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C. C. VAN DE GRAFT. 

Dr. A. KUYPERS UTRECHTSCHE JAREN. 
(Voortzetting en slot van bladz. 96). 

De kwestie der kerkvisitatie noemde hij hier niet. En toch 
ging het daarbij om dat beginsel zelf tot erkenning te brengen. 
Het was een krachtige poging daartoe, waaraan een 114-tal 
gemeenteleden hunne goedkeuring hechtten, waarover zij hunne 
verheuging uitspraken, waarvoor zij hunne hulp bij den komenden 
strijd aanboden, — een poging, waarbij Dr. Kuyper de leiding 
had, en die door de uitgaaf van zijn geschrift: „Kerkvisitatie 
te Utrecht in 1868", schitterend toegelicht en verdedigd werd. 
Zij is ten slotte niet geslaagd. De uitgesproken verwachting, 
„dat de Utrechtsche kerkeraad het uitgangspunt zal zijn tot 
herstel der kerk en de handhaving der Gerifformeerde leer", 
werd beschaamd! „De bedeesde, consequentieschuwe menigte 
isoleert mij, schuwt mij en laat mij alleen staan", zoo klaagde 
hij aan Groen van Prinsterer (brief van 29 September 1868), — 
Heel wat pennen heeft deze zaak in beweging gebracht. Van 
meer dan ééne zijde werd de vrees geuit, dat hij uit zijn ambt 
ontzet zou worden. De beantwoording van een deel der vragen 
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(de administratieve en statistieke), waarmede de kerkeraad 
feitelijk toegaf, heeft hem daarvoor behoed. 

Wat het stemrecht betreft, schreef hij (Januari 1869) nogmaals 
een woord: ,,De werking van Art . 23", principieel en waar
schuwend, om dit artikel, waarvan hij de aanvaarding als tijde
lijke noodmaatregel bepleit maar als blijvende maatregel ondeug
delijk verklaard had, niet als blijvend te beschouwen en te ge
bruiken, en daardoor de souvereiniteit van het goddelijk gezag 
in de kerk uit te ruilen tegen de volkssouvereiniteit. 

Bij Kon. Besluit van 9 Februari 1866 werd bepaald, dat het 
beheer der kerkelijke goederen op 1 April 1869 geheel vrij zou 
komen aan de kerkelijke gemeenten. Een Algemeen Collegie 
van Toezigt werd voor dat tusschen-tijdperk ingesteld. Op laatst
genoemden datum zouden alle reglementen, bepalingen, instan
ties enz. vervallen zijn. Ook die commissie zou haar leven op 
dien dag eindigen. Op een min-juiste wijze trachtte die Alge-
meene Commissie van Toezicht dat beheer ook na dien datum 
onder een centraal toezicht te plaatsen, door een door haar 
opgesteld „Ontwerp-besluit ter voorloopige organisatie van de 
Nederlandsch Hervormde kerk, ten aanzien van het beheer der 
kerkelijke goederen en fondsen en van het toezicht daarop" aan 
de verschillende kerkelijke instanties toe te zenden, en dat een 
tweetal maanden daarna te doen volgen door een: Besluit enz., 
beiden geheel in den kerkdijken wettelijken vorm, aldus den 
schijn wekkende, dat men zich aan dat toezicht op het kerkelijke-
goederen-beheer niet zou kunnen onttrekken. Tegen de wijze 
waarop het voorstel gedaan werd en tegen het voorstel zelf 
schreef Dr. Kuyper: „De kerkelijke goederen" (Januari 1869), 
geplaatst in het Bijblad der „Vereeniging: Christelijke Stemmen". 

Maar buiten deze poging tot algemeene voorlichting beijverde 
hij zich om voor de Utrechtsche gemeente dit laatste bolwerk 
van gemeentelijke zelfstandigheid te verdedigen, daarin krachtig 
bijgestaan door B. J. L. baron de Geer van Jutphaas en gesteund 
door de heeren E. H. Kol en R. van Meerlant. 

De beheerskwestie ging niet slechts den kerkeraad en kerk
voogden, maar geheel de gemeente aan, dus ook elk lid in het 
bijzonder. Want de gemeente moest zich uitspreken hoe zij 
haar eigendommen beheerd wenschte te zien. Maar hoe weini
gen hadden begrip van de zaak waarom het nu zou gaan en 
van de belangen, die op het spel stonden! En het is wel merk
waardig te vernemen, op welke wijze Dr. Kuyper de gemeente
leden wenschte voor te lichten. De kerkeraadsnotulen van 
18 December 1868 vermelden, hoe hij wilde, dat de praeses aan 
de vergadering de vraag zou voorleggen ,,of deze zich kan ver
eenigen met het denkbeeld van meetings te houden, als een 
geschikt middel ter inlichting en opheldering dezer voor de ge-
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meente zoo belangrijke zaak, en eveneens wil hij, dat de ver
gadering zich ui tspreke over het wenschelijke van openbare 
voordragten". 

Hoewel de vergadering zich toen „in bevestigenden zin" uit
sprak, werd 18 Januar i 1869 de vraag, of de kerkeraad als zoo
danig in deze zaak nog iets zou hebben te doen, ternauwernood 
bevestigend beantwoord (met 18 tegen 13 sternen), en het door 
Dr. Kuyper voorgestelde besluit: Ie. een schrijven tot de ge
meente te richten, waarin verwerping van het Reglement als 
wenschelijk wordt betoogd, 2e. in de lokalen der Diakonie-
scholen kort voor den dag der stemming een voordracht te doen 
houden tot inlichting van het min-ontwikkeld deel der ge
meente, 4e. een commissie te benoemen tot uitvoering van het 
besluit en 5e. vier leden te benoemen, om de onder 2 bedoelde 
voordrachten te houden, werd met 19 tegen 12 stemmen aan
genomen. Het onder 3 voorgestelde: pogingen aan te wenden 
tot het samenroepen eener „meeting", had hij ingetrokken. Het 
Utrechtsch Dagblad van Zaterdag 30 Januari bevat te het be
richt: „Gister avond werden door prof. de Geer, ds. Kuyper, de 
heeren Kol en v. Meerlant in de drie diakoniescholen alhier 
voor een talrijk publiek de punten nader uiteengezet, omtrent 
het beheer der kerkelijke goederen. . . . Deze uiteenzetting der 
zaak kan niet anders dan zijne nuttige zijde hebben, om reden 
vele leden geen goed begrip en enkele onjuiste voorstellingen 
van deze zaak hadden". 

De hiermede vroeger door Dr. Beets aan Dr. Kuyper gegeven 
raad: „to create an opinion", was opgevolgd. En de uitslag? 
Van de 1532 uitgebrachte stemmen waren 1463 tegen de voor
gestelde nieuwe regeling, 39 stemmen waren van onwaarde, 
slechts 30 stemmen waren vóór de regeling uitgebracht! 

Na dezen voor Dr. Kuyper zoo verbindenden afloop werd de 
zaak ook landelijk verder gebracht. Hierbij was Prof, B. J. L. 
baron de Geer zijn onafscheidelijke medewerker, waarschijnlijker 
ook nog zijn leermeester. Op 7 Juli 1869 werd door den Kerke-
radenbond een vergadering samengeroepen ter bespreking van 
het beheer der kerkelijke goederen, waar opkomst en geest der 
saamgeroepenen boven verwachting waren, en welker afloop tot 
groote tevredenheid stemde. Een Uitvoerende Commissie werd 
benoemd, waarin de vergadering buiten de gestelde voordracht 
ook nog Groen van Prinsterer en Kuyper benoemde. Dr. Kuyper 
werd voorzitter en bleef als zoodanig zijn invloed in deze zaak 
uitoefenen. 

Groote beroering door het geheele land bracht reeds eerder 
het besluit van de Synode van 17 Juli 1868, waarbij zij het in de 
gegeven omstandigheden noodig verklaarde, „dat de Doops-
bediening voortaan met de vereischte eenparigheid naar de ge-
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bruikelijke formule geschiedt", en zich onthield van het doen 
van een „uitspraak over de wettigheid of onwettigheid des doops, 
die met afwijking van bestaande gebruiken geschied zou zijn". 
Deze verklaring gaf zij naar aanleiding van bij haar ingekomen 
adressen, die van haar „handhaving van de gebruikelijke Doops-
formule" verlangden. 

Het was Dr. P. J. Vermeulen, die bij schrijven van 3 September 
d.a.v. deze zaak bij den kerkeraad aanhangig maakte en voor
stelde daarover met andere kerkeraden in overleg te treden. Een 
commissie van 5 leden werd benoemd, waaronder Dr. Kuyper, 
die het voorzitterschap waarnam. Uit de besprekingen dier 
commissie blijkt, dat bij de beraming van te nemen maatregelen 
voortdurend gedacht werd aan kerkherstel. Den voorzitter stond 
reeds ,,een verbond tot kerkherstel" voor oogen. In een brief aan 
Groen van Pr. (d.d. 12 October) ontvouwde hij het plan en 
vroeg diens advies. Deze antwoordde (16 October) ingenomen 
te zijn met het „schema dezer kerkelijke Unie van Utrecht". 
Na breedvoerige besprekingen in meer dan één kerkeraads
vergadering kwam het tot het zenden van een schrijven aan alle 
kerkeraden, waarin een aantal vragen inzake den doop werden 
gesteld met verzoek om beantwoording. 

De bij den kerkeraad ingekomen antwoorden werden in bewa
ring gegeven aan genoemde commissie, die 8 Maart 1869 rapport 
uitbracht. De commissie werd herbenoemd om uitvoering te geven 
aan de door den kerkeraad uit haar rapport aanvaarde punten. 
Zoo kwam op 28 April 1869 de reeds genoemde Kerkeraden-
bond tot stand. „Als eerste, zeer verblijdende vrucht van den 
Kerkeradenbond" werd beschouwd de „Vereeniging der vrij-
beheerende Gemeenten, onlangs te Utrecht opgericht", zoo 
meldde het Moderamen van den bond in een rondschrijven van 
20 April 1870. Daarin werd tevens aandacht gevraagd voor de 
benoeming van leden voor het Classicaal Bestuur en ook ver
zocht invloed te oefenen op het aannemen van door de Synode 
van 1869 ingediende voorstellen over de Doopsformule en de 
aanstelling van onderwijzers. 

Natuurlijk kunnen meerdere werkzaamheden van Dr. Kuyper 
als lid van den kerkeraad, of daaruit voortvloeiende, vermeld 
worden. Zoo b.v. de samenstelling van een „Concept-reglement 
op de bediening van den H. Doop in de Ned. Herv. Gemeente 
te Utrecht", dat echter evenmin als een rapport inzake de aan
neming van lidmaten door den kerkeraad aanvaard werd. Maar 
het wordt tijd om op nog enkele andere zijner werkzaamheden 
de aandacht te vestigen. 

Allereerst zij dan vermeld de oprichting van de Marnix-
vereeniging. Het denkbeeld van de oprichting van een vereeni
ging, die zich ten doel stelde „documenten over onzen kerke-
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lijken toestand over de periode 1530—1580", in binnen- en 
buitenlandsche archieven berustende, uit te geven, kwam bij 
hem op toen hij nog in Beesd stond, Op 6 April 1867 schreef hij 
daarover het eerst aan Groen van Pr. Begin 1868 kreeg 
dat denkbeeld een begin van uitvoering. In Maart kwam de 
vereeniging tot stand en in November maakte een door Dr. 
Kuyper opgesteld „Programma der „Marnix-Vereeniging" aan 
alle belangstellenden in Nederland haar bestaan bekend en 
verzocht zij medewerking en ondersteuning. De uitgaven van 
de werken dezer vereeniging zagen allen het licht na Dr. 
Kuypers vertrek naar Amsterdam. Maar de bewerking van het 
eerste deel: „De kerkeraadsprotocollen der Hollandsche Ge
meente te Londen, 1569—1571", reeds in den zomer van 1867 
aangevangen, heeft hij zeker te Utrecht voortgezet en beëindigd. 

In 1869 trad Dr. Kuyper voor het eerst op als spreker 
voor vergaderingen: 25 Januari sprak hij op verzoek van het 
Hoofdbestuur van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs (in de Hersteld Evangelisch-Luthersche kerk) 
over „De „Nuts"-beweging", waartoe een onder dagteekening 
van 5 November 1868 door het Hoofdbestuur der Maatschappij 
tot nut van 't Algemeen aan hare departementen verzonden 
schrijven aanleiding gaf. Het daar gespronkene werd in den 
breede uitgewerkt en vond een plaats in het Bijblad van De 
Vereeniging: „Christelijke stemmen" van 1869. Ook werd het 
afzonderlijk uitgegeven. 

Daartoe aangezocht door de Jongelingsvereeniging tot be
vordering van Christelijk leven, t rad hij 22 April weder te Am
sterdam op (in Odéon) en sprak hij over: „Eenvormigheid, de 
vloek van het moderne leven". Deze rede, werd kort daarna 
door den druk algemeener bekend gemaakt. Zij zou ook in en 
voor dezen tijd geschreven kunnen zijn. 

Kort daarna, 18 Mei, trad hij weer op voor de „Vereeniging 
van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs", aan den vooravond 
van de Jaarvergadering dier vereeniging. Het was in den Dom, 
dat hij zijn rede: Het beroep op het volksgeweten" uitsprak. 
De Tweede Kamerverkiezingen waren op handen, en het onder
wijs was de laatste jaren „een voorwerp van aanhoudende zorg" 
voor de regeering geweest. — Maar dezen avond was nog in 
een ander opzicht belangrijk: Mr. Groen van Prinsterer en Dr. 
Kuyper, die reeds menigen brief gewisseld hadden, stonden 
toen voor het eerst tegenover elkander: het was hun eerste 
persoonlijke ontmoeting. Wel had Dr. Kuyper Groen in 1854 of 
1855 eens gezien, „van de tr ibune" af. Nu zagen zij elkander 
van aangezicht tot aangezicht. Dit eerste oogenblik op dezen 
avond is Dr. Kuyper altijd in levendige herinnering gebleven. 

Omstreeks dezen tijd stelde Dr. Kuyper pogingen in het werk 
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om studenten uit alle faculteiten bijeen te brengen om hun be
langstelling te t rekken voor de zaak van het onderwijs, — hij 
wilde ze vereenigen tot een hulpdepartement van de boven
genoemde vereeniging. Zijn pogen had in zooverre succes, dat 
de studenten-club begin Juli tot stand kwam. Gedurende twee 
jaren zou zij bekend staan onder den naam „Philistoria" en 
zich bezighouden met het „onderzoek naar de beginselen der 
Christelijk Historische richting". De eerste vergadering werd 
gehouden op 30 October. Prof. De Geer en Dr. Kuyper zouden, 
volgens afspraak om beurte optreden. De club maakte grooten 
opgang, maar heeft geen langdurig bestaan gehad, Meldt de 
Studenten-almanak voor 1871 (bl. 103): ,,Het gezelschap bloeit 
nog onder de uitnemende leiding van Prof. De Geer hoewel het 
ver t rek van den naar Amsterdam beroepenen, bekenden predi
kant Dr. A. Kuyper, door de leden zeer wordt betreurd", de 
volgende deelt slechts mede (bl. 101): ,,Prof. De Geer belast 
zich nog steeds met de leiding van Philistoria". En daarmede 
houden alle berichten van die zijde op. 

Melding maakte ik reeds van de kritiek van Dr. J ,J. van 
Toorenenbergen in diens referaat op de Predikanten-vergade
ring van 1868. Daartegen verweerde hij zich en bovendien be
streed hiï de in dat referaat gegeven theorieën. De toen ge
geven belofte, om de naar zijne meening juiste opvatting over 
ontstaan, bewaring en handhaving der kerkelijke formulieren 
in de volgende vergadering uiteen te zetten en met bewijzen 
te staven, kon Dr. Kuyper, door de late verschijning in druk van 
het bestreden referaat eerst in 1870 inlossen. Het toen ge
houden referaat is niet afzonderlijk uitgegeven, maar verscheen 
eerst in 1879 in „Revisie der revisie-legende" (bl. 56—68). 

De schoolkwestie bracht Dr. Kuyper nader tot de practische 
politiek. Wel was hij als lid tot de op 15 Januari 1868 opgerichte 
Anti-Revolutionaire kiesvereeniging toegetreden. En mogelijk 
heeft hij op 6 Juli 1869, na den verontmoedigenden uitslag der 
verkiezingen in Juni, het plan tot ontbinding dier kiesvereeniging 
(en dan met succes) bestreden. Maar in October d.a.v. trad hij 
meer daadwerkelijk op door het schrijven van wekelijksche arti
kelen over de politiek in de Heraut, Hij hield dit vol tot Februari 
1870. Sindsdien bleef hij op ongeregelde tijden artikelen voor 
dat blad schrijven. — Ook werd hij betrokken eerst in de plannen 
tot uitgaaf eener courant, na de mislukking daarvan in allerlei 
plannen tot verbetering der christelijke pers. Maar toen hij naar 
Amsterdam vertrok, was er te dezer zake nog niets bereikt. — 
Het optreden in de politieke arena aan de zijde van Groen van 
Prinsterer is hem door Ds. D. Chantepie de la Saussaye ernstig 
verweten. „Als gij niet waart opgetreden, zouden wij de partij 
van Groen in onze macht hebben gehad, maar door U richt ze 
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zich weer op; gij bezielt ze met nieuw leven." (Revisie der 
revisie-legende, Publyck epistel, bl. 28). 

Op 12 Februari 1870 werd Dr, Kuyper naar Amsterdam be
roepen; 6 Maart nam hij die beroeping aan. Gedurende zijn 
verblijf te Utrecht had hij meermalen geklaagd over weinig of 
geen medewerking. Dr, Bronsveld schreef later (1918) in Sou
venirs (bl. 173): „In de schaduw van den hoogen, ouden Dom 
wilde een nieuw licht kennelijk niet helder branden . , , Tijdens 
zijn verblijf te Utrecht had Dr. Kuyper de begeerte gewekt bij 
velen, om in verzet te komen tegen de Synode, maar de con
servatieve geest, hier heerschend, hield er van terug, te komen 
tot een daad, die scheuring tengevolge moest hebben". Voegt 
men daarbij, dat Dr. Kuyper 9 Juli 1869 reeds schreef aan 
Groen; ,,In Amsterdam gist een ontevredenheid, die tot stich
ting eener vrije kerk kon overslaan", dan kan men begrijpen, 
dat hij, op de vraag of hij het beroep naar Amsterdam niet kon 
afwijzen, ook antwoordde: „dat van Amsterdam en niet van 
Utrecht de reformatie der kerk . . . alleen kon uitgaan". (Her
inneringen van de Oude Garde, bl. 98). 

Den 3 1 e n Juli 1870 hield hij des avonds in den Dom zijn af-
scheidspredikatie, waarvoor hij als tekst gekozen had Openb. 
3 : 11b: „Houdt, dat gij hebt", — kort daarop uitgegeven onder 
den titel „Calvinisme en Orthodoxie". 

Zou hem bij de keuze van dit woord ter zijde gestaan hebben 
de herinnering uit 1868? Hoe hij met buitengewone vriendelijk
heid was ontvangen in den leidenden kring der Predikanten-
vereeniging, — ethisch èn irenisch, doch alleen maar naar den 
modernen kant, niet naar den kant der Gereformeerden, der 
ultra's (enz.). Die vonden daar veroordeeling. Hoe hij gewaar
schuwd werd voor die „nachtschool" op zulk een broederlijken 
toon, dat aarzeling hem aangegrepen had, of hij die eenvoudige 
geloovige kringen in Beesd wel juist beoordeeld had, of hij zijn 
oordeel te hunnen opzichte niet moest herzien. — Hoe hij in 
grooten twijfel verkeerd had en geneigd was geweest, „om de 
laatste keuze te doen en af te glijden op den wonderlijk betoove-
renden stroom van Baade's theosophische golven. . . . "? (Publyck 
epistel, bl. 28). 

Die laatste keuze heeft hij niet gedaan. Aarzeling en twijfel 
werden overwonnen: hij hield, dat hij had! 

„Twee gelukkige levensjaren" noemde Dr. Kuyper later den 
hier doorgebrachten tijd. Want: „Wat het is broeders en zusters 
van geestelijke maagschap te hebben, ik heb het te Utrecht eerst 
ten volle geleerd". (Calvinisme en Orthodoxie, bl. 25). 

Nadruk verboden. G. v. K. Pz. 
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