W. de
Koning, behoorden tot het verleden. Zo was het ook in eigen familiekring. Nagenoeg al zijn
naaste bloedverwanten waren niet meer in leven: zus Elisabeth overleed reeds in 1775, moeder
Catharina Enschede in 1781, zwager ds. Popko van Bolhuis in 1786 en broer Marcus in 179432.
29. Zie: bijlage 6.
30. Volgens G.C. Spaan „(noodzaakten) de gebreken van de ouderdom hem dikwijls om zijn openbare predikdienst
te staken"; zie: bijlage 8. Het officiële rapport aan de schout van Ridderkerk verluidt ,,dat zyne hooge jaaren en
reeds lange verzwakt Spraakvermogen hem tot de behoorlyke waarneeming van Zynen dienst in deeze talryke
gemeente zints een geruime tyd hebben ongeschikt gemaakt"; G.A. Ridderkerk, inv. no. 258.
31. Not. 6 november 1817. In juli van dat jaar had het kerkbestuur de navolgende profielschets van een interimopvolger opgesteld: ,,een Lid kundig en voorbeeldig, behorend tot ons genootschap en buiten Politieke bediening
dezer plaats zynde, om 't kerkelyke en wereldlyke als onderscheiden ook volgens de grondwet te handhaven en
alzoo kerkelyk te houden" (Not. 9 juli 1817).
32. Elisabeth van der Groe overleed op 25 oktober 1775, Catharina Enschede op 4 mei 1781, Popko van Bolhuis op 8
december 1786. P. van Bolhuis was op 24 augustus 1732 gedoopt te Groningen als zoon van Jannes van Bolhuis
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Sociaal contact had Van der Groe de laatste jaren meestal met jeugdiger tijdgenoten, vooral
met collegae uit de classis Dordrecht, in het bijzonder uit de Zwijndrechtse Ring. Zoals
bijvoorbeeld ds. G.C. Spaan uit Heerjansdam, die hem zelfs kon noemen ,,mijn leidsman,
mijn trouwhartige raadgever, de strenge beoordeier mijner gebreken, mijn oprechte vriend,
mijn tweede vader"33. Vriendschappelijke omgang had Van der Groe tevens met eigen
gemeenteleden. Tot deze intimi kon zich rekenen de oudste zoon van A. Nugteren, Willem34
genaamd, die zijn vader in de bakkerij was opgevolgd. Hij bekleedde in deze jaren het
ouderlingambt en woonde naast de pastorie in het huis van wijlen zijn vader. Verder leidde Van
der Groe stichtelijke gezelschappen in aanwezigheid van veel eigen gemeenteleden35. Behalve
deze collegiale relaties en contacten met gemeenteleden onderhield Van der Groe de familiebetrekking met zijn enige neef ds. G.H. van Bolhuis en diens echtgenote Maria Francina
Verschuir36. Jaarlijks bracht het echtpaar Van Bolhuis-Verschuir vanuit Baambrugge een
bezoek aan oom Van der Groe. Deze bezoeken lieten op hun oudste zoontje Joan Hugo
blijvende indrukken na. Jaren later zou deze naamgenoot van Van der Groe, toen hij reeds de
functie van hoogleraar vervulde, nog gewagen , ,van hen, die de eerste zaden van deugd in zijn
teedere ziel hadden gestrooid, en waartoe hij, behalve zijne ouders, vooral rekende zijnen
oudoom Joan Hugo Van der Groe" 37 .
Uit dit alles kan duidelijk zijn dat, niettegenstaande tegenwerking van de plaatselijke
overheid een schaduw op Van der Groe's laatste levensjaren wierp, hij aan het eind van zijn
leven niet had te klagen over vereenzaming. Zijn emeritaatsaanvrage wijst inmiddels op een
opstelling die zijn naderend afscheid van deze wereld voorspelde. Uit een eigenhandige

33.
34.
35.

36.

37.

en Elisabeth Nyland. Op 21 augustus 1757 werd hij predikant te Stedum, maar ontzet in 1768. Toen hij in 1773
diensten waarnam in Utrecht verbond hij zich tevens met Elisabeth van der Groe in het huwelijk en aanvaardde hij
een beroep naar Scharwoude. Na Elisabeth's dood legde hij zijn bediening in 1776 neer. Hij overleed te
Amsterdam op 8 december 1786. Marcus van der Groe overleed ongehuwd als redelijk welgesteld burger te
IJsselstein op 8 december 1794 en werd begraven op 15 december. De begraafaan teken ing luidt: „Dhr. Marcus
van der Groe: (Kleeden) beste; (Mantels (33); Koetsen." Zie: Enschedé, Duinkerken, 27, Begraafregister
Kerkeraadsarchief IJsselstein inv. no. 19.
Zie: bijlage 8.
Ontleend aan. W. Nugteren, Levensschets.
Aldus G.C. Spaan. Zie: bijlage 8. Evenzo laat Spaan zich uit in zijn voorwoord bij de door hem heruitgegeven
lijkrede van Bugenhagen over Luther: ,,Vader van der Groe" noemt hij hem aldaar en hij betuigt hem dank voor
„vele andere diensten (-) en vaderlijke raadgevingen, van tijd tot tijd mij medegedeeld", t.a.p.
Gerrit Hugo van Bolhuis is geboren te Scharwoude op 29 oktober 1775, als enige zoon van Popko van Bolhuis en
Elisabeth van der Groe. Hij studeerde te Utrecht (inschrijving: d.d. 14 november 1795), was vanaf 1801 predikant
te Westbroek en sedert 1803 tot aan zijn emeritaat in 1840 te Baambrugge. Hij overleed te Breukelen op 1 januari
1854. Maria Francina Verschuir, zijn echtgenote (geboren op 23 oktober 1782 te Amersfoort, overleden op 4 juli
1860 te Tolbert), schonk hem twee kinderen: Joan Hugo (geboren op 20 december 1805 te Baambrugge, gehuwd
in 1834 te Utrecht met Agneta Boers, omgekomen op 14 februari 1844 tijdens een duel als hoogleraar in de
nederlandse taal en letterkunde aan de Militaire Academie te Breda), Evert (geboren op 16 februari 1815 te
Baambrugge, predikant respectievelijk te Tolbert en Zwartsluis, overleden op 13 juni 1895 te Zwartsluis). Een
bijzonderheid: G.H. van Bolhuis zou Van der Groe hebben beschouwd als , ,een tweede vader en andere Paulus".
Album studiosorum Rheno Traj., 183, Duinkerken, 26, 27, Boekzaal 1854, 107, 108; Algemene Konst en
Letterbode 1844 (r 2v.), Levensschets', Bijlage 7.
J.H. van Bolhuis, Levensschets, XIVv.
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kladaantekening38, berustend in het plaatselijk kerkeraadsarchief, kan worden geconcludeerd
dat Van der Groe op 9 maart 1818 de vergadering van het kerkbestuur voor het laatst heeft
voorgezeten. Werkzaamheden in de gemeente zou hij echter de dag voor het sterven nog
verrichten39. Het levenseinde kwam dan ook vrij abrupt. Op 18 april 1818 ging de levenszon
van Van der Groe nog onverwacht onder. Het was zaterdag en ouderling W. Nugteren was
getuige, 's Middags tegen vijf uur ging hij heen en nooit zou Nugteren dat moment vergeten.
,,Hij overleed in mijn armen", zou hij later schrijven. ,,Daar mogt ik aanschouwen hoe zacht
en zalig dien Dienaar van Jesus Christus deze wereld verliet, en naar volbragten arbeid heenen
ging tot zijnen Heer." 40 .
Van der Groe heeft zijn emeritaat dus niet beleefd41. De lezer merkt dat de omstandigheden
die aan het overlijden voorafgingen vrij gedetailleerd bekend zijn. Zo ook die daarop volgen,
zoals we nu tenslotte nog zullen zien.
De dag nadat Van der Groe was ontslapen hield ds. A. R. Bruining, predikant te Krimpen aan
de Lek, voor de Ridderkerkers een toepasselijke preek over Handelingen 17:3142, over het
rechtvaardig oordeel van Christus bij Zijn wederkomst. De burenplicht tot overlijdensaangifte
bij de plaatselijke Burgerlijke Stand werd verricht door ouderling Nugteren en Arie de
Zeeuw43. Ds. G.C. Spaan verwittigde als consulent van Ridderkerk reeds op 20 april de classis
Dordrecht van het overlijden44. Diverse overlijdensannonces werden gepubliceerd. In de
Boekzaal der geleerde wereld twee, te weten van de hervormde gemeenten van Ridderkerk en
Linschoten45. Blijkbaar werd in laatstgenoemde gemeente na zoveel jaren zijn naam nog met
ere genoemd. Het echtpaar Van Bolhuis-Verschuir plaatste een annonce in de Rotterdamsche
Courant46.
Dan de begrafenis, die had plaats op donderdag 23 april. Uit de oude vervallen pastorie trieste aanblik! - werd op deze datum het stoffelijk overschot gedragen om conform de laatste
wens van Van der Groe te worden begraven in de kerk vóór de kansel. De kerkeraad, de
oud-kerkeraad en de kerkmeesters, het echtpaar Van Bolhuis-Verschuir en enkele genodigde
vrienden uit het gemeentebestuur alsmede de gemeente volgden de kist naar de laatste
rustplaats47.
In het kerkbestuur trof men reeds daags na de begrafenis de noodzakelijke maatregelen, door
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Het handschrift is nauwelijks leesbaar.
Aldus de conceptoverlijdensannonce. Bijlage 7.
Ontleend aan: W. Nugteren, Levensschets.
Nog op 21 april 1818 adviseerde de gouverneur van Zuid-Holland aan de directeur voor de zaken der Nederlandsche Hervormde Kerk de emeritaatsaanvrage in te willigen. Deze ontving daarna een schrijven van J.A.
Keuchenius d.d. 25 april dat hem van Van der Groe's overlijden in kennis stelde. Archief Hervormde Eerediensten, inv. no. 48, dossiers 2278, 2279. Het overlijden wordt ook vermeld in het Archief Staats secretarie van
koning Willem I, inv. no. 644, K.B. 5 juli 1818, no. 34.
Zie: bijlage 7.
Burgerlijke Stand Ridderkerk, overlijdensregisters (21 april 1818).
Acta 20 april 1818.
Zie: Boekzaal 1818 (mei).
Zie: Rotterdamsche Courant 28 april 1818, nr. 15.
Zie: bijlage 7. In not. 12 februari/9 maart 1818: „besloten tot het doen maken van een graff in 't Doophuis voor
den Predikant". De begrafeniskosten ƒ 318,45. Memorie van successie.

101

in de vacatures van voorzitter en secretaris te benoemen Joh. Lagerwerf en W. Nugteren,
beiden ad interim48. Verder werd na de begrafenis op twee achtereenvolgende zondagen tijdens
de eredienst de overledene herdacht49. Ds. van Bolhuis hield op 26 april onder grote belangstelling een gedachtenispreek over Genesis 5:22 en 24, over de vrome Henoch, die zonder
doodstrijd door God werd weggenomen. Een treffende vergelijking met hem, die onder niet
zelden ontmoedigende omstandigheden leer en leven naar gereformeerde beginselen tot het
einde bleef voorstaan. Deze rechtlijnig denkende en handelende zoon van de kerk der vaderen
nu was plotsklaps weggenomen en met hem ging heen de laatste telg uit het geslacht der Van
der Groes. Tijdens de eredienst op de daaropvolgende zondag herdacht ook ds. G.C. Spaan als
consulent ,,vader Van der Groe", zoals hij hem noemde. De navolgende typering zegt veel
zowel wat betreft de man óver wie als de man dóór wie deze dingen werden gebezigd:
„Een man, zo oprecht in wandel en handel, zo vrij van hatelijke twistzucht en lage
partijschap; zo nederig en zachtmoedig, doch tevens met zo vele achtbaarheid in zijn
gelaat en houding, met zo vele eenvoudigheid en aartsvaderlijke zeden parende; zulk een
man kon inderdaad, onder Gods zegen, meer doen tot bevordering van ware Godzaligheid, huiselijke rust, stichting, en het heil der samenleving, dan vele anderen, met
grote talenten van welsprekendheid en uitstekende gaven op de predikstoel versierd, die
meer de opmerkzaamheid en algemene toejuiching der mensen tot zich trekken."
Ds. Spaan betrok terzijde tevens ds. Bolhuis in zijn rede, hem noemend ,,Mijn school- en
Academievriend". Of hij korte tijd daarna ook een dergelijke ontboezeming zich zou laten
ontvallen, waag ik te betwijfelen. Ds. van Bolhuis joeg namelijk eerst de Zwijndrechtse Ring
en vervolgens de classis Dordrecht tegen zich in het harnas, door ten onrechte het zogenaamde
sterf vierendeel op te eisen50. Dit geld, dat gewoonlijk werd uitgekeerd ter ondersteuning van
predikantsweduwen en -wezen, kwam in geval van ongehuwd en kinderloos gestorven predikanten echter toe aan ringpredikanten als honorarium voor hun diensten gedurende de vacature. Als men bedenkt dat Van der Groe aan deze neef het vorstelijke bedrag van ruim
ƒ 25.227,-51 had nagelaten, is in het licht van het voorgaande zijn twijfelachtige reputatie om
,,vergedreven en genoeg bekende inhaligheid" niet geheel ongerijmd. Toen de kwestie
uiteindelijk in het nadeel van ds. Van Bolhuis werd opgelost52 was de vacature inmiddels
vervuld. Als opvolger van Van der Groe deed op 8 november 1818 ds. J. Bonte, voorheen
predikant te Goedereede en Stellendam, in de ridderkerkse Singelkerk zijn intrede. Heel anders
dan zijn voorganger, wachtte hem een comfortabele, nieuwe pastorie.
En welk lot was Van der Groe's formidabele bibliotheek beschoren? De bibliotheek werd in
augustus 1818 getaxeerd op ƒ 2.500,-53 en ging vervolgens van 7 tot 24 juni 1819 bij J. van
Thoir te Leiden onder de hamer. ,,Johannes Hugo van der Groe, in Leven Theol. Doctor.
48. Not. 24 april 1818.
49. Zie: bijlage 7.
50. Archief van het Classicaal Bestuur van Dordrecht inv. no. 145 (brief van ds. D. Cannegieter), Acta 25 november
1818.
51. Memorie van Successie.
52. Archief van het Classicaal Bestuur van Dordrecht inv. no. 145 (brief van de directeur generaal), Acta 27 januari
1819.
53. Memorie van successie.
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liet de veilinghouder op de titelpagina van de veilingcatalogus zetten54. De academische titel
was een vergissing.
Kijken we terug, dan zien we in Van der Groe de oude, grijze dorpspastor, in een dynamisch
tijdsgewricht ondanks alles standvastig en onbeweeglijk tot het einde.

54. Zie: Catalogus van J.H. van der Groe.
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8. Besluit
De positie van Van der Groe in sociaalhistorisch perspectief

„Johannes Hugo van der Groe, in Leven Theol. Doctor, en, gedurende LVIII jaren Bedienaar
des H. Evangeliums bij de Hervormde Christenen", zette veilinghouder Van Thoir op de
titelpagina van de veilingcatalogus. Daarmee schreef hij Van der Groe letterlijk de doctorstitel
toe. Het zou erop kunnen wijzen dat tijdgenoten hem, al dan niet terecht, als een zeer geleerde
heer beschouwden. Maar als men zijn bibliotheek in al haar grootse veelzijdigheid in aanmerking nam kon men moeilijk anders concluderen dan dat zij een fenomenale kennis
weerspiegelde. Dit kennisaspect bezorgde Van der Groe bij de leidse veilinghouder blijkbaar
een posthume huldiging als doctor in de godgeleerdheid. Dat zegt wel iets van het aanzien dat
hij genoot. Daarom willen wij in dit laatste hoofdstuk tenslotte nog een beknopt overzicht
bieden van zijn sociale positie.
De sociale positie van Van der Groe komt vooral tot uitdrukking in zijn welstand, prestige en
betekenis.
Wat betreft het eerstgenoemde, zijn welstand kan men vaststellen aan de hand van zijn
inkomen en vermogen.
Toen Van der Groe in 1770 te Ridderkerk kwam bedroeg zijn jaartraktement ƒ 650,- l .
Daarbij kwamen gratis huisvesting en een toelage van ƒ 100,- voor preekbeurten op werkdagen2. In 1793 werd zijn traktement verhoogd met ƒ 50,-3. Daardoor kwam het totale
jaarsalaris dat Van der Groe vanaf 1793 ontving op ƒ 800,-, afgezien van enkele emolumenten4. Door de vermogenspositie van de plaatselijke hervormde gemeente van Ridderkerk
behield hij ook tijdens de krisisjaren 1810-1813 zijn traktement5.
Het vermogen van Van der Groe leren wij kennen uit de memorie van successie betreffende

1. In de zeventiende eeuw had het traktement van een plattelandspredikant ongeveer ƒ 600,- gescoord. Zie:
Groenhuis, 147v. Het traktement van de ridderkerkse predikant werd uitbetaald door het geestelijk kantoor te Delft
(Predikantsboek (Archief Staten van Holland 1572-1795, ARA inv. no. 4408)).
2. Not. 26 oktober 1772. Weekdiensten werden aanvankelijk op dinsdag of donderdag gehouden van 5 tot 7 uur. Vijf
minuten voor aanvang van de dienst luidde men de kerkklok. (Not. 19 november 1770). Vanaf 1773 werd dat
woensdagavond (Not. 22 november 1773). Omstreeks 1809 liet men woensdagavonddiensten achterwege en
belegde men in de winter op zondagavond zelden een kerkdienst (Not. 19 juni 1809).
3. Predikantsboek (als noot 1, 31 januari 1793). In 1792 participeerde Van der Groe in opdracht van de classis
Dordrecht in een commissie tot bevordering van het verhogen der predikantstraktementen. Het traktement werd
uitbetaald met terugwerkende kracht tot 1792. (Acta 4, 5 september 1792).
4. Zo was hij vrijgesteld van dorpsbelasting en bijvoorbeeld het ,,klappermansgeld" (Not. 2 maart 1809). Van der
Groe ontving in 1816 bij zijn honorarium voor de gecombineerde functie van voorzitter/secretaris van het
kerkbestuur een opslag, waarbij het honorarium werd verhoogd tot ƒ 10.10 (ƒ10,50) per jaar (Not. 22 december
1815, 28 december 1816).
5. Zie boven: p. 93.
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zijn nagelaten boedel6. Daaruit blijkt dat hij zijn vermogen grotendeels had belegd in obligaties, namelijk bijna ƒ 22.000,-. Zo had hij gelden geleend aan Engeland, Oostenrijk, Denemarken, de zweedse ijzermijnen en het Koninkrijk der Nederlanden. Maar ook aan particulieren,
zoals aan zijn neef ds. G.H. van Bolhuis en ouderling Joh. Lagerwerf. De renteopbrengst
vormde een aanvulling op zijn traktement.
Aan contanten had Van der Groe in het jaar van zijn overlijden de beschikking over
ƒ 2.200,-. De rest van zijn vermogen was geïnvesteerd in goud en zilverwerk, meubelen,
huisraad en kleding en boeken. De waarde hiervan werd getaxeerd op respectievelijk ƒ 280,25,
ƒ 715,45 en ƒ 2.500,-. In totaal had Van der Groe in zijn sterfjaar dus voor ongeveer ƒ 5.700,in de pastorie.
De totale nalatenschap werd na aftrek van openstaande schulden begroot op ƒ 25.227.4.10.
Op basis van toenmalige begrippen kan dan ook worden gesteld dat Van der Groe in een meer
dan middelmatige welstandspositie verkeerde. Dat komt trouwens ook uit in het gegeven dat
hij personeel in dienst had voor de huishouding. Ds. Spaan en de memorie van successie
gewagen van meerdere dienstboden7.
Niettegenstaande deze welstandspositie liet Van der Groe geen testament na8. Twee levensgrote bedreigingen voor zijn bezittingen waren inbraak en brandgevaar. Van der Groe had alle
reden daarop alert te zijn. Zo legde hij bijvoorbeeld in een vergadering van het kerkbestuur de
vraag op tafel of aan de pastorie niet,,zoodanige nodige reparatien (konden worden verricht)
welke 't inbreken der dieven, die onlangs over zyn erf by zyne gebuiren waren ingebrooken,
eenigsints moejelyker maakten"9. En toen omstreeks 1800 noordwaarts van de pastorie brand
uitbrak scheelde het weinig of ook Van der Groe was daardoor getroffen10. Toch wijst verder
niets erop dat hij deze reële vrees zag bewaarheid. Anders was dat als het het vocht betrof dat
immers een constante bedreiging voor zijn bezittingen vormde.
Het tweede aspect dat wij voor de vaststelling van zijn sociale positie zouden onderzoeken
betreft zijn prestige. Hoe hoog stond Van der Groe genoteerd in de publieke opinie? Verschillende factoren konden daarbij een rol spelen, zoals in het algemeen de status van predikant
met het daaraan verbonden onderwijsniveau, het inkomen en vermogen, de familie- en
kennissenkring, de levensstijl en de levensbeschouwing. Voor het aanzien dat Van der Groe in
de hoedanigheid van predikant in de publieke opinie had mag ik verwijzen naar zijn levensgeschiedenis waarin heel verschillende waarderingen opvielen. Te denken is hierbij vooral aan
de kwesties omtrent kansel en pastorie11. Enerzijds waren het de dijkgraaf en de heemraden die
als opperkerkmeesters weinig ontzag voor de predikant ten toon spreidden. Van der Groe's
6. Memorie van Aangifte, voor het Recht van Successie, rakende den nagelaten Boedel van den Wel Eerwaarden
Heer Joan Hugo van der Groe... door desselvs eenigen Erfgenaam, Ab intestato, den ondergetekende Gerrit
Hugo van Bolhuis, zijnde de eenige nagelaten zoon van den Wel Eerwaarden Heer Popko van Bolhuis en
Mejuffrouwe Elisabeth van der Groe, overleden, Predikant te Baambrugge, Domicilium kiesende ten huise van
Willem Nugteren, Broodbakker te Ridderkerk. Memories van successie van IJsselmonde, inv. no., nr. 199).
7. Zie: bijlage 8. De memorie van successie vermeldt onder de huisschulden „Aan Huur der dienstboden ƒ 46,-".
8. Zie noot 6: ,,Ab intestato".
9. Not. 1790.
10. Not. 24 mei 1802.
11. Zie boven: p. 58v.,60v.
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aanhoudende verzoeken om verplaatsing van de kansel en een redelijke behuizing beantwoordden zij immers óf niet óf afwijzend óf onbevredigend. Een vergelijkbare opstelling legde de
ambachtsheer aan de dag. Zijn machtspositie diende slechts tot ondersteuning van het polderbestuur c.s. En toen dit college van inspraak bij het beheer der kerkegoederen was ontheven
bleef zijn houding ten opzichte van Van der Groe vrijwel ongewijzigd. Van veel respect getuigt
zij dan ook allerminst. Anderzijds zagen wij dat de gemeente van Ridderkerk in reactie op Van
der Groe's klachten juist blijk gaf van een tegenovergestelde waardering. Dat viel met name op
in haar bijval van Van der Groe en haar aanbod om met financiële middelen zelfs in de kosten
van een eventuele nieuwe pastorie bij te dragen. Een vergelijkbare waardering nemen wij waar
in haar reactie op zijn ontvangst van en bedanken voor beroepen naar andere gemeenten. Na
ontvangst van een beroep naar elders loosde de kerkeraad bijvoorbeeld in de Boekzaal der
geleerde wereld de verzuchting „tot Zions Koning, dat hy zynen Knegt bewege, om by ons,
schoon wy 't onwaardig zyn, ook thans wederom te doen verblyven''12. Als Van der Groe voor
een beroep had bedankt, was de berichtgeving daarvan in het kerknieuws hooggestemd. Men
kon dan bijvoorbeeld lezen:, ,Onze geliefde en ons lievende Predikant... heeft... , Gode zy de
eere, bedankt, en ons daarvan... het verheugende bericht gegeeven"13. In het conceptoverlijdensbericht wordt hij in overtreffende trap getekend als ,,hun waardige, nooit genoeg naar
waarde geschatte, en in hun midden en elders, die 's mans waarde kenden, algemeen beminde
en hooggeschatte grijze Vriend, Herder en Leraar"14.
Hoe stond het met zijn prestige buiten eigen gemeente? In laatstgenoemd citaat wordt gerept
van hoogachting van buiten Ridderkerk. Dezelfde bron maakt melding van ,,vele beroepen en
aansoeken naar elders en tot groter en vererender werkkringen''15 die Van der Groe zou hebben
afgewezen. Een andere indicatie voor het aanzien dat Van der Groe in de publieke opinie had
vormen dan ook beroepen naar andere gemeenten. Het is moeilijk na te gaan door welke
gemeenten Van der Groe werd benaderd teneinde zich beroepbaar te stellen, of wat precies
werd bedoeld met die,,groter en vererender werkkringen". Slechts één zo'n benadering kwam
toevalligerwijs aan het licht16. Verder maakt de kerknieuwsrubriek van de Boekzaal der
geleerde wereld uit de periode 1770-1818 melding van welgeteld twee beroepen, merkwaardigerwijs beide uit het crisisjaar 1790. Deze waren afkomstig van de gemeenten van het
drenthse Wanneperveen17 en het zuidbevelandse Wissekerke18. Toen de kans schoon leek nam
men die blijkbaar waar. Tellen wij deze twee beroepen bij de voorgaande - naar Wijdenes,
Linschoten, Nijkerk, Hien en Dodewaard en Ridderkerk - dan komen wij op een totaal van
zeven beroepen. Maar in Nijkerk was de publieke opinie over Van der Groe niet onverdeeld19

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Boekzaal 1790a, 675. Dit betrof een beroep naar Wanneperveen.
Boekzaal 1790b, 235v. Dit betrof het bedanken voor een beroep naar Wissekerke.
Zie: bijlage 7.
Ibidem.
Zie boven: p. 61.
Boekzaal 1790a, 675 (juni). 1790b, 140, lOlv.
Boekzaal 1790b, 382 (september). Tegenkandidaten: P. Faassen de Heer te Rijsoord en W. Fabricius te
Oostvoorne (p. 235v.).
19. Zie boven: p. 19v.
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en in Hien en Dodewaard was zijn persoon niet altijd onomstreden20. Deze uiteenlopende
meningen waren echter grotendeels te wijten aan min of meer toevallige plaatselijke omstandigheden en illustreren slechts de kwetsbaarheid van zijn positie als predikant. Van meer
betekenis voor een juiste inschatting van zijn prestige is daarom de vraag naar de invloed die hij
als predikant op het léven in de gemeenten uitoefende. In de loopbaan van Van der Groe zagen
wij dat zijn invloed via kerkelijke tucht en bestuur van een geordend kerkelijk leven varieerde,
maar in eerstgenoemd opzicht niet gering was. Het zal dan ook zijn ambtelijke inzet zijn
geweest die de imago uitwerkte waarvan de bovengeciteerde passage uit het overlijdensbericht
gewaagt. Een zekere mate van populariteit valt tevens af te leiden uit een andere passage die
luidt ,,dat edelen en onedelen, aanzienlijken en geringen, de waardige grijze knecht des
Heeren hoe langer hoe meer ongeveinsde blijken van dankbare hoogachting en toegenegenheid
als om strijd toebrachten"21.
Welke rol speelden in deze waardering zijn welstandspositie, familie- en kennissenkring,
levensstijl en levensbeschouwing? In hoeverre zijn welstandspositie van invloed kan worden
geacht valt bij gebrek aan gegevens moeilijk te zeggen. Wat betreft de rol van familie- en
kennissenkring kan vooral worden gewezen op zijn familiebetrekking met ds. Th. van der
Groe. Zoals de opdracht van de posthume herdruk van diens Toetsteen der ware en valsche
genade immers aangaf bleef deze relatie bij het publiek niet onopgemerkt22. Verder was er een
collegiale verstandhouding met collegae uit de classis Dordrecht en wellicht ook daarbuiten. In
deel drie van het Kerkelyk Placaatboek troffen wij een lovende vermelding aan die ondubbelzinnig getuigde van het respect dat men van kerkelijke zijde hem toedroeg23.
Iets meer kan worden gezegd over levensstijl en levensbeschouwing. Ds. G.C. Spaan gaf
althans hoog op van zijn oprechtheid, vredelievendheid, onpartijdigheid, nederigheid, zachtmoedigheid, eenvoud en ,,aartsvaderlijke zeden"24. Gezien de extreem grote bibliotheek zal
zijn levensstijl niet in elk opzicht aanspraak hebben kunnen maken op soberheid25. Van der
Groe heeft zich daarvoor stellig enorme bedragen veroorloofd. Uit de memorie van successie
komt naar voren dat hij tot op hoge leeftijd de collectie uitbreidde met aankopen. Onder de
openstaande schulden staat een bedrag van ƒ 82,40 ,,aan ondersch. boekverkopers". Dat is
meer dan ƒ 30,- hoger dan het verschuldigde bedrag aan de wijnleverancier die nog recht had
op ƒ 52.9.8. Geheelonthouder was hij dus ook niet. Toch is het de vraag of men hier kan
spreken van buitensporigheid, aangezien zijn welstandspositie natuurlijkerwijs hem een hogere levensstandaard toeliet dan zijn meeste tijdgenoten. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat
men daarin aanleiding tot kritiek heeft gezien.
Leefde Van der Groe persoonlijk de tucht voor die hij predikte? Naar verluid van het
conceptoverlijdensbericht nam hij het met het vierde gebod althans nauw. De heiliging van de
rustdag ving in huize Van der Groe aan op zaterdagavond. Samen met de dienstboden26. Een
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zie boven: p. 51v.
Zie: bijlage 7.
Zie boven: p. 71v.
Zie boven: p. 90v.
Zie: bijlage 8.
Zie: boven p. 77v.
Zie: bijlage 8.
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ander, maar aanverwant, aspect was het deelnemen aan en stimuleren van gesprekskringen tot
onderlinge stichting, de conventikels. Reeds uit het pastoraat te Hien en Dodewaard bleek dat
Van der Groe de huisoefeningen bevorderde27. Ook in Ridderkerk spoorde hij mede door eigen
voorbeeld aan tot deelname aan het stichtelijk gezelschap28. Men respecteerde deze levensstijl
en velen namen deel aan het conventikel29.
Levensbeschouwelijk lijkt er een harmonieus evenwicht te zijn geweest tussen Van der
Groe's collectie onverdacht gereformeerde werken en eigen theologische kijk op de leer. Ds.
Spaan vertelt onomwonden ,,met welk een getrouwheid, met welk een ernst en ijver hij het
woord der Zaligheid in onze echt gereformeerde leer verkondigde"30. In Van der Groe's
pastoraat te Hien en Dodewaard kwam bovendien duidelijke verwantschap aan het licht met de
op de praktijk van het christenleven georiënteerde beweging der Nadere Reformatie. In zijn
pastorale stellingname ten opzichte van de bekering van het ridderkerkse gemeentelid A.
Nugteren constateerden we tevens een bevindelijke inslag. Mogen we naar aanleiding van zijn
levensstijl en levensbeschouwing niet aannemen dat de verwantschap met achterneef Th. van
der Groe dieper ging dan een familierelatie? We zijn geneigd in hun onderlinge kontakten ook
een expressie van geestelijke affiniteit waar te nemen. Het is inmiddels aannemelijk dat de
achting die Van der Groe in de publieke opinie had vooral was te danken aan zijn levensstijl en
levensbeschouwing.
Voor onze kennis van Van der Groe's sociale positie is ten slotte nog van belang zijn
betekenis. Hoe groot was zijn inbreng in het kerkelijk leven van zijn dagen? Hoe ver reikte zijn
invloed en in hoeverre onderging hij zelf invloed van buitenaf? Wij willen hierbij onderscheiden tussen zijn betekenis op locaal niveau, in de gemeenten die hij diende, en zijn
betekenis op interlocaal niveau buiten de grenzen van eigen gemeenten.
Als wij Van der Groe's betekenis op locaal niveau proberen te reconstrueren dan moeten wij
met name letten op zijn pastoraat in de onderscheiden gemeenten die hij heeft gediend. Reeds
op zijn tweede standplaats, Linschoten, bewees hij zich een geducht bestrijder van volkszonden, bijvoorbeeld kermisbezoek, zoals de lezer in hoofdstuk 2 heeft kunnen vaststellen.
Toen tegen avondmaalstijd hij als enig kerkeraadslid bezwaar maakte tegen avondmaalsgasten
die de kermis hadden bezocht was dat doorslaggevend voor de opstelling van de kerkeraad.
Ook viel zijn invloed op toen op zijn gezag één der ouderlingen wegens kermisbezoek werd
geschorst31. Duidelijker dan in Linschoten was zijn invloed op het zedelijk leven in Hien en
Dodewaard. Hier ging Van der Groe met vaste hand op systematische wijze allerlei volkszonden bestrijden. Een barones kwam wegens kerkverzuim onder censuur, geestdagen werden
om godsdienstige redenen niet meer in de kerk gehouden, de sabbatsheiliging werd doorgevoerd en de eerbied tijdens de eredienst werd bevorderd door de aanstelling van een
ordebewaarder, kerkeraadsleden controleerden tijdens de eredienst wie zich schuldig maakte
27. Zie: boven p. 48.
28. Deze gesprekskringen komen bij ds. Spaan voor onder het equivalent „Godsdienstige gezelschappen". Zie:
bijlage 8.
29. Ds. Spaan vermeldt dat velen deze gezelschappen bijwoonden (zie bijlage H). Ook A. Nugteren maakt in zijn
bekeringsverslag melding van een gezelschap ten huize van Van der Groe (Zie boven: p. 74)
30. Zie: bijlage 8.
31. Zie boven: p. 25.
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aan kerkverzuim, de nijmeegse aak kwam op zondag stil te liggen enzovoort. Interessant was
bovendien dat de plaatselijke overheid medewerking verleende32. Uit de ridderkerkse tijd is
veel minder bekend over zijn pastorale betekenis, maar volgens ds. G.C. Spaan was deze niet
gering33.
In hoofdstuk 3 zagen we dat deze pastorale aanpak van Van der Groe wezenlijke overeenkomst vertoonde met de Nadere Reformatie. Gelet op de samenstelling van zijn bibliotheek
kan dan ook worden aangenomen dat hij in dit streven door de lectuur van zedenreformatiegeschriften zich heeft laten leiden. Een vergelijking met de methode van J. Koelman gaf zicht
op een treffende overeenkomst van Van der Groe's Pointen van Reformatie met Depointen van
Nodige Reformatie van deze zeventiende eeuwse nadere reformateur34. Deze assimilatie kwam
bij Van der Groe vooral tot uitdrukking op het werkveld in de eigen gemeenten. Of zijn
houding ten opzichte van de bekering van A. Nugteren als een expressie van beïnvloeding door
het orthodoxe piëtisme hiermee in verband kan worden gebracht behoeft in het licht van het
voorgaande allerminst te worden uitgesloten. In 1822 zou de leidse predikant W. Broes als
jongere tijdgenoot van Van der Groe immers opmerken:, ,Stijle regtzinnigheid en Lampeaanse
leiding, in het stuk der bekeering, bleven het erfgoed, waaraan de menigte vasthield. Verscheidene oude leeraars, oefenaars en katechizeermeesters waakten over dit voorvaderlijk
goed. " 35 . Deze ook Van der Groe kenmerkende verbondenheid aan de gereformeerde traditie
werd door de heersende bovenlaag als een sta-in-de-weg beschouwd maar vinden we terug in
het Reveil36. Het Reveil ontstond hier te lande in 1815. In eigen gemeente ging Van der Groe
het Reveil voor!
Betekenis buiten eigen gemeente kwam vooral uit in hoofdstuk 6 waar wij Van der Groe
beschouwden als lid van de classis Dordrecht. In deze positie viel met name zijn bijdrage op
aan het project tot verzameling van kerkelijke plakkaten. In het ontstaan van de delen drie tot
vijf van het Kerkelyk Placaatboek speelde hij een elementaire rol, hetgeen trouwens van
officiële zijde werd gehonoreerd37. Hoe verdienstelijk hij zich buiten eigen gemeente heeft
gemaakt, bijvoorbeeld als classisactuarius38, zijn betekenis als collectioneur van kerkelijke
plakkaten spande de kroon.
Zo gaf de levensgeschiedenis van Joan Hugo van der Groe ons een interessante kijk op het
leven van een dorpspredikant uit de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de
negentiende eeuw. In sociaal opzicht een niet onbemiddeld geestverwant van de Nadere
Reformatie, die tussen de Scylla van de miskenning enerzijds en de Charybdis van de
toejuiching anderzijds zijn eigen weg ging, maar wellicht daarom ook een eigen, bescheiden,
plaats innam binnen het gereformeerd protestantisme. Voor de huidige onderzoeker heeft hij
32. Zie boven: p. 35, 37, 38, 42.
33. Ds. Spaan acht het zelfs twijfelachtig of de gemeente Ridderkerk ,,in een andere leraar wel zulk een voorbeeld
zien (zou)... van zoveel ontzag op dat gedeelte der Leden van de gemeenten, waarop hij een bijzondere
betrekking had" (Zie bijlage 8).
34. Zie boven: p. 41.
35. Zie: Broes, 251.
36. Zie: Holtrop, 217v.
37. Zie boven: p. 90.
38. Zie boven: p. 86v.

109

vooral betekenis als exponent van een bevolkingsgroep die temidden van ongeloof en revolutie
het oude gereformeerde vroomheidstype voorstond. Toen W. Nugteren in 1841 zijn bekering
doorleefde herinnerde hij zich naar eigen getuigenis tot zijn troost ,,de zoo menigmaal
herhaalde vermaaning van mijnen oude zaligen Leeraar J.H. van der Groe mij toegeroepen
,Naar Jesus toe, naar Jesus toe" 39 .
Een veelomvattende beweging, ondermeer geworteld in het orthodoxe piëtisme en de
noodzaak van individuele en algemene bekering beklemtonend, kreeg gestalte in het Reveil.
Een zich verdiepend inzicht in de oude gereformeerde geloofsstukken van zonde, genade en
wedergeboorte bewoog nabij Ridderkerk te Rotterdam het echtpaar P. J. Baron van Zuylen van
Nijevelt-Bichon tot het organiseren van één der eerste Re veilkringen in ons land. Mevrouw
was naamgenoot van Th. van der Groe's echtgenote en werd door M.E. Kluit getypeerd als de
ziel en het bindend element van deze kring van ,,fijnen',40. Joan Hugo Van der Groe leefde aan
de vooravond van deze beweging en stierf toen haar zon verrees.

39. W. Nugteren, Levensschets.
40. Zie: Kluit, 206v.
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Bijlagen

1. Vertaling van Oratio in avaritiam (1752 f
Johannes Hugo van der Groe
REDE
tegen
de hebzucht
In het openbaar uitgesproken in
het koor van de Nieuwe Kerk op
22 september 1752
bij zijn bevordering tot de
openbare lessen vanuit het
Amsterdams gymnasium
te Amsterdam
bij Johannes Haffman
Opzieners der Amsterdamse School, zeer aanzienlijke, zeer verheven heren,
Zeer geëerde inspecteur van het gymnasium, zeer doorluchte heer,
Edelachtbare heren van het bestuur dezer allerweivarendste stad, schout, schepenen, leden
van de raad en gij allen die hen terzijde staat, zeer aanzienlijke heren,
Hooggeroemde, hooggeleerde heren professoren van alle gebieden der wetenschap,
Vertolkers der Goddelijke Woorden, geprezen om uw vroomheid, wijsheid en welsprekendheid,
Mijnheer de rector, getrouwe hoeder (van de school),
Mijnheer de prorector en voorts gij, zeergeleerde docenten,
U allen ook die hier bijeen gekomen zijt, burgers, gasten en vreemdelingen, zeer gewaardeerde toehoorders van elke rang en stand,
Gij tenslotte, mijn zeer beminde, zeer ijverige medestudenten Niet zonder inzicht, als ik het goed zie, hebben de oude Wijzen van Griekenland dat wat wij
,,goederen" noemen in hun eigen taal als ,,chrèmata" aangeduid. Daarmee bedoelden zij
uiteraard aan te geven dat niets tot het getal der goederen gerekend moest worden wat de
bezitter ervan niet tot nut was, noch hem dienen kon. Indien nu de Schepper van alle zaken,
God, de wereld en alles wat die in zich bevat, ten gebruike en ten voordele der mensen als
tegelijkertijd noodzakelijke en aangename dingen heeft willen scheppen, dan zijn die niet
alleen nutteloos voor ons, wanneer wij mensen er geen gebruik van maken, maar schijnen zij
zelfs niet met de naam ,,goederen'' aangeduid te mogen worden. Wie zou toch goud, zilver en
wat voor kostbaar huisraad ook ,,goederen'' noemen, als men het niet gebruikt? ,,Goederen''
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zijn die dingen voor hem die ze daadwerkelijk gebruikt, niet voor hem die ze niet gebruikt: voor
hem bestaan ze slechts als begrip. Wat brengt rijkdom, zo vraag ik, voor nut met zich mee,
wanneer ze niet gebruikt mag worden?
Welnu, indien ik zeggen zou dat onder hen die elk gebruik van goederen en rijkdom
opheffen en verwerpen, aan de gierigaards wel de eerste plaats toekomt, zou dat naar mijn
mening niet misplaatst zijn. Want ik ken niemand die de goddelijke wijsheid en goedheid meer
tegengaat dan de vrek - vervloekt zij die naam! - door wiens toedoen alles nutteloos en
vruchteloos gemaakt wordt wat juist daarom door de Allerhoogste aan de stervelingen geschonken en vergund is, opdat het het menselijk geslacht ten nutte en ten dienste zou staan.
Deze zonde van de vrek, welker berisping meer vergt dan alleen een naam, noemen wij terecht
en met het juiste woord: hebzucht. Daarover nu heb ik besloten, nu ik bij mijn bevordering van
de stadsscholen naar de banken van het Atheneum Illustre naar oude gewoonte vandaag een
rede moet houden, enige woorden, zo kort als doenlijk is, te spreken, teneinde naar de maat van
mijn eenvoud in het openbaar blijk te geven van mijn vorderingen in de studie der letteren. Ik
heb een onderwerp gekozen dat niet te lijden heeft van enige moeilijkheid om te beseffen wat
het inhoudt of van een ingewikkelde probleemstelling en dat ook niet blootgesteld is aan het
gevaar verzeild te raken in dwalingen en onjuiste meningen. Daarom vraag ik u, toehoorders,
zo het u behaagt, met nadruk om mij in mijn betoog tegen deze zeer ernstige zonde met
welwillende en goedgunstige - en gij, mijn medestudenten, met oplettende - oren en harten
aan te horen.
Dat dan ,,avaritia" (hebzucht) - om de oorsprong zelve van het woord te bezien - van
,,avare", dat wil zeggen, ,,begeren" afgeleid is, zal niemand die let op de gelijkheid en de
verwantschap van deze woorden, ontkennen. Stellig kan ook niet ontkend worden dat in deze
aanduiding een grote bewijskracht ten aanzien van de aard van de hebzucht opgesloten ligt.
Elke vorm van hebzucht immers bestaat in een volstrekt begeren en zij jaagt in hartstochtelijke,
brandende ijver naar goud en zilver, zonder ooit verzadigd te worden. Ook de onmatige
begeerte naar andere zaken, welke dan ook, kan met recht hebzucht genoemd worden; iets
dergelijks ziet men bij mensen die in kwistige overdaad leven en bij al die lieden wier gemoed
wegens de onstuitbare drang hunner driften nooit door het een of ander verzadigd kan worden.
Toch wordt in eigenlijke zin onder ,,hebzucht" verstaan: een al te grote begeerte naar goud en
zilver, naar geld en vermogen, en ik heb mij voorgenomen alleen daarover te spreken.
De bron en oorsprong nu van deze verfoeilijke zonde is een buitensporige eigenliefde; want
de vrek is maar voor één ding bang, dat namelijk, niet tevreden als hij is met dat wat voor een
mens noodzakelijk is om een draaglijk leven te kunnen leiden, dat, zeg ik, op een gegeven
moment de overvloed waarmee het leven overdadig en in weelde doorgebracht kan worden,
hem gaat ontbreken. Maar waarlijk, toch kunnen gierigaards, in strijd met hun eigen wensen,
juist dat wat zij met zoveel inspanning nastreven, door hun eigen hebzuchtige aard niet
verkrijgen; want of zij nu, als nimmer slapende draken, de brandkasten met hun geld alleen
maar bewaken, of dat wat ze eerst met schraperige hand bijeengebracht hebben later verkwisten - wij zien elke dag voor ons dat ze op welke van deze twee manieren ook in ieder geval
heel slecht voor zichzelf zorgen. Wat heeft, zo vraag ik, nu de gierigaards in zijn macht? Goud,
zilver, edelstenen, kostbare kleding, voornaam en schitterend huisraad, huizen, landgoederen
en al wat er aan dergelijke zaken nog meer genoemd kan worden; en wij zien dat het niet te
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verzadigen hart van de ongelukkigen brandt van verlangen om die dingen te bezitten. In deze
modder wentelen zij zich, zwijnen gelijk. Kunnen deze dingen soms een mensenhart vervullen
en hem dat verlenen waarin hij waarlijk rusten kan? Dat hij, als hij dat eenmaal verworven zou
hebben, niets meer wensen, niets meer verlangen, niets meer begeren zou? Volstrekt niet,
toehoorders! Andere ondeugden worden samen met de mensen oud en zwak; maar de natuur
van de hebzucht is zodanig dat zij met de dag meer en meer toeneemt en juist in de ouderdom
van de mens, om zo te zeggen, haar grootste bloei bereikt. Hebzucht in de jonge jaren is
schandelijk, in de volle bloei van een mensenleven nog schandelijker, maar in de ouderdom
verreweg het schandelijkst. Wat is immers dwazer dan, wanneer de levensweg al bijna
afgelegd is, nog om reisgeld te vragen? Vrouwen berooft zij van hun eer, mannen is zij wel zeer
onwaardig. Indien we verschillende soorten mensen in ogenschouw nemen, en hun verschillend levenslot, dan verdient zij bij allen gestrenge berisping, maar bij niemand moet ze
meer afgekeurd worden dan bij hen die zich wijden aan de beoefening van de schone kunsten en
wetenschappen. Weg met de lompe massa, de heffe des volks, dat volkse grauw; want
daarover praat ik niet meer dan over stomme dieren. Maar dat mensen van aanzienlijke
afkomst, met een luisterrijk voorgeslacht of bedeeld met gaven van de natuur of de wetenschap
lijden aan zo'n onedele ondeugd, dat is toch werkelijk wel monsterachtig! Wie, zo vraag ik u,
zou het wagen staatszaken aan een vrek toe te vertrouwen? De kans is groot dat hij het in zijn
hoofd zou halen om, meegesleurd door zijn onverzadigbare begeerte, alles op z'n kop te zetten,
heilig en onheilig door elkaar te gooien en alles in geld omgezet te willen zien. Hoeveel beter is
het om tevreden met het levenslot te zijn! Wie weet niet dat het goed is met een mens wanneer
God hem spaarzamelijk dat verschaft wat voldoende is? Wanneer ge dit menselijk lichaam,
wanneer ge de natuur, wanneer ge de korte duur van het leven in aanmerking neemt, kunt ge
wel inzien dat ge u tevergeefs met overbodige zorgen laat kwellen en dat ge zinloos naar meer
verlangt terwijl ge maar weinig behoeft. Hoeveel voortreffelijker is daarom het juiste en
eervolle en milde gebruik van het geld! Dat gaat bij het ontvangen en uitgeven van geld nimmer
de maat te buiten en niets is loffelijker dan dat, welke schone voorwendsels de gierigaards, die
zeer spitsvondig zijn als het om hun hebzucht gaat, ook plegen te gebruiken om hun wandaden
te verhullen. Met geen ander doel zijn de rijkdommen door de allerhoogste God aan de
stervelingen gegeven en overgelaten dan dat zij als goede en eerlijke rentmeesters verantwoording zouden doen van inkomsten en uitgaven, niets aan het ware en bedoelde gebruik
zouden onttrekken, noch het verkwisten in verkeerde vormen van gebruik. Meent ge dat het
alleen aan u gegeven is, wat de goddelijke welwillendheid aan rijkdommen voor u bijeengebracht heeft? Aan u en aan de uwen, dat wil zeggen aan allen die met u dezelfde natuur delen,
heeft de opperste Liefde zijn gaven verleend; niet om daar in hebzucht of overdaad misbruik
van te maken, maar opdat ge, na voor uzelf en de uwen genomen te hebben wat voldoende is,
anderen in hun behoeftige omstandigheden bijstand bieden zoudt en opdat ge ook naar anderen
zoudt laten toestromen wat uit die enige bron van alle goed tot u gevloeid is. Dit zal Gode
aangenaam, de mensen nuttig en, wanneer ge het op juiste wijze doet, uzelf welgevallig zijn.
Verder nog, er is geen kwalijker woord te bedenken dan ,,hebzucht''; het is zelfs nog erger dan
,, verkwisting''. Want bij dat laatste wordt ook aan anderen het gebruik van het geld toegestaan
en delen ook anderen daar rijkelijk in, terwijl een vrek bovenop zijn rijkdommen zit en voor
niemand profijtelijk is. De kwaal van de verkwister neemt af met zijn leeftijd; de ouderdom is
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immers van nature nogal gierig. Maar de hebzucht verlaat een mens welhaast nooit, tenzij dan
bij de laatste ademtocht. Vele zijn de soorten ondeugden waaraan ge in het algemeen de mens
ziet lijden, maar geen is walgelijker en afschuwelijker dan de hebzucht. Er is geen sterveling,
behalve dan de vrek, die haar niet vervloekt; voor niemand immers, afgezien van de erfgenaam, brengt zij iets goeds teweeg. God vooral haat haar, omdat een vrek de goddelijke
voorzienigheid wederstaat. En terwijl alle andere zonden de mens strelen met een schijn van
genot, is zij bitter, hard en wreed. Haar dienst is zonder enige vreugde en vergeleken bij haar is
de slavernij waarmee gewoonlijk de dienstknechten te maken hebben maar spel en vrolijkheid.
Immers, gierigaards worden voortdurend en in barre omstandigheden voortgedreven door een
onverbiddelijke meester. Zij is de brandstof der begeerte en de prikkel die aanzet tot wandaden
van allerlei aard. Zij is de grondslag van alle kwaad. Zij ondermijnt de trouw, de rechtschapenheid en de andere goede eigenschappen en onderricht in hovaardij, wreedheid, Gods verachting
en corruptie in elk opzicht. Om niet de indruk te wekken dat ik dit zomaar zeg, laat ons eens
bezien hoe verderfelijk zij altijd geweest is voor steden, staten en koninkrijken, in welke
rampen zij de wereld stort, welke vernietiging zij aanbrengt van akkers, steden en rijken.
Indien u mij toestaat dit als in een klein schilderij voor u te schetsen, zeer geëerde toehoorders,
hoop ik dat met de gepaste kleuren zodanig te doen dat u volkomen begrijpen zult welk een aan
de menselijke samenleving vijandig begrip de hebzucht wel is.
Zoals wij dan die staat waarlijk gelukkig prijzen waar de aanzienlijkste mannen in wijsheid
regeren en de burgers getrouwe gehoorzaamheid aan de regenten bewijzen en ieder naar
behoren volvoert wat hij zijn taak weet te zijn, zo houd ik mij ervan overtuigd dat niets zozeer
de menselijke samenleving in verwarring brengt als de hebzucht. Er is geen ambt zo heilig of
verheven dat het niet steeds door hebzucht ondermijnd en van zijn kracht beroofd kan worden.
Wanneer immers de leidslieden van het land zich ten koste van de staat verrijken en de burgers
zich van het goede en eerlijke afwenden en zich op kwalijke praktijken toeleggen en erop
ingesteld zijn om op welke wijze dan ook met geld te smijten en het over de balk te gooien, dan
wordt onvermijdelijk het schone evenwicht in de staat verbroken. Wie schendt wet en recht?
Wie zet aan tot opstand? Wie drijft tot oorlog? Wie vervult alles met moord en doodslag?
Hebzucht alleen! Wie maakt steden tot oorden die net beter zijn dan de woestijn? Wie is
tenslotte de oorzaak van de ondergang van koninkrijken en republieken? Hebzucht, zeg ik,
alleen! Zo bestaat er geen wandaad, geen onheil, geen ramp, geen jammerlijke ondergang
waarvan hebzucht niet als het ware de aanvoerder en aanstichter was. De aard van de mensen is
ook dusdanig dat zij over niets méér bezorgd zijn dan over de vraag of hun schuren wel vol
graan en hun brandkasten wel vol met geld zijn. Indien evenwel de vrek deze dingen niet langs
een weg van recht verwerven kan, zet hij aan tot opstand, broedt hij op revolutie en wel het
meest als hij het volk aan zijn kant heeft weten te krijgen door het veel te beloven en het te
overladen met geschenken. De rampen en onheilen die in het verleden voortgevloeid zijn uit
deze misdadige drang naar bezit, tonen aan dat mijn woorden waar zijn. Ik zou dat met vele
voorbeelden kunnen toelichten, indien de beperkte tijd dat niet zou verhinderen. Let daarom
eens alleen op Pygmalion, de koning van Tyrus, die door hebzucht gedreven en met voorbijgaan van elk menselijk recht, Sichaeus, de man van Dido, tegelijkertijd zijn oom en zwager,
om geen andere reden dan opdat hij diens goud bemachtigen zou, zonder enige schroom in
gruwelijke vermetelheid gedood heeft. En waartoe laat deze afschuwelijke geldgierigheid,
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wanneer zij haar invloed op een mens doet gelden, het allemaal niet komen? Wat beraamt zij al
niet aan vergrijpen tegen eer en recht? Zij verovert zelfs de sterkste steden van de vijand, hele
landstreken, zonder oorlogstuig en zonder geweld. Zij bracht het meisje Tarpeia met haar
snode inblazingen ertoe het Capitool aan de vijanden over te geven. Dit wist de koning van
Macedonië, Philippus, dit wist de koning der Numidièrs, Jugurtha, die eens van Rome gezegd
heeft: Rome, je zou jezelf verkopen, als je een koper kon vinden. Dat door deze pest niet alleen
steden en landstreken de vijanden zonder slag of stoot door verraad in handen vielen, maar dat
ook vorsten en koningen uit hun rijken verdreven werden, laten de kronieken der geschiedenis
overduidelijk zien. Wat heeft Sergius Sulpicius Galba, wat heeft Phocas, wat heeft anderen
van hun troon gestoten, dan hebzucht? Ik zou nog meer kunnen zeggen; wat heeft door de
akkerwet in de Romeinse republiek aanleiding gegeven tot groot tumult en veel onenigheid?
Hebzucht alleen. Wilt ge weten wat talloze koninkrijken, provinciën en tenslotte steden totaal
verwoest heeft? Dat was hebzucht. Indien de onoverwinnelijke stad Rome geluid zou kunnen
uitbrengen en voor haar ogen die tot in de toppen van hun vingers door hebzucht beheerste
lieden zouden staan, zou ze dan niet op de volgende manier spreken? Ik, de met vele
zegetekenen versierde, de met overweldigende triomfen verrijkte, de met roemruchte overwinningen overladene, ben door jullie, o Verres, o Rullus, o Catilina, in deze toestand waarin
jullie mij nu zien, gebracht. Haar die het doortrapte Carthago, het machtige Numantia, het rijke
Corinthe niet aan het wankelen konden brengen, haar hebben jullie, o mannen verteerd door
begeerte, bijna volkomen verwoest. Deze jammerklacht zou Rome niet ten onrechte over haar
eigen burgers uitstoten. Het zou te lang duren, zeer geëerde toehoorders, indien ik zou betogen
dat dit de enige oorzaak der ondergang geweest is van zeer vele steden en welhaast alle
heerschappijen en staten. Ik weet het, de Griekse steden zijn ten onder gegaan aan innerlijke
tweedracht en aan de onderlinge wedijver hunner burgers, en terwijl zij elk voor zich de macht
begeerden, hebben zij alle macht verloren. Andere steden gingen ten gronde door staatzucht,
hang naar weelde en de ondeugden die daarmee gewoonlijk gepaard gaan. Maar wie zal
ontkennen dat dit alles voortgesproten is uit deze ene wortel der hebzucht?
Edoch, de vastgestelde spreektijd zowel als uwe welwillendheid en geduld waarvan geen
misbruik gemaakt mag worden, manen mij de vaart mijner rede te beëindigen, temeer daar het
mijn voornemen was om niet alles wat over de hebzucht gezegd zou kunnen worden, in mijn
rede op te nemen, maar die facetten eruit te kiezen die het meest dienstig leken voor de
schildering van de handelwijze van schraapzuchtige lieden en om te tonen welke verfoeilijke
misdaden in de hebzucht hun oorsprong vinden.
Daarom, zeer geëerde toehoorders, beëindig ik mijn rede. Laat ons wakende op God
vertrouwen, gedachtig aan Zijn woord dat Hij ons nimmer verlaten zal, en laat ons daarom,
zonder enige bekommernis voor de toekomst, maar tevreden met het tegenwoordige, zodat wij
nimmer in verblinding grote rijkdom voor onszelf najagen, vrolijk en blijde leven.
Ik heb gezegd.
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Lofdichten

a. Van Daniël van Diepen
Aan de edele en zeer voortreffelijke
jongeheer
Johannes Hug. van der Groe
ter gelegenheid van
zijn succesvolle redevoeringWeer is de grote feestdag van het jaar gekomen,
de dag wel waardig dat men hem een feestzang wijdt.
Wat kan ik beter doen bij 't licht van dit festijn
dan hemelhoog uw grote roem omhoog te heffen?
Wat kan ik beter doen bij 't licht van dit festijn?
dat overvloedig loon aan uwe deugd verschaft?
De dag is daar waarop, mijn beste vriend, uw woorden
de hebzucht laken, en gij grote roem verwerft.
Johannes, parel van de jeugd, Minerva eist
u voor zich op en is uw leidsvrouw op de weg.
Bekroon dit schoon begin op even fraaie wijze
en ga zo verder op de weg die voor u ligt.
O luister van de jeugd, de goden zegenen u
en mogen zij in 't eind uw baan ten hemel richten.
Daniël van Diepen
Uw broeder in de strijd

b. Van Johannes Graafland
Lofdicht op de weledelgeboren jongeheer
Johannes Hug. van der Groe,
toen hij, na met succes een rede gehouden te hebben,
toegelaten werd tot de hoge zetels van de Academie.
Hugo, gij pronk der jeugd, de glorie van uw vader,
beminde luister van de Amsterdamse School,
sieraad der jongelingschap, door niemand overtroffen,
gij oogst de vruchten van uw loffelijk talent.
Ach, waren minder streng de Muzen van het dicht,
Ach, voegde maar het lied zich naar mijn eigen maat!
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Wat zou ik dan toch graag de rijke gaven van
uw weergaloos talent bezingen, o mijn vriend!
Maar wat ik ploeter - poëzie is niet mijn „fort"
en zeker veel te zwak voor 't zingen van uw lof.
Ga toch vooral zo door, gij schitterend evenbeeld
van uw geleerde vader, word de roem van 't land.
Ziedaar, de schare jongens biedt u zijn applaus
en hier is ook, Johannes, nog mijn simpel lied.
Excuus voor dit gewrocht; vergeef mij, slecht poëet,
mij, ongelukkige - je bent toch nog niet kwaad?
Een laatst verzoek: zolang je in Minerva's school
haar wetenschap verwerft, vergeet je makker niet!
Johannes Graafland,
Wapenbroeder.

* Vertaling door drs. C A . de Niet.

2. Correspondentie met G. Bonnet naar aanleiding van het beroep naar Nijkerk (1764)

Omslag: Hoog Eerwaarde Hooggeleerde Heer
Den Heere G. Bonnet S.S.Th.Dr.
Der H. Godgel. Hoogleeraar en Academie
Predikant op de Hoogeschoole
van en te Utrecht.
Hoog Eerwaarde Hooggeleerde Heer
Hoog-geachte Vader!
Zedert d'eere gehadt hebbe bij U HoogEerw. te zijn en van desselfs gunstig wijs en allergenegenste raad te profiteere, soo hebbe mij ingevolge dezelve geaddresseert met missive aan
de protesteerende Broederen en te kennen gegeven dat volgens zekere berigten deels door hen
zelve deels van elders ingeslopen, verstaan had dat de wegneming van mijn persoon 't zij die
geschiede door een nadere declaratie van mij gepaart met een ernstig verzoek om staande deze
vacatuyre op mij geen verdere reflectie te maken, 't zij wel van de kante des kerkenraads etc., 't
ware en eenige middel was om de ruste en vrede in haaste der waarlijk verwarde gemeynte te
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herstellen en als zoodanig bij hen lieden gesustineert wierde: dat ik daaruyt hadde moeten
besluyten dat bij haarlieden 't swevend different niet meer gelijk voorheen zakelijk, maar als
nu personeel begrepe wiert en zij ook als nu geresolveert waren om een eynde van zaken te
maken etc. Dat ik 't geval mij dus voorgestelt weloverwogen hebbende niet de allerminste
swarigheit maakte om daar toe op 't kragtigste mede te werken en sulk een gewenst eynde te
helpen beryken door een nadere bedanking en ernstig verzoek om geheel van mij aftezien. dan dat ik tot mijn groote bevreemding in 't zekere meende onderregt te zijn van 't tegendeel. althans dat mij berigt was 1. dat deselve meening niet was dat 't different afliing van mijn al of
niet bedanken, dat als zag men ook 2. van mij geheel af, zijlieden niet konden goedvinden om
met staking van vorige protesten etc. volgens kerkenordre overtegaan tot een beroeping etc. dat ik hier door in 't begryp gekomen was dat 't different geheel buyten mij was gelijk
voorheen. - dan dat ik ten alle overvloede in 't midde van soo een onzekerheit, ter verdediging
van hun lieder goede naam en voorkoming van nadeelige gevolgen mij geraden vonde
henlieden selve hier over te onderhouden en te begeere een schriftelijk en ordelek antwoort uyt
hunlieder aller naam. 1. hoe 't bij hen liede begrepe wiert dat de wegneming van mijn persoon
't eenige middel was ter bekooming van rust etc. 2. in hoever de 2 boven genoemde articulen
met de waarheit niet of al overkomende waren. Kort om; of de wegneming van mijn persoon
hen soude kunnen doen resolveeren om met staking van wederzijdsche oneenigheden tot een
beroeping over te gaan en soo waarlyk de rust der gemeynte en d'ere gods te bevorderen: 't een
en ander wort besloten met heylbede en een vertoog van 't leedt dat een waar Zioniet dragen
moet over verregaande insolentien.
hierop hebbe ik voorleden vrijdag 2 van de protesterende leden gehadt aan mijn huys, die
met veele redenen tragten te billyken haar niet antwoorden maar mondelyk berigt. mijn tijd was
kort gelijk ook de haare. ik ben er niet veel wyzer uyt geworden, die lieden waren vriendelyk
maar quamen niet seer rondborstig uyt: Sij verklaarden niets tegen mij te hebben etc. van hare
protesten en appellen willen sij niet afzien, 't different, seggen sij mij, is zakelijk over de forme
van beroeping, ook sustineren zij dat er in de kerkenraadt zijn, die niet wettig verkooren zijn en
geen stem kunnen afleggen etc. Sij willen niet onder ds. Pronk staan en sig de wet laten
voorschrijven, maar ook gaven sij te kennen dat 't different eenigsints personeel was. dat de
gemeynte tegen mij was. geen andere redenen gevende dan dat mijn stem niet toerykende is: de
zaak sal nu dienen op de Classis, ik twijffele geensins of U HoogEerw. sal hier uyt verstaan
hebben wat er van de zaake thans zij en met mij oordeelen dat ik als nu zoude kunnen stilsitten:
waarin mij egter, gelijk in alles onderwerpe aan U HoogEerw. doorsigtig advys en vriendelijke
raadgeving. Voor welke soo wel als voor de laatste genotene toegenegenheit aan mij onwaardige bewesen ik schuldpligtigst U HoogEerw. dank betuyge. Ik neme intussen de vryheit
mij verder in U HoogEerw. voorbede en gunst aan te beveelen terwijl met rijkhalsend
verlangen om U HoogEerw. en Me vrouwe in de aanstaande Somer alhier te mogen zien, d'eere
hebbe in seer veel haast onder toewensching van alle wensbaare genadens uyt d'algenoegsame
volheid van de nimmerfeylende Zaligmaker en met volveerdige aanbieding van gansch
schuldige dienst, te noemen
HoogEerwaarde Hooggeleerde Heer.
Hoog-geachte Vader!
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Linschoten, 20 Mart. 1764
U HoogEerw.
Onderdanige Dienaar J.H. van der Groe.
P.S. Nog eenig nieuws valt mij in.
Ds. de Haas is beroepen te N. Tonge.
de Heer R. Schellinger te Hoorn swak
de Dijkdievery in N. Holland ging sterk in swang
veele geapprehendeert.
de Heren predikanten te Montfoort sijn swak bysonder Ds.
Vos voor wie rustdag morgen gepredikt hebbe
en Deo Volente donderdag avond prediken moet.

HoogEerwaarde Hooggeleerde Heer.
Hoog-geachte Vader!
Het is mijn pligt, ook mijn voorregt U HoogE. bij deze kennis te geven van de gesteltheidt der
zaken te Nijkerk waarin U HoogEerw. sig niet heeft gelieven t'ontrekken om mij met desselfs
wijse raadt, om welke ook thans verzoeke, t'vereeren.
Het sal U HoogE. niet onbekent zijn dat bij d'E Classis van overveluwe de protesten en
appellen gemaakt tegen de forme van beroeping etc. ten genoegen van de Heer Pronk qq zijn
geannuleert dat egter d'E Classis behaagt heeft om onder andere poincten ook t'arresteren , ,dat
op 't te formen 6tal voorheen beroepenen niet sullen mogen gestelt worden opdat d'ontstane
Combusien mogen bedaaren en geen nieuwe ontstaan".* Voornoemde Heer heeft uyt naam
des kerkenraads mij in persoon van 't voorgevallene gelieven kennis te geven en niet onduyster
laten blijken d'aanhoudende en standvastige begeerte tot mijn geringe persoon, soo wel als de
verwagting die sijl. hadden dat ik ook soude te bewegen zijn in cas van beroeping om tot haarl.
over te komen, dat sijl. om die reden als omdat sij sig in 't gemeen bes waart vonden
d'uytspraak der Classis, die aan haarl. eysch niet had gelieven te voldoen en wetten (Salvo
recentia) gestelt hadden waarover sij niet ge vraagt waren, geappelleert hadden ad. Synod. 't
welk stond gehouden te worden in Augustus, ik hebbe ten verzoeke my aan Sijn WelE. en
ouderling verklaart, veele verpligtingen te hebben voor haarl. lievde etc. dat ik alsnog van
gevoelen bleef dat de gemeynte van Nijkerk een bequamer en in 't algemeen aangenamer
persoon nodig hadde. dat ik mij gelukkig soude agten soo d'albestierende Wijsheit sonder mijn
toedoen dat gunstrijk van mij gelievde af te wenden, dat ik gelijk voorheen den kerk. bleef
verzoeken om dog niet langer om mijnenthalve te diligeren en de gemeynte herderloos te laten
dewijl voor de gevolgen niet verantwoordelijk wilde zijn - en dat 't mij eyndelijk opmerkelijk
bleef geduyrende sulke een lange tijdt te zien een aanhoudende gekantheit der gemoederen
tegens mij etc. etc. - hierop ontfing ik een missive de 16 dezer van de Heer Pronk, uyt naam
van het meerderdeel des kerkenraads waar in mij
/ voorhouden de swarigheden die zedert mijn verblijf bij mij sijn voorgekomen. Van de kante
deser Synode vresen sij dat d'uytspraak des E. Classis sal gedekt worden dewijl de rust en
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vrede daarbij vermeit in aanmerking komt en sij dus mij van selfs sullen moeten laten vallen en soo 't al gebeurde dat de Chr. Synodus bewogen wiert haarl. vrijheit te geven om te
beroepen wie sij wilden, dat dan aan mijne zijde swarigheit mogte gemaakt worden om die
beroeping aan te nemen en wel a om de tegenstand die in de gemeynte ook bij die beroeping
soude te dugten zijn b om de weygering der 5 protesterende leden die deze beroeping niet
souden bijwonen of althans niet ondertekenen: 't welk dewijl haarl. bitter soude vallen en doen
klagtig zijn over vergeefsche arbeydt als andersints etc. al waarom sij geraden geworden zijn
na rijpe deliberatie en onder aanhoudende verrekening van aanklevende lievde en verlangen
om
II te vragen of zijl. konden en mogten staat maken dat ik de beroeping soude aannemen,
wanneer zij door de Chr. Synode vrijheit verkregen om deselve op mijn persoon uyt te brengen
in weerwil ook van de reeds 2 genoemde swarigheden.
Soo wanneer ik mij hierop cordaat gelievde te verklaren tot haar genoegen, soo verklaren sij
sig alle moeite gaarne getroost te willen ondergaan en alles Deo Volente bij de Chr. Synode aan
te wenden om haar begeerte te verkrijgen. - dog soo ik geen ruymte vond om mij dusverre aan
haar over te geven. Soo meent d'Eerw. Hr. Pronk dat nu 't tijdstip is, waarin ik gelijk den 22
febr. de E. kerk bedankte en verzogt op mij geene verdere reflectie te maken: (U HoogE. sal sig
misschien kunnen erinneren dat op de voorn, tijdt, vernomen hebbende soo ik meende uyt egte
berigten, dat bij partye (mag ik deselve soo noemen) soo wel als bij de gemeynte, de different
ten principale personeel begrepen wierde en dus de wegruyming van mijn persoon als 't ware
middel van ruste etc. geoordeelt wiert noodsakelijk te zijn, ik ook niet geaarselt hebbe om de
gansche kerkeraad hiervan kennis te geven en volstrekt te bedanken met het verzoek om op mij
geen verdere reflectie te maken. Dog dat de Heer Pronk sulx vernemende en wetende
d'ongegrondheit van dit voorgeven mij de missive ongeopent terug heeft gesonden en verzogt
heeft in deze saake als buyten mij zijnde stille te sitten. Waaraan mij hoofdsakelijk ook toe
gehouden hebbe). 't Schijnt dus eenigsints dat sijn WelEerw. de saake alsnu in soortgelijk ligt
beschouwt, waarin ook thans de E. Classis 't beschouwt, en dus dat de wegneming van mijn
persoon thans 't voorname soo niet 't eenige (want over de forme van beroeping de wettigheit
of onwettigheit van een of ander lit in de kerk, valt thans geen bedenking meer zedert
d'uytspraak des E. Classis) middel is tot bekoming van ruste, soo ik wenste, eyndelijk te
bekomen. Ook stelle ik vast dat de Chr. Synode in deze de sententie des E. Classis sal wettigen
etc. 't Soude mij niet onwaarschijnlijk voorkomen, dat gaf ik een declaratoir van de aard als op
de 22 febr. reeds gegeven dog niet aangenomen is, dat sijn Eerw. van sijn appel soude afzien en
dus de zaak eerder aan een eynde komen zoude.
Uyt welke alle (Salvo maliori indicio) 't mij klaar wort en ik vinde er alsnog geen swarigheit
in, dat ik op geenerhande wij se aan d'eerste propositie voldoen kan, tenzij ik mij in onvermijdelijke swarigheden wilde inwikkelen, maar deselve moet afslaan. - 2. En geen ruymte
vindende etc. volgens de gedagten van de Hr. Pronk dat ik mij diende te houden aan mijne
declaratie van 22 febr. en of sijn WelEerw. deze gedagte als sijn eygene dan als die van 't
meerendeel des kerkenraads opgeeft weete ik niet. Of ik, hieraan voldoende niet schijne
eenigsints mede oorsaak geweest te zijn van de verdeeltheden, die ik hadde kunnen voorkomen
soo eerder dit gedaan hadde, komt in bedenking voor degenen die dezer saken onkundig sijn.
Soo hier geen middel weg is, die U HoogEerw. doorsigtig oog soude kunnen doorsien, soo
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vinde ik mij alsnog blijmoedig en volkomen geresolveert om volstrekt te bedanken, of 't geen
reeds lange tevoren verzogt hadde alsnu te herhaalen. Soo schijnt Godt selve nu een eynde van
saken te maken en mij sulx als in de mont te geven, soo soude ik, al volgende mij gedragen.
Waarbij mij dog veyligst alsnog gevonden hebbe. Dog ook dit met U HoogE. goedvinden en
voorkennisse. Hij wiens name Raadt is verweerdige U HoogE, ook hiertoe en in alle advysen
met sijne raadt. Sijn oog sij op alle sijne knegten. Amen! 't Valt mij moejelijk H. Eerw. Heer!
dat ik U H.E. schriftelijk hiermee moejelijk valle. U. H.E. gelieve een weynig gedult met mij
te hebben en ook te verdragen in mijne onwijsheit. 't Is mij niet mogelijk geweest in persoon
over te komen. In d'andere week sal ik mij verklaren moeten. In d'andere week hebbe ik
Huysbesoeking. Veelvuldige occupatien en bescheit beletten mij om eerder dan den 8 july over
te komen. Dog op die dag is mijn voornemen om te Utrecht te komen en een dag 2 of 3 onder
toelating te blijven en mij bij U HoogE. te adresseren om te vernemen wanneer ik 't genoegen
sal hebben van U HoogE. en Me vrouwe in deze seer aangename Contreyen te mogen zien.
Mogten wij dan 't genoegen hebben dat u HoogE. ook hier eens predikte 't zoude ons tot
blijdschap zijn. Wij hebben 't genoegen gehadt van de Heer Boskoop cum uxore aan ons huys
te hebben. Deselve sijn gelogeert geweest op de wulverhorst. Sijn WelE. heeft U HoogE. en
Mevrouw van desselfs hoogachting verzekert. Bij die gelegenheit hoorde ik dat er een
Manuscript van d'oude Heer Schultens over de Prediker voorhanden was dog seer seldsaam.
Konde ik 't magtig worden soude U HoogE. besorgen. Bijsonder Nieuws is hier niet soo ik
meene U HoogE. attentie waardig. De Heere is goedt en wat sal ik zeggen. Gelijk hij 't
toegesegt heeft alsoo heeft hij 't gedaan. Ik moet leeren een welbehagen te hebben in mijne
swakheden. Als d'Amen mijne hulpe is ben ik een helt, maar anders vermag ik waarlijk niets.
Ik moet eyndigen. Te lang reeds U HoogE. opgehouden. d'Algenoegsame zij met U HoogEerw. tot in lengte van dagen. Kerk, vaderland en geleerde weerelt verblijden sig in UwHoogEerw. dierbare persoon en Heylsame pogingen.
Ik verzoeke ook uyt naam van mijne zuster Mevr. van onse agting te verzekeren, gelijk ik ten
opregte bewijse daarvan mij met schuldige hoogagting en aanbieding van volveerdige dienst en
onder aanbeveling aan de Nimmerfeylende en volkomene Zaligmaker mij noeme

Linschoten 21 juny 1764

HoogEerwaarde Hooggeleerde Heer
Hooggeachte Vader
Uw HoogEerwaardens
Ootmoedige en Gehoorsame Dienaar
J.H. v.d. Groe

* Letterlijk geciteerd uit de Acta van de Classis Nederveluwe (15 mei 1764, art. 51).
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3. Kanselafkondiging (1794)
Afkondiging te Ridderkerk 9 febr. 1794 voorm.
De Gem. word bekent gemaakt dat in 's Hage dezer dagen, onder 't goedkeurend oog van 's
lands vaders en van 't Stadhouderlijk Hof, is opgericht een Militairen Weduwen en Weezenfonds, 't welk aldaar bestiert word door aanzienlijke Personen zoo uit den weereldlyke als
Geestelyke Stand om ter verzagting van de smarten des oorlogs daaruit en aanvangelijk en voor
't vervolg te troosten en te bedeelen bedroevde en behoeftige weduwen en weezen, wiens
mannen en vaders in den strijd en dienst dezer landen zijn omgekomen of helaas! in 't vervolg
omkoomen.
Het is nodig zal 't gemelten fonds aan 't Einde beantwoorden, ondersteunt word door
mildadigen, byzonder door hun die van God met tijdelijke middelen gezegend zijn.
En opdat ook deze Gemeente, die zich eene goede naam verkregen heeft door weldadigheid
en gegoedheid gelegenheid hebben zoude om op eene vrijwillige en gemakkelijke wijze 't
haare hier aan toe te brengen zoo zijn op aanbeveeling van Commissarissen van naburige
steden aan wien de medewerking dezer lievdearbeid is toebetrouwd Lijsten ter intekening op
dat fonds in gereedheid gebracht.
Dezelve zijn geplaatst op 4 onderscheiden plaatsen. Als ten huijse van de oud ouderling
V.d. Kulk, ten huijse van Schepenen den Hoed, Bravenboer en V.d. Waal.
Deze lijsten hebben een driederley gebruik. Een van die is voor lieden die jaarlijks twee
dukaten begeeren in te tekenen, d'ander voor wie jaarlijks 3 gl. willen tekenen en de 3de voor
hun die zonder zig te verbinden voor 't vervolg, 't zij met 't zij zonder naamsnoeming, in een of
een Lievdegave willen toerijken. En opdat ook minvermogenden en die om redenen geheim
willen laten de hoe grootheid hunner gaven, gelegenheid zouden hebben om de drang van hun
medelijdend gemoed te laten werken, zoo zijn er twee geslotene bussen, waarvan de sleutels
afzonderlijk bewaard worden, voorhanden, als Een ten huijse van de schout en secr. dezer
plaatse en d'ander ten huijse van de Predikant.
Die nader onderligt begeert over deze weldadige Inrigting, kan daar van kennis bekomen
volgends de inhoud van een Gedrukt Plan, voor ieder verkrijgbaar, ten huyse waar de
Intekeryen geschieden. Gedurende deze maand en waarschijnlijk ook gedurende de maand
Maart zal men vaceeren ter ontvangst van Lievdegiften.
Ofschoon nu, (ik bekenne 't) er allerwege en te onzent veel te geven is in deze drukkende
tijd, veeier finantien niet voorwaards gaan, onze arme Casse zeer gedrukt is en dezelve zoowel
als Pastory en dit kerkgebouw, zullen ze aan haar eyndes beantwoorden, aanspraak hebben op
liefdadigheid.
Ofschoon dit zoo is, zoo blijft 't evenwel waaragtig en dit oordeel ik (en ik voldoe aan de
gedaane verzoeken) u te mogen en te moeten erinneren, dat er een gebod onses Heeren is zijnde
geeft zoo yemand yts van u begeert, en welke edele Bybelgezegdes meer niet die gegoede
Leeden moeten treffen en bewegen tot weldadigheid als welgelukzalig, die aan alle wateren
zaait, zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden, welgelukzalig die zig
verstandighlijk draagt jegens Elendige. Gevoelt ymand een verlegen dankbaar gemoed jegens
in 's Lands druk gesneuvelden, wenste men aan hen vergelding te doen, men kan dit doen, door
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aan haar overblijfsel, haar vleesch en been, dankbaarheid te bewijzen.
De Heere, bidden wij, bewege ook in deze veeier harten tot al wat recht is, lievelijk en
welluidend.
Amen

Kerkeraadsarch. NHG Ridderkerk inv.nr. 24.

4. Brief van Van der Groe aan uitgever H. van Otterloo (1806)

Omslag: Aan den Heer Otterlo
Boekhandelaar op de ouden
graft bij 't Stadhuis
te Utrecht.

Waarde vriend!
Van harte wensche ik dat de vrienden mogen welvaren naar ligchaam en Geest. Ik mag door
genade 't goede genieten en stille zijn.
Hier nevens eenige Commissien. 't Eene is voor mij, doch moet niet op mijn naam ingekocht
worden, 't Andere is van en voor Do. G.C. Spaan Pred. te Heerjansdam en die laatste kan en
mag op zijn Ed. naam ingekocht worden, 't Geen ingekocht wordt gelieve zamen in te pakken
en bezorgen met de Rotterdammer, die Saturdag's afvaart en dus vóór dinsdag te Rotterdam is.
't Adres is op de Ridderkerksche schuit afvarende van Rotterdam en voorts aan mij.
Konde op zijde genoteerd worden op beide notitien de prijs waarvoor 't niet ingekochte gegaan
was, zoude ons plaisier doen. Hoger moet 't niet gekocht worden dan opgegeven is. Na UEd.
en Echtgenote minsaam gegroet te hebben noem mij met lievdegroeten en in verlangen om U te
zien
Ridderkerk 5 Nov. 1806 S.S.
J.H. v.d. Groe
P.S. bij de overzending van 't gekochte zal ik de rek. inwachten.
De penn. zullen U franco en ten spoedigste geworden; indien gij de Catalogus van Den pred.
van Venendaal over hebt wilt mij er bij doen.
U.B. Leiden (Collectie van de Maatschappij voor Nederlandse Taal en Letterkunde, n.m.
LTK1004).
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5. Correspondentie van Van der Groe namens de kerkeraad van Ridderkerk over de herindeling van de hervormde gemeente van Ridderkerk (1816)

De Kerkenraad van de Hervormden Gemeente te Ridderkerk ontvangen hebbende de kennisgeving van de nieuwe verdeeling der Ringen, met de bijgevoegde aanschrijving, 15 Maart
1816 N. 1, houdende, dat hunne gemeente, zoo lang en wel gelegen behoord hebbende tot de
Cl. van Dord en den Zwijndrechtsche Ring thands van de zelve afgescheiden en aan de
Rotterdamsche Classis en Usselmondsche Ring, gebragt wordt; met dat gevolg, dat hunne
gemeente, voortaan zoude ophouden te zijn een integrerend deel der voorn. Classis van Dord
en der Zwijndrechtsche Ring - Vindt zich verplicht, om, zoo veel de kortheid des tijds tusschen
den ontvangst dezer kennisgeving, en het indienen van hun bezwaar en reclamatien, bij het
Nieuw Cl. bestier, (op woensdag den 27 April dezes jaars te vergaderen) toelaat, aan het
voorsz. Nieuw Cl. bestier te vertoonen Dat deze aangeschrevene afscheiding en verandering eensdeels hoogst onaangenaam en
schokkend is voor hunne hoogbejaarde geliefde Herder en Leeraar Joan Hugo van der Groe; als
hebbende deze nieuwe orde invloed, niet alleen op desselfs levensgenoegen en zielen-rust,
(welken ons dierbaar zijn) maar ook op de vervulling van zijn dienstwerk en de bijstand in
zwakheid, ook ten onzen behoeve; aangezien deze bijstand veel eerder en gereder te wachten is
van de oude vriendschap en omgang met desselfs vorige en naderbij geplaatste Ringbroederen,
dan van voor hem en ons geheel vreemde en verder afgelegene nabuuren - Maar ook
andersdeels en bij eventuele aflijvigheid of Emeritusschap van hun herder en leeraar voornoemd ('t welk de Hoogstgoede genadiglijk alsnog verhoede) zoude deze verandering geen
gering bezwaar en invloed hebben zoo vanwegens de verdere en moeielijke afstand dezer
gemeente van Rotterdam, als vanwegens de wezenlijke en blijvende belangen der gemeente
zelve, die zoo in 't Domestiek kerkenbestuur en de vervulling van vacaturen als in 't finantiele,
in een allernauwst verband staan, met voorsz. Cl. van Dord en den Zwijndrechtschen Ring, en
welke (zonder dit thands uiteen te zetten) noodwendig maken, dat deze gemeente, in 't zelve
verband als bevorens met dezelven blijve en naar dezelve wetten en usantien bestierd worden.
En het is daarom, dat de kerkenraad het Nieuw Classicaal bestuur der Classis van Dordrecht
verzoeken moet, gelijk zij verzoekt bij dezen (onder intresse van des selfs recht, om niet
ongehoord, over hunne belangen en hun wettig aandeel aan fondsen en goederen, als ook die
van hunne tegenwoordige en volgende Predikanten en 't regt op de weduwebeurs de Classis
van Dord te laten beschikken; neen maar zich de faculteit voor te behouden, om zich
deswegens te adresseren aan Zijne Majesteit onze g'eerbiedigde Koning zelve of waar 't anders
noodig is) - om desselfs goede devoiren aan te wenden bij 't Provinciaal kerkenbestier van
Zuidholland, en door 't zelve bij de Heere Commissaris generaal tot de kerkelijke zaken - ten
einde de gementioneerde afscheiding en verandering gunstig worde opgeheven; en onze
gemeente moge (als van ouds) aan de Classis van Dord, (gelijk dit bereids besloten was bij de
Resolutie van 15 februaris 18161.1. N. 1 art. 10) en gevolgelijk ook aan de Zwijndrechtsche en
Dordsche Ring verblijven.
Geschreven in onze kerkenraads-vergadering
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te Ridderkerk op heden de 25 Maart 1816
S.E. van Es
J. Heynoordt
Aart Lagendijk
Willem Nugteren
Jan van der Kulk
In naam des kerkenraads
Joan Hugo van der Groe
Scriba

Tweede voordragt des kkr. van Ridderkerk inzake van Ringverdeelingen

De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ridderkerk, in hare vergadering van den 25
maart 1.1. besloten hebbende, hun bezwaar en verzoek over de nieuwe Classikale en Ringsverdeelingen in te dienen, aan 't nieuw Class. moderamen te Dord, vergaderd aldaar den 27
maart daaraanvolgende; met reserve, terzake van de toenmalige overhaasting, om dit hun
bezwaar, des noodig, nader te ontwikkelen en te adstrueren, en thands verstaan zijnde, dat tot
die ontwikkeling nog gelegenheit was, ten einde de gemeente van Ridderkerk mogt blijven, als
van ouds, een integrerend Lid van de Classis van Dord en van de gewezen Zwijndrechtschen
Ring, thands geannexeerd aan de Dordsche Ring - neemt de vrijheid, volgens besluit op heden
genomen, om inhaererend 't bereids opgegeven bezwaar van hunne oude Predikant die
verandering, ontworteling en overplanting te ondergaan, hier nog bij te voegen en te remarqueren
A. Dat de gemeente en desselfs tijdelijke Predikant door de alsnu gedecreteerde, doch aan
reclame onderworpen verdeeling, niet alleen ontzet wordt van hunne oude voordeelige
possessie en van 't reeds gedecreteerde in dato 15 febr. 1816 N. 1 art. 10, waarbij
Ridderkerk onder Dord en niet onder Rotterdam geplaatst is; maar ook dat ze daardoor in
een verder verwijderd, ongelegener en kostbaarder afstand gebragt wordt, dan bevorens;
waarvan de moejelijkheid zich zoude doen gevoelen in de winter en als er niet slechts eene
enkele vacature, maar veele gelijktijdige, ook lievdebeurten voor kranke broeders te
vervullen waren.
B. Deze groote gemeente, te zwaar om door één Predikant behoorlijk bediend te worden,
ontvangt, ter eenige vergoeding daarvan, zeer veele hulp in 't godsdienstige zoo in 't
bezoek van onze kranken, als in 't geven van onderwijs, aanneming tot Lidmaten en de
bediening van de H. Doop en 't H. Avondmaal, van twee nabuurige Ringspredikanten, aan
welker gemeentens zij grenst en van welke één eertijds met ons gecombineerd was; maar 't
zou kunnen gebeuren, dat door eene eventuele scheiding deze bevoorregting zoude
ophouden geheel of ten deele; men zwijgt van gerievelijkheden op 't point der armen en 't
begaan van abuizen in 't niet tijdig afgeven van actens van Indemniteit, welke met onze
inlijving in de Zwijdr. Ring verbonden zijn en door de scheiding zouden kunnen almede
vervallen, alles tot groot ongerief der Gemeente.
C. een 3de bezwaar raakt 't beroepingswerk van eenen Predikant (men gaat voorbij a.
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onverhoopt te onstane verschillen, eertijds door de Dordsche Cl. of Zwijndr. Ring getermineerd, en werwaards en niet elders, een gereed adres vallen kan om ze te beslissen) 't is
bekend, dat, volgens de grondwetten, de beroepingen geschieden moeten op de oude voet,
volgens de beroepings-instrumenten en formulieren in ieder Classe en Ring voorhanden
zijnde en dat volgende beroepingen, met de voorgaande gecollationeerd en alzoo kerkelijk
g'approbeerd worden; dan door de afscheiding en dat in loco de beroepingsstukken
manqueerden, zoude dit een groot ongerief geven aan Consulenten van een ander Cl. en
Ring, waardoor de rechten der kerk pericliteeren zouden kunnen, of anders dilay en kosten
gemaakt worden, 't welk door te blijven op de vorige voet voorgekomen wordt. b. En 't is
bij deze gelegenheid, dat de kerkenraad, een nabij zijnde vacature in deze groote gemeente
vrezende, met groot genoegen zoud zien, dat die beroeping alsdan mogte geschieden, op de
vorige voet, onder 't opzicht der Cl. en Ring van Dord en mitsdien, volgens de bescheiden
en formulieren aldaar berustende en niet bij eenen andere Classis of Ring te vinden zijnde
en ook minder bekend zijn met de huishoudelijke omstandigheden dezer gemeente.
D. Eindelijk neemt de kerkenraad de vrijheid om onder 't oog te brengen dat onder de
moejelijkheden ontstaande voor onze oude Leeraar uit de verschillende inrigtingen in 't
huishoudelijke der respectieve Ringen en Classes ook behoort, zoo wij g'informeerd zijn,
dat dezelve als 't oudste Lid in de Cl. van Dord en in de Dord. Ring, zedert eenige tijd
bereids ontslagen is van alle de Cl. en Rings lastposten, (één egter uitgezonderd) en
mitsdien schoon stem en sessie behoudende, echter vrij is om op de Cl. en Ring te
verschijnen en vrij van weduwebeurs, vrij van op vacature te prediken, genietende
desniettemin, zoo hij 't verkiest, zijn aandeel in de vacatuurpenningen - men vermeent dat
onze Predikant als beroepen op de lasten en lusten een wettige aanspraak heeft en behoudt,
't zij hij blijft 't zij hij of Ridderkerk in een andere Cl. en Ring overgaat - een rede te meer,
zoo men acht om te solliciteren dat alles mag blijven op 2 de Rings verdeeling in statu quo.
//.Om alle welke redenenen alzoo nader ontwikkeld de kerkenraad toegenegenst verzoekt A.
dat de oude orde van verdeelen moge blijven in zoo verre dat Ridderkerk niet verpligt worde
om in eene afgelegene Classis en Ring over te gaan. B. en dat indien 't bestier der kerke hiertoe
niet konde verstaan in zoo een geval, de bewuste nieuwe Class. en Ringsverdeeling in haare
werking mogte stilstaan geduurende de korte dienst van onze 80jarige Predikant en eerst hare
werking bekomen, na dat een nieuwe opvolger onder 't vorig Dordsch kerkbestier zij beroepen
en geinstalleerd, om alsdan over te gaan tot de Cl. van Rott. en de IJss. Ring en dat daarvan een
gunstige dispositie moge gegeven worden.
Met onderwerping aan meer verligt oordeel, verschuldigde eerbied en Heilbede wordt in naam
van de kerkenraad voorn, deze voordragt geteekend door
mij ondergeschrevene
Ridderkerk 8 April 1816

(* Arch. van de Classis Dordrecht, inv. nr. 147)
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Joan Hugo van der Groe
Syn. Scriba

6. De emeritaatsaanvrage* (1818)

Aan den Koning der Nederlanden
Prins van Orange Nassau GrootHertog van Luxemburg
Geeft Eerbiedig te kennen Jan Hugo van der Groe, Predikant te Ridderkerk Dat hij reeds berijkt
heeft den hogen Ouderdom van 82 Jaren en 3 maanden, van welke hij bijna 58 Jaren in
onderschijdene gemeenten zijn gewigtig ampt met ijver en getrouwheid vervuld heeft zoo als
dit volkomen blijkt uit de annexe bijlagen.
Weshalven hij ootmoedig verzoekt dat het uwe Majesteit behagen moge hem te verklaren
Emeritus met behoud van Eere en het volle Tractement
Twelke doende etc.
(get.) J.A. Keuchenius
Wij ondergetekende Ouderlingen en Diaconen van Ridderkerk uitmakende den Kerkenraad
aldaar, verstaan hebbende van onze geliefden Predikant en vader Jan Hugo van der Groe dat hij
zich eindelijk verpligt gevonden heeft om zijn Emeritaat bij Zijne Majesteit onzen geëerbiedigde Koning te verzoeken teneinde deeze onze talrijke gemeente vacant verklaard zijnde van een
ander herder, intijds en voor den winter moge voorzien worden, heeft zich schoon zeer
ongaarne genoodzaakt gezien om ter bevordering en bespoediging van 't voorn. Emeritaat
kennelijk te maken gelijk wij doen bij dezen
1. Dat voorn. Predikant blijkens de ons vertoonde origineele doopcedel te Zwammerdam in
Zuidholland 't heilig doopsel heeft ontvangen den 11 Dec. des jaars 1735 en mitsdien thans in
zijn 83ste Jaar getreden is.
2. Dat dezelve blijkens de Boekzaal van de maand Sept. des Jaars 1760 in den heiligen dienst is
bevestigd te Wijdenesse onder de Klasse van Enkhuizen op den 7 Septbr. des jaars 1760
voorm. En na ook andere Gemeentens bediend te hebben onder ons uitwijzende de Boekzaal
van July 1770 in den h. Dienst bevestigd is op den 15 July voors. En mitsdien 't Predik en
herdersampt bediend heeft, onder ons, den tijd van bijna 48 Jaren en over 't geheel den tijd van
ruim 57 Jaren.
3. Dat onze Predikant zoo wegens hogen ouderdom en de Zwaarheid des dienst in deeze zeer
groote en werkelijke gemeente, als voornamelijk ter zake van Eene belediging en verzwakking
in 't Spraakvermogen, hem dezer dagen ook door forceering van zijn Stem overgekomen
onbekwaam geworden is om ons groot Kerkgebouw en 't toenemend talrijk gehoor in hetzelve,
behoorlijk te voldoen.
4. En maken wij eindelijk nog kenlijk dat onze waarden Leeraar gedurende zijn verblijf onder
ons, door Eenen getrouwe en onvermoeide waarneming van den heiligen Dienst zoowel als
door Eenen voorbeeldigen wandel zich alomme heeft aangepreezen en wij zijn vertrek van
onder ons niet dan ongaarne tegemoet zien.
In kennise der waarheid is 't bovenstaande door ons ondergeschrevenen onderteekend
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Binnen Ridderkerk op heden den 25 Maart 1818
(get.) Johannes Lagerwerff, Paulus Azoon Kranendonk, Abram den Hoed, Willem Nugteren,
Mattheus Steehouwer, Cornelis van der Waal. In kennisse van mij
(was get.) J.H. van der Groe P.L.

Gemeentearchief Ridderkerk, inv. nr. 258

7. Concept-overlijdensbericht voor de Boekzaal der Geleerde Waerelt (1818)

Ridderkerk, 18 April 1818.
Heden in de namiddag, tegen 5 uur, werd deze grote gemeente in de diepste rouw gedompeld,
door het zo onverwachts als schielijk afsterven, van hun waardige, nooit genoeg naar waarde
geschatte, en in hun midden en elders, die 's mans waarde kenden, algemeen beminde en
hooggeschatte grijze Vriend, Herder en Leraar, JOAN HUGO VAN DER GROE, in de
ouderdom van ruim 82 jaar, na een bijna onafgebroken, getrouwe Kerkdienst, zo in de
Gemeentens van Wijdenes, Linschoten, Hien en Dodewaard, als aan deze plaats, gedurende
bijna 48 jaar, hebbende in die tijd vele beroepen en aansoeken naar elders en tot groter en
vererender werkkringen afgewezen, alzo zijn Eerw.s hart, aan de behartiging van het tijdelijk
en eeuwig heil dezer laatste gemeente, als geheel verbonden was.
Het zou strijdig zijn met de bekende Christelijke ootmoed en nederigheid van deze in de
arbeid, door de dood weggenomen, grijze waarlijk eerwaardige Godsman, meer tot deszelfs
lof in dit leven, voor de mensen er bij te voegen, dan het volgende:
Zijn Eerw. had eindelijk besloten, om bij Zijne Majesteit, onze geëerbiedigde Koning,
volgens de thans regerende Kerkelijke bepaling, het emeritaat te verkrijgen; dan het behaagde
de Koning der Koningen, zijn getrouwen dienaar, voor wie in deze weg nog echter veel
duisters overbleef, zelve te doen ingaan in zijne ruste. Nog daags voor zijn dood had men, zijn
Eerw.s werkzaamheden in acht nemende, zodanig een spoedige aflossing van zijn post,
nauwelijks kunnen verwachten, doch des Zaterdags, weinig voor de tijd dat Zijn Eerw.
gewoon was, zich op een voorbeeldige wijze voor te schikken met deszelfs gezin, tot de
Heiliging van de viering des Christelijken Rustdags, behaagde het de Heere, hem uit alle
duisternis te verlossen, en tot Zich te roepen, zodat hij niet meer onder de Kinderen Gods op
aarde gevonden werd.
De Weleerw. Heer A.R. Bruining, predikant te Krimpen op de Leek, bepaalde bij dit
voorval de gemeente, de volgende dag reeds voorlopig, naar aanleiding van Hand. 17:31,
terwijl de Weleerw. Heer Gerrit Hugo van Bolhuis, pred. te Baambrugge, volle neef van de
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zalig overledene, op aanzoek van de Eerw. Kerkenraad en volgens vriendelijk verzoek der
Consulenten, op de 26 April, des namiddags, de gemeente een woord van troost en opwekking,
op die regeringe Gods passende, toesprak, naar aanleiding van Gen. 5:22 en 24, vergel. Heb.
11:5.
De ganse gemeente en een zelden alhier geziene toegevloeide schare van rondsomme,
hoorde met grote aandacht, diepe rouw, en niet zonder kennelijke vertroosting deze leerrede
aan, welke als een dankbare hulde aan de Koning der Kerke moet beschouwd worden, die deze
gemeente zo lange tijd met een zo waardige Godsgezant, voor de tijd en voor de Eeuwigheid
heeft gezegend, en als een offer des harte aan die zelve opperbestuurder aller dingen, welke aan
de spreker zodanig een tweede vader en andere Paulus, in de persoon van Zijn Eerw. in dit
leven geschonken had.
De aandoenlijke plechtigheid van dit uur diende tot algemene vertroosting en verenigde aller
overtuiging, dat de zalig in de Heere rustende, in zijne mate in Ridderkerks gemeente, in
nadruk een andere Henoch was, die met God wandelde, en ook in zijn leven, voor deszelfs
opneming in de ruste zijns Heeren, veelvuldige bewijzen, zichtbaar voor allen, die Zijn Eerw.
meer van nabij mochten kennen, ontvangen heeft, dat hij Gode behaagde, waartoe ook vooral
moet gebracht worden, dat edelen en onedelen, aanzienlijken en geringen, de waardige grijze
Knecht des Heeren hoe langer hoe meer ongeveinsde blikken van dankbare hoogachting en
toegenegenheid, als om strijd toebrachten.
Donderdags te voren, werd het lijk, door de Eerw. Kerkenraad, Oudkerkenraad en Kerkmeesters naar 's mans wens, rouwstatig en plechtig, ter aarde besteld, voor de predikstoel,
gevolgd door Zijn Eerw.s naaste bloed, en enige verkoren vrienden uit de regering der
gemeente en derzelver inwoners.
Zoals Vader van der Groe, gelijk zijn eerwaardig overschot, in het midden der gemeente,
naar algemene wens rust, en haar als uit het graf blijft toeroepen,
Hier rust zalig onze veelgeliefde, en onder ons afgewerkte Leraar
JOAN HUGO VAN DER GROE
verwachtende met alle, die door zijn dienst zijn toegebracht, een zalige opstanding,
XVIII April 1818,
oud 82 jaar,
is hij ook als in alle harten zijner gemeente, en van allen die zijn Eerw. regt kenden, begraven.

De Boekzaal lezer verwachte hier niets verder over; doch hiertoe gevoelde men zich buitengewoon verplicht, wijl die waarlijk Zeldzame en Edele, alomme zo bekend is.
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8. Vooraf spraak door ds. G.C. Spaan (1818)

Uitgesproken te Ridderkerk, de 3e Mei 1818, ter nagedachtenis van de Weleerwaardige zeer
geleerde en Godzalige Heer, JOAN HUGO VAN DER GROE, in leven Predikant te Ridderkerk, en aldaar in den Heere ontslapen, de 18de April 1818.
Met een hart vol aandoening, heb ik deze leerstoel beklommen, - wanneer ik denk aan het
afsterven van uwe geliefde Herder en Leraar, gemeente van Ridderkerk!
Wanneer ik denk, welk een verlies dit voor U en ook voor mij is, wanneer ik denk, welk een
waardige en nuttige, welk een arbeidzame en geleerde, welk een brave en edele, en beide, met
opzicht tot zijn verstand en zijn hart, zo dierbare, en bovenal Godzalige Leraar gij verloren
hebt; wanneer ik denk, deze Leraar, is ook in vele opzichten, zo door zijn brieven als
gesprekken, mijn leidsman, mijn trouwhartige raadgever, de strenge beoordeier mijner gebreken, mijn oprechte vriend, mijn tweede vader geweest.
Wanneer ik dit, en nog veel meer dan dit alles overdenk, en mij dan voorstel, die man leeft
niet meer voor ons op aarde, mij dan voorstel hoe vol ontroering mij voor enige dagen die
treurige mare in de oren klonk, Vader van der Groe is dood!, o mijn geliefde Ridderkerkers!
dan kan ik niet anders dan met U wenen, - hoe vele jaren hij ook mogt bereikt hebben, zijn
heengaan was echter verrassend voor U, en nu is hij in de gemeente daar Boven, in de Zalige
Heerlijkheid.
Ja, dat vertrouwen wij, daaraan twijfelen wij geenszins. Hij die in volle nadruk, gelijk
Henoch, met God wandelde; hij, die voor de Heere leefde, en in het geloof aan den Heere Jezus
Christus stierf; want in Dien Jezus Christus, den Gekruisigde, welke hij in de gemeente te
Wijdenes onder de Klassis van Enkhuizen, in de gemeente te Linschoten, onder de Klassis van
Utrecht, in de gemeente te Hien en Dodewaard, onder de Klassis van Thiel, en 48 Jaren onder
U, gemeente van Ridderkerk, predikte, in dien Jezus Christus den Gekruisten, geloofde hij, die
had hij reeds in zijn jeugd als zijn Zaligmaker geëerbiedigd, - aan wien hij zich had
toebetrouwd, wien hij zich tot eer rekende te prediken in de wereld.
Gij weet hoe lief hij dit deed; gij weet met welk een getrouwheid, met welk een ernst en ijver
hij het woord der Zaligheid in onze echt gereformeerde leer verkondigde; gij weet hoe hij
arbeidde voor zijn leerlingen en voor allen in zijn gemeente.
Gij hebt zijn onberispelijke en voorbeeldige wandel gezien; gij hebt menigmaal zijn
stichtelijke, bij de sterfbedden, zijn Godvruchtige gebeden bij alle gelegenheden, gehoord;
vele uwer hebben zijn Godsdienstige gezelschappen, welke hij in deze gemeente had opgericht, bijgewoond.
Hij was Uw hartelijke en getrouwe Vriend, en dit bleef hij tot zijn laatste ademhaling.
De gebreken van de ouderdom noodzaakten hem dikwijls, om zijn Openbare Predikdienst te
staken. Maar hij was echter in zijn huis onafgebroken werkzaam met tot God voor U te bidden,
zo wel als voor Vaderland en Kerk, waarvan ik zo menigmaal, tot mijn ware stichting getuige
geweest ben.
Een man, zo oprecht in wandel en handel, zo vrij van hatelijke twistzugt en lage partijschap;
zo nederig en zachtmoedig, doch tevens met zo vele achtbaarheid in zijn gelaat en houding,
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met zo vele eenvoudigheid en aartsvaderlijke zeden parende; zulk een man kon in der daad,
onder Gods zegen, meer doen tot bevordering van ware Godzaligheid, huiselijke rust, stichting, en het heil der samenleving, dan vele anderen, met grote talenten van welsprekendheid en
uitstekende gaven op de predikstoel versierd, die meer de opmerkzaamheid en algemene
toejuiching der mensen tot zich trekken.
En inderdaad, men mag wel twijfelen, of gij, gemeente van Ridderkerk, in een andere
leraar, wel zulk een voorbeeld zien zult, van zo vele nuttige werkzaamheden, van zulk een
buitengewone Godsvrucht, van zoveel ontzag op dat gedeelte der Leden van de gemeente,
waarop hij een bijzondere betrekking had; doch nu rust zijn stoffelijk deel hier onder deze
Predikstoel, van welke hij zo vele Goddelijke waarheden gesproken heeft, nu rust hij van al
zijn arbeid, die hem hier gegeven was te doen.
Zijn overgang in de maatschappij der gezaligden was zacht en zalig, en, ofschoon zijn
heengaan van hier wel voor zijn waardige Neef, mijn school- en Academievriend, voor zijn
verdere naastbestaanden, voor zijn dienstboden, die hem zo vele jaren lang getrouw gediend
hebben, voor deze gemeente, voor zijn Ringbroeders, verrassende was, en ook enigszins voor
hem nog verrassend was, zo zal echter voor hem de Zaligheid van dat leven, waarin hij nu is
overgegaan, nog onberekenbaar meer verrassend zijn geweest, omdat hem de helft van die
zaligheid niet was toegezegd, welke hij verwacht heeft.
Hij is thans van hier in de Zalige Hemel gekomen, van hier uit het strijdperk der beproeving
hier op aarde, niet zonder gekroond te worden door de rechtvaardige Rechter, uit het welk hij,
evenwel zonder roem op zich zelve, maar alleen steunende, gelijk hij menigmaal zeide, op
Gods genade in Christus, in leven en in sterven, is uitgegaan.
Trouwens, wij sterven hier met Gods genade, in hart en mond, en in de Jongste Morgenstond, zal weer het eerste woord, triomf., genade \, wezen.

Tekst, Mat. 25:1 tot 13. Voorzang Ps. 73:12 en 13.
Middenzang, Gez. 43:3 en 4. Nazang, Ps. 144:2.
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