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DE INVLOED VAN DE NADERE REFORMATIE OP DE
DOLEANTIE,
IN 'T BIJZONDER OP ABRAHAM KUYPER *
Inleiding
De Doleantie1 behoort tot die bewegingen in de kerkhistorie die gedomineerd werden door één figuur, in casu Abraham Kuyper. Ons onderzoek
richt zich in hoofdzaak op zijn relatie met de Nadere Reformatie. Op
verwantschap tussen Kuyper en de Nadere Reformatie is nadrukkelijk gewezen door S. van der Linde:
Kuyper wilde zeer zeker in de lijn van de Nadere Reformatie gaan,
maar hij is, naar ons oordeel op meerdere punten er een eind van af
komen te staan.2
Bij mijn weten is tot nu toe op dit punt geen onderzoek verricht. Deze
eerste proeve beperkt zich conform de gegeven vraagstelling tot wat
Kuyper met de Nadere Reformatie verbonden heeft en tracht ook een antwoord op de vraag te geven langs welke weg Kuyper de erfenis van de
Nadere Reformatie heeft bereikt. Dat Kuyper als mens en theoloog van
zijn tijd ook andere lijnen getrokken heeft, is buiten kijf, maar die
kunnen hier inhoudelijk slechts even worden aangetipt.
Kuyper en de gereformeerde vromen
In zijn Confidentie, geschreven in 1873, heeft Kuyper verteld hoe hij,
toen hij predikant was in het Betuwse dorpje Beesd (1863-'67), bekeerd
is door toedoen van een klein aantal eenvoudige vromen, die bekend
stonden als "'fijne' dweepende lieden" en in kerkelijk opzicht "malcontenten" waren. Van deze conventikelmensen is Pietje Baltus als Kuypers "geestelijke moeder" legendarisch geworden -men kan wel zeggen:
door Kuyper legendarisch gemaakt3. Kuyper was naar Beesd toegegaan,
sterk onder de invloed van het modernisme staande. Daarvan heeft hij
zich daar losgemaakt: hij nam afstand van de geest die hij aan de academie te Leiden had ingedronken, met als resultaat dat hij zich in
1867 rekende tot de orthodoxie 4 . Wat hebben de vromen te Beesd, met
name Pietje Baltus, tot die ommekeer bijgedragen? Wat hebben zij in
Kuyper teweeggebracht? Wordt in deze geschiedenis een eerste verbindingslijn tussen Kuyper en de Nadere Reformatie zichtbaar? In de conventikels immers leefden de oude waarheden en vroomheid uit de tijd
van de Nadere Reformatie voort5. De Vrijer meent dat Kuyper "de conventikel-indrukken"
al waren ingegrift, lang voordat hij "de beslissende stuwing door Pietje Baltus ontving". Zijn grootouders aan moeders- en vaderskant waren bezoekers van 'gezelschappen' en lazen 'oude
schrijvers'6. Of de jonge Abraham echter werkelijk van die kant in dit
opzicht is beïnvloed, is een onbewezen, dus hoogst onzekere zaak. Waar
heeft het bevindelijke, zoals wij dat kennen uit Kuypers talloze meditaties, zijn herkomst? Allereerst in een zekere aanleg daarvoor. En
die is dan mede dank zij Pietje Baltus en anderen in Beesd tot ont-
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plooiing gekomen. Wat Kuyper het sterkst aantrok in het contact met
deze mensen was:
...hier sprak een hart, dat een geschiedenis, dat een levenservaring, dat eigen gewaarwordingen en aandoeningen niet slechts had,
maar ze ook kende7.
Het was de bevinding die hem trof. Vos heeft opgemerkt dat Kuyper te
Beesd door Pietje Baltus werd
opgeleid tot orgaan van Betuwsch mysticistisch-Calvinistische
vroomheid8.
Daarmee wees hij op het inhoudelijke aspect: het proces waarin Kuyper
in de wereld van de bevinding werd ingeleid, vormde een leerschool.
Kuyper gaf zelf aan dat hij door de vromen te Beesd gekomen is tot de
aanvaarding van '"de volle souvereine genade"'9. De vroomheid die hij
daar toen leerde kennen, heeft hij echter naar haar inhoudelijke zijde
pas heel geleidelijk geëxploreerd en geëxploiteerd en voor zover die
hem eigen werd, pas later als typisch calvinistisch gedefinieerd. Een
duidelijk voorbeeld is de predestinatie, die in de geloofsopvatting
van Pietje Baltus en haar geestverwanten te Beesd een centrale plaats
innam, wat Kuyper zeker niet zal zijn ontgaan. Maar in 1867, wanneer
Kuyper als kenmerken van orthodoxie de erkenning van de zonde en de
aanvaarding van het wonder noemt, rept hij met geen woord over de predestinatie. Die duikt pas op in Kuypers werken in 1870: hij noemt haar
aanvaarding dan als het derde kenmerk van orthodoxie10.
Dit geval staat niet op zichzelf. Op college heeft Kuyper verteld,
toen hij de verbondsleer inleidde, dat dit onderwerp zo verwaarloosd
was door de theologen dat hij er in zijn studententijd nooit iets over
vernam:
In Utrecht gekomen, hoorde ik ervan, en ben toen de bronnen gaan
onderzoeken en zoo er weer in thuis geraakt.
Hoe Kuyper in Utrecht, waar hij van 1867 tot 1870 predikant was, daarmee in aanraking is gekomen, zei hij toen niet rechtstreeks, maar wel
indirect, want hij vertelde er bij dat men alleen "in enkele kleine
kringen, waar de oude schrijvers nog geliefd waren" er nog iets van
wist11. Kuyper heeft echter pas in 1880-'81 oyer het verbond uitvoerig
geschreven12. Het 'toen' van Kuypers bronnenonderzoek zal dichter bij
1880 hebben gelegen dan bij de periode 1867-70. Dit alles roept de
vraag op in hoeverre Kuyper in de rol die bij toebedeeld heeft aan de
gereformeerde vromen, heeft teruggeprojecteerd en daarmee hun betekenis voor zijn ontwikkeling heeft overgeaccentueerd. Wanneer ervaringen
uit het verleden hernieuwde actualiteit krijgen en van daaruit beschreven worden, is het moeilijk nog vast te stellen welke betekenis
die ervaringen oorspronkelijk in het verleden hadden en wat hun reële
uitwerking is geweest. Kuyper is pas enkele jaren na zijn vertrek uit
Beesd tot het calvinisme overgegaan en is toen wat er in Beesd gebeurd
was, in het licht van zijn nieuwe overtuiging gaan zien en 'herlezen'.
Enige scepsis ten aanzien van de rol die Kuyper in zijn Confidentie de
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vromen te Beesd in het verhaal van zijn bekering toekent, wordt ook
daardoor ingegeven dat hij dit werk geschreven heeft met de klaarblijkelijke bedoeling de gereformeerden voor zich te winnen en aan zich te
binden.
Kuyper en de ethische theologie
De ommekeer te Beesd deed Kuyper de aantrekkingskracht ondergaan van
de ethische theologie en Vermittlungstheologie. Vooral Gunning met
zijn mystieke levensbesef en nadruk op de immanentie Gods boeide
hem13. Deze theologische oriëntatie is in Kuypers ontwikkeling een belangrijk doorgangsstadium geweest. Op den duur kon zij hem niet bevredigen. Zijn pleidooi in 1867 voor een vaste kerkvorm hield al een beginnende distantie in14. In 1872 kwam het tot een nooit meer geheelde
breuk tussen Kuyper en de ethische theologen15. Nadat tijdens een
langdurige overspanning Kuypers ziel, zoals hij het uitdrukte, was
overgezet naar de beslistheid van de besliste en doortastende religie onzer vaderen,
werd die breuk in 1878 voltooid en vanaf dat jaar in scherpe polemiek
bevestigd16. Daarbij heeft de bevinding opnieuw een rol gespeeld. In
1879 verweet Kuyper de ethische theologen, dat de "Bunyan, om het nu
zoo eens uit te drukken, er ontbrak". Hij gaf toe: "Er was wel
mystiek..." Maar wat Kuyper bij hen miste, was
dat de geschiedenis van eens menschen ziel na de wedergeboorte tot
aan zijn sterven geen plaats in uw theorie vond, en de stand der
ziel in het genadewerk geen plaats in uwe gesprekken17.
Kuyper wordt calvinist
In deze langdurige ontwikkeling voltrok zich Kuypers overgang naar het
calvinisme. In zijn proefschrift van 1862 wees Kuyper de kerkvisie van
Calvijn af ten gunste van die van a Lasco18. Vanaf 1867 deelde Kuyper
de in de orthodoxie gangbare waardering voor Calvijn; een waardering
die ook werd gevonden bij de ethische theologen, met wie Kuyper zich
toen verwant voelde19. Niets wijst erop dat Calvijn toen een bijzondere plaats bij Kuyper innam. Opvallend is dat hij in zijn pleidooi
voor een vaste kerkvorm in 1867 Calvijns naam niet noemt, terwijl hij
daarover schrijvend in 1873 in zijn Confidentie uitspreekt dat Calvijn
"door dien vasten kerkvorm zegen en vrede" heeft verspreid20. Tot zijn
keuze voor het calvinisme is hij in 1870 gekomen21. Vanaf dat jaar
presenteerde hij zich als calvinist en schoof hij de predestinatie
naar voren: die werd voor hem cor ecclesiae. Daarmee wist Kuyper, die
in 1870 predikant in Amsterdam was geworden, dat deel van de gemeente
daar voor zich te winnen dat afgezonderd van de brede hoofdstroom van
het door de gegoede burgerij beheerste kerkelijke leven in de zogenaamde bijkerken en in conventikels en ook in de vereniging van de
'Vrienden der Waarheid' onderdak gevonden had22.
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Kuyper en "de studie der ouden"
In de eerste helft van de jaren zeventig is Kuyper begonnen aan wat
hij noemde "de studie der ouden"23. J. van Eik schreef in januari 1871
aan Groen van Prinsterer over Kuyper:
Ik hoor hem bij voorkeur; zijne prediking is aangrijpend, door het
hooge standpunt dat hij inneemt op het gevaar af van de leer der
verkiezing in de plaats der verzoening te stellen... Er bestaat bij
Kuyper zoodanige behoefte aan authoriteit dat hij dikwerf de vaders
der Hervormde Kerk, naast de Schrift, als gezag plaatst24.
Toen Kuyper in 1873 samen met dominee E.E. Gewin in Leiden een antiquariaat bezocht, kocht hij daar een hele bibliotheek waaruit, zoals
hij het uitdrukte, "het oude Calvinisme nog als met graftaai mij toesprak25". Vanaf dat jaar begon Kuyper zich in zijn publicaties te beroepen op de gereformeerde theologen uit de zestiende en zeventiende
eeuw26: Hoe is Kuyper er toe gekomen "de studie der ouden" ter hand te
nemen? Kuyper heeft van jongs af getoond interesse voor de geschiedenis te hebben. Hij schreef een kerkhistorisch proefschrift. Oriëntatie
aan de hand van de geschiedenis was voor hem een gewone zaak27. Een
bijzondere verklaring behoeft zijn "studie der ouden" dus niet. En dat
hij zich daarbij richtte op de gereformeerde vaderen lag in het verlengde van zijn overgang naar het calvinisme. Was Scholten, Kuypers
leermeester te Leiden die hem zo diepgaand en blijvend beïnvloed
heeft, hem daar niet in voorgegaan?28. Volgens HonigPdie met Kuyper
goed bevriend was, is hierbij ook het contact met de gereformeerde
'Vrienden' te Amsterdam een stimulans geweest:
En aan dit doorzinken tot op de bodem der Gereformeerde leer hebben
toen meegewerkt die gereformeerde broeders te Amsterdam, die Kuyper
steeds zoo hartelijk liefhadden (onder hen waren er van groote kennis der oude Dogmatiek, zooals de heer Breen, en van innige Godsvrucht, zooals Vader Bechtold)...29.
En over de voorman van de Amsterdamse 'Vrienden', Dibbetz, heeft Kuyper zelf meegedeeld dat hij door hem tot de erven der geestelijke nalatenschap is gekomen30. Ook heeft Kuyper verteld dat hij van deze
mensen geleerd heeft de theologie op de politiek te betrekken:
Het is dan ook niet anders dan het contact met het leven, dat nog
in de dusgenaamde Nachtschool ritselde, waardoor ik de ondoenlijkheid inzag... om theologie en politiek van elkander te scheiden...
Dit contact kwam uit het overblijfsel der aloude 'Gezelschappen'....
Bij deze uitlating moet echter een vraagteken worden gezet31.
Kuyper en de wederopbouw van de theologie der vaderen
Het voorgaande zou de indruk kunnen wekken dat Kuyper langs deze weg
terugkeerde tot de theologie der vaderen. Dat was echter zijn bedoeling niet. Zijn streven was de oude gereformeerde theologie
die als zoodanig reeds sinds het midden der vorige eeuw de slaap

X-41
der tragen sliep, weer wakker te schudden en in rapport te brengen
met het menschelijk bewustzijn
van zijn eigen tijd 32 . Zo begon Kuyper de wederopbouw van de theologie
van de gereformeerde vaderen in de stijl van de negentiende eeuw. Het
werd dus een voor die eeuw zo typerende neo-stijl: elementen uit het
calvinisme, de gereformeerde scholastiek en de Nadere Reformatie, de
idealistische filosofie, Vermittlungstheologie en ethische theologie
van zijn eigen eeuw en al wat deze eeuw nog meer bood, werden tot een
nieuw geheel aaneengesmeed33. Men spreekt daarom van het neo-calvinisme, een naam die Kuyper niet afwees34. Centrum daarvan werd de Vrije
Universiteit, die in 1880 werd geopend. Nog voor de opening werd op
een conferentie van predikanten die hun steun aan de V.U. hadden toegezegd het voorstel gedaan
om door de uitgave van een Bibliotheek van Gereformeerde godgeleerden te voorzien in de schaarschte van litteratuur
waartoe een commissie werd benoemd35. In 1882 verscheen het eerste
deel van de Bibliotheca Reformata, door Kuyper bezorgd36. De eenmansactie was uitgegroeid tot een brede beweging die eigen instituties begon te krijgen.
Kuyper en het erfgoed van de Nadere Reformatie
Welke betekenis hebben de gereformeerde vromen die in hun conventikels
en 'gezelschappen' het erfgoed van de Nadere Reformatie, zoals zij dat
kenden uit de 'oude schrijvers', vasthielden, voor Kuypers ontwikkeling gehad en indirect ook voor de beweging die rond zijn persoon is
gegroeid? Wat heeft Kuyper van hen geleerd? Op het gebied van de leer
zal Kuyper weinig van hen hebben gehoord, dat nieuw voor hem was. Hij
had immers les gehad van Scholten, die zich voor zijn opvattingen op
de gereformeerde vaders beriep, overigens niet zonder hen te bekritiseren en corrigeren. Door de gereformeerde vromen is Kuyper tot een
hernieuwde kennismaking gekomen met wat hij in zijn studententijd al
had leren kennen, maar op een geheel andere manier, niet rationeel
zoals eerst, maar nu als bevindelijk doorleefde kennis. Wanneer Kuyper
daarover spreekt in verband met zijn ommekeer in Beesd, schrijft hij:
Het was mij soms of ik op de collegebanken mijn talentvóllen leermeester Scholten... hoorde leeraren, edoch met omgekeerde sympathie37.
Zo hebben zij Kuyper een wezenlijke stimulans gegeven tot de "studie
der ouden". Via Scholten en de gereformeerde vromen heeft het erfgoed
van de gereformeerde theologie uit de voorgaande eeuwen, waaronder dat
van de Nadere Reformatie, Kuyper bereikt. Hij op zijn beurt heeft, dat
erfgoed verwerkend, ontwikkelend en vernieuwend, vele gereformeerde
vromen in een herlevende gereformeerde stroming weten samen tfe binden
en hun via de Doleantie een eigen kerk gegeven38.
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Kuypers waardering voor de gereformeerde theologen van de 16e-18e
eeuw
In het vervolg zal geprobeerd worden vast te stellen in hoeverre de
genoemde erfenis bestaan heeft uit het erfgoed van de Nadere Reformatie. Uit de tijd na Calvijn en Bullinger, die tot Kuypers favoriete
theologen behoorden, kan men de theologen voor wie hij waardering had,
ruwweg in drie groepen ordenen39. De eerste groep bestaat uit vertegenwoordigers van de gereformeerde scholastiek van de tweede helft van
de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw, met name Zanchius, Junius, Maccovius en de auteurs van de Synopsis purioris theologiae, vooral Rivetus en Walaeus. Zij waren voor Kuyper de vertegenwoordigers van de zuivere gereformeerde theologie40. Dezen behoorden
echter niet tot de Nadere Reformatie, zoals wel het geval is met de
tweede en derde groep. Het hoofdkenmerk van de tweede groep theologen
is, dat zij een zwaar accent op de heiliging legden: zij waren puriteinen of hadden een puriteinse inslag, namelijk Taffin41, Perkins42,
Amesius43, W. Teellinck44, Bunyan45, Van Mast richt46, Owen47, Voetius
en Witsius48. Voetius was voor Kuyper de coryphae onder de gereformeerde theologen, die zoals hij het formuleerde
heeft uitgewerkt, wat Calvijn in grove trekken gaf, en de dogmatiek
verder gebracht.
"?
In deze figuur was verenigd wat Kuyper zelf ook wilde zijn en ook was:
mysticus, scholasticus en puritein49. Ook bij andere theologen van
deze groep is het mystieke of bevindelijke element duidelijk aanwezig,
bij voorbeeld bij Teellinck. Op het eerste gezicht kan het doen verbazen, dat Kuyper theologen die hoofdzakelijk en uitgesproken stichtelijke werken schreven, zelden noemt. De namen van bij voorbeeld Udemans, Koelman, Van Lodenstein, Schortinghuis, Saldenus, Tjaden en Verschuir noemt hij zelden of nooit. Daaruit moet men niet een depreciatie van de bevinding van de Nadere Reformatie afleiden. Of hij hen gelezen heeft, is mij onbekend. Zeker is dat hij weinig of geen reden
had hen te lezen en te noemen. Stichtelijke meditaties kon hij zelf
uitstekend schrijven. Voor zijn theologische standpunten kon hij zich
op hen niet of veel gemakkelijker op andere auteurs beroepen. Theologen waren pas echt interessant voor Kuyper, als zij in ieder geval ook
dogmatisch schreven of puriteins dachten, of -wat hem nog liever wasbeide deden. Van een geïsoleerde concentratie op het innerlijke, die
de band met het ethisch-praktische mist, wilde Kuyper niets weten. De
derde groep theologen bestaat uit de twee enige uit de achttiende
eeuw50, die naar Kuypers oordeel in het zuivere gereformeerde spoor
zijn gebleven, namelijk Comrie en Holtius. Hij vond in hen prijzenswaardig, dat zij in een tijd van theologisch verval geprobeerd hebben
de erfenis van de Reformatie te bewaren51.
In het voorafgaande is aan het licht gekomen hoe nauw Kuyper zich
heeft aangesloten bij de Nadere Reformatie. Kuyper wilde met de Nadere
Reformatie de gereformeerde traditie, die van de Reformatie, bewaren.
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In de Nadere Reformatie was het streven erop gericht de reformatorische traditie te verdiepen en te verbreden. Kuyper gaf aan het 'Nadere' een eigen invulling. Daaraan lagen twee motieven ten grondslag.
Het eerste was dat hij zich realiseerde dat zijn tijd niet op die van
de Reformatie direct volgde, maar door een grote kloof in ontwikkeling
daarvan gescheiden was. Het tweede was dat hij geen bewaring wenste in
een ten opzichte van de eigentijdse werkelijkheid steriel isolement.
Daarom mocht die bewaring niet geschieden in een verstarrende conservering. In repristinatie zag Kuyper geen heil52. De geschiedenis had
voor hem een normerende en sanctionerende functie, maar historisch
blijven wilde hij alleen in de weg van het proces53. Hij kende tweeërlei zorg. Zijn eerste was de mensen ertoe te brengen de draad van de
reformatorische traditie niet los te laten of die weer op te nemen.
Zijn tweede was de mensen ertoe te bewegen aan die draad voort te
spinnen, hen ervan te overtuigen dat die traditie alleen bewaard kon
worden door die te ontwikkelen en op de hoogte van de tijd te brengen:
Het Calvinisme is geen starre, onbeweeglijke macht, die reeds bij
Calvijns leven haar laatste consequentie ontdekt, haar volle afronding gevonden had. Integendeel, het is een beginsel dat eerst allengs zijn kracht openbaart, voor elke eeuw een eigen gedachte
heeft, in elk land een eigen vorm weet aan te nemen, en juist in
deze rustelooze gedaantewisseling zijn ontwikkelingsproces voortzet54.
Wanneer men de zaak zo -als Kuyper- beziet, komt men tot de conclusie
dat Kuyper juist door die andere invulling aan het 'Nadere' te geven,
aan de diepste intentie van de Nadere Reformatie recht heeft willen
doen.
De bewaring van de traditie van de Nadere Reformatie door de gereformeerden
Het zou, sprekend over de invloed die de Nadere Reformatie op de Doleantie heeft uitgeoefend, een scheef beeld geven, wanneer men alleen
een verbindingslijn trok via Kuypers neo-calvinistisch streven. Nadere
Reformatie en Doleantie zijn ook met elkaar verbonden door de bewaring
van de traditie van de Nadere Reformatie bij de gereformeerden die
door Kuyper geleid, in de kerk die uit de Doleantie voortgekomen is,
verenigd zijn. Hoewel het bij de huidige stand van het onderzoek niet
mogelijk is (precies) aan te geven in welke omvang die traditie in hun
kringen levend gehouden en van welke aard het bewaarde erfgoed was,
zijn er voldoende aanwijzingen voor dat die continuïteit er bestond.
Kuyper gaf de theologiestudenten van de V.U. de raad er voor te zorgen
dat zij, voordat zij de gemeente ingingen, bekend waren
met de meest bekende 'Practizijns' (Moralisten) en Dogmatici, zoals
Brakel, Smytegelt en Comrie, die in de gemeente zoo goed bekend
zijn55.
Ook heeft Kuyper gewaarschuwd tegen kritiekloze verering van "bekende
oude schrijvers", waarbij hij vooral denkt aan het genoemde drietal56.
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Het geestelijk leven
Tot het erfgoed dat bewaard werd, behoorde de waarde die gehecht werd
aan de innerlijke beleving van de inhoud van het geloof. Zoals we gezien hebben, was de bevinding die Kuyper aantrof bij de gereformeerden
een schakel in het proces waarin hij ertoe gekomen is zich te verdiepen in de gereformeerde theologie van de voorafgaande eeuwen. Hij
heeft in De Heraut zijn lezers wekelijks in de bevinding gevoed met
meditaties, die voor een groot deel naderhand ook nog eens in bundels
in grote oplagen zijn verspreid. Hoe groot de behoefte aan stichting
was, in het bijzonder ook aan de stichtelijke lectuur van de Nadere
Reformatie, blijkt daaruit dat De Heraut bovendien regelmatig stukken
opnam van en over schrijvers als Teellinck, Saldenus, Melchior Leydekker, Koelman, a Brakel, d'Outrein en Rutherford57. K. Fernhout, die
behoorde tot het kleine aantal predikanten die met de Doleantie meegingen, heeft in het herdenkingsjaar 1936, de bewering afwijzend dat
de Doleantie niets zou geweest zijn dan een kunstmatig door een
man opgezette actie,
erop gewezen dat de oproep voor de Doleantie te kiezen gehoor vond in
de kringen waar
getrouwe bediening des Woords, of anders de arbeid der 'Vereeniging
van vrienden der Waarheid', of ook het saamkomen tot onderlinge
stichting, de kennis der waarheid had gebracht of onderhouden, en
het geestelijk leven had gewekt of verdiept.
Hij concludeerde dat de Doleantie
haar geboorteschoot vond in het opnieuw tot actie gewekte geestelijke leven van een deel van Gods volk58.
Kuyper over de heiliging
Evenals de Nadere Reformatie hechtte Kuyper groot belang aan de heiliging van heel het leven. Hij bepleitte een puriteinse levensstijl,
waarbij hij benadrukte dat calvinisten en puriteinen daarover gelijk
denken59. Zelfs typeerde hij zijn eigen richting eens als
de Christelijk-puriteinsche ... wier bloeitijd saamvalt met het
glorietijdperk onzer Republiek60.
In 1882 hield hij zijn gehoor op een bijeenkomst te Leeuwarden voor:
We wenschen mannen te kweeken, die gestaald, die gehard zijn, en
die, als de Puriteinen van ouds, onverzettelijk en onverwrikbaar
pal staan61.
Van Kuypers puriteinse levensvisie getuigt dat hij, zich beroepend op
de theologen van gereformeerde scholastiek en Nadere Reformatie, voor
het vasten pleitte 62 , voor de zondagsheiliging ijverde63 en het tot
zonde verlokkende dansen, het tot "zedelijke verachtering" leidende
schouwburgbezoek en het kaarten en andere kansspelen afkeurde64. Hij
drong aan op zedelijk onderricht aan de hand van de wet in prediking
en catechisatie en wees op de noodzaak van een goed functionerende
tucht65. De volkskerk wees hij als een onheilige vermenging van kerk
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en wereld af66. Maar ook het leven buiten de kring van de kerk moest
gebracht worden onder het beslag van Gods Woord, onder het
Koningschap
van Christus. Gods soevereiniteit gaat over héél het leven67. Vanuit
die visie propageerde Kuyper de zendingsgedachte68. Qp maatschappelijk
terrein keerde hij zich tegen het verschijnsel van de doperse "mijdinghe'\ Op het politieke vlak bestreed hij die neiging onder de naam
"politicophobie". Kuypers kerkvisie met het onderscheid tussen de kerk
als instituut en de kerk als organisme en zijn leer van de particuliere genade en de gemene gratie zijn gericht op de (her)kerstening van
heel de samenleving69.
Willem van den Bergh
Een zelfde beeld zien wij bij andere voormannen van de Doleantie. Een
duidelijk voorbeeld is Willem van den Bergh. Hij las en waardeerde
Rutherford, Bunyan, Witsius, a Brakel, Smytegelt, Francken, Comrie,
wiens Het ABC des geloofs hij onder gemeenteleden verspreidde, Van der
Groe en -uit zijn eigen eeuw- Floor70. Vergelijking van dit rijtje namen met die van Kuypers favoriete schrijvers leert dat Van den Bergh
een andere inslag dan Kuyper had, minder intellectualistisch, veel bevindelijker. Hij had een sterk zondebesef en is als "een boetgezant"
getypeerd. Hij riep niet alleen tot het vasten op, maar bracht het ook
in praktijk71. Hij ijverde voor de zondagsheiliging en keurde het
kaartspel en loterijen af72. Hij zette zich in voor de reformatie van
het ouderlingenambt en het herstel van de tuchtoefening 73 . Hij speelde
in de laatste jaren voor zijn dood een belangrijke rol in de bezinning
op de zendingstaak van de kerk74. Ook keerde hij zich tegen onverschilligheid met betrekking tot de politiek75.
Doleantie en Nadere Reformatie
In hoeverre het streven van Kuyper, Van den Bergh en anderen in de uit
de Doleantie voortgekomen kerk als ideaal is overgenomen en in praktijk is gebracht, is een verhaal apart. Enkele punten, voor ons onderwerp van belang, worden genoemd. De bewaring van de gereformeerde geloofstraditie heeft men in de kerk veilig willen stellen door de juridische binding aan de Drie Formulieren van Eenigheid76. In de persoonlijke sfeer moet de Doleantie-beweging op het godsdienstig leven begunstigend hebben gewerkt77. Grote nadruk werd in de Doleantie gelegd
op de betekenis van het Koningschap van Christus78. De zending heeft
men als een belangrijke kerkelijke taak gezien en zich daarvoor ingezet79. Men hechtte grote waarde aan de kerkelijke tucht en aan de zondagsheiliging 80 . Ook heeft zich een typisch gereformeerde moraal en
een eigen levenspatroon ontwikkeld 81 . De Doleantie als kerkelijk-godsdienstige beweging had een uitstralingseffect in allerlei activiteiten
op sociaal en politiek terrein. De herlevende gereformeerde stroming
die in de kerk tot de Doleantie heeft geleid, kreeg handen en voeten
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in tal van verenigingen en instituties. Die verschaften de gereformeerden van de Doleantie een eigen, volwaardige plaats in de samenleving en maakten het hun, daarin levend, mogelijk hun traditie en cultuur te bewaren en over te dragen aan het nageslacht. Maar gemeten
naar de doelstelling van de (her)kerstening van heel de samenleving
waren de resultaten van de gepleegde inspanningen uiterst pover82. In
dit opzicht is de Doleantie geen andere weg gegaan dan de Nadere Reformatie, wier theocratisch streven "op een échec uitgelopen" is83. Op
kerkelijk terrein reikte de Doleantie verder dan de Nadere Reformatie,
ook al haalde zij haar doelstelling niet. Moest men in de Nadere Reformatie genoegen nemen met de uitwijkplaats van het conventikel -de
tijdsomstandigheden hebben geen andere oplossing, die van de vrije
kerk, toegelaten-, de Doleantie slaagde erin althans een aanzienlijk
deel van hen die leefden uit of teerden op de erfenis van het gereformeerde verleden een eigen kerkelijk huis te geven84. Evenwel, hoe waar
het ook mag zijn dat de Doleantie als negentiende-eeuwse beweging anders verlopen is dan de Nadere Reformatie tevoren, in de intentie van
haar streven stond zij daarmee op één lijn, al kon de beweging van de
Doleantie niet zo optimistisch zijn dat aan de reformatie die zij
beoogde en bewerkstelligde, het woord 'nadere' kon worden gekoppeld.
Onder de indruk van het verval in de overtuiging levend, dat het glorierijke gereformeerde leven, zoals dat naar men geloofde in de zestiende en zeventiende eeuw bestaan had85, hersteld moest worden, zij
het in negentiende-eeuwse vorm, streefde zij een primair op herstel
gerichte reformatie na. Doordat men gedreven werd door dit ideaal en
er nog levend erfgoed van de Nadere Reformatie was, waarbij men kon
aanknopen, werd de Nadere Reformatie een inspirerende en richtingwijzende factor in het herlevingsproces waaruit de Doleantie geboren is.
Deze historische verbondenheid van de Doleantie-beweging met de Nadere
Reformatie moet ons echter er niet toe verleiden, uitgaande van de Nadere Reformatie als beheersend vertrekpunt in de beoordeling, de Doleantie-beweging te bestempelen als een negentiende-eeuwse uitloper
van de Nadere Reformatie. Beter is het Nadere Reformatie en Doleantie
onder erkenning van wat de tweede met de eerste verbonden heeft, te
zien als twee van de vele pogingen die de eeuwen door steeds opnieuw
ondernomen zijn om de kerk haar taak en bestemming te doen vinden door
haar te reformeren.
C.H.W. van den Berg
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NOTEN
*

Lezing, gehouden op de door de Stichting Studie der Nadere Reformatie op
12 oct. 1985 belegde themadag over "De invloed van de Nadere Reformatie in
de negentiende eeuw", hier en daar uitgewerkt en van aantekeningen voorzien voor publikatie in dit blad.
Wanneer men verwijzingen naar de werken van Kuyper naslaat, dient men er
rekening mee te houden dat van vele werken verscheidene drukken bestaan,
waarvan de paginering niet altijd parallel loopt.
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