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Kun je makkelijk lijnen trekken van de Groningers naar vandaag? Laat ik eerlijk zijn: 
daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. De geschiedenis herhaalt zich nooit 
ongewijzigd. De stelling dat alle nieuwe dwalingen oude dwalingen in een nieuw jasje 
zijn, doet aan de voortgang van de geschiedenis geen recht. 
 
De Groningers waren een typisch negentiende-eeuws verschijnsel, dat zich zo vandaag niet 
voordoet. Hun optimistische vooruitgangsgeloof, hun hoge verwachtingen van de opvoeding 
der mensheid: het is inmiddels wel gelogenstraft. De twintigste en de eenentwintigste eeuw 
hebben zoveel ellende laten zien: oorlog, terreur, genocide, dat er voor optimisme weinig 
plaats meer is. 
Het is natuurlijk verleidelijk om lijnen te trekken van deze vroegere ‘evangelischen’ naar hun 
hedendaagse naamgenoten. Er zijn ook duidelijke overeenkomsten: de nadruk op het gevoel, 
de afkeer van verstandelijk geloven, de kritiek op dogma’s, het afwijzen van de 
uitverkiezingsleer. Maar tegelijk zijn er grote verschillen. Hedendaagse evangelischen 
hechten meestal aan de belijdenis van Christus als God die mens werd. Ze denken er niet over 
de leer van de Drie-eenheid op te geven. Ze geloven aan verlossing als verzoening en aan het 
offer van Christus aan het kruis voor onze zonden. Kortom: ‘evangelisch’ en ‘evangelisch’ is 
twee. Ook hier lopen de lijnen niet rechtstreeks. 
Misschien kom je de betekenis van de Groningers het best op het spoor door te kijken naar 
welke rol ze toen gespeeld hebben. Ik doe dat op drie punten: de Afscheiding, de strijd om de 
belijdenis en de vraag hoelang deze theologie het eigenlijk heeft volgehouden. 
 
Afscheiding 
Hofstede de Groot verliet de pastorie in Ulrum om zijn theologie te ontwikkelen. Hendrik de 
Cock betrok dezelfde pastorie om daar tot vader van de Afscheiding uit te groeien. De twee 
kenden elkaar: leeftijdgenoten en studiegenoten als ze waren. Het is ook logisch dat Hofstede 
de Groot de ontwikkelingen in Ulrum op de voet bleef volgen: zijn eigen oude gemeente 
kwam in het nieuws. 
Je kunt niet zeggen dat de Afscheiding tegen de Groninger theologie gericht was: die was nog 
maar net begonnen. Natuurlijk hingen de ideeën ervan wel in de lucht, maar de Vaders van de 
Afscheiding reageren veel meer op ontwikkelingen in de kerk, die al langer aan de gang zijn - 
de invoering van de gezangen, het loslaten van de binding aan de belijdenis. Maar als De 
Cock begint op te treden, komt er toch al spoedig een correspondentie tussen hem en Hofstede 
de Groot op gang. Al in 1832, dus nog twee jaar vóór de Afscheiding, schreef Hofstede De 
Groot een zeer kritische brief aan De Cock: ‘Hoe vast de strik van menselijke spitsvondigheid 
moge zijn, die u gevangen houdt, ik wil de beschuldiging niet dragen, van niet zowel om u 
zelf als om mijn geliefd Ulrum, alles te hebben aangewend om die strik te verscheuren en u 
tot het eenvoudige Evangelie terug te brengen.’ ‘Het eenvoudige Evangelie’: daarom ging het 
immers deze ‘evangelische’ theoloog! 
Het gaat Hofstede de Groot daarbij vooral tegen de leer van de uitverkiezing. ‘Ik bid u, 
overweeg het eens ernstig, of u als dienaar van het Evangelie vrijheid hebt, om terwijl in het 
Evangelie alleen van een verkiezing wordt gesproken, nu uit menselijke, vóór Augustinus 
nooit gehoorde redeneringen er bij te voegen dat er ook een verwerping bestaat?’ 
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Er gaan heel wat brieven heen en weer tussen deze beide mannen. De Cock geeft zijn 
overtuiging het mooiste weer in een brief van begin 1833: ‘U raadt mij eindelijk aan om het 
Evangelie te lezen, onbevooroordeeld van voor naar achter; ik doe dit; maar hoe meer ik dit 
doe hoe meer ik erin bevestigd word, dat de mens dood is in de zonde en een slaaf van de 
zonde; dat een kwade boom geen goede vruchten kan voortbrengen en dat God in ons moet 
werken het willen en het werken naar zijn welbehagen; dat dus de leer van de Gereformeerden 
waar is, waarin God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd wordt.’ 
Daarmee treft De Cock de optimistische opvoedingstheologie van de Groningers in het hart. 
Als de Afscheiding in het najaar van 1834 een feit wordt, hebben De Cock en Hofstede de 
Groot geen contact meer met elkaar. In de komende jaren glorieert Hofstede de Groot als 
veelbelovend jong hoogleraar in Groningen en De Cock krijgt te maken met vervolging, spot, 
inkwartiering en gevangenisstraf - in datzelfde Groningen. De Cock sterft jong, al in 1842, 41 
jaar oud. Zijn leeftijdgenoot Hofstede de Groot overleeft hem 44 jaar. Menselijk gesproken 
ligt het succes bij de Hofstede de Groot, de nederlaag bij De Cock. Maar hoe zou God hun 
leven zien? 
 
Belijdenis 
In de negentiende eeuw is er voortdurend strijd geweest om de plaats van de belijdenis in de 
hervormde kerk. Ook mensen die niet met de Afscheiding meegingen, vonden dat het 
verschrikkelijk was dat de binding aan de belijdenis werd losgelaten. Eén van de bekendsten 
onder hen was Groen van Prinsterer uit Den Haag. 
Samen met zes andere plaatsgenoten heeft Groen van Prinsterer in 1842 een brief aan de 
hervormde synode geschreven. Deze ‘Zeven Haagse Heren’ vroegen de synode daarin om 
‘een stellige verklaring dat de leer, die door drie Hoogleraren in het tijdschrift Waarheid in 
Liefde voorgedragen wordt, strijdig is met de belijdenis van de hervormde kerk en de 
zaligmakende leer van de Heilige Schrift’. 
Waarheid in Liefde: dat was het tijdschrift van de Groninger theologie! Groen van Prinsterer 
en de zijnen vonden het levensgevaarlijk voor de kerk dat er dominees werden opgeleid door 
hoogleraren met zulke vrijzinnige ideeën. Maar de synode maakte zich op een formalistische 
wijze van hun bezwaren af: ze waren niet op reglementaire wijze aan de orde gesteld. 
De Zeven Haagse Heren wagen dan een tweede poging. Ze schrijven in 1843 een brief Aan de 
Hervormde Gemeenten in Nederland. Daarin eisen ze dat de gemeente zichzelf dan maar 
recht moet verschaffen door de Groningse professoren weg te jagen! 
In Groningen leidt dit tot grote verontwaardiging. De drie hoogleraren (Hofstede de Groot, 
Muurling en Pareau) waren zeer geliefd. Op 13 maart 1843 brengt het hele studentencorps 
hun een serenade en er worden toespraken gehouden, die eindigen met een toast: ‘Evangelisch 
licht, evangelische vrijheid, evangelische deugd, in de N.H. Kerk, in alle christelijke 
kerkgenootschappen, in de mensheid!’ Evangelischer kan het niet. De optimistische 
Groningers zien het licht van de goddelijke opvoeding al schijnen over heel de mensheid. 
De Haagse Heren krijgen niet hun zin. Integendeel, de binding aan de belijdenis speelt ook in 
de komende tijd in de hervormde kerk nauwelijks een rol. Wat dat betreft brengt Samen op 
Weg echt niets nieuws. Ook op dit punt lijken de Groningers aan de winnende hand geweest 
te zijn. 
 
Houdbare theologie? 
Toch was dat niet zo. De Groningers hebben het niet gewonnen. Hun theologie is in feite niet 
meer geweest dan een voorbijgaand verschijnsel. De Cock leek het te verliezen tegenover 
Hofstede de Groot. Maar zijn leer, zijn geloof, leeft nog bij velen, ook in de eenentwintigste 
eeuw. Voor de overtuigingen van de Groningers steekt niemand meer een hand in het vuur. 
De Zeven Haagse Heren verloren hun strijd in de hervormde kerk. Maar de gereformeerde 
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belijdenis werd toch niet vergeten, terwijl je behoorlijk diep moet delven in de geschiedenis 
om de ‘Evangelische theologie’ van de Groningers op het spoor te komen. 
Eigenlijk is heel die Groninger Richting niet meer dan een kortstondige episode geweest. 
Voor de rechtzinnige kerkleden waren de Groningers veel te vrijzinnig: ze lieten centrale 
waarheden los, de Godheid van Christus, de Drie-eenheid, de uitverkiezing, de verzoening 
door voldoening. Maar voor de vrijzinnigen waren de Groningers eigenlijk nog te ouderwets. 
Al spoedig, vanaf 1840, komt in Nederland een theologische stroming op die bekend staat als 
‘De moderne theologie’. Deze stroming was op alle punten veel radicaler dan de Groningers. 
De Groningers beriepen zich op het Evangelie. Maar de modernen wilden ook het Evangelie 
zelf kritisch kunnen beoordelen. De Groningers vonden Christus Gods hoogste schepsel. Voor 
de modernen was hij een mens als anderen. De Groningers verwachten alles van Gods 
opvoeding van de mensheid. De modernen verwachten alles van natuurlijke ontwikkeling en 
vooruitgang: het evolutionisme brak baan. 
Zo rond 1860 waren de Groningers hun progressieve image kwijt. Ze waren in feite een soort 
gematigd conservatieve middenpartij geworden, die langzamerhand wegzakte in de 
vergetelheid van de geschiedenis. Je moet echt theoloog zijn om je nog met hun geschriften 
bezig te houden. 
Eens vertolkten de Groningers de tijdgeest. Dat was hun kracht. Maar het bleek uiteindelijk 
hun zwakheid. Iemand heeft eens gezegd: wie met de tijdgeest huwt, is spoedig weduwe. Dat 
lot heeft zich aan deze ‘evangelische theologie’ voltrokken. 
Dat hebben we trouwens wel vaker gezien in de loop van de geschiedenis. Ook de ‘moderne 
theologie’, die de Groningers afloste, was al spoedig verouderd. Typerend is de aanduiding 
die daarvoor wel gebruikt wordt: het ‘oud-modernisme’! Wat modern is, kan kennelijk snel 
verouderen. 
Zou dat niet de voornaamste lijn zijn, die naar vandaag te trekken is? De gereformeerde leer 
waarvoor De Cock stond, vertolkt niet de tijdgeest, toen niet en nu niet. De Cock heeft dat 
moeten ervaren, wij ervaren het ook - ook al moeten wij er minder voor lijden dan hij. Maar 
de voornaamste vraag is niet die naar de tijdgeest. De voornaamste vraag is die naar de 
waarheid. De tijdgeest houdt geen stand. De waarheid wel. Dat is wat je kunt leren uit de 
opkomst en de ondergang van de Groninger Richting. 
We hebben alle reden ons die les aan te trekken. Het is helemaal niet erg als er van alles in 
kerk en theologie aan het veranderen is. Het is wel erg als dat alleen maar gebeurt om mee te 
waaien met de tijdgeest. Dat geldt voor hedendaagse gereformeerden net zo goed als voor 
hedendaagse evangelischen. Laten we maar vanuit de Schrift kritisch zijn op alles wat als 
nieuw gepresenteerd wordt. Alleen dan hebben we toekomst. ‘Houdbaar’ zijn we alleen door 
de kracht van de waarheid van het Evangelie. Maar daar mogen we dan ook zeker van zijn. 
De waarheid vergaat nooit! 
 
Vragen voor de bespreking 
1. Lees Titus 2:11-14. Wat heeft deze tekst te zeggen over onze opvoeding door God? 
2. In het eerste artikel wordt een stukje aangehaald van een preek van Muurling tegen de 

uitverkiezingsleer. Wat vindt u van het argument dat Muurling daar gebruikt? 
3. De Cock zegt in een brief, die in het tweede artikel wordt aangehaald, dat in de 

gereformeerde leer God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd 
wordt. Bent u het daarmee eens? 

4. Kun je eigentijds christen zijn en tegelijk aan de gereformeerde belijdenis vasthouden? 
 
Literatuurverantwoording 
De volgende literatuur heb ik gebruikt. Aanhalingen heb ik soms een beetje gemoderniseerd 
om ze leesbaar te laten zijn. 
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bescheiden, Kampen 1934. In dit prachtige boek vindt u de correspondentie tussen Hofstede 
de Groot en De Cock. 
A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in 
de negentiende en twintigste eeuw, Kampen 1974. Van dit werk bestaan ook latere drukken. 
Het is een standaardwerk, met een heel goed overzicht over de Groninger Richting. 
K.H. Roessingh, ‘De moderne theologie in Nederland. Hare Voorbereiding en eerste periode’, 
in: K.H. Roessingh, Verzamelde werken 1, Arnhem 1926. Dit is een dissertatie uit 1914. 
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