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18.

Samenvatting

Na de inleiding, waarin de keuze van het thema en de titel van het boek werden 
toegelicht, werd in hoofdstuk I de kerkelijk-godsdienstige context aan de orde gesteld: 
het theologisch klimaat en het kerkelijk leven in de wereld waarin Da Costa en Groen 
zijn opgegroeid en waarin het Koninkrijk der Nederlanden het levenslicht zag. In de 
hoofdstukken II en III gaven wij een levensbericht van Da Costa en Groen, waarna 
in hoofdstuk IV aandacht werd gevraagd voor een aantal Réveilfiguren in ons land, 
met wie Da Costa en Groen veel contact gehad hebben. Wij maakten kennis met Wil-
lem de Clercq, Abraham Capadose, Carel Maria van der Kemp, Pieter Jacob Elout van 
Soeterwoude, Jan Willem Gefken, Jan Adam Wormser, Hendrik Jacob Koenen, Nicolaas 
Beets en Gerrit Barger. 

De beide laatstgenoemden vormden, als leden van de broederkring Ernst en Vrede, de 
overgang naar hoofdstuk V, waarin wij in contact kwamen met Daniël Chantepie de la 
Saussaye Sr, die, hoewel een orthodox theoloog sui generis, in het Réveil een bijzondere 
positie heeft ingenomen. Deze positie droeg een ambivalent karakter: hij had veel waar-
dering voor de beweging, in geloofsbeleving voelde hij zich ermee verwant, maar de in 
zijn ogen ‘confessionalistische’ koers, die de hoofdstroming van het Réveil onder leiding 
van Groen van Prinsterer volgde, stond hem gaandeweg meer tegen. De kenschetsing 
van Groens benadering van het kerkelijk vraagstuk als ‘confessionalistisch’ achten wij 
overigens een depreciatie van de intenties, waardoor de confessionele voorman geleid 
werd. 

Als er één woord is waarmee men La Saussaye zou kunnen typeren, dan is het wel het 
woord ‘synthetisch’. Met wie hij ook in gesprek was, steeds was hij erop uit bij de ander 
een waarheidselement te vinden, dat hij recht wilde doen. Hij wilde orthodox-gerefor-
meerd zijn, maar met erkenning van de legitimiteit en de drijfveren van de moderniteit, 
wier vragen hij volstrekt ernstig nam. Hij geloofde in de mogelijkheid van een moderne 
theologie, d.i. een theologie die de waarheid van de ander recht tracht te doen door 
deze in een wijder - theologisch en wetenschappelijk - verband te plaatsen. 

Een en ander was er de oorzaak van, dat La Saussaye op velen een halfslachtige 
indruk maakte en zelfs gewantrouwd werd. Net als Gunning heeft hij ervaren, wat het 
betekent tot de ‘halven’ gerekend te worden, maar hij droeg liever de smaad van voor 
halfslachtig gehouden en als een paria gemeden te worden dan de waarheid tekort te 
doen. 

La Saussaye wist zich hecht verbonden met Da Costa en Groen, maar desondanks 
ging hij een andere, een eenzame weg. Op deze weg werd hij een eind weegs vergezeld 
door Da Costa, die, met zijn sterke nadruk op de noodzaak van ‘versheid’ en ‘ontwik-
keling’, wellicht veel dichter naast hem stond dan hij zichzelf bewust was. Er is alles-
zins reden om zich af te vragen, of de ‘kloof’, die Da Costa naar eigen zeggen van La 
Saussaye scheidde, wel zo diep was als hij liet voorkomen. 

In hoofdstuk VI hebben wij, bij wijze van introductie op de bespreking van de verschil-
lende thema’ s die wij wilden behandelen, de briefwisseling als zodanig aan de orde ge-
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steld. Hierbij zijn verschillende aspecten van de correspondentie aan de orde gekomen: 
het onevenredig grote aantal brieven van Da Costa in vergelijking met het aantal brieven 
van Groen; het fragmentarisch karakter van de correspondentie; de relatie tussen de 
door Groen uitgegeven brieven en de authentieke, handgeschreven brieven; de brieven 
die elders bewaard worden; de vraag naar het doel, dat Groen bij de uitgave van zijn 
briefwisseling met Da Costa - en met anderen - voor ogen heeft gestaan; zijn aandeel 
in het werk dat de uitgave met zich meebracht; de vraag, waarom hij zo lang gewacht 
heeft, voordat hij zijn correspondentie met Da Costa in de openbaarheid bracht; het 
karakter van de Vereeniging ter Bevordering van Christelijke Lectuur, die de uitgave het 
licht heeft doen zien, en het gegeven van de amicitia christiana als de dragende grond 
van de relatie tussen Da Costa en Groen.

In hoofdstuk VII hebben wij de visie van Da Costa en Groen op de Afscheiding weer-
gegeven. Wij constateerden, dat zij, overtuigd van het goed recht der ‘Hervormde Ge-
zindheid’, verontwaardigd waren over het onrecht, dat de Afgescheidenen zowel van 
overheidswege als door de synode werd aangedaan. Wij zagen, hoe Groen in zijn bro-
chure De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst protest aan-
tekende tegen de vervolging, waaraan De Cock c.s. werden blootgesteld, hoewel hij de 
scheiding zelf afkeurde. In beiderlei opzicht, zowel in zijn opkomen voor de vervolgden 
als in zijn beduchtheid voor scheuring, wist Groen zich niet alleen door Da Costa, maar 
door het Réveil in zijn volle breedte gesteund. In zijn geschrift Het Regt der Hervormde 
Gezindheid, waarin hij een en ander nog eens de revue liet passeren, verweet Groen 
de Afgescheidenen drieërlei inconsequentie: 1. Zij hadden de Afscheiding tot ‘het on-
misbare kenmerk der echtheid van het geloof’ gemaakt. 2. Ten gevolge van een slaafse 
gebondenheid aan ‘menselijk schrift’ had er al spoedig een nieuwe scheuring plaatsge-
vonden. 3. Ten onrechte hadden zij van hun recht tot vrijheid van godsdienstoefening 
afstand gedaan.

Hoofdstuk VIII, dat aan de strijd om kerkherstel gewijd is, sluit bijna naadloos aan bij 
het vorige hoofdstuk. In beide hoofdstukken zijn wij getuige van de strijd om het al-
leenrecht van een verkondiging in orthodoxe geest. Zagen wij in het hoofdstuk over de 
Afscheiding een en ander uitlopen op een breuk in de kerk der vaderen, in het hoofd-
stuk, hierop volgend, werd de strijd belicht, zoals deze bìnnen de vaderlandse kerk is 
gevoerd. Achtereenvolgens werden de Adresbeweging in de jaren 1834 en 1835, het 
adres van de ‘Haagsche Heeren’ (1842) en hun Brief aan de Hervormde Gemeente in Ne-
derland (1843) onder de loep genomen. Vervolgens werd de lens gericht op Da Costa’ s 
Rekenschap van Gevoelens, op de brieven die Da Costa en Groen naar aanleiding hier-
van met elkaar gewisseld hebben, en op Groens artikelen over Het Regt der Hervormde 
Gezindheid. Nadat de vergadering van ambtsdragers in het Amsterdamse Odeon (1848) 
de revue gepasseerd was, werd in het laatste gedeelte van het hoofdstuk de controverse 
met de ‘Dordtsche mannen’ belicht.

In de strijd om kerkherstel zagen wij de wegen van Da Costa en Groen verder uiteen-
gaan dan op andere fronten het geval was. Het eigene van Da Costa’ s ‘systema’ komt 
hier sterker aan het licht dan wáár ook. Dit eigene is gelegen in de idee ‘verschheid’ c.q. 
‘ontwikkeling’, de ene, althans de belangrijkste, snaar, die Da Costa’ s viool rijk is. Da 
Costa wil ons de ogen openen voor de vóórtgaande werking van de Heilige Geest. De 
belijdenisgeschriften van onze kerk worden uitbundig door hem geprezen, maar, zo be-
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nadrukt hij telkens weer, zij staan niet op dezelfde hoogte als de Heilige Schrift. Wij mo-
gen nooit zelfs maar de schijn wekken, dat wij ook maar één confessie met het Woord 
Gods op één lijn willen plaatsen. En dat niet alleen: wij mogen de ogen niet sluiten voor 
de ons door God geschonken ‘steeds dieper, ruimer, inniger ontdekkingen’ in de waar-
heden, de verbor genheden, de beloften van zijn Koninkrijk, van zijn genade, van zijn 
Woord. Er valt in de openbaring een ontwikkeling, een progressie te bespeuren: ‘Leven 
is beweging, is ontwikke ling, geen stilstaan, geen achteruitgaan!’ God heeft telkens weer 
nieuwe verrassingen voor ons in petto. Wanneer wij ons geloof alleen in overgeleverde 
vormen menen te kunnen beleven, dan leven wij ver beneden onze stand. Aan het echte 
leven, een leven uit Gods weldaden, komen wij dan niet toe. 

Kenmerkend voor Da Costa bleek ons het onderscheid tussen ‘kerkleer’ en ‘leer des 
Heeren’: het is onbijbels het belang van de kerkleer te overaccentueren. Uit dit onder-
scheid is ook Da Costa’ s beduchtheid voor een juridische oplossing van het kerkelijke 
vraagstuk te verklaren: zijn besliste keuze voor de ‘medische’ weg naar kerkherstel, - een 
keuze waardoor hij zich van Groen verwijderde. 

Op het eerste gezicht, zo zagen wij, lijkt het erop, dat Groen hiervoor veel minder oog 
gehad heeft dan zijn vriend. Keer op keer gaf hij als zijn mening te kennen, dat Da Costa 
en hij het in feite volkomen met elkaar eens waren. Vandaar, dat hij het verschil in opvat-
ting met zijn vriend bij herhaling bagatelliseerde door het als een ‘nuance’ te betitelen. 

Allard Pierson heeft de neiging van Groen om verschillen in zienswijze met Da Costa 
te verdoezelen als ‘vrijwillige blindheid’ gekenschetst. Deze uitdrukking doet echter te-
kort aan het grote belang, dat Groen hechtte aan al hetgeen hem met Da Costa verbond. 
Daar komt nog bij, dat ook Da Costa, wanneer hij het verschil in denkwijze met Groen 
ter sprake bracht, meermalen het woord ‘nuance’ bezigde, waardoor hij als vanzelf het 
beeld van congenialiteit met Groen heeft opgeroepen. Deze moet dan ook meermalen 
de indruk gekregen hebben, dat hij zijn vriend over de streep getrokken had. Da Costa 
heeft het Groen menigmaal bijzonder moeilijk gemaakt. Veel vaker dan nodig was heeft 
hij zich gedistantieerd van de strategie, die door Groen werd bepleit. Terecht tekent G.J. 
Vos hem als ‘den individualistischen vader van het Nederlandsche Reveil’, ‘den man, die 
wel tot zijn dood toe een Jonathan van Groen bleef, maar toch in een zeer gewichtig 
punt zijn streven verlamde’.

In hoofdstuk IX (Theologische Controversen) herkenden wij de rode draad, die door 
de Brieven loopt, in Da Costa’ s strijd tegen de denkbeelden van de Groningers en van 
de moderne richting van Scholten c.s. Een strijd waarin Groen voor honderd procent 
naast hem stond. Ook deze zag in ‘Groningen’ en ‘Leiden’ een ernstige bedreiging van 
het getuigenis der Heilige Schrift. In hun benadering van de tegenstander echter zijn zij 
ieder een eigen weg gegaan. 

Uit zijn briefwisseling met S.K. Thoden van Velzen blijkt, dat Da Costa het gesprek 
met de Groningers niet geschuwd heeft. Ongetwijfeld heeft hij voor de pluspunten bij 
de Groningers meer oog gehad dan Groen, maar toch houdt zijn brochure Eenige op-
merkingen omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche Godgeleerde School 
(1847) een ondubbelzinnige afwijzing van hun denkbeelden in. Zijn oordeel over de 
moderne richting - in de brochure Wat er door de theologische faculteit te Leyden al zoo 
geleerd en geleverd wordt (1857) - is overigens veel scherper. Met zijn uitspraak, dat de 
theologie van Scholten niets anders is dan ‘eene poging om een vermeend onhoudbaar 
Christendom, met behoud van naam en klanken, tot eene inderdaad geheel nieuwe 
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Godsdienst naar eigene begrippen te reconstrueeren’ (pag. 49), heeft hij ‘het Leydsche 
stelsel’ trefzeker getypeerd.

De grote lijn, die voor de Brieven kenmerkend is, manifesteert zich in hoofdstuk X 
(De zin der geschiedenis) in de stelling, dat, als het erop aankomt, alle geschiedenis
kèrkgeschiedenis is. Was dit het gevoelen van Groen, Da Costa stond in zijn strijd tegen 
de geest der eeuw, zoals deze zich ook in de gangbare geschiedbeschouwing van hun 
tijd openbaarde - een geschiedbeschouwing, waarin voor het Dieu dans l’histoire geen 
plaats was - pal achter hem. 

Groens visie op de geschiedenis - met haar sterke nadruk op de onverbre kelijke sa-
menhang tussen het ‘Er staat geschreven’ en het ‘Er is geschied’ – werd overigens niet 
alleen door Da Costa, maar door alle Réveilvrienden gedeeld. Staande in de traditie van 
de Hervorming, gingen zij uit van een heilsplan dat zich onder Gods voorzienig bestel in 
de geschiedenis verwerkelijkt. Daarop is alles betrokken wat er in de wereld gebeurt. De 
gedachte van een ontwikkeling naar een immanent doel wezen zij met grote beslistheid 
van de hand. Zij geloofden aan ‘een de geschiedenis transcendeerend eindpunt, dat 
de richting van haar loop bepaalt en haar daardoor tot een zinvol en samenhangend 
geheel maakt’. Zij beleden met Hendrik Pierson: ‘De Heer regeert!’ 

Deze belijdenis was evenwel een áángevochten belijdenis. God was voor hen de Deus 
absconditus van Luther. En mochten zij al in incidentele gevallen van mening zijn de 
hand van deze God te kunnen aanwijzen, in het algemeen gesproken waren zij hierin 
heel voorzichtig. Dit geldt met name van Groen, die veel minder snel dan Da Costa ge-
neigd was verworvenheden van de geest der eeuw met Gods wil in verband te brengen. 
‘De Heer regeert’, maar als de ‘verborgen Aanwezige’. Als zodanig hebben wij Hem te 
eerbiedigen.

In hoofdstuk XI hebben wij ons beziggehouden met Groens ‘platonisme’. 
Daarbij zijn wij uitgegaan van de stelling, door Allard Pierson ontvouwd in zijn Ou-

dere Tijdgenooten, dat er een ‘waarachtige verwantschap’ van Groen met Plato is aan te 
wijzen. Pierson acht Plato’ s ideeënleer door Groen tot leven gebracht in de rechtzinnige 
theologie, Plato’ s staat c.q. stad in de Hervormde gemeente, zijn wetten in de Neder-
landse Geloofsbelijdenis en zijn reglementering van de levenspraktijk in de kerkelijke 
tucht, terwijl hij Plato’ s wijsgeer met zijn goddelijk licht herkent in de christen met zijn 
testimonium Spiritus Sancti en zijn theokratie in de door Groen gezochte eenheid van 
kerk en staat. Kortom, overal bij Groen is deze verwantschap aan te wijzen.

Wij hebben ons afgevraagd, of dit niet te ver gezocht is. Immers: wanneer Groen 
strijdt voor kerkherstel, wanneer hij pleit voor rehabilitatie van de belijdenis der vaderen 
en voor handhaving van de kerkelijke tucht, wanneer hij opkomt voor het testimonium 
Spiritus Sancti en wanneer hij op het belang van een nauwe band tussen kerk en staat 
wijst, keer op keer beroept hij zich op de Bijbel. Een beroep dat voluit legitiem is, zowel 
waar het het Oude Testament als het Nieuwe geldt. Denken wij slechts aan de Mozaï-
sche wetgeving en aan de brieven van Paulus, waarin het grote belang van de ‘gezonde 
leer’ zo sterk benadrukt wordt. 

Ook hebben wij de vraag gesteld, of Piersons kwalificatie van ‘platonisme’, zo zij 
al juist is, niet van toepassing is op alle theologen, die door hem tot Groens ‘stam-
boom’ gerekend worden, ja, of zijn ‘Kristelijk Platonisme’ niet als een wezensken-
merk van het door Groen vertegenwoordigde gereformeerd protestantisme als 



 Samenvatting 421

zodanig, ja, van heel het christendom als ‘boekreligie’ beschouwd moet worden. 
Een derde bezwaar, door ons ingebracht tegen de identificatie die Pierson meent waar 

te nemen, betreft het verschil in Godsidee, dat Groen van Plato scheidt: terwijl Plato van 
het Onveranderlijke spreekt, heeft Groen de Onveranderlijke op het oog. Een verschil dat 
onzes inziens van wezenlijk belang is. 

In de vierde plaats hebben wij erop gewezen, dat, terwijl Plato de wereld van de ideeën 
voor het verstand toegankelijk acht, dit met de Godskennis in Bijbelse zin niet het geval 
is. 

In het tweede gedeelte van hoofdstuk 11 hebben wij stilgestaan bij enkele scribenten 
die het door Pierson geschetste beeld van Groen hebben overgenomen. Achtereen-
volgens hebben wij F.J. Fokkema, J.Th. de Visser, G.C. van Niftrik, N. van Egmond en A. 
Kinneging het woord gegeven.

In zijn dissertatie, De godsdienst-wijsgeerige beginselen van Mr. G. Groen van 
Prinsterer (1907), besteedt Fokkema uitvoerig aandacht aan Groens intellectualisme om 
vervolgens de schijnwerper te richten op de ‘legalistische’ trekken, die hij signaleert in 
beschouwingen over de godsdienst, de Heilige Schrift, de kerkleer, het kerkrecht en de 
staatkunde. Wij hebben geconstateerd, dat Fokkema Piersons gevoelen krachtig onder-
streept. 

In zijn werk Kerk en Staat (1927) geeft J.Th. de Visser blijk van een andere opvatting. 
Hij acht de door Pierson gestelde verwantschap van Groen met Plato slechts in zeer 
beperkte zin aanwijsbaar: er zijn wel formele, maar geen materiële punten van over-
eenkomst.

Van G.C. van Niftrik hebben wij een tweetal publicaties onder de loep genomen, en 
wel zijn opstel ‘Groen van Prinsterer en de Kerk’ in: Groen van Prinsterer herdacht (1951) 
en zijn artikel ‘Christologisch-anthropologische heroriëntatie der dogmatiek bij dr. D. 
Chantepie de la Saussaye’ in de bundel Ernst en Vrede uit hetzelfde jaar. In het eerste 
artikel stelt Van Niftrik, dat Groen ‘platonisch’ over de kerk dacht: de belijdenis heeft bij 
hem ‘een te statisch karakter’. Zij ‘zweeft te veel als hoge idee bóven de teleurstellende 
en angstaanjagende kerkelijke werkelijkheid’. In het tweede artikel komt Van Niftrik tot 
de conclusie, dat Groens kijk op de geschiedenis door ‘een zeker Platonisme’ beheerst 
wordt.

N. van Egmond stelt zich in zijn dissertatie, Consequent Christendom (1964), op het-
zelfde standpunt: volgens Groen heeft de mens zich - in de lijn van Plato - te voegen 
naar ‘enkele grote waarheden’, die boven hem staan. De persoonlijke beslissing komt 
op het tweede plan te staan. 

Als laatste in de rij hebben wij de Leidse rechtsfilosoof A. Kinneging het woord gege-
ven. In zijn artikel ‘Groen van Prinsterer en Plato’, in de bundel Groen van Prinsterer in 
Europese contekst (2004), verwijst deze naar de Nederlandsche Gedachten van 2 decem-
ber 1873, waarin Groen, terugziende op zijn studententijd, Plato van alle schrijvers uit 
de Oudheid zijn ‘lievelingsauteur’ noemt. Kinneging maakt hieruit op, dat Plato ook op 
latere leeftijd Groens ‘nog steeds’ zijn ‘lievelingsauteur’ was.

Na de genoemde scribenten te hebben aangehoord hebben wij Groen zelf aan het 
woord gelaten. Een woord, dat niet kan worden misverstaan: ‘doch, hoe uitmuntend en 
heerlijk èn inhoud èn strekking èn vorm zij van Plato’ s geschriften, ook daar blijkt welk 
een onderscheid er bestaat tusschen eens menschen woord en het Woord van Hem die 
uit den Hemel nedergedaald is. God is de maatstaf van alles, niet de mensch’. Een on-
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dubbelzinnig getuigenis, op grond waarvan wij J. Zwaan zijn bijgevallen in zijn oordeel, 
dat Plato’ s invloed op Groen ‘schromelijk overschat’ is.

In hoofdstuk XII hebben wij Da Costa’ s ‘specialiteit’, zijn chiliasme, voor het voetlicht 
gebracht. Door zijn eschatologische gerichtheid, ‘het wezen van des dichters godsdien-
stige beschou wingen’ (Pierson), heeft Da Costa onder de Réveilvrienden, zijn neef 
Capadose buiten beschouwing gelaten, een uitzonderingspositie ingenomen. Kenmer-
kend voor hem is de uitspraak: ‘De Schrift doet zich in onze tijd inzonder heid als prop-
hetisch boek verstaan’. Da Costa verwachtte de ‘wederoprichting van het Koninkrijk aan 
Israël’. Hierbij moet men niet aan een geestelijk, maar aan een een áárds rijk denken. 

Uit Da Costa’ s grote belang stelling voor de Lectures van Edward Irving in het begin 
van de jaren dertig hebben wij geconcludeerd, dat de ‘prophecij en’ hem al in een vroeg 
stadium intens hebben bezigge hou den. Wat Da Costa - ook de Da Costa van vóór 1840 
- is, dat is hij door zijn messiaanse verwachting. Dit komt vooral in zijn tijdzangen tot 
uiting, maar ook in de Brieven komen wij deze Da Costa, zij het minder duidelijk gepro-
fileerd, keer op keer tegen. 

Pierson stelt, dat Da Costa’ s chiliastische denkbeelden bij Groen ‘geen hoorbaren 
weerklank’ hebben gevonden. Hun relatie heeft hieronder echter niet geleden, en dat 
terwijl Da Costa, in zijn visie op de ontwikkelingen in kerk en maatschap pij door het 
chiliastische perspectief beslissend beïnvloed, niet zelden tot een andere, een aanzienlijk 
zonniger kijk op ‘de vaart der volkeren’ kwam dan zijn vriend. 

In hoofdstuk XIII hebben wij gezien, dat Da Costa en Groen de staatkundige vraag-
stukken van hun tijd op uiteenlopende wijze benaderd hebben. In dit verschil in be-
nadering spelen twee factoren een rol. In de eerste plaats de chiliastische belichting, 
waaronder Da Costa de gebeurtenissen op het wereldtoneel placht te zien, en die het 
hem, hoewel hij net als Groen bij tijd en wijle somber gestemd was, mogelijk maakte 
een en ander te relativeren. De tweede factor is de ontwikkeling van contra- naar anti-
revolutionair, die Da Costa heeft doorgemaakt – een ontwikkeling die van Bilderdijk in 
de richting van Groen leidde. Deze ontwikkeling komt vooral tot uiting in zijn staat-
kundige denkbeelden. Was de Da Costa van de Bezwaren, als trouwe volgeling van 
Bilderdijk, fel gekant tegen ‘de geest der eeuw’, de anti-revolutionaire Da Costa, de Da 
Costa van Het Oogenblik (1848) en van de Politieke Poëzy, had niet alleen oog voor het 
verkeerde, maar ook voor het het goede, door deze geest voortgebracht, en hij was er 
zonder meer dankbaar voor: ‘in zijn wezen vrucht der tijden, - in zijn vorm, van dezen 
tijd’. De christen dient dit goede te aanvaarden, ja, te integreren. En daarom geen depre-
ciatie van de constitutie meer, maar een democratische monarchie, een krachtige roep 
om ‘uitbreidingen van vrijheid’. 

Da Costa’ s ontwikkeling van contra- naar antirevolutionair is overigens geen eind-
station, maar een doorgangsstadium geweest. Het proces is verdergegaan, en wel in de 
richting van de ethische theologie, wat overigens niet inhield, dat hij tot de ‘ethischen’ is 
gaan behoren. De reikwijdte van de verschilpunten met Groen woog niet op tegen het 
bindend vermogen, door het gemeenschappelijk uitgangspunt van het sub specie aeter-
nitatis uitgeoefend, waardoor zij, één in het geloof, dat God het bewind in handen heeft, 
zich in hun strijd tegen het revolutionaire beginsel steeds hecht met elkaar verbonden 
geweten hebben.
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In hoofdstuk XIV, gewijd aan het onderwijsvraagstuk, hebben wij gezien, hoe Da
Costa en Groen schouder aan schouder gestreden hebben voor onderwijs, dat op voluit 
christelijke, gereformeerde leest geschoeid was, waarbij Da Costa het universitair onder-
richt van zijn tijd - zijns inziens de fons malorum - onder vuur nam, terwijl Groen zich 
voor een hervorming van het lager onderwijs inzette. 

Da Costa heeft zich jarenlang - samen met Wormser - ingezet voor de oprichting van 
een seminarie voor de opleiding van Hervormde predikanten. Verschillende malen is 
deze kwestie in de bijeenkomsten van de Christelijke Vrienden onderwerp van gesprek 
geweest. Deze besprekingen liepen echter op niets uit. In augustus 1852 werd in overleg 
met een deputatie van de Schotse kerk besloten tot de oprichting van een Theologisch 
Seminarie voor binnen- en buitenlandsche Evangelisatie, dat zich de opleiding van zen-
delingen ten doel stelde, die overal ter wereld, waar Nederlands werd gesproken, inge-
zet konden worden. 

Uit de Brieven krijgt men de indruk, dat het Schotse Seminarie, ondanks de positieve 
geluiden, die wij bij tijd en wijle opvangen, de jaren door zo niet een kwijnend, dan toch 
wel een vrij onzeker bestaan geleid heeft. Het wekt dan ook geen verwondering, dat het 
kort na het overlijden van Da Costa is opgeheven. 

Heeft Da Costa zijn pogingen tot hervorming van de predikantsopleiding schipbreuk 
zien lijden, ook de strijd, door Groen op het gebied van het lager onderwijs gevoerd, is 
op een teleurstelling uitgelopen. Op 20 juli 1857 werd de onderwijswet, door het mi-
nisterie Van der Brugghen bij de Tweede Kamer ingediend, met 47 tegen 13 stemmen 
aangenomen, waarna Groen stante pede als Kamerlid ontslag nam om in het vervolg 
voor het bijzonder onderwijs te gaan ijveren.

In hoofdstuk XV hebben wij ons beziggehouden met de sociale problemen, waarmee 
ons land, ‘het gelukkigste land van den aardbodem’ (J.H. van der Palm), in de eerste helft 
van de negentiende eeuw te kampen had. Wij zagen, hoe een rijke, ten dele zelfs zéér 
rijke, bovenlaag door een diepe kloof gescheiden was van de grote massa van het volk, 
die, veelal overgeleverd aan erbarmelijke leefomstandigheden, onder grote armoede 
had te lijden. Wel werd er bij tijd en wijle door instellingen als de Maatschappij tot Nut 
van ‘t Algemeen,en in voorkomende gevallen ook wel door particulieren, bij de regering 
op aangedrongen om de misstanden die de oorzaak van het ‘pauperisme’ waren, uit de 
weg te ruimen, maar het zou nog tal van jaren duren, voordat hiermee daadwerkelijk 
een begin werd gemaakt. 

Onder hen die zich hebben ingezet om de velerlei noden te lenigen, namen verschei-
dene Réveilvrienden een vooraanstaande plaats in. Gegrepen door het ‘volle Evangelie’ 
als een evangelie-van-de-daad, hebben zij van een sterke maatschappelijke betrokken-
heid blijk gegeven. In dit verband dient vooral melding gemaakt te worden van Ds 
O.G. Heldring, predikant in het Betuwse Hemmen, die als de ‘vader’ van de ‘Heldring-
gestichten’ in velerlei opzicht baanbrekend werk verricht heeft. 

Ook Da Costa en Groen hebben laten zien, wat het betekent de Bijbelse boodschap 
‘handen en voeten te geven’. Groen heeft echter niet minder van zich laten spreken 
door verscheidene publicaties, waarin hij de sociale misstanden in ons land aan de kaak 
stelde. Dat Da Costa en Groen in hun sociale bewogenheid ook de ‘verre naaste’ heb-
ben betrokken, komt tot uiting in de bijdrage, die zij aan de strijd voor opheffing van de 
slavernij geleverd hebben. 



424 Hoofdstuk 18

In hoofdstuk XVI hebben wij de relatie van Da Costa en Groen tot andersdenken-
den - in hun dagen Joden en Rooms-Katholieken - onder de loep genomen. Da Costa 
achtte de gelijkstelling van de godsdiensten, als behorend tot de rechten, die als vrucht 
van de Revolutie verworven zijn, vanuit anti-revolutionair standpunt onaantastbaar. De 
emancipatie van joden en rooms-katholieken behoort, zo stelde hij, tot hetgeen ‘door 
den wille Gods, zij het dan ook door middel zijner vijanden en met gevaar van velerlei 
misbruik, opgenomen is de ontwikkeling der menschelijke maatschappij, in dezen ha-
ren altijd onvolkomenen en uit kwaad en goed gemengden toestand’. Wij dienen de 
Goddelijke en menselijke rechten te handhaven en ‘de lijn door de vinger Gods in het 
midden der gebeurtenissen getrokken’, te volgen. Opmerkelijke uitspraken die de vraag 
doen opkomen, of Da Costa de werking van de tijdgeest niet al te gemakkelijk tot de 
wil van God wist te herleiden. Ook Groen realiseerde zich, dat de Revolutie niet louter 
verkeerde dingen had voortgebracht. Zo wist hij zich in zijn kijk op de emancipatie van 
joden en rooms-katholieken één met Da Costa. Maar diens uitspraken over het verband 
tussen de tijdgeest en de vinger Gods gingen hem zonder meer te ver.

Groens relatie tot de Rooms-Katholieke Kerk, zo hebben wij geconstateerd, droeg een 
ambivalent karakter. Naast uitspraken die op een gevoel van geloofsverbondenheid wij-
zen, staan tal van uitingen die van afweer getuigen. De oorzaak hiervan is gelegen in de 
intolerantie van de Rooms-Katholieke Kerk in landen, waar de Heilige Stoel het voor het 
zeggen had, en in de vele teleurstellende ervaringen, door Groen in eigen land opge-
daan. Wanneer het er echter op aankwam, sloeg de balans door naar een pleidooi voor 
bundeling van krachten om de gemeenschappe lijke vijand, het ongeloof, des te beter te 
kunnen bestrijden. Deze stellingname leidde tot scherpe reacties in de Dordtsgezinde 
gelederen, de ‘‘Datheenpartij of ‘Utrechtsche Factie’, die Groen vanwege zijn opstelling 
in de Aprilbeweging als een ‘crypto-katholiek’, een ‘verrader van Vaderland en Kerk en 
een ‘vriend en bondgenoot der Jezuïeten’ beschouwde. 

In het laatste gedeelte van hoofdstuk 16 hebben wij de islam in onze beschouwing 
betrokken. Wij zagen, dat, hoewel de islam in de Brieven geen onderwerp van bespre-
king is geweest, Da Costa en Groen zich, zij het incidenteel, wel met Mohammed en de 
door hem gestichte godsdienst hebben beziggehouden. Da Costa’ s gevoelen omtrent 
een en ander kwamen wij op het spoor in zijn gedicht Hagar: een ondubbelzinnig ‘nee’ 
tegen de profeet en zijn leer. Bij Groen stuitten wij op een in het oog lopende incongru-
entie: in zijn Bedenkingen tegen een oproeping tot ondersteuning der Grieken (1825) een 
heel positief geluid, in zijn Proeve over de Middelen waardoor de waarheid wordt gekend 
en gestaafd (1834) een uitgesproken negatief oordeel.

In hoofdstuk XVII hebben wij gevraagd naar de actualiteit van Da Costa en Groen. 
Wij constateerden toen, dat de herinnering aan Da Costa in de loop der jaren sterk 
verbleekt is. Alleen als dichter heeft hij na zijn dood nog voortgeleefd, maar tegen-
woordig worden zijn gedichten, behalve als voorwerp van verplichte literatuurstudie, 
vrijwel niet meer gelezen. Met een man als Groen van Prinsterer, die, tal van jaren actief 
als politicus, baanbrekend werk verricht heeft, is het anders gesteld. Vragen, of en, zo 
ja, in hoeverre hij onder ons nog voortleeft, is vragen naar de geldingskracht, die zijn 
beginselen in onze tijd nog hebben. Wij hebben geconstateerd, dat de belangstelling 
voor zijn denkbeelden in de loop der jaren gaandeweg is afgenomen, en dat niet alleen 
door de ingrijpende veranderingen, die zich in de loop der jaren op maatschappelijk en 
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politiek terrein hebben voltrokken, maar niet minder door de veelal scherpe kritiek van 
geestverwanten, die sinds het midden van de vorige eeuw is losgekomen. Toch is er ook 
vandaag de dag nog een kring van mensen die, op hun wijze strijdend tegen ‘de geest 
der eeuw’, in openbaring en geschiedenis de grondslag voor hun levensbeschouwing 
hebben gevonden en voor wie vooral Groens Ongeloof en Revolutie als een rijke bron 
van inspiratie geldt. Met Gerretson hebben zij ervaren, dat Groen ‘van alle tijden’ is, een 
‘ziel van vuur’, aan wie men zich ook in onze tijd nog kan warmen. 


