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SAMENVATTING 
 
Het thema van de studie behelst het hofpredikerschap in de negentiende eeuw. De vraag naar de 

ontwikkeling daarvan staat centraal. Welke veranderingen heeft het hofpredikerschap ondergaan en 

waardoor zijn die tot stand gekomen? In de historiografie is het onderwerp religie aan het hof de 
laatste jaren meer onder de aandacht gekomen. In recente onderzoeken komt het hofpredikerschap ook 

aan de orde, maar de periode van onderzoek is meestal de vroegmoderne tijd. In de Nederlandse 

historiografie zijn incidentele publicaties over hofpredikers verschenen, maar er is nog geen onderzoek 

verricht naar het hofpredikerschap ten tijde van de negentiende eeuw, toen Nederland een monarchie 
was geworden. De hofprediker als formeel benoemde hoveling in dienst van de koningen Willem I, 

Willem II en Willem III wordt benaderd vanuit diverse invalshoeken: die van het hof, de kerk, de 

perceptie van de hovelingen, het privéleven van de hofpredikers en van de letterkunde.  
 

Twee eeuwen van traditie zijn aan de negentiende eeuw, die de kern van het onderzoek vormt, 

voorafgegaan. Van 1590-1747 was er een ‘Oranjehof’ in Den Haag en parallel daaraan een 
‘Nassauhof’ in Leeuwarden. Aan het Haagse hof waren Waalse gereformeerde predikanten present. 

Sommigen hadden een formele benoeming als hofprediker zoals Johannes Wtenbogaert (1557-1644) – 

die een belangrijke rol speelde in het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten – en 

anderen, zoals André Rivet (1596-1650), werden speciaal aangetrokken voor de opvoeding van de 
jonge Oranjetelgen. De Engelse Stuartprinsessen hadden hun eigen anglicaanse hofpredikers en -kapel. 

  In Leeuwarden stond het hofleven op een lager plan, maar de godsdienst had er een niet 

minder belangrijke plaats. Veel gereformeerde heren, zoals de Groninger hoogleraar Ubbo Emmius 
(1547-1625) en de Leeuwarder predikant Gellius Boëtius (?-1672) frequenteerden het hof, maar 

hoogstwaarschijnlijk hadden zij geen formele benoeming. Opmerkelijk is dat diverse hofpredikers – 

Frederik van Leenhof (1647-1712), Herman Alexander Röell (1653-1718) en David Flud van Giffen 
(1653-1701) – een coccejaanse overtuiging hadden. Met de komst van prinses Maria-Louise (1688-

1765) aan het hof kwam er invloed van piëtistische theologen. 

  In 1747 deden de Staten een beroep op de Friese stadhouder Willem Karel Hendrik Friso 

(1711-1751): hij werd erfstadhouder van de stadhouderloze gewesten en verkreeg alle posten van zijn 
Hollandse familieleden. De prins vestigde zich als prins Willem IV met zijn echtgenote, prinses Anna 

van Hannover (1709-1759), in Den Haag. Hun hofprediker, Samuel de la Douespe (1703-1751), 

verhuisde met een groot deel van het hof met hen mee. Prinses Anna had haar eigen kapelaans, zij 
waren gelieerd aan de Engels-Episcopale St. Mary’s Church van Rotterdam.  

  Kort na het overlijden van de prins in 1751 overleed hofprediker De la Douespe en nam Jean 

Royer (1705-1783) zijn plaats in. Deze hofprediker stond ‘gouvernante Anna’ bij en catechiseerde 

prinses Carolina (1743-1787) en prins Willem V (1748-1806). Royer werd voor prins Willem V een 
vertrouwenspersoon in diverse opzichten. Hij was een fervent boekenverzamelaar, tot op heden is zijn 

naam bij bibliofielen bekend. Na Royers verscheiden werden twee hofpredikers benoemd: Samuel 

Eschauzier (1741-1794) en Jean Isaac Guicherit (1737-1796), een schoonzoon van hofprediker De la 
Douespe. Guicherit had nauwe banden met de Oranjes en deelde in de patriottentijd in de smaad die ze 

te verduren kregen. Hij reisde gedurende de eerste ballingschap mee naar Het Loo en Het Valkhof, 

catechiseerde prinses Louise (1770-1819) en de prinsen Willem Frederik (1772-1843) en Frederik 
(1774-1799) en onderhield gedurende de tweede ballingschap van de Oranjes in Engeland nog contact 

met Louise. 

  Willem Frederik en zijn gezin waren in ballingschap nauw betrokken bij de Pruisische 

schoonfamilie en haar hofpredikers. Zij hadden te maken met de hofpredikers Sack, die op 
verschillende Oranjes grote invloed uitgeoefend hebben. Prins Willem Frederik kwam uiteindelijk 

terecht in het prinsbisdom Fulda, dat zijn vader als compensatie voor de verloren ambten en domeinen 

in de Republiek had gekregen. Hij regeerde het als landspatriarch, stichtte er een protestantse kerk die 
tolerant en verdraagzaam was en had daarbij zelf het opperbestuur. Later beschouwde hij deze periode 

als een goede leerschool. Na de nederlaag van Napoleon keerde het tij; via Engeland kon prins Willem 

Frederik terugkeren naar Nederland en in november 1813 werd hij Soevereine Vorst. Zijn vrouw en 



 

 

kinderen Willem, Frederik en Marianne, zijn moeder en zuster Louise (beiden weduwe geworden) 

volgden hem. 

 
De Republiek had intussen veel veranderingen ondergaan: onder Bataafs en Frans bewind was ze 

getransformeerd tot een eenheidsstaat en zelfs enige tijd een koninkrijk geweest. Onder Bataafs 

bewind was in 1798 een nieuwe vorm voor de Bataafse republiek gereedgekomen: er ontstond naar 
Frans model een ondeelbare Bataafse republiek met een Eerste en Tweede Kamer als wetgevend 

lichaam. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) werd ambassadeur van de Bataafse Republiek in 

Frankrijk. De Franse invloed was groot en de dreiging groeide: Napoleon nam in 1799 de 

alleenheerschappij op zich en wenste voor de Bataafse republiek een grondwet die minder 
democratisch van karakter was. Het bewind was niet in staat voldoende afstand tot Napoleon te 

realiseren. Napoleon kroonde zich in 1804 tot keizer en in 1805 nam hij het besluit tot een autoritair 

bewind; de Republiek werd geleid worden door één persoon: raadpensionaris Schimmelpenninck, 
‘president’ van de republiek. Hij vestigde zich in Huis ten Bosch, hield er een hofleven op na en kreeg 

meer op orde dan in de vorige jaren gelukt was. Desondanks kwam het Bataafs bewind in 1806 aan 

een einde en werd Lodewijk Napoleon (1778-1846) koning van Holland. Met zijn luisterrijke hofleven 
maakte hij indruk. De rooms-katholieke vorst had diverse hofgeestelijken in dienst, die hoge rangen 

hadden. 

  Koning Lodewijk bemoeide zich intensief met de ‘Directie’ van de kerken. J.D. Janssen 

(1775-1848), die voorheen al onder Schimmelpenninck commies was bij het comité van nationale 
opvoeding waaronder ook de eredienst ressorteerde, werd er de chef van. De kerkelijke reorganisatie 

stokte echter tijdens het keizerlijke bewind. In 1810 werd het land ingelijfd bij het Franse keizerrijk. 

De keizer streefde kerkelijke unificatie in zijn gehele rijk na, waardoor de kerk in haar vrijheid, 
beginselen en organisatie werd bedreigd.  

 Na de nederlaag van Napoleon brak er een periode van herstel en vernieuwing aan, de jaren 

1813-1815. Prins Willem Frederik legde op 30 maart 1814 de eed op de Grondwet af in de Nieuwe 

Kerk te Amsterdam. De Soevereine Vorst bemoeide zich intensief met de regeling van de 
godsdiensten, hij zette de kerkpolitiek van Lodewijk Napoleon voort en steunde op dezelfde 

ambtenaar: J.D. Janssen. De voorheen bevoorrechte Hervormde Kerk kreeg nu een positie als alle 

andere kerken. Intussen werd op het Congres van Wenen (1814-1815) een aantal besluiten genomen 
om het machtsevenwicht in Europa te herstellen: de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden moesten 

één koninkrijk worden onder koning Willem I. Hiermee werd een stevige bufferstaat gecreëerd om 

Frankrijk buiten de deur te houden. Beide delen van het rijk moesten omgevormd worden tot een 
‘union intime et complète’. De koning deed zijn intrede in Brussel op 21 september 1815. Hij streefde 

naar een krachtige, welvarende eenheidsstaat en de vorming van één natie waarover hij als landsvader 

zou regeren. Ter wille van de natievorming bemoeide de koning zich ook ingrijpend met de kerken. 

  Grondwettelijk was vastgelegd dat het hof beurtelings in Den Haag en Brussel diende te 
verkeren. In beide plaatsen werd dus een hofhouding geïnstalleerd. De hoven vertoonden één 

opvallend verschil: in Brussel zag de koning af van hofpredikers. Wel werd er een Hervormde Kerk 

opgericht, omdat de al bestaande protestantse Eglise du Musée te klein was voor de koninklijke 
familie, de hovelingen, alle ambtenaren en hun gezinnen. Voor de nieuwe Augustijnerkerk werden 

twee predikanten benoemd, Hermannus Pauw (1770-1856) en Dirk Rijke (1789-1830). De kerkenraad 

bestond voor een belangrijk deel uit aan het hof verbonden personen. Pauw en Rijke zagen de Oranjes 
vaak onder hun gehoor. 

  In Den Haag benoemde koning Willem I Jacques George Chantepie de la Saussaye (1739-

1817) tot zijn hofprediker. Daarmee zette hij een traditie van twee eeuwen voort. De la Saussaye 

kwam uit een oud hugenotengeslacht en was voorheen predikant in Londen en Rotterdam geweest. Bij 
zijn benoeming tot hofprediker was hij emerituspredikant van de Waalse kerk van Den Haag. Hij 

stond bekend om zijn goede preken. Deze hofprediker reisde in 1816 naar Sint Petersburg om het 

huwelijk van prins Willem II en grootvorstin Anna Paulowna van Rusland (1795-1865) te bevestigen. 
Dat was zijn enige wapenfeit als hofprediker. Belangrijke predikanten uit zijn nageslacht onderhielden 

tot ver in de twintigste eeuw contacten met de koninklijke familie.  

  De la Saussaye overleed in 1817 en werd opgevolgd door de Waalse predikant Daniël Delprat 

(1758-1841), evenals zijn voorganger van hugenotenafkomst. Delprat was predikant in Zutphen en 
Utrecht geweest voor hij in 1791 naar Den Haag kwam. Minister Van der Goes van Buitenlandse 



 

 

Zaken (1751-1826) schakelde hem in 1798 in bij zijn departement; later kreeg hij vertaal- en 

redactiewerk van geheime stukken opgedragen, waarvoor hij officieel benoemd werd. Delprat werkte 

ook voor koning Lodewijk Napoleon en na de omwenteling werd hij Geheim Secretaris van de 
Soevereine Vorst. Tot zijn dood toe bleef Delprat hofprediker en Geheim Secretaris. Ook hield hij zich 

met kerkpolitiek bezig: hij maakte deel uit van de consulerende commissie om te komen tot het 

Algemeen Reglement van 1816.  
  Delprat werd de godsdienstige opvoeding van prinses Marianne en de zonen van Willem II 

opgedragen. Daardoor verkeerde hij veel bij Willem I en Willem II in huiselijke kring. De plechtige 

geloofsbelijdenis waarmee het onderwijs afgerond werd, bezorgde de hofprediker veel werk maar ook 

veel genoegen en gunst van de Oranjes. Ook bevestigde hij in 1830 het huwelijk van prinses Marianne 
met prins Albert van Pruisen (1809-1872). Met haar hield hij nog lang contact. Delprat was een 

intimus van koning Willem I, wat vooral bleek bij de perikelen rond diens tweede huwelijk.  

  Naast Waalse benoemde de koning ook predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk als 
hofpredikers: Wilhelm Leendert Krieger (1745-1822) was de eerste en met zijn benoeming was de 

Nederlandse Hervormde Kerk zeer vereerd. De koning benadrukte daarmee de band met ‘zijn’ kerk, 

die hij graag zag als dienstbaar aan de eenheidsstaat. Hofprediker Krieger was een autodidact die als 
gereformeerd ziekentrooster zijn loopbaan begonnen was. Vervolgens werd hij predikant in ’s-

Graveland, Zwolle, Nijmegen en Utrecht. Sinds 1791 stond hij in ’s-Gravenhage. Krieger werd 

voorzitter van de Algemene Synode. Hoewel hij persoonlijk zijn bedenkingen had tegen het Algemeen 

Reglement van 1816 dat de kerk een centraal bestuur oplegde, stemde hij er toch mee in. Dat bracht 
hem onder verdenking van heterodoxie; hofgunst zou hem verblind hebben. Krieger had veel 

vertrouwen onder het volk, en niet in het minst bij het orthodoxe volksdeel. Zijn benoeming was een 

strategische: de koning bereikte daarmee dat meerderen zich committeerden aan zijn kerkpolitieke 
ideeën. Naast het voorzitterschap van de synode en het reguliere predikantswerk deed Krieger dienst 

bij de rites de passage: hij trad op bij de doopdiensten van de prinsen Willem (Brussel 1817), 

Alexander (Den Haag 1818) en Hendrik (Baarn 1820).  

  Na Kriegers dood in 1822 volgde Isaäc Johannes Dermout (1777-1867) hem op. Dermout was 
afkomstig uit een zeer Oranjegezinde familie; zijn ouders waren bij de Oranjes bekend. Na zijn 

theologische studie was hij predikant in Zeist, Amersfoort en Zutphen, waarna hij in Den Haag kwam 

en bleef. Dermout was een kanselredenaar, een man van zijn tijd die het vooruitgangsgeloof van de 
koning deelde en graag een algemene, verdraagzame christelijke kerk zag waarin bij voorkeur 

verschillende gezindten zich verenigden. Dermout was decennialang actief in de kerkpolitiek, als 

secretaris van de synode had hij de veldheersstaf in handen. Ook voor het synodewerk werd hij, net als 
Krieger, betiteld als hofprediker. Door de verstrengeling van hof, kerk en koning kon Dermout 

daadwerkelijk macht uitoefenen. 

  Dermout trad op bij meerdere rites de passage. Als ‘buitengewoon hofprediker’ had hij 

Krieger al bij twee doopdiensten geassisteerd, zelf doopte hij prins Ernst Casimir (Amsterdam 1822), 
prinses Sophie (Den Haag 1824) en de vier kinderen van prins Frederik. Na het overlijden van 

koningin Wilhelmina (1837) hield Dermout een rouwpreek, die als een meesterstuk beschouwd en in 

het Engels, Duits en Frans vertaald werd. Dermout gaf de prinsessen Sophie (de dochter van Willem 
II) en prinses Louise (de dochter van prins Frederik) catechisatie. Het contact met prinses Louise werd 

na de belijdenis gecontinueerd; als prinses en later koningin van Noorwegen en Zweden 

correspondeerde zij met de hofprediker over persoonlijke aangelegenheden. 
  Na de breuk met ‘België’ in 1830 betrok de koning predikanten bij het hofleven. Hij had niet 

langer een Brussels hof, zodat hij zonder consequenties een meer geëngageerde houding ten aanzien 

van de kerk kon aannemen. Daardoor had Dermout, meer dan Krieger, persoonlijke contacten met de 

Oranjes. Uit hun correspondentie blijkt dat de hofprediker heeft bijgedragen aan verzoeningen tussen 
Willem I en Willem II. Dermout werd alom gerespecteerd en kreeg een hoogleraarschap in 

Amsterdam aangeboden. Daarvoor bedankte hij. Hofprediker Delprat zag Dermout soms als een 

rivaal; zowel aan het hof als daarbuiten was hij mateloos populair. Bij het tweede huwelijk van koning 
Willem I bracht Dermout zijn bezwaren tegen de rooms-katholieke bruid naar voren. Ogenschijnlijk 

voegde de koning zich, maar na zijn abdicatie zette hij zijn voornemen door. Hofprediker Delprat was 

daarvan op de hoogte. 

  Met het aantreden van koning Willem II werd een andere koers gevaren. De eenheid in de 
Nederlandse Hervormde Kerk was mislukt. Had koning Willem I de afgescheidenen vervolgd, Willem 



 

 

II was dat niet van plan. Ook de rooms-katholieken stond hij meer vrijheden toe. Het hof van de 

koning was jonger dan voorheen en het hofleven veel dynamischer. Dikwijls werden honderden gasten 

geïnviteerd en er werd vooral veel gedanst. 
  Koningin Anna Paulowna was, als alle grootvorstinnen, haar Russisch-orthodoxe geloof trouw 

gebleven en had haar eigen kapel met geestelijken en zangers. Deze stond onder het gezag van de 

tsaar, die verantwoordelijk was voor de benoemingen. Achtereenvolgens had Anna Paulowna zes 
verschillende aalmoezeniers in dienst. Van hen zijn vrijwel geen gegevens bekend. Als er voor hen 

geschikt gezelschap was, namen zij deel aan het hofleven. Verder bleven zij op de achtergrond. 

  De koning bezocht de reguliere kerkdiensten zoals de andere Oranjes dat ook gewoon waren, 

maar was daarin minder trouw dan zijn vader. Af en toe fungeerde de Gotische zaal van het paleis als 
hofkapel; hofprediker Dermout is daar in een aantal diensten voorgegaan. In de paastijd nam de 

koning met zijn familie deel aan het Heilig Avondmaal in een van de Haagse kerken.  

  Na de dood van de Waalse hofprediker Delprat in 1841 werd er geen nieuwe hofprediker 
benoemd. Vanwege de religie van de koningin én vanwege het feit dat alleen de prinsessen Sophie en 

Marie nog godsdienstonderwijs moesten volgen, was er voor een hofprediker weinig werk. Dermout 

werd voor het godsdienstonderwijs gevraagd. Daarmee werd de lange traditie van onderwijs door een 
Waalse hofprediker beëindigd, een teken van de nationalisering van het hof.  

  In de jaren 1841 tot 1849 is er een verlegenheid met de invulling van de hofpredikerstaken te 

constateren. De koning verkeerde vaak in Tilburg waar hij contacten onderhield met ds. G.D.J. Schotel 

(1807-1892) en zijn buurman, bisschop Zwijsen (1794-1877). Zwijsen gebruikte deze relatie ten 
gunste van de rooms-katholieke kerk; wederkerig maakte de koning gebruik van Zwijsens netwerk. In 

Soest en Baarn waren ook relaties met de plaatselijke clerus. De geestelijken, zowel hervormde als 

rooms-katholieke, troffen elkaar in de Commissie van Weldadigheid, door Anna Paulowna opgericht. 
Via dit kanaal communiceerde het hof met de predikanten. Hun werd op het hart gedrukt de koningin 

de verschuldigde eerbied te bewijzen. 

  Een uiterst belangrijke kwestie was de plotselinge bekering van de koning van conservatief tot 

liberaal in 1848. Deze zou verstrekkende gevolgen hebben, maar Willem II ondervond die zelf niet 
zozeer: hij overleed op 17 maart 1849. De rouwdienst werd geleid door ds. Gerrit Ruitenschild (1801-

1877). Op zijn preek kwam kritiek vanwege de onbewimpelde zaligspreking van Willem II. 

  Anna Paulowna vertoefde als weduwe graag op Soestdijk en kocht paleis Buitenrust in Den 
Haag aan. Op beperkte schaal continueerde zij haar hofleven. Altijd verkeerden haar aalmoezenier en 

haar zangers in haar nabijheid voor de Russisch-orthodoxe ritus. Bij haar overlijden deed Ruitenschild, 

inmiddels hofprediker, dienst. Hij roemde haar weldadigheid. Vooraf waren de lijkplechtigheden van 
de Russisch-orthodoxe kerk uitgevoerd. Deze kerk dankt haar bestaan in Nederland aan Anna 

Paulowna.  

 

Koning Willem III en koningin Sophie (1818-1877) richtten een soberder hof in. Er waren 
ontvangsten en bals, maar veel minder en minder exquis dan onder Willem II. Meer dan hun 

voorgangers nodigden zij kunstenaars en geleerden uit, wat hun hof een zekere uitstraling gaf. 

Koningin Sophie was opgegroeid aan het hof in Württemberg, waar haar vader haar sterk betrokken 
had bij politieke en maatschappelijke onderwerpen. Ze had een brede intellectuele belangstelling en 

correspondeerde met tal van Europese personen van importantie. Willem III voelde zich meer een man 

van het buitenleven; de verschillen tussen de echtgenoten gaven grote spanningen. 
  De koning was een trouw kerkganger; hij had als zijn grootvader gewoontes waar hij niet 

vanaf week. De koningin daarentegen was een religieuze zoekster. Zij hoorde graag buitenlandse 

geestelijken die de hofstad aandeden, zoals zendeling Karl Gützlaff (1803-1851), baptistenpredikant 

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) en ‘opwekkingsprediker’ Pearsall Smith (1827-1898). Met 
diverse personen die zich tot het Réveil rekenden, ging ze vriendschappelijk om en met de predikanten 

J.H. Gunning jr. (1829-1905), J.J. van Oosterzee (1817-1882) en N. Beets (1814-1903), die ze zeer 

waardeerde, onderhield ze persoonlijke en soms vertrouwelijke contacten. De waardering voor Van 
Oosterzee en Beets had ze overigens gemeen met haar man.  

  Het hofpredikerschap had aanvankelijk geen prioriteit voor koning Willem III. Ds. 

Ruitenschild verrichtte, zonder formele verankering, diverse diensten voor de koninklijke familie. 

Toen de paus in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland wilde herstellen – waarvoor de 
grondwet van 1848 ruimte bood – barstte een storm van protesten los: de Aprilbeweging. De koning 



 

 

zag zich genoodzaakt zijn protestantse imago op te vijzelen en benoemde toen twee hofpredikers: de 

Waalse predikant Philippe Boucher (1811-1885) werd hofprediker en Ruitenschild kreeg een formele 

benoeming. Daarmee was de hofclerus weer gelijk aan die onder koning Willem I.  
 Ruitenschild, een gepromoveerd theoloog, was afkomstig uit een Fries burgermilieu en was 

voorheen predikant in Voorhout en Zutphen geweest. Boucher was een Waalse predikant met 

evangelicale trekken die veel publiek trok. Hij was zijn theologische loopbaan als evangelist 
begonnen. Eerder was hij een niet onverdienstelijk dichter. Boucher profileerde zich sterk met zijn titel 

‘Chapelain de Sa Majesté’, zowel in familieberichten als in zijn boeken en brieven. Inhoudelijk stelde 

zijn taak niets voor, hem werd alleen gevraagd om aan het hofleven deel te nemen. Daar kregen de 

hofpredikers een vaste plaats: allen die onder het civiele huis des konings vielen kwamen op de 
invitatielijsten. Voor bals werden zij niet gevraagd, dat strookte niet met de waardigheid van hun 

ambt.  

  Boucher vertrok in 1858 weer naar Frankrijk, waarna de koning Pierre Jean Jacques Mounier 
(1801-1889) van de Waalse kerk van Amsterdam benoemde. Hij was een van de aanzienlijke mannen 

van Amsterdam die de koning een petitie hadden aangeboden ten tijde van de Aprilbeweging. Mounier 

was een gepromoveerd theoloog uit een oud hugenotengeslacht, gerelateerd aan de geslachten Delprat 
en Chantepie de la Saussaye. Eerder was hij in Leeuwarden en Antwerpen predikant geweest. Mounier 

verrichtte geen taken aan het hof, wel nam hij periodiek deel aan het hofleven.  

  Ruitenschild was de enige die zijn taak als moeilijk ervoer: hij moest de prins 

godsdienstonderwijs geven. Dat was niet eenvoudig omdat koning en koningin het daarover oneens 
waren. Tegen de manipulaties van koningin Sophie was Ruitenschild niet opgewassen. Inhoudelijk 

commentaar op zijn onderwijs kreeg hij ook; consensus over de inhoud of theologische richting was er 

medio negentiende eeuw niet meer. De hofprediker werd gekwalificeerd als een nul en zijn onderwijs 
en optreden als zoetsappig. De prinsen Willem en Alexander legden belijdenis bij deze hofprediker af 

en onderhielden nadien geen contact meer met hem.   

  In het laatste kwart van de negentiende eeuw was Nederland een verdeelde natie geworden. In 

de liberale staat hadden achtergestelde groepen zich kunnen emanciperen en waren diverse krachten 
ontketend die de staat ernstig zouden kunnen schaden. Het hof vormde een symbolisch middelpunt en 

koning Willem III was van plan een goed christelijk voorbeeld te geven. Hij vond een tweede 

echtgenote in de veertig jaar jongere Emma van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). De koning maakte nu 
ernst met zijn hofpredikers; hij vervulde de vacature die ontstaan was na de dood van Ruitenschild met 

ds. Cornelis Elisa van Koetsveld (1807-1893). Hofprediker Mounier werd eervol ontslagen en in zijn 

plaats werd de Waalse predikant Emile Bourlier (1845-1911) als hofprediker benoemd. Deze 
hofpredikers werden uitgenodigd voor kerkdiensten in de hofkapel van Het Loo. Voor en na de 

diensten verkeerden zij in de huiselijke kring, wat hun gelegenheid bood tot het onderhouden van 

persoonlijke contacten. Van Koetsveld werd meermalen bij de koning ontboden en de koningin 

consulteerde hem over de opvoeding van prinses Wilhelmina.  
  Van Koetsveld was predikant in Westmaas, Berkel en Rodenrijs en Schoonhoven geweest. Bij 

zijn benoeming als hofprediker stond hij al bijna dertig jaar in Den Haag. Hij was een man van het 

theologische midden. Op letterkundig en sociaal gebied had hij naam gemaakt. Hij was een sterke 
persoonlijkheid die een eigen geluid liet horen. Emile Bourlier was minder bekend. Hij was nog maar 

twee jaar in Nederland, daarvoor was hij predikant in Cambrai en Walincourt-Nord geweest. Hem 

ging vooral de Waalse kerk en haar geschiedenis ter harte. Hij stond als orthodoxer dan Van Koetsveld 
te boek. Beide hofpredikers deelden in de gunst van de koning. Ten tijde van de Doleantie 

manifesteerde zich een voorkeur voor Bourlier, waarmee het hof zich buiten de 

hervormdekerkperikelen kon houden. 

  Van Koetsveld doopte prinses Wilhelmina en droeg een kinderbijbel aan haar op. Aan 
koningin Emma droeg hij een theologische werk over de vrouw in de bijbel op. Hij zag het als zijn 

plicht om prins Alexander, die iedereen door zijn teruggetrokken leven zorgen baarde, door brieven en 

gesprekken op te wekken en te vermanen. Van Koetsveld stond in twaalf jaar vijf keer bij de graven 
van Oranje Nassau: prins Hendrik, prins Willem, prins Alexander en prins Frederik overleden, in 1890 

gevolgd door koning Willem III. Zijn preken bij die gelegenheden, vooral de laatste, werden door 

vriend en vijand gewaardeerd. 

  Het hofleven speelde zich tussen 1878 en 1890 vooral rond Het Loo af, en daarbij speelden de 
plaatselijke predikanten van de Hervormde Kerk ook een rol. Meer dan aan de vorige hoven waren zij 



 

 

present. Toen de koning gebrekkig werd, initieerde de koningin diensten in de hofkapel waarin 

Apeldoornse en gastpredikanten voorgingen. Daarbij betrok zij ook de Apeldoornse gemeenteleden, 

die middels toegangskaarten de dienst konden bijwonen.  
  

Naast de koningen en hun gezinnen waren ook hun familieleden op diverse plaatsen in het land 

betrokken bij de plaatselijke kerkelijke gemeenten en hun voorgangers. Prins Frederik en zijn 
echtgenote, prinses Louise, resideerden in Den Haag en ’s zomers in Wassenaar. Daar waren ze 

betrokken bij de Hervormde Kerk en onderhielden ze contacten met de predikanten. Toen in Den Haag 

de Deutsche Evangelische Gemeinde opgericht werd, manifesteerde zich bij prinses Louise een 

voorkeur voor deze kerk. Die fungeerde als splijtzwam binnen de koninklijke familie. Met de 
predikant van deze gemeente, dr. Th.J.R. Kögel (1829-1896), onderhield de prinses hartelijke banden. 

Hij gaf dochter Marie les in de Duitse letteren. 

  In Voorburg vestigde prinses Marianne zich ten tijde van haar echtscheiding. Zij omringde 
zich, meer dan alle andere Oranjes, bij voorkeur met predikanten van orthodox-gereformeerde snit. 

Predikanten die een christendom boven geloofsverdeeldheid voorstonden, zoals de Voorburgse 

D.Th.F. Patijn (1807-1862), meed zij. Mogelijk hebben daar ook andere oorzaken dan alleen 
theologische verschillen aan ten grondslag gelegen. 

  Prins Hendrik had een carrière als ‘zeevaarder’. Op zijn reizen was hij niet gespeend van kerk 

en godsdienst, en aan de wal betoonde hij zich kerkelijk meelevend. In Luxemburg, waar hij 

stadhouder was namens zijn broer, koning Willem III, speelde hij samen met zijn echtgenote Amalia 
en haar broer een belangrijke rol bij de totstandkoming van een protestantse kerk. De hofpredikers 

hadden buiten de rites de passage met ‘de Oranjes naast de troon’ geen bijzondere bemoeienis. Een 

uitzondering daarop vormde prinses Marianne, die hofprediker Van Koetsveld thuis ontving. 
 

Concluderend kunnen we zeggen dat het hofpredikerschap in de negentiende eeuw een duidelijke 

ontwikkeling heeft doorgemaakt. Daarin zijn drie fasen te onderscheiden. In de eerste fase, van 1815 

tot 1840, had het hofpredikerschap een sterk kerkpolitiek accent. Het stond toen in dienst van de 
eenheidsstaat, waaraan ook de kerkpolitiek van koning Willem I moest bijdragen. De hofpredikers 

waren preses en scriba van de synode, waardoor ze macht konden uitoefenen. Zij konden 

daadwerkelijk carrière maken. Na de abdicatie van koning Willem I was er sprake van verlegenheid 
met de functie. Politiek-maatschappelijk verkeerde Nederland toen in een overgangstijd.  

  De tweede fase wordt ingeluid met de Aprilbeweging. Toen gevoelde koning Willem III de 

behoefte of zag hij de noodzaak zich als een protestants vorst te profileren. Hij benoemde eind maart 
1853 twee hofpredikers, vooral als signalen naar het volk. De hervormde hofprediker deed al dienst op 

informele wijze; strikt genomen was een benoeming niet noodzakelijk voor zijn functioneren. De 

Waalse hofprediker werd voor geen enkele taak ingezet. Deze tweede fase wordt gekenmerkt worden 

door protestantse ostentativiteit. Deelname aan het hofleven, dus zichtbaar present zijn als 
vertegenwoordiger van de protestantse kerk aan het hof, was de hoofdtaak van het hofpredikerschap. 

Het hofpredikerschap was in deze fase vooral een nobele taak.  

  Van een derde fase kan gesproken worden in de periode 1878-1890, gedurende het tweede 
huwelijk van koning Willem III. Toen was er sprake van een persoonlijk, naar binnen gericht 

hofpredikerschap met het accent op de prediking. Voor protestantse ostentativiteit als doel op zich was 

geen noodzaak meer. De hofpredikers Bourlier en Van Koetsveld werden geïnviteerd om op Het Loo 
te preken en hadden daarnaast persoonlijke omgang met de koning en koningin. Hun taak was vooral 

pieus van karakter.  


