‘Het is of ik nog met u onder de kersenboomen te Chaam sta’

Persoonlijk en kerkelijk leven belicht aan de
hand van de brieven van de Bredase predikant
Johannes Petrus Hasebroek (1843-1849) aan
Dr. Gilles Dionysius Jacobus Schotel,
predikant te Chaam en Tilburg
door

BRAM VROON
Het citaat in de bovenstaande titel is ontleend aan de laatste brief van Johannes
Petrus Hasebroek aan Gilles Dionysius Jacobus Schotel in de herfst van 1892.1 Twee
weken later overleed Schotel. Dat was bijna een halve eeuw na hun kennismaking
kort na de bevestiging van Hasebroek tot predikant in Breda. Beiden waren bekende
Nederlanders toen zij in het begin van de jaren veertig van de negentiende eeuw
predikant werden respectievelijk in Breda en Chaam. Die bekendheid hadden zij te
danken aan hun publicaties. Hasebroek had voor zijn komst naar Breda gedichten en
de verhalenbundel Waarheid en Droomen gepubliceerd, terwijl de vele publicaties van
Schotel handelden over letterkundige en (kerk)historische onderwerpen.
Dit artikel gaat voornamelijk over het tijdvak 1843-1849 waarin J.P. Hasebroek
predikant te Breda was. Na kennismaking met zijn Chaamse collega G.D.J. Schotel
ontstond tussen hen beiden een hechte vriendschap die mede leidde tot een drukke
correspondentie. We willen nader ingaan op het karakter van de vriendschap. Waaruit
bestond die goede verhouding? Welk beeld krijgen we van deze predikanten, maar
ook van het kerkelijk leven in de Hervormde gemeenten van Breda, Chaam en
Tilburg?
Naast de archieven van de kerkelijke gemeenten geven de bewaard gebleven
brieven van Hasebroek aan Schotel veel informatie over hun persoonlijk leven en bezigheden als predikant en auteur.
De brieven worden bewaard in het Letterkundig Museum te Den Haag. 2 Helaas
zijn de brieven van Schotel aan Hasebroek waarschijnlijk verloren gegaan, want deze
brieven bevinden zich niet in de Verzameling Hasebroek van de universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
Over de geschiedenis van de Hervormde gemeenten van Breda en Tilburg is in
tegenstelling tot die van Chaam c.a. zeer weinig gepubliceerd.3
Dr. J.L.M. de Lepper constateerde een kleine halve eeuw geleden, dat we met
betrekking tot de geschiedenis van Breda over zeer weinig ‘documenten van persoonlijke aard’ beschikken.4 De brieven van ds. Hasebroek aan Schotel vormen daar
een uitzondering op. Dat geldt tevens voor de correspondentie van de beide predi1
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kanten met andere personen. Deze ‘ego-documenten’ geven een beeld van de leefen werkwijze van een predikant in de Hervormde gemeenten van Breda, Chaam en
later Tilburg. Gecombineerd met de gegevens uit de Bredasche Courant en de archieven van de hervormde gemeenten krijgen we een helderder beeld van de predikanten en hun gemeenten, waarbij in dit artikel extra aandacht wordt geschonken aan
het kerkelijk leven in de Hervormde gemeente te Breda.
Voor een juist begrip van het onderwerp wordt vooraf in grote lijnen ingegaan
op de ontwikkelingen in de Nederlandse Hervormde Kerk gedurende de eerste helft
van de negentiende eeuw. Vervolgens wordt een korte schets gegeven van het leven
en de werkzaamheden van de beide predikanten voor hun komst naar de Baronie
De Nederlandse Hervormde Kerk gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw5
De Nederduitse Gereformeerde Kerk verloor in 1796 tijdens de Bataafse
Revolutie haar bevoorrechte positie door de gelijkstelling van godsdiensten.6 Dat was
voor de gereformeerde kerkgemeenschap een grote verandering omdat de kerk de
steun van de overheid verloor. Na de bevrijding in 1813 kwam een gedeelte van de
overheidssteun terug, zoals de betaling van de predikantstraktementen. Koning
Willem I (1813-1840) bemoeide zich intensief met de organisatie van de kerkgenootschappen. Als eerste ontving de Nederduitse Gereformeerde Kerk in 1816 een
Algemeen Reglement waardoor deze kerk een organisatiestructuur van bovenaf
kreeg. De bestuursleden van de kerk werden benoemd door de koning, waarbij hij
praktisch altijd de voordrachten volgde van de bestuursorganen, zoals de synode, het
provinciaal kerkbestuur en de classis. Een classis is een onderafdeling van een provinciaal kerkbestuur.
De grote meerderheid van de kerkgemeenschap was ingenomen met de nieuwe
bestuursvorm. Discussies over theologie en geloofsbeleving werden in de bestuurscolleges niet gehouden. Dat had te maken met de negatieve herinneringen uit het verleden waarin dat wel was gebeurd. Tevens werd in 1816 de naam van de kerk veranderd
in Nederlandse Hervormde Kerk.
In grote lijnen zijn er binnen een geloofsgemeenschap bijna altijd twee stromingen te onderscheiden, namelijk een die de godsdienstige regels streng wil toepassen
en een stroming die minder aan de regels hecht. Zeker in een kerkgenootschap waar
geen sterk bestuur van bovenaf alles voorschrijft, komen de tegenstellingen eerder aan
het licht. Die situatie deed zich voor in de Nederduitse Gereformeerde Kerk van
vóór 1795. Het kwam in die tijd nooit tot kerkscheuring omdat de overheid ingreep
als de zaak uit de hand dreigde te lopen. De verschillen in geloofsbeleving bleven ook
in de tijd na 1816 onder de kerkleden bestaan.
De dominante theologie op de universiteiten was het rationeel-supranaturalisme.
Kort samengevat: de openbaring is niet in strijd met het verstand (de rede) maar vult
deze aan. Men gebruikte nog wel de oude theologische terminologie maar de inhoud
was anders. De belijdenisgeschriften (de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561, de
Heidelbergse Catechismus van 1563 en de Dordtse Canones (= Leerregels) van 1619)
werden geaccepteerd in zoverre ze overeenkwamen met de Bijbel. Veel kerkgangers
merkten dat aanvankelijk niet op.
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In de jaren twintig van de negentiende eeuw ontstond aan de Groningse universiteit een nieuwe theologische stroming - de Groninger richting - die het accent legde op het gevoel en de persoon van Jezus. Via het tijdschrift Waarheid in Liefde kreeg
deze stroming grote invloed, aanvankelijk in de noordelijke provincies en later in heel
Nederland.
In dezelfde tijd ontstond er onder een aantal aanzienlijke leken een opwekkingsbeweging die het Reveil wordt genoemd. Vanuit Zwitserland, Frankrijk en Engeland
kwam het gedachtegoed van deze beweging naar ons land. Naast vernieuwing in het
godsdienstig leven werd het gekenmerkt door een praktische zin om hulp te bieden.
De aanhangers van het Reveil bestreden de Groninger richting.
Na verloop van tijd ontstonden uit het Reveil de confessionele en de ethische
richting. De eerstgenoemde wilde uitgaan van de belijdenisgeschriften. Een belangrijke voorman was Mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876)7. De aanhangers
van de ethische richting wezen dat af en wensten door verkondiging van het evangelie het herstel van het geloof te bereiken. Belangrijke vertegenwoordigers van de
ethischen zijn Ds. Nicolaas Beets (1814-1904)8 en Mr. Isaäc da Costa (1798-1860)9.
Er was zowel vóór als na 1800 een aantal leden van de kerk dat tot de stroming
van de Nadere Reformatie behoorde. Zij waren streng in de leer en legden een sterk
accent op de persoonlijke beleving van het geloof. Losser van de officiële kerk waren
de personen die de zogenaamde conventikels bezochten. Zij hielden deze bijeenkomsten meestal apart van de officiële kerk. Het Groot Woordenboek der Nederlandse taal
omschrijft het woord conventikel als: ‘buitenkerkelijke (sektarische) godsdienstige bijeenkomst'. De voorgangers bij deze conventikels waren zelden predikant.
In 1834 en volgende jaren vond de Afscheiding plaats, waarbij een aanzienlijk
aantal orthodoxe (=rechtzinnige) personen de Hervormde Kerk verliet. Ook enkele
aanhangers van het Reveil kozen de zijde van de afgescheidenen.
Rond 1850 zag het theologische landschap binnen de Hervormde Kerk er als
volgt uit. Uiterst rechts, ook wel de behoudende hoek, bevonden zich de mensen die
naar conventikels gingen, maar niet tot de afgescheidenen behoorden. Daarnaast was
er een stroming die de erfenis van de Nadere Reformatie voortzette.Vervolgens kwamen de confessionelen en de ethischen, de aanhangers van de Groninger richting en
als laatste de oude rationeel-supranaturalisten. Enkele jaren hierna ontstond de
Moderne richting, die door zijn bijbelkritiek, ontkenning van de wonderen en de
opstanding van Jezus, bestreden werd door alle hiervoor genoemde stromingen.
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Gilles Dionysius Jacobus Schotel (1807-1892)

1. Ds. Gilles Dionysius Jacobus
Schotel ca. 1859 (Collectie
auteur)

Ds. Gilles Dionysius Jacobus Schotel werd op 7 april 1807 in Dordrecht geboren.10 Zijn vader was de bekende zeeschilder Johannes Christianus Schotel.11 Schotel
ontving evenals Hasebroek zijn theologische opleiding in Leiden, waar hij in 1831
slaagde voor het proponentsexamen. In die tijd was er een groot overschot aan proponenten, ook wel kandidaten genoemd. Pas in de herfst van 1835 kreeg hij een beroep van de Hervormde gemeente te Lage Zwaluwe. Naast het grote overschot aan
proponenten speelde de sterke bijziendheid van Schotel hierbij een rol. Door de
preek uit zijn hoofd te leren wist hij de hinder van de handicap, waaraan vooral de
kerkgangers zich stoorden, te voorkomen.
In de tussenliggende jaren woonde hij bij zijn ouders in Dordrecht en hield hij
zich bezig met het onderzoek naar de geschiedenis van zijn geboortestad. Daarnaast
hadden allerlei letterkundige en historische kwesties zijn aandacht. Hij publiceerde in
het begin van de Belgische opstand het Wilhelmus met enige aantekeningen ‘tot opwekking en verhooging van de oude geestdrift voor het dierbaar vaderland en vorstelijk huis’.12 Vier jaar later schreef hij opnieuw over het oude volkslied met een betoog
dat Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde, de dichter was van het Wilhelmus.13
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Door deze publicaties kwam het Wilhelmus weer meer in de aandacht te staan. In
1833 publiceerde hij het omvangrijke werk Leven, gedrukte werken en handschriften van
Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling, met wapens en facsimilés (Breda 1833).
Schotel ontmoette kort na zijn afstuderen Catharina Leonora Johanna (Cateau)
de Leeuw. Zij was de dochter van Johannes de Leeuw, sinds 1826 emeritus predikant
van Roosendaal. De familie De Leeuw vluchtte bij het begin van de Belgische opstand naar Dordrecht en vestigde zich vervolgens in Breda. Zo kwam Schotel in
Breda op bezoek. Hij huwde er Cateau in januari 1836 om zich vervolgens in zijn
eerste gemeente Lage Zwaluwe te vestigen. Naast zijn predikantschap zette hij de geschiedenis- en letterenstudie voort. Hij kreeg in 1838 een eredoctoraat van de
Rijksuniversiteit van Leiden op grond van zijn gepubliceerde werken.
Theologisch gezien behoorde Schotel tot de grote middengroep van gematigd
orthodoxe predikanten. Hij las het Groningse tijdschrift Waarheid in Liefde. Via
Hasebroek en J.J. van Oosterzee kreeg hij enige sympathie voor de orthodoxe predikantenvereniging Ernst en Vrede.14 Het verzoek van Van Oosterzee om lid te worden
van deze vereniging, wees hij af. Hij schetste zijn middenpositie tussen liberaal en orthodox met een politieke term uit de tijd van de Bataafse Republiek: ‘Ik ben een
slijmgast die echter meer tot de orthodoxen dan tot de liberalen wordt gerekend’.15
Onder orthodox wordt verstaan, het streng vasthouden aan de hoofdwaarheden van
het christelijk geloof. Liberaal of vrijzinnig heeft hier de betekenis van niet-orthodox.
Van de later opgekomen moderne theologie was hij afkerig. Schotel had geen scherp
omlijnd theologisch profiel. In tegenstelling tot Hasebroek zijn van Schotel slechts
twee preken in druk uitgegeven.
Predikant van de Hervormde gemeente te Chaam c.a. (1841-1846) en de Hervormde
gemeente te Tilburg (1846-1862)
In het voorjaar van 1841 verruilde Ds. Schotel Lage Zwaluwe voor Chaam c.a.16
De reden voor deze wisseling was dat de Hervormde gemeente van Chaam een traktement had van twaalfhonderd gulden met daarbij zestig gulden voor de huur van de
pastorie. Ondanks het feit dat het Chaamse traktement, zolang de weduwe van zijn
voorganger S.G. Prins nog leefde, honderd gulden lager was, betekende het een forse
verbetering van zijn inkomen.17 Dat betrekkelijk hoge traktement vond zijn oorzaak
in de opheffing van de Hervormde gemeente te Gilze-Rijen en de samenvoeging
van de Hervormde gemeenten van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Vanaf dat moment sprak men van de Hervormde
gemeente Chaam c.a. (cum annexis=met bijbehoren). Om de andere week was er
een kerkdienst in Chaam en op de tussenliggende zondagen beurtelings een kerkdienst in Alphen of Baarle-Nassau. In Chaam was het voormalige katholieke kerkgebouw in gebruik bij de protestanten sinds 1648. In Alphen was in 1821 een kapel
voor de protestanten gebouwd ter compensatie van de restitutie (=teruggave) van de
oude parochiekerk aan de katholieken. De protestanten van Baarle-Nassau gebruikten
sinds de Vrede van Munster de in de buurtschap Nijhoven gelegen Sint-Salvatorkapel.
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2. De Hervormde kerk van Chaam voor de ramp van 28 oktober 1944 toen de toren werd opgeblazen en
op het schip van de kerk viel (Collectie C.W.M. Geerts)

Schotel dankte deze predikantsplaats aan minister F.W.F.T. Baron van Pallandt en
J.D. Janssen, een hoge ambtenaar van het Departement voor de Hervormde Eredienst
in Den Haag. Chaam c.a. was evenals Breda, Lage Zwaluwe en Tilburg een koninklijke collatie. Het betekende dat de koning bij een predikantsvacature een voordracht
van zes predikanten deed aan de kerkenraad. In de praktijk werd deze voordracht waaruit de kerkenraad een predikant mocht beroepen - opgesteld door het ministerie
van Hervormde Eredienst. De kerkenraad maakte een keuze uit de zes voorgedragen
predikanten en stuurde deze naar het ministerie. Vervolgens benoemde de koning de
eerstgenoemde tot predikant, waarna de kerkenraad een beroep mocht uitbrengen op
de benoemde predikant.18
Janssen vond de kleine Hervormde gemeente te Chaam c.a. met het hoge traktement een goede plaats voor de graag studerende en publicerende Schotel.19 Vier dagen na zijn komst in Chaam berichtte hij Janssen: ‘Voor mijne studiën is deze plaats
allerlastigst en kostbaar daar ik dagelijks een bode naar Breda moet zenden voor pakken en brieven…’.20 Die bode was Johannes Treffers.21
De afgelegen ligging van Chaam viel Schotel en zijn vrouw tegen. In vergelijking met Lage Zwaluwe lag het veel meer geïsoleerd. De winters waren er erg lang
en eenzaam voor het predikantenechtpaar. ‘Des zomers was Chaam een aardsch paradijs, doch des winters een afgelegen, eenzaam oord, een door land en water omgeven
oord’ schreef hij jaren later.22 De tochten naar de ‘buitengemeenten’ in Alphen en
Baarle-Nassau waren vooral in de winter zwaar door de moeilijk begaanbare wegen.
In zijn Herinneringen uit mijn leven memoreert hij ‘de verre tochten (…) over heidevelden en zandwoestijnen’.23
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Ds. Schotel had aanvankelijk alleen burgemeester Marcellus Anne Bekkers als gesprekspartner.24 Hun verhouding verslechterde echter toen de burgemeester zich,
naar het oordeel van Schotel en zijn Chaamse kerkenraad, zeer toeschietelijk opstelde
tegenover de katholieke meerderheid in het dorp bij de feestelijke ingebruikneming
van de nieuwe katholieke kerk in 1842. Schotel weigerde een verzoek van de burgemeester om samen de ‘bisschop’ te begroeten.25 Een jaar eerder had Schotel op advies
van de burgemeester een ijzeren kruis, waarschijnlijk afkomstig van de afgebroken
Sint-Luciakapel in Snijders-Chaam, aan de katholieke parochie geschonken voor de
nieuwe kerk. Met de ‘bisschop’ werd de apostolisch administrator en vicaris Joannes
van Hooydonk bedoeld, die in 1853 de eerste bisschop van Breda werd.26

3. Grafzerk van burgemeester Marcellus
Anne Bekkers. Begraafplaats Ledevaert in
Chaam (Foto auteur)

In juli 1843 verloor het echtpaar Schotel hun beide dochtertjes, Jansje en
Leonarda, respectievelijk bijna acht en bijna drie jaar oud. In zijn Herinneringen uit
mijn leven schreef Schotel, dat zijn beide dochtertjes overleden door gebrek aan medische hulp in Chaam.27
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4. Grafzerk Jansje en Leonarda Schotel,
overleden 4 en 14 juli 1843.
Begraafplaats Ledevaert in Chaam
(Foto auteur)

Schotel publiceerde vanuit de Chaamse pastorie een groot aantal artikelen en
boeken, waaronder Kerkelijk Dordrecht (2 delen) en Floris I en II van Pallant. Graven van
Culemborg.28 In de laatstgenoemde publicatie maakte hij in de inleiding aan de lezers
bekend hoe geïsoleerd hij moest werken:
‘vergeet niet, zoo gij onder het lezen soms eene bron mogt missen, die ik had
moeten naderen, dat ik dit werk begonnen en voleindigd heb, verre van alle beschaving, verkeer, geleerden, bibliotheken - te Chaam!’29
Hij schreef ook een artikel over zijn hervormde gemeente in de Evangelische
Kerkbode met als titel ‘Tegenwoordige toestand van Chaam, Alphen en Baerle-Nassau’.
In deze uitvoerige beschrijving van de hervormde gemeente, maakte de auteur zich
zorgen over het voortbestaan van de gemeente door de onevenwichtige leeftijdsopbouw als gevolg van een relatief groot aantal hoogbejaarden. De Hervormde gemeente te Chaam c.a. bestond toen uit 87 personen, van wie er vijftig in Chaam zelf
woonden en de overigen in de omliggende buurtschappen en dorpen. Schotel merkt
op dat de meeste mensen, zowel protestanten als katholieken arm waren en nauwelijks in staat waren hun brood te verdienen. Alphen was een welvarender dorp dan
Chaam. De verhouding tot de katholieke bevolking was in Chaam beter dan in de
andere plaatsen. Schotel meldt eveneens dat een enkele keer grotere aantallen katholieken zijn kerkdiensten in de Sint-Salvatorkapel te Baarle-Nassau bezochten.30
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Door de wijze waarop de auteur in dit artikel uit 1844 over Chaam en de katholieke en protestantse inwoners schrijft, kan opgemaakt worden, dat hij zich inmiddels
verzoend had met zijn predikantschap in Chaam.
Schotel schreef eveneens als een van de eersten een artikel over de prehistorische
grafheuvels in Alphen.31

5. Titelpagina Floris I en II van Pallant. Graven van Culemborg (Collectie auteur)

Niettegenstaande dat Schotel zijn werk als predikant goed deed, probeerde hij
gedurende zijn gehele predikantenloopbaan een wetenschappelijke functie als hoogleraar te bemachtigen. Ondanks de steun die hij daarbij van enkele vrienden kreeg,
slaagde hij er niet in die wens in vervulling te doen gaan. In de periode van de verstoorde relatie met burgemeester Bekkers probeerden zijn vrienden hem beroepen te
krijgen in de Hervormde gemeente te Breda. Schotel stond bij het zestal waaruit de
kerkenraad een keuze moest maken. Niet hij maar Johannes Petrus Hasebroek uit
Heiloo was de keuze van de kerkenraad. Ouderling Joan Hugo van Bolhuis was de
enige in de kerkenraad die een voorkeur uitsprak voor Schotel. Van Bolhuis was bevriend met hem geraakt door hun gemeenschappelijke belangstelling voor geschiedenis en letterkunde.32
Koning Willem II ontbood de Chaamse predikant voor een audiëntie in Tilburg.
Daar hoorde Schotel dat de koning hem wilde benoemen tot hofpredikant te
Luxemburg. Over de concrete invulling van de functie en de arbeidsvoorwaarden
werd niet gesproken. Schotel vroeg en kreeg bedenktijd. Hij zat met het vriendelijk
verzoek van de koning enorm in zijn maag. Hoe kon hij in Luxemburg verder gaan
met zijn onderzoek? Hasebroek ontwierp voor Schotel een rekest aan de koning,
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waarin hij een aantal voorwaarden formuleerde, die bij een benoeming van Schotel
tot hofprediker in Luxemburg van kracht moest worden.33 Als een geschenk uit de
hemel kwam voor hem dan ook de vacature van de Hervormde gemeente te Tilburg.
Omdat Tilburg eveneens een koninklijke collatie was, betekende het dat Schotel opnieuw met steun van de regering een standplaats kreeg. Op 12 oktober 1846 hield hij
zijn intredepreek in Tilburg.
Mede door het hofpersoneel en de aanwezige militairen was de Hervormde gemeente van Tilburg gegroeid. Wanneer de koning er verbleef, woonde hij de kerkdiensten van Schotel bij. Er ontstond een vriendschappelijke verhouding tussen de
beide mannen, wat tot gevolg had dat de koning Schotel om advies vroeg over allerlei zaken. Na een kort ziekbed overleed koning Willem II op 16 maart 1849. Schotel
was als hervormd predikant en vertrouweling van de koning nauw betrokken bij de
rouwplechtigheden in Tilburg. Hij was eveneens betrokken bij het vertrek van het lichaam van de overleden koning uit Tilburg. De koningin toonde haar dankbaarheid
voor het werk van Schotel door de Hervormde gemeente een zilveren avondmaalstel
te schenken. De predikant deed verslag van al deze gebeurtenissen in de vorm van
zijn open brief De dood des Konings aan zijn studievriend dr. Henricus Petrus Timmers
Verhoeven (1804-1871), predikant te Den Haag.34 Van deze publicatie werden tijdens
zijn leven de meeste exemplaren gedrukt, namelijk veertienduizend.
De verdere gebeurtenissen tijdens zijn predikantschap in Tilburg liggen buiten
het tijdsbestek van dit artikel.
Johannes Petrus Hasebroek (1812-1896)
Johannes Petrus Hasebroek werd op 6 november 1812 in Leiden geboren als
zoon van een apotheker.35 De familie was afkomstig uit Hasebrouck in FransVlaanderen en behoorde tot de hugenoten. In 1829 ging Johannes in zijn geboortestad theologie studeren. Tijdens de Belgische opstand nam hij als Leidse jager deel aan
de Tiendaagse Veldtocht. Daarna zette hij de studie weer voort, waarbij hij veel tijd
besteedde aan de beoefening van de dichtkunst. Met vier medestudenten stichtte hij
de Rederijkerskamer voor uiterlijke welsprekendheid binnen Leyden. Nicolaas Beets, pas aangekomen in Leiden, was één van de vier medestudenten. Hasebroek raakte vanaf dat
moment bevriend met hem, het werd vriendschap voor het leven. Beets sprak zijn
vriend ook later nog aan als ‘Haas’.
In 1836 slaagde Hasebroek voor het proponentsexamen en kreeg een beroep
naar Heiloo. De vertrekkende predikant Willem Veder, kamergenoot van Hasebroek
in Eindhoven tijdens de Tiendaagse Veldtocht, had voor dat beroep gezorgd.36 Voor
het eerst verliet de jonge predikant het ouderlijk huis en trok met zijn één jaar oudere zuster Elisabeth Jacoba (‘Betsy’), naar de hervormde pastorie van Heiloo. Kort
hiervoor was zijn gedichtenbundel Poëzij verschenen, waarin al zijn tot dan toe gepubliceerde gedichten waren opgenomen. De bundel droeg hij op aan Beets. Omdat
Hasebroek zelf ook inzag dat zijn gedichten niet het niveau hadden van de gedichten
van zijn vriend, publiceerde hij voorlopig geen gedichtenbundels meer.
Hij wierp zich helemaal op zijn predikantschap en was daar gelukkig mee.
Samen met zijn literair begaafde zuster Betsy ontvingen zij oude en nieuwe vrienden.
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6. Ds. Johannes Petrus Hasebroek. Olieverf op paneel
door Louis Chantal 1847 (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag)

Men sprak van de Kring van Heiloo. Een van die nieuwe vrienden was de romanschrijfster Anna Louisa Geertruida (‘Truitje’) Toussaint. Zij werd de hartsvriendin van
Betsy en was bovendien heimelijk verliefd op haar broer, die dat laatste aanvankelijk
niet opmerkte. Op verzoek van E.J. Potgieter, redacteur van de almanak Tesselschade,
ging Hasebroek korte verhalen schrijven. In het begin van 1840 werden de korte
stukjes gebundeld in Waarheid en Droomen, een werk dat door de lezers bijzonder
werd gewaardeerd en daardoor vele malen werd herdrukt. Als prozaïst gebruikte hij
het pseudoniem Jonathan.37
Betsy Hasebroek speelde een belangrijke rol in het leven van haar broer. Elf jaar
lang verzorgde zij het huishouden, eerst in de pastorie van Heiloo en later in Breda.
Zij waren zeer op elkaar gesteld. Hij wist haar tot het schrijven van romans te bewegen. Het werd een succes: de romans werden lovend door Potgieter besproken in De
Gids.38 Veertig jaar later schreef zij over haar broer:
‘Maar meest van alles heb ik de richting van mijn geest en de beschaving mijns
verstands te danken aan mijn broeder (…) dat ik mij aan zijn hand geheel aan de beoefening der kunst en der natuur heb toegewijd’; ‘Later met dien veelbeminden
broeder naar Breda getrokken…’39
Hasebroek droeg in 1883 de tweede druk van zijn Twaalftal leerredenen (‘de
Bredasche preken’) aan haar op en vijf jaar later wijdde hij de bundel Hesperiden.
Nieuwe poëzie in den avond des levens (Amsterdam 1888) ‘Aan de nagedachtenis van
mijne Zuster Elisabeth Johanna (…)’.

11
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7. Elisabeth Jacoba (Betsy) Hasebroek ca. 1852. Litho door
H.W. Last (Foto/Collectie RKD/IB, Den Haag)

Hasebroek werkte zowel in de kleine Hervormde gemeente te Heiloo met veel
voldoening, als daarna in de grotere gemeenten Breda, Middelburg en Amsterdam.
Het dichterschap en het schrijven van verhalen kwamen op de tweede plaats en stonden voortaan in dienst van zijn ambt. Hij was gedurende zijn gehele ambtstermijn
van ruim zesenveertig jaar een gevierd predikant.
Theologisch gezien was de in Leiden opgeleide predikant een gematigd en irenisch (= een naar vrede strevende) christen. Zijn vriend Beets vond dat hij niets begreep van de theologie. Zelf beweerde hij tijdens het eerste jaar van zijn predikantschap in Amsterdam tegenover J.A. Wormser ‘geen kop voor dogmatiek’ te hebben en
‘de dogmatiek een ‘doornenbosch’ te vinden.40 Door de bezoeken van Willem de
Clercq41 aan de kerkdiensten en de pastorie van Heiloo kwam Hasebroek vanaf 1841
in contact met het Reveil, een opwekkingsbeweging tot vernieuwing van het godsdienstig leven onder protestanten. De invloed van deze beweging is bij Hasebroek
van blijvende betekenis geweest. We zien hem in de volgende decennia betrokken bij
de vergaderingen van de verenigingen Christelijke Vrienden en Ernst en Vrede die beide
voortkwamen uit het Reveil. Hij kan dan een ethisch-irenische predikant genoemd
worden. Ethisch-irenisch is de godsdienstige richting die innerlijke ervaring op de
voorgrond stelt en de tegenstellingen op theologisch en kerkelijk gebied wil overbruggen. Dat vonden de ethisch-irenischen noodzakelijk omdat binnen de Hervormde Kerk een felle strijd aan de gang was tussen de aanhangers van een strengrechtzinnige en die van een meer liberale geloofsopvatting. Hasebroek had evenmin
als Schotel een scherp theologisch profiel. Sommige tijdgenoten vonden hem later te
irenisch omdat hij naar hun oordeel zich niet openlijk uitsprak over de theologische
tegenstellingen en de strijd binnen de Hervormde Kerk.
Hasebroek predikant van de Hervormde gemeente te Breda
In januari 1843 ontving Hasebroek een beroep van de Hervormde gemeente te
Breda. Het was geen vrije keuze van de kerkenraad omdat Breda evenals Chaam en
Tilburg uit een koninklijke voordracht moest kiezen. De procedure bij een konink12
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lijke collatie verliep zoals hierboven is beschreven.42 Hasebroek nam het op hem uitgebrachte beroep aan en werd op 26 maart 1843 bevestigd door zijn collega Cornelis
Jan Maurits van den Broek.43.

8. Ds. Cornelis Jan Maurits van den Broek. Predikant te
Breda van 1833-1878. (Collectie Stadsarchief Breda)

Uit de Bredasche Courant van twee dagen later weten we dat Hasebroek bij zijn
intreepreek gebruik maakte van de tekst uit 1 Corinthe 2:2 ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en dien gekruisigd.’ De krant was
lovend over de natuurlijke welsprekendheid, het warme gevoel, en diepe ernst van de
nieuwe predikant.44
De Hervormde gemeente te Breda vormde in die tijd ongeveer een vijfde van
de totale Bredase bevolking van ongeveer 13.000 inwoners. De overige 80% was katholiek. Ruim eenderde van het aantal hervormden was militair.45 In 1845 hield de
kerkenraad een telling in opdracht van het Classicaal bestuur van Breda.46 We zien
daarin een nauwkeurige opsomming van het totaal aantal protestanten te Breda:
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zielen
‘De gemeente daaronder gerekend de huisgezinnen van officie-

lidmaten
1634

908

Officieren en manschappen van het 8ste Regiment infanterie

522

189

Id. 2de Reg. Artillerie

201

75

KMA en Rijschool

173

89

25

25

2555

1286

Waalsche gemeente

170

90

Luthersche gemeente

182

132

Doopsgezinden

2

0

Afgescheidenen

4

3

2913

1511

ren en onderofficieren en manschappen van het garnizoen en
van de militaire inrigtingen hier ter stede:

Directie van de Artillerie van de Fortificatie-vesting Breda;
Scheikundig laboratorium en geneeskundige dienst
Ned. Herv. gemeente

Protestanten

Een bijzondere telling voor een hervormde kerkenraad. De Waalsche gemeente
kan men tot de Nederlandse Hervormde Kerk rekenen, maar voor de andere denominaties gold dat in 1845 niet. In het denken van de hervormde kerkbestuurders
speelde de tegenstelling rooms-katholiek en protestant een belangrijke rol. De groepering ‘protestanten’ moest daarom zo groot mogelijk lijken. De militairen vormen
met hun vrouwen en volwassen kinderen in deze telling meer dan een derde van de
Hervormde en Waalsche gemeenten samen. Lidmaten hadden in het openbaar belijdenis van hun geloof afgelegd en hadden daardoor toegang tot het heilig avondmaal.47 Later kregen zij stemrecht in de kerk. Om verkozen te kunnen worden tot
kerkenraadslid moest men lidmaat zijn. Onder zielen werden naast de lidmaten ook
de overige gedoopte hervormden begrepen. Zelfs ongedoopte personen van hervormd gedoopte ouders werden in het verleden daartoe gerekend.
Sedert 1795 waren de verhoudingen tussen de beide geloofsgemeenschappen
verslechterd door de pogingen van de katholieken de Grote of Onze-Lieve-Vrouwe
Kerk terug te krijgen. Tot teleurstelling van de Bredase katholieken ging die wens
niet in vervulling. In 1821 besloot Koning Willem I definitief dat het gebouw in handen bleef van de Hervormde gemeente. Het verzet van de hervormden was succesvol
14
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geweest. Het alternatief voor de Bredase katholieken - de bouw van een door het
Rijk bekostigde nieuwe kerk - ging aanvankelijk ook niet door. Dat stak, omdat de
hervormden drie kerken hadden, te weten de Grote Kerk, de Markendaalse en de
Waalse Kerk, terwijl de grote katholieke gemeenschap in die tijd drie onaanzienlijke
kerkgebouwen bezat.48 Dat veranderde in de jaren 1836-’37 toen de renovatie van de
Maria Hemelvaartkerk in de Waterstraat, een voormalige schuilkerk uit 1715, voltooid werd met een neo-classicistische voorgevel naar een ontwerp van A.J.F. Cuijpers
en in de Sint Janstraat de St. Antoniuskerk werd gebouwd naar een ontwerp van P.
Huijsers. De bouw van deze kerken werd door het Rijk betaald, waaruit blijkt dat het
Rijk zijn verantwoordelijkheid nam.49

9. Ds. Jacobus Justus Scholten. Predikant te Breda 1815-1818. Stippelgravure van Dirk Sluyter.
(Foto/Collectie RKD/IB, Den Haag)
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De beide geloofsgemeenschappen bleven elkaar met argusogen volgen. We zien
dat aan de polemische geschriften van de predikanten Dr. Jacobus Justus Scholten
(1815-1818) en Willem van Volkom (1814-1833). Scholten publiceerde in de ‘brochurenoorlog’ o.a. De voortreffelijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst
door J.G. le Sage ten Broek, getoetst (Breda 1816) en Handhaving der waarheid, tegen bedenkingen van (…) J. Bramer (Haarlem 1819); J. Bramer was pastoor te Breda.50

10. Titelpagina van het tijdschrift De Protestant.
Ds. Willem van Volkom was oprichter en
redacteur van het tijdschrift De Protestant
(1819-1831), waarin hij reageerde op de
antiprotestantse artikelen van J.G. le Sage ten
Broek in De Godsdienstvriend. (Koninklijke
Bibliotheek Den Haag) 51

Naast de Bredase predikanten mengde zich anoniem een vooraanstaand gemeentelid in de discussie met een brochure Kort overzigt der gebeurtenissen in Staats-Braband
thans de provincie Noord-Braband, zoo voor als na den Munsterschen Vrede tot op den tegenwoordigen tijd (Dordrecht 1821). De brochure wordt toegeschreven aan de heer J.D.
van Hoeufft. Waarschijnlijk moet dat de in Breda wonende Mr. Dr. Jacob Hendrik
van Hoeufft (1756-1843) zijn. Hij was advocaat van beroep en daarnaast een bekend
taal- en letterkundige en een vooraanstaand lid van de Hervormde gemeente te
Breda.52 Zelf ben ik in het bezit van een exemplaar van deze brochure met een contemporaine aantekening dat mr. Stephanus Bernardus Jantzon van Nieuwland (17661828) de auteur was. Hij was van 1816 tot 1820 president-burgemeester van Breda en
eveneens een vooraanstaand hervormd gemeentelid.53 Beiden waren voorzitter16
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secretaris van de Commissie ter Behartiging van de Algemene Belangen der
Nederduitsche Hervormde Gemeente: Jantzon van 1798-1828 en Van Hoeufft daarna
tot zijn overlijden in 1843. Zij kunnen beiden auteur van de brochure zijn geweest,
maar ik meen dat het Jantzon van Nieuwland is geweest gezien zijn plaats in de
Hervormde gemeente en zijn strijdbare karakter.

11. Titelpagina van de brochure Kort overzigt der
gebeurtenissen in Staats-Braband thans de provincie
Noord-Braband, zoo voor als na den Munsterschen
Vrede tot op den tegenwoordigen tijd (Dordrecht
1821) met aantekening over het auteurschap
van mr. Stephanus Bernardus Jantzon van
Nieuwland (Collectie auteur)

De Waalse predikant Louis Gabriël James voerde in 1826 een felle polemiek met
het blad De Ultramontaan waarin een preek van hem sterk was bekritiseerd. James gaf
als reactie een brochure uit met de titel L’Anti-ultramontain, ou défense de la justification
par la foi (Breda 1826).54 Het begrip ultramontanisme (afgeleid van ultra montes=over
de bergen) was in Nederland aanvankelijk een uiting van bewustwording van de eigen katholieke identiteit tegenover de protestanten. Terwijl de protestanten het begrip
met name in de negentiende eeuw denigrerend gebruikten voor de katholieken, die
sterk op Rome waren gericht. Men verdacht deze extreem pausgezinde katholieken
van onvaderlands gedrag.
Ondanks het feit dat de katholieke en de protestantse gemeenschap elkaar met
argusogen bekeken, luwde de polemiek in de volgende jaren.
In de jaren veertig van de negentiende eeuw verslechterde met name ten zuiden
van de grote rivieren de verhouding tussen katholieken en protestanten. Deze tegenstelling werd bij de protestanten ingegeven door de angst voor de overheersing van
17
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de emanciperende katholieke meerderheid. De angst werd eveneens gevoed door de
politiek van koning Willem II die de katholieken welgezind was. Meer over deze tegenstelling vindt u in de paragraaf ‘Hasebroek en de katholieken’.
De verkoop in 1842 van de zeer vervallen en niet meer in gebruik zijnde
Markendaalse Kerk aan de aannemer P.G. van Riel met de bedoeling het kerkgebouw
te slopen, leidde tot spanningen met het overwegend katholieke stadsbestuur van
Breda. Het stadsbestuur betwistte het eigendomsrecht van de Hervormde gemeente
en procedeerde tot aan de Hoge Raad der Nederlanden. Uiteindelijk stelde het
hoogste Nederlandse rechtscollege de Hervormde gemeente van Breda in het gelijk.
Het had tot gevolg dat de verkoop vijf jaar vertraagd werd.55 Tijdens de procesgang
waren de verhoudingen met het gemeentebestuur uiterst koel, wat onder andere
bleek uit de geringe medewerking van de kerkvoogdij bij de restauratie van de toren
door de gemeente. Na de rechterlijke uitspraak veranderde dit. Mede door de inzet
van kerkvoogd Casparus Govert Johannes Bekkers (1783-1872), rijksontvanger in
Breda en broer van de Chaamse burgemeester Marcellus Anne Bekkers, kwam een
normale werkverhouding tot stand. De opbrengst van de verkoop gebruikte de kerkvoogdij om de grote schuld, die op de Grote of Onze-Lieve-Vrouwe Kerk rustte, te
verkleinen. Tevens voerde de kerkvoogdij een beleid waarbij leningen tegen een aanzienlijk lager bedrag werden afgelost.56

12. De Markendaalse Kerk De
Kleyne Kerk van outs genaemt,
Markendael (Collectie auteur)
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De Hervormde gemeente te Breda had in de negentiende eeuw drie predikanten die elk een eigen wijk hadden. Ds. Hasebroek trof bij zijn komst de collega’s
Vincent van Gogh (1822-emeritaat 1853) en Cornelis Jan Maurits van den Broek
(1833-1878) aan. Daarnaast was er een Waalse gemeente met Louis Gabriël James
(1820-1867) als predikant. James kwam uit Zwitserland en bracht de ideeën van het
Zwitserse Reveil mee naar Nederland. Dit betekende dat hij een rechtzinnige predikant was die zijn toehoorders in een preek De erfzonde, sleutel van het evangelie
(Middelburg 1855) voorhield dat ‘Wie zalig wil worden moet niet beginnen met
deugdzaamheid, maar met de erkenning van verdorvenheid.’57 Waarschijnlijk voelde
Hasebroek zich het meest aangetrokken tot zijn Waalse collega, de eerste
Reveilpredikant in Nederland.58

13. Ds. Louis Gabriël James, Waals predikant te Breda 1820-1868.
(Foto/Collectie RKD/IB, Den Haag)

Omgekeerd was ds. James blijkens een brief aan Isaäc da Costa, zeer ingenomen
met de komst van Hasebroek.59 Samen belegden Hasebroek en James maandelijkse
bijeenkomsten. Aan de Amsterdamse reveilman Mr. Hendrik Jacob Koenen schreef
James in zeer lovende woorden over Hasebroek ‘nous sommes très unis et il est un
vrai Barnabas’.60 James oordeelde scherp negatief over collega’s die in zijn ogen niet
de zuivere leer verkondigden. Daartegenover stond dat hij zijn Bredase collega Van
Gogh en de predikanten Pieter Johannes Abbing Roscam te Ginneken en de achtereenvolgende Chaamse predikanten: G.D.J. Schotel, Ludwig Gerard Theodoor
Creutzberg en Leendert Johannes van Rhijn als medestrijders zag voor de zuivere
leer.61 Ds. Van den Broek werd in dit rijtje niet genoemd; hij gold als minder orthodox dan de eerder genoemden.
Volgens Hasebroek waren de verhoudingen tussen de drie hervormde predikanten goed. Eenmaal wordt in de notulen een meningsverschil gemeld tussen enerzijds
Hasebroek met enkele kerkenraadsleden en anderzijds zijn beide collega’s gesteund
door de meerderheid van de kerkenraad. Het onderwerp was het al dan niet adresseren aan de regering in verband met de grondwetsherziening in juni 1848. De kerkenraad besloot geen adres te sturen om de verdeeldheid binnenkamers te houden.62 Uit
een brief van Beets aan Hasebroek in oktober 1844 weten we dat er wel problemen
19
Jaarboek De Oranjeboom 61 (2008)

waren met zijn collegae. Beets schreef 'Zeer verheug ik mij dat het aantal der kinderen Gods die gij ziet vermeerdert; en dat gij in vrome familiën appui (=steun) krijgt
tegen vijandige collega’s. Ik denk hierbij met name aan den familie G.’63 Met de familie G. wordt ongetwijfeld het gezin van kapitein Gevers bedoeld die op Wolfslaar
woonde. Ook in de briefwisseling met Schotel wordt het ‘christelijk huisgezin’ van
Gevers genoemd.64
Het traktement van een Bredase predikant was elfhonderd gulden per jaar aangevuld met een klein bedrag voor het geven van catechisatielessen aan de in Breda verblijvende militairen.

14. De Waalse Kerk van Breda (Collectie Stadsarchief Breda)

De kerkenraad bestond in de tijd van Hasebroek naast de drie predikanten uit
zes ouderlingen en zes diakenen. De ouderlingen waren belast met het bestuur en het
toezicht op de gemeente. De diakenen waren belast met de zorg voor de behoeftige
gemeenteleden. De eenmaal gekozen kerkenraadsleden werden telkens herbenoemd
voor een volgende termijn van twee jaar. De kerkenraad benoemde of herbenoemde
de ouderlingen en diakenen.
20
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De kerkenraad van Breda ten tijde van Hasebroek 1843-1849
Ouderlingen
1842-1844

1844

1845-1848

1848-1850

Van der Meer

Van der Meer

Van der Meer

Van der Meer

Van Houweningen

Van Houweningen

Van Houweningen

Van Houweningen

De Geus

De Geus

De Geus

J. Schouwman

Baron van Boecop

Baron van Boecop

Badon Ghijben

Badon Ghijben

G. Kleijn

G. Kleijn

G. Kleijn

Six

J.H. van Bolhuis

P.R. Broese

P.R. Broese

P.R. Broese

1845-1846

1847-1848

1848-1851

Diakenen
1843-1844
J.P. Sterk

J.P. Sterk

Luhrs

J.J. den Hollander

J.J. Loke

J.J. Loke

J.J. Loke

J.J. Loke

E.H. Brouwer

E.H. Brouwer

E.H. Brouwer

E.H. Brouwer

Bierhaus

Bierhaus

Bierhaus

Bierhaus

H.A.D. van der Meer

H.A.D. van der Meer

H.A.D. van der Meer

H.A.D. van der Meer

Huijgens

J.P. de Man

J.P. de Man

J.P. de Man

Het bovenstaande overzicht laat zien dat er veel herbenoemingen plaatsvonden,
zodat bij de meeste kerkenraadsleden sprake was van een ambtstermijn van vele jaren.
In de even jaren waren de benoemingen van de ouderlingen en in de oneven jaren
die van de diakenen. Bij tussentijds aftreden werd daarvan afgeweken.65
Voor Hasebroek en zijn zuster Betsy moet het een grote overgang zijn geweest
van het zeer landelijke dorpje Heiloo naar de voor die tijd drukke garnizoensstad
Breda. Toch hebben zij zich snel aangepast. Ze waren tenslotte geboren en opgegroeid in de stad Leiden. ’s Zomers leek het wonen in een dorp ideaal, maar ’s winters was een stad toch veel aangenamer dan een dorp, zo schreef hij Schotel in het
voorjaar van 1846. Hij had echter ‘wat gesukkeld (…) met slechte brandstoffen’.
Volgens hem was dat in Breda een algemeen voorkomend probleem.66
Betsy Hasebroek deed niet alleen het huishouden van haar broer. Uit een brief
van Hasebroek aan Beets blijkt dat zij naast haar vertaalwerk ‘hier met vele vrouwen
en menschen in Christelijke betrekking’ stond.67
Het verblijf in Breda was voor zowel de Hervormde gemeente als voor Ds.
Hasebroek een goede tijd. Toen hij in oktober 1886 zijn vijftigjarig ambtsjubileum
vierde, stuurde de Bredase kerkenraad hem een bloemstuk. In de begeleidende felicitatiebrief van ds. Dirk Beeckman namens de kerkenraad stond: ‘Nog steeds wordt uw
tijd de bloeitijd van de Bredase gemeente genoemd’.68
In 1846 publiceerde Hasebroek op aandringen van Petrus Rudolphus Broese,
uitgever en boekhandelaar en tevens ouderling in de Hervormde gemeente te Breda,
21
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een twaalftal preken die hij in Breda had gehouden.69 Hij werd mede op dit idee gebracht door de succesvolle uitgave van een prekenbundel ‘Twaalf preeken’ van zijn
vriend Beets: ‘Men begint nu meer en meer van alle zijden ook naar preken van mij te
vragen. Ik moet er wel eens over gaan denken’. 70 We kunnen in de preken van
Hasebroek, toen ‘leerredenen’ genoemd, zien op welke wijze hij te werk ging op de
preekstoel. De Leerredenen zijn in een warme, gevoelvolle en levendige stijl geschreven.
Bijbelse verhalen, bijvoorbeeld de geschiedenis van de opwekking van Lazarus, worden
beeldend verteld. De preken van Hasebroek waren geen starre dogmatische verhandelingen, maar kunnen eerder gekarakteriseerd worden als evangelisch en pastoraal van
toon. De neerlandicus M.J.P.M. Weijtens karakteriseerde de Leerredenen van Hasebroek
als ‘knappe staaltjes van redenaarskunst’.71 De Bredase hervormden waardeerden zijn
preken, hetgeen bleek uit de volle kerkdiensten en de snelle verkoop van de
Leerredenen. Zevenendertig jaar later verscheen een tweede druk van deze ‘Bredasche
preeken’, zoals Hasebroek ze zelf noemde, onder de titel Twaalftal leerredenen.72 In het
voorwoord uit hij zich zeer positief over zijn verblijf ín ‘het bekoorlijke en lieve Breda’.
Ook in de opdracht van de prekenbundel Nieuwe Leerredenen die vier jaar na zijn vertrek uit Breda bij Broese werd uitgegeven, schreef hij ‘het mij onvergetelijk Breda’.73

15. Grote of Onze-Lieve-Vrouwe Kerk in Breda (Collectie Stadsarchief Breda)

Tijdens zijn verblijf in Breda speelde Hasebroek op letterkundig gebied geen actieve rol meer. Hij publiceerde voornamelijk prozawerken op godsdienstig terrein.
Hij vertaalde de Navolging van Christus (Imitatio) van Thomas a Kempis uit het Latijn
(1844). Naast de bovengenoemde Leerredenen gaf hij De God des hemels en de bergen der
22
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aarde in 2 delen (1847/48) uit en van zijn Waarheid en Droomen kwam in 1846 de
derde druk uit.
Als rechtzinnig predikant werd hij ook buiten Breda gewaardeerd. Zo schreef de
bekende Guillaume Groen van Prinsterer aan J.T. Bodel Nijenhuis in 1844 dat het in
zijn woonplaats Den Haag niet lukte om Beets of Hasebroek op de nominatie te
krijgen bij een predikantsvacature. Negen maanden later bezochten Beets en
Hasebroek Groen van Prinsterer. In zijn verslag van dit bezoek aan Bodel Nijenhuis
schreef Groen van Prinsterer ‘Welk een voorregt dergelijke leeraars te bezitten.’ 74
Hasebroek was zeer onder de indruk van de bundel voorlezingen Ongeloof en revolutie
75 die Groen van Prinsterer hem zond. Hij schreef de auteur dat de relatie tussen
Bijbel en staatsrecht hem niet helder voor de geest stond, maar ‘uw geschrift heeft
voor mij (…) een einde gemaakt aan de duisternis, die mijn oog met nevelen bedekte
en daardoor belette van dat licht nut en gebruik te hebben, terwijl nu alles (…) duidelijk, onderscheiden en bestemd voor mij staat.’76
J.H.J. Willems concludeerde in zijn dissertatie over Hasebroek, dat deze geen leider of doelbewuste voorganger was. Dat gold ook in Breda. Hij was er binnen het
predikantengezelschap een figuur van het tweede plan, maar niet zonder invloed en
betekenis.77 Na een kort verblijf te Middelburg was hij van 1851 tot zijn emeritaat in
1883 een gevierd predikant te Amsterdam.
Welk beeld geeft de correspondentie van het leven en werk van deze predikanten?
Vriendschap
Kort na de bevestiging van ds. Hasebroek in mei 1843 in Breda bezocht Ds.
Schotel hem. De reden voor deze snelle kennismaking zal de bekendheid zijn geweest
van Hasebroek als auteur. Hoewel ze beiden in Leiden gestudeerd hadden, hebben zij
elkaar waarschijnlijk slechts oppervlakkig leren kennen in het gemeenschappelijke
studiejaar 1829-1830. Zoals reeds is vermeld nam Hasebroek in het najaar van 1830
als student deel aan de strijd tegen de opstandige Belgen. Bij zijn terugkomst in het
volgende jaar had Schotel zijn studie reeds afgerond en bij zijn ouders in Dordrecht
gaan wonen.
Het klikte onmiddellijk tussen hen beiden. Schotel en zijn vijf jaar jongere
Bredase collega raakten vanaf dat moment zeer nauw bevriend met elkaar. Beiden
hadden evenveel ervaring als predikant en daarnaast was hun schrijverschap een basis
voor hun contacten. Ze deden veel voor elkaar ondanks dat er grote verschillen waren in hun opvattingen. Cateau, de vrouw van Schotel, en Betsy de zuster Hasebroek,
speelden eveneens een belangrijke rol in de vriendschap. Hasebroek schreef in een
van zijn brieven: ‘Waarlijk uwe kennismaking en vriendschap is een van de liefelijkste
bloemen die God mij op mijn tegenwoordige levensweg heeft geplaatst.’78 Hij noemde zijn Chaamse collega in de aanhef van zijn brieven: ‘lieve vriend’, ‘lieveling, liefste
vriend’ en ondertekende met ‘uw toegenegen vriend’. Hasebroek uitte herhaaldelijk
een sterk verlangen om met zijn Chaamse collega over allerlei zaken te spreken. De
afstand tussen de beide standplaatsen was elf km, dus ruim twee uur wandelen. Naast
enkele bezoeken over en weer werd de vriendschap onderhouden door het schrijven
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van brieven. Er is geen brief van Hasebroek aan Schotel bewaard uit de periode na
het overlijden in juli 1843 van de beide dochtertjes van het echtpaar Schotel.
Waarschijnlijk is hij op bezoek geweest. Wel bevindt zich in de collectie Schotel een
gedicht van Hasebroek79, waarin de overleden Jansje vanuit de hemel haar zusje
Leonarda toespreekt:
Aan eene bedroefde Moeder bij het verlies harer twee Lievelingen
Jansje
De hof is zoo prachtig, zoo heerlijk en schoon,
Waarheen op hun armen Gods Engelen mij bragten,
Kom! Kom! Dan mijn zusje! Kom mêe hier ter woon!
Gis spelen wij samen gelijk, wij eens plagten.
Leonarda
Neen zusje, ik kan niet, ik mag niet, gij weet
Hoe Vader en moeder nu reeds om u treuren.
Als zij nu ook mij uit hun armen zien scheuren,
Wat wordt dan van de armen in 't foltrend leed?
Jansje
Ontrust u des niet, want de Vader omhoog,
Die mij naar zijn schoon paradijs riep daarboven,
Wou mij, toen ik mijn ouders moest derven, beloven
Dat Hij hun de tranen zou wisschen uit 't oog.
Leonarda
Maar zusje als ik kom blijven zij alleen
En hebben geen kindje om mijn plaats te vervullen,
Waar is dan het wicht dat zij 't liefhebben zullen
En dan hun ’t verliezen vergoed van ons tweeën?
Jansje
Zoo dit U ontrust, weigert daar mij niet om
De Vader omhoog heeft zijn woord toch gegeven,
Dat als gij mij volgt naar de Hemelsche dreven
Hij hun weer hun een lieveling zal schenken…..80
Leonarda
Ik Kom!
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Voor het onderhouden van zijn uitvoerige briefwisseling ten behoeve van zijn
‘oudheidkundige’ en letterkundige publicaties, maakte Schotel voor de route Chaam
- Breda gebruik van de bode Johannes Treffers. Verschillende dagen per week liep
Treffers naar Breda om brieven en pakjes weg te brengen en te halen bij vaste adressen waar post van de predikant besteld werd. Voor de correspondentie tussen
Hasebroek en Schotel kwam Treffers bij de Bredase predikant zelf aan de deur.
Daardoor werden veel brieven in haast geschreven en droegen deze veelal geen datum in de periode dat Schotel in Chaam stond. Uit mededelingen over bepaalde gebeurtenissen of zaken kan de datum van sommige brieven bij benadering worden
vastgesteld. Van de in totaal 118 brieven die in het Letterkundig Museum in Den
Haag bewaard worden, schreef Hasebroek er honderd tijdens zijn zesjarig verblijf in
Breda. Daarbij dient bedacht te worden dat een aantal brieven niet bewaard is gebleven.
De beide predikanten ontmoetten elkaar ambtshalve een paar keer per jaar op de
vergaderingen van de classis Breda en de ring.81 Daarnaast vermelden de brieven een
aantal bezoeken van Hasebroek aan de pastorie in Chaam en omgekeerd bezoeken
van Schotel aan de woning van Hasebroek. Een enkele maal ontmoetten zij elkaar bij
een bezoek aan mevrouw Anna Caroline Lucile Jantzon van Nieuwland, geboren barones Van der Borch, op het landgoed Valkenburg. Zij was de weduwe van de reeds
genoemde mr. Stephanus Bernardus Jantzon van Nieuwland.82 Mevrouw Jantzon van
Nieuwland woonde ’s winters in Breda en in de zomermaanden op Valkenburg. Zij
kerkte tijdens haar verblijf op Valkenburg in Chaam.
Hasebroek en zijn zuster Betsy genoten geweldig van hun bezoeken aan de familie Schotel. De pastorie in Chaam beschikte over een grote tuin met verschillende
vruchtbomen. In een brief van Schotel aan mr. Jacob van Dam van Noordeloos te
Rotterdam schreef hij dat de tuin de volgende vruchten voortbracht: perziken, kersen, morellen, appels, pruimen, druiven, vijgen en aardbeien. In de tuin stonden maar
liefst 21 kersenbomen.83 Verder was er een groentetuin aanwezig. De fauna bestond
uit kippen en een geit. Het echtpaar Schotel liet hun vrienden mee genieten van de
opbrengst van de tuin. De grote indruk die dit alles gemaakt had op Hasebroek blijkt
uit zijn brief van november 1892 aan Schotel en waaruit het citaat in de titel van dit
artikel is ontleend. Vier decennia eerder schreef Hasebroek, inmiddels inwoner van
Amsterdam, in een opdracht aan Schotel:
‘Nooit vergeet ik de groene loofhut in uwen hof te Chaam, waar wij zoo dikwijls in de zuivere, veerkrachtige en opwekkende Noordbrabantsche lucht, in
den schoot eener eenvoudige, maar vrije, schoone en kunstelooze natuur, de lieflijkheden der letterkundige en huiselijke verkeering rijkelijk hebben gesmaakt.’84
Schotel, inmiddels predikant te Tilburg, uitte zich in 1848 op ongeveer gelijke
wijze:
‘Het waren genoeglijke uren, die wij in elkanders gezelschap, des zomers onder
het loof der boomen van het bekoorlijke Chaam, des winters aan uwen gezellige
haard doorbragten: en wanneer uwe zuster en mijne gade ons vergezelden of het
kringetje uitbreidden, dan werden zij onvergetelijk.’85
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De bezoeken aan de Chaamse en later de Tilburgse pastorie waren bovendien
ook aangenaam door de kookkunst van mevrouw Schotel. Ondanks de lyrische loftuitingen van Hasebroek over deze bezoeken, zag hij er enorm tegenop om de voetreis naar Chaam te ondernemen. Voor zijn zuster was mede door de slechte weg de
voettocht te lang. Een enkele maal huurden zij een koets naar Ulvenhout om vandaar
de wandeling naar Chaam te ondernemen. Toen Schotel over een eigen rijtuig beschikte, namen broer en zus Hasebroek een koets naar Ulvenhout waar hij hen ophaalde. Schotel beschikte zelf niet over een paard maar huurde er dan een bij een
Chaamse boer. Ds. Hasebroek wandelde ook wel alleen naar Chaam of samen met
vrienden die bij hem logeerden. Zo is Nicolaas Beets, de schrijver van de Camera
Obscura, tweemaal met Hasebroek in Chaam op bezoek geweest. De tocht werd daarbij gedeeltelijk in een vigilante (een gesloten huurrijtuig) afgelegd.86

16. Op de plaats van deze voormalige hervormde pastorie in Chaam stond die waar Schotel woonde. (Foto
auteur)

Hasebroek uitte telkens de klacht dat hij Schotel zo miste en de weg naar Chaam
zo lang was. Hij vroeg dan vervolgens aan zijn collega om naar Breda te komen. De
voetreis naar Tilburg, waar Schotel vanaf de herfst 1846 predikant was, heeft
Hasebroek eenmaal met zijn broer ondernomen. De frequentie van de bezoeken nam
door de grotere afstand tot Tilburg af.
Tijdens de bezoeken bespraken de beide predikanten over zaken uit hun gemeenten, over het maken en uitwisselen van hun preken, de landelijke situatie van de
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Hervormde Kerk en niet in de laatste plaats over hun publicatieplannen. In de correspondentie vinden we er een gedeeltelijke weerslag van. Reeds betrekkelijk vroeg
na hun eerste kennismaking, kwam Hasebroek met het idee om zijn vertaling van De
navolging van Jezus Christus van Thomas a Kempis (Thomas van Kempen), vooraf te
laten gaan door een levensbeschrijving van de auteur door zijn Chaamse collega.
Schotel accepteerde dit maar wilde zich eerst grondig verdiepen in het auteurschap
van Thomas a Kempis. De uitgever Müller in Den Haag wenste daar niet op te wachten en zo kwam de vertaling uit met een andere inleiding, hetgeen Hasebroek betreurde.87 Schotel publiceerde een jaar later Iets over De Navolging van Jezus Christus
(Breda 1845), waarin hij ‘de Bredasche predikant Hasebroek’ prees om ‘zijne voortreffelijke vertaling van Thomas gulden boeksken’.88 Thomas a Kempis was bij de protestanten bijzonder populair evenals andere vertegenwoordigers van de Moderne
Devotie, een godsdienstige beweging in de veertiende en vijftiende eeuw tot verdieping en verinnerlijking van het geloof. Men zag in de voormannen van de Moderne
Devotie de ‘Voorlopers der hervorming’. Het boek was extra in de belangstelling gekomen door het bericht dat de voormalige koning Willem I in 1843 stierf met dit
boek in zijn handen.
De samenwerking kreeg nog een andere vorm doordat Schotel de drukproeven
van voorgenomen publicaties van Hasebroek nauwgezet corrigeerde. Alle publicaties
uit de Bredase tijd van Hasebroek, met uitzondering van de vertaling van De navolging
van Jezus Christus, werden door Schotel gecorrigeerd. Hasebroek vond hem wel
streng maar was dankbaar voor het vele werk dat zijn collega daaraan besteedde.

17. Brief van Hasebroek aan Schotel waarschijnlijk
uit 1845. (Collectie Schotel, Letterkundig
Museum, Den Haag)
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De buitenwacht nam kennis van hun vriendschap doordat zij publicaties aan elkaar opdroegen. Schotel deed dat in Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de koffy, en de thee (’s-Gravenhage 1848) en Hasebroek in Nieuwe Leerredenen
(Breda 1853).
Hasebroek en de Hervormde gemeente te Breda
Onbehagen
Hasebroek heeft zich zowel tijdens zijn verblijf in Breda als de jaren daarna zeer
positief uitgelaten over de Bredase Hervormde gemeente. De waardering was zoals
reeds is opgemerkt wederzijds.
In de correspondentie met Schotel is vast te stellen dat niet de gehele periode in
Breda van een eenduidige godsdienstige stemming sprake was bij Hasebroek. Met
name in de jaren 1845 en 1846 zien we bij hem een periode van onzekerheid en onbehagen over zijn eigen geestelijke situatie. Dit viel Schotel ook op blijkens een brief
waarin hij zich beklaagde over de inhoud van Hasebroeks brieven. Hij vond deze
‘heidensch’ en weinig ‘geestelijk’. Hasebroek reageerde daarop met de opmerking dat
hij aan Beets en de zijnen anders schreef. Er woonden in hem een godsdienstig en
een heidens mens. Schotel sprak volgens de Bredase predikant de heidense mens in
hem aan. Hasebroek schreef aan Beets en Da Costa meer godsdienstig omdat hij zich
met hen meer verwant voelde in geloofszaken. Deze opmerking van Hasebroek
wordt onderbouwd door kennis te nemen van de bewaard gebleven correspondentie
met geestverwanten als Beets, Da Costa en Groen van Prinsterer. Zo schreef hij aan
Beets in 1845: ‘wij hebben samen nog al eens de handen gevouwen en de Schrift gelezen. Liefelijk samen zijn met de broeders en zusters in den Heere.’89 Aan Groen van
Prinsterer uitte hij zich in 1847 als volgt:
‘Na de gemeenschap met den Heer zelven is er toch in hemel en op aarde niets
zaliger dan de gemeenschap met hen, die even dierbaar geloove met ons verkregen en de verschijning des Heeren liefhebben, gelijk wij.’90
Hasebroek vond zelf dat hij veranderd was en schreef aan Schotel:
‘Eens was ik als velen: en toen heb ik gesproken als zij.(…) Rationalist als allen
van nature heb ik met die troepen wat meegeloopen (…) ik ben een renegaat!’.91
Hasebroek bedoelde met ‘rationalist’ hier dat hij aanvankelijk aanhanger was van
het rationeel-supranaturalisme. Enkele maanden eerder berichtte Hasebroek zijn
Chaamse collega, naar aanleiding van een soortgelijke opmerking ‘Ja ik ben minder
gelukkig, minder levend dan toen gij mij leerde kennen’.92 Hij vroeg zich in een volgende brief af, of zijn werk te Breda wel ‘door den geest geweest’ was.93 Het onbehagen van Hasebroek over zichzelf was niet continu even sterk. Kort na Pinksteren
1845 schreef hij:
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‘In’t geestelijke staat de barometer iets beter, maar toont nog weinig, och of de
Heer nog eens een verkwikkende regen gave! Nu kan ik met spreken niet opwekken’.94

18. Ds. Nicolaas Beets (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag)

In augustus van hetzelfde jaar kwamen sympathisanten van de Reveilbeweging
onder leiding van Groen van Prinsterer in Amsterdam bijeen onder de naam
Christelijke vrienden. Hasebroek ontving evenals zijn Waalse collega James een uitnodiging. Schotel raadde het hem af er heen te gaan. Uiteindelijk gingen Hasebroek en
James niet naar Amsterdam. In een brief aan zijn ‘liefste vriend en broeder’ Beets zette
Hasebroek uiteen waarom hij niet naar de samenkomst in Amsterdam kwam: een reis
van Breda naar de hoofdstad was een kostbare zaak. Het was in die tijd ook niet eenvoudig omdat Breda in 1845 nog geen aansluiting had op het spoorwegnet.95
‘Maar de voorname reden die mij terug houdt, is van anderen aard (…) Iets collectiefs gelijk deze zamenkomst ligt buiten mijn karakter. Althans zoolang de
Geest van God het niet overtuigt en dat is vooralsnog niet geschied (…) Dat
mijn stem bij de broeders James en Ter Veer een ongezochten weerklank vond,
versterkte mij te meer.’96
De beide Bredase predikanten Hasebroek en James sympathiseerden later wel
met de ideeën van de Christelijke vrienden, hetgeen bleek uit hun medewerking aan
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het tijdschrift van deze groepering De Vereeniging: Christelijke stemmen onder redactie
van Ds. Ottho Gerard Heldring.97 De andere genoemde ‘broeder’ Ter Veer was Dirk
ter Veer die van 1819 tot 1843 predikant was in Breda en als emeritus daar woonde.
Hij overleed in 1848. Uit de brief aan Beets blijkt dat Hasebroek nog contact had
met zijn voorganger in Breda en hem raadpleegde bij belangrijke zaken. Ook tegenover Da Costa uitte Hasebroek zich zeer positief over zijn voorganger.98
Naast Ds. James en Ter Veer vond Hasebroek een geestverwant in de eerder genoemde kapitein Gevers.

19. Ds. Dirk ter Veer. Predikant te Breda 1819-1843.
(Collectie Stadsarchief Breda)

Hasebroek bleef in een dip zitten. Zo omschreef hij op een zaterdagmorgen in
de herfst van 1845 zijn situatie als een ‘gebrek aan geest (…) want ik ben doffer en
droeviger dan ooit. Vanwaar komt het? (…) Misschien van de commerlijken tijden’.
Tijdens de morgenwandeling ging het over, doch thuisgekomen kwam het weer terug. ‘Waarom is Chaam zoo wijd weg? Anders kwam ik bij u langs wat keuvelen. Dat
zou mij verkwikken. Hier heb ik zoo niemand.’99 Als oorzaak van zijn stemming
noemde hij ‘de commerlijken tijden’. Daarmee zal hij de politieke en economische
crisisjaren van de jaren veertig bedoeld hebben. Niet uitgesloten is dat ook de minder
goede verhouding tot de beide andere hervormde predikanten, waarover hij in een
brief aan Beets had geklaagd, hierbij een rol speelde.
Een jaar later verkeerde Hasebroek nog in eenzelfde stemming. Hij karakteriseerde zijn eigen geestelijke status en die van de gemeente met de woorden: ‘Wij leven van dag tot dag. In het geestelijke zijn wij mede niet regt levendig. Er is in ’t algemeen weinig opwekking onder de geesten alhier.’100 Hier noemde hij nadrukkelijk
de hervormde gemeente te Breda in een adem met zijn eigen gevoelens.
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Hierna kwam er een verandering in zijn opstelling. Hij omschreef zijn christelijk
geloof stelliger tegenover Schotel. Ook het succes van de uitgegeven Leerredenen in
1846 en De God des hemels en de bergen der aarde (Breda 1847-1848) zullen daar een
bijdrage aan geleverd hebben. Een deel van zijn onbehagen kan veroorzaakt zijn door
het vrijgezellenbestaan dat hij leidde.

20. Kerkzegel van de Hervormde gemeente te
Breda. De spreuk is ontleend aan de Brief aan de
Kolossenzen 3:14 'En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt' (Collectie Stadsarchief Breda)

Huwelijk
De vrijgezelle predikant Hasebroek kreeg in Breda de nodige aandacht van het
jonge vrouwvolk. Hij schreef aan Beets: ‘Mijn katechizatie heeft nu wel eens een
veertig dames. Daaronder nieuwsgierigen enz. Maar ook anderen die getrokken worden of zijn.’101 In de zomer van 1847 ging hij met succes op zoek naar een echtgenote. Na een aantal vergeefse pogingen om zich met de romanschrijfster Truitje
Toussaint te verloven, huwde hij op 27 oktober 1847 ‘Jonkvrouw’ Anna Maria Jacoba
van Tets (1814-1890) in Breda. De titel jonkvrouw gebruikte zij ten onrechte, aangezien haar vader Matthias Johan Frederik van Tets, rijksontvanger te Breda, ouderling
in de Waalse gemeente en lid van de gemeenteraad, niet in de adelstand was verheven
zoals een andere tak van de familie.102 Haar moeder, de weduwe Maria Catharina
Geertruida Elemans - De Weert, huwde de weduwnaar Van Tets. Beide huwelijkspartners hadden elk vier kinderen uit hun eerste huwelijk. Samen kregen zij nog twee
dochters: Anna en Mimi. Deze meisjes verloren al jong hun beide ouders. Hasebroek
ontmoette Anna op de Bijbelavonden die hij aanvankelijk samen met de Waalse predikant James organiseerde. Daarom kon hij aan Schotel schrijven dat: ‘zij geheel en al
met mij eenstemmig is in de groote zaak des heils’103. Het huwelijk zou kerkelijk ingezegend worden door zijn vriend Beets. Toen deze door ziekte niet naar Breda kon
komen, zegende zijn collega Van Gogh het huwelijk in.
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21a. Ds.Vincent van Gogh. Predikant te Breda van
1822-1853. (Collectie Stadsarchief Breda)

21b. D
 s.Vincent van Gogh getekend door zijn kleinzoon Vincent van Gogh. Etten juli 1881. (Van
Gogh museum A'dam, inv. nr. D1040 v/1994)

Betsy vertrok naar Wijk bij Duurstede. Een halfjaar later verhuisde het echtpaar
Hasebroek naar een grotere woning in de omgeving van de Grote kerk. De ruimere
woning bood Betsy gelegenheid bij hen in te trekken. Bij het vertrek van Hasebroek
uit Breda verhuisde zij naar haar ouders in Wijk bij Duurstede. Het echtpaar
Hasebroek bleef kinderloos. In een lang gedicht 'Op den Nebo. Aan mijn gade, op
den veertigsten jaardag van ons huwelijk' in de bundel Hesperiden (Amsterdam 1888)
bracht hij de teleurstelling als volgt onder woorden:
Werd de vreugde ons al onthouên
Om uit kroost een huis te bouwen,
Vriendschap vulde 't ledig aan!
't Nestje bleef niet eenzaam staan.
Vogelkens en vooglen vlogen,
Zingend heen en weêr getogen,
En ook zonder kinderschat
Hebben wij veel liefgehad.104
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22. M
 evrouw Anna Maria Jacoba Hasebroek - van
Tets (UB Amsterdam, verzameling Hasebroek)

Een drukke baan als predikant in Breda
De drie Bredase predikanten waren steeds een jaar preses of voorzitter en daarna
een jaar scriba van de kerkenraad. Toen Hasebroek in 1844 preses was, werden de vergaderingen geopend en gesloten met gebed. Voordien gebeurde dat niet. In de volgende jaren bleef dit gebruik in de kerkenraad gehandhaafd.105 De predikanten hadden in Breda een drukke baan. In de brieven komen de vele werkzaamheden van hen
naar voren. Op maandag en dinsdag werd de dag in beslag genomen door het geven
van catechisaties: ‘op dinsdag tusschen 5 à 6 catechisatiën geklemd! Geen oogenblik
verpozing voor mezelf.’ Hij liet erop volgen dat de lessen weinig vruchten afwierpen:
’En al die vermoeijenissen naar lichaam en ziel verdubbeld door de smart over doove
ooren, blinde oogen en koude harten!’106 Hij karakteriseerde zijn wekelijkse bezigheden als het leven in een tredmolen. Zijn weektaak was omvangrijker dan die van
Schotel in Chaam. Hij hield zijn vriend voor: ‘Ik zit gevangen als een konijn in een
net. Zie dat moet gij toch ook niet vergeten, dat gij te Chaam meer vrijheid hebt.
Dat is toch één witte vlek op uw zwarte schaap.’107
Naast catechisatie kostte het maken van een preek (en soms twee preken per
week) veel tijd, maar het vervelendste daaraan vond Hasebroek het uit het hoofd leren (‘dat lelijk memoriseren’) ervan.108 Hasebroek had er goed slag van want zijn
preken werden ook door de Bredase hervormden bijzonder gewaardeerd.
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Op donderdagavond was er een ‘bijbeloefening’ in de consistorie. Deze bijeenkomsten waren aanvankelijk opgezet door James en Hasebroek en werden later wekelijks gehouden. Na het vertrek van Hasebroek stelde zijn opvolger Johannes Pieter
Huygens (1849-1861) de kerkenraad voor deze wekelijkse bijbeloefeningen weer te
houden ‘evenals zulks vóór het vertrek van Ds. Hasebroek plaats had’. De kerkenraad
ging akkoord met het voorstel waarbij bepaald werd dat de predikanten bij toerbeurt
dienst zouden doen.109 Op deze wijze werden de bijeenkomsten geheel onder toezicht van de hervormde kerkenraad geplaatst. Waarschijnlijk was dit daarvoor ook al
het geval gezien de vraag van Huygens. Over een eventuele rol hierin voor James
werd niets in de notulen opgenomen. Tijdens de lijdensweken voor Pasen werd op de
donderdagavonden in plaats van de bijbeloefeningen kerkdiensten gehouden waarin
het lijdensverhaal centraal stond.110
De militairen en de kerk
Met het militaire aspect van Breda kwam Hasebroek zowel als inwoner en als
predikant in aanraking. In een brief waarin hij Schotel bedankte voor een zending
vruchten uit diens pastorietuin schreef hij: ‘Breda levert niets op dan militairen. En
sedert Simsons tijd, gaat er geen spijs meer uit van den eter of zoetigheid van den
sterke.’111 Hasebroek verwees hier naar het verhaal uit het bijbelboek Richteren, ook
wel Rechters genoemd, waarin Simson op weg naar zijn bruiloft honingraten haalt
uit het karkas van een eerder door hem gedode leeuw. Tijdens de bruiloft geeft hij de
feestgangers een raadsel op ‘spijs ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke’.
Simson leefde waarschijnlijk in de periode 1200-1000 voor Christus.
De Bredase predikanten besteedden eveneens veel tijd aan de catechisaties voor
de militairen. Er was voor de militairen van het garnizoen geen andere geestelijke
verzorging. De predikanten uitten de klacht dat de militairen maar weinig gebruik
maakten van de geboden catechisaties.112 De kerkenraad deed pogingen een speciale
kerkdienst alleen voor militairen op zondag te houden rond het middaguur. De militairen mochten niet in de gewone kerkbanken plaats nemen uit angst voor vernielingen en verontreinigingen. Daarom stelde de kerkenraad voor deze kerkdiensten in
het koor te houden van twaalf tot een uur ’s middags. Zowel de militairen als de
kerkvoogdij hadden daar bezwaren tegen.113 Ondanks het aangepaste voorstel van
ouderling Joan Hugo van Bolhuis om de militairen in de afzonderlijke diensten te laten plaats nemen op de gewone zitplaatsen, bleef de kerkvoogdij praktische bezwaren
houden ten aanzien van een extra kerkdienst tussen de morgen- en de middagdienst.114 Pas in 1855, zes jaar na het vertrek van Hasebroek, werden deze speciale
kerkdiensten voor de militairen daadwerkelijk ingevoerd.Via de plaatselijke voorzitter
van de afdeling Breda van het Nederlands Bijbelgenootschap, Ds. James, kreeg de kerkenraad gratis Bijbels en psalmboeken voor de militairen.115
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23. Preekstoel in de Grote of
Onze-Lieve-Vrouwe Kerk
(Collectie auteur)

Dr. Joan Hugo van Bolhuis
Joan Hugo van Bolhuis (1805-1844)116 was sedert 1839 hoogleraar Nederlandse
taal- en letterkunde aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, bovendien doceerde hij krijgsgeschiedenis en militair recht. Als hoogleraar hield hij toezicht
op de letterkundige en geschiedkundige vakken die door anderen werden gegeven.
Hij was de opvolger van Dr. J. Bosscha die hoogleraar was geworden aan het
Atheneum in Amsterdam. Van Bolhuis publiceerde over verschillende onderwerpen
uit de vaderlandse geschiedenis. Een aantal van zijn artikelen is door Schotel gepubliceerd in Verspreide letterarbeid.117
Hij was vanaf 1842 tot zijn overlijden in 1844 ouderling in de Hervormde gemeente van Breda. Tevens was hij regent van het Gereformeerd Burgerweeshuis.
Door zijn publicitaire activiteiten raakte Van Bolhuis bevriend met Schotel.
Opmerkelijk daarbij is dat Schotel ook gesolliciteerd had naar de baan aan de KMA.
Als ouderling van de Hervormde gemeente nam Van Bolhuis actief deel aan de kerkenraadsvergaderingen. Met name waar het de geestelijke belangen van de militairen
betrof nam hij initiatieven.
De relatie tussen Van Bolhuis en een aantal officieren was niet goed. Veel militairen vonden een burgerman op de KMA eigenlijk niet zo nodig. Van Bolhuis groette
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volgens de officieren niet behoorlijk en dat leidde er toe dat zij hem gingen pesten.
Volgens Van Bolhuis was het geen onbeleefdheid van hem maar een gevolg van zijn
bijziendheid. Hij probeerde een einde te maken aan de pesterijen met behulp van de
commandant luitenant-kolonel ingenieur I.P. Delprat, maar deze ging daar tot ergernis van de klager niet op in.
Het conflict liep door de opgewondenheid van Van Bolhuis uit de hand doordat
hij de woordvoerder van de officieren, de dertigjarige luitenant der Dragonders, E.J.
van Lidt de Jeude uitdaagde tot een duel. Op de niet al te doortastende pogingen van
de commandant van de KMA om van het duel af te zien, gingen Van Bolhuis en de
tegenpartij niet in. Op woensdag 14 februari vond het duel plaats in het Mastbos. Het
liep fataal af voor de hoogleraar. Het lot bepaalde dat luitenant Van Lidt de Jeude als
eerste mocht schieten. Hij raakte door ongeoefendheid zijn tegenstander in de hals,
terwijl hij volgens eigen verklaring op de voeten van zijn tegenstander richtte. Van
Bolhuis overleed bijna onmiddellijk. Zijn vrouw bleef achter met vier jonge kinderen. In het Mastbos herinnert het Duellaantje nog aan deze gebeurtenis.

24a.Prent voorstellende een duel. Naar een schilderij van J. Mund. (Collectie auteur)
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24b. Duellaan in het Mastbos. (Foto van Pieter Smits 2008).

De reacties op deze gebeurtenis waren vol afschuw en verbijstering. In de notulen van de kerkenraad zoekt men echter tevergeefs naar een nadere beschouwing
over deze gebeurtenis. In de eerstvolgende vergadering van de kerkenraad, bijna twee
maanden na de noodlottige dood van de jonge hoogleraar, koos de kerkenraad onder
voorzitterschap van Hasebroek ín de ‘ontstane vacature door het treurig uiteinde van
den Heer Van Bolhuis’ de heer P.R. Broese tot ouderling.118
Van Bolhuis werd op de Protestantse begraafplaats Zuilen aan de weg naar
Princenhage begraven. Deze uit 1829 daterende begraafplaats was van de Hervormde
gemeente te Breda.119 De kerkenraad en de predikanten van Breda waren niet bij de
teraardebestelling aanwezig.Van Bolhuis' vrienden Ds. Schotel uit Chaam en rector Dr.
Theodorus Verwayen van de Latijnse School in Breda spraken bij het geopende graf.
Schotel vermeldt in zijn ‘Levensschets’ over Van Bolhuis dat er naast familie en vrienden, veel ‘leerlingen’ van de KMA en kinderen van het weeshuis aanwezig waren.120
De Bredasche Courant van dinsdag 20 februari 1844 deed uitvoerig en gevoelvol
verslag van de begrafenis van de overleden hoogleraar. De redacteur, waarschijnlijk
Broese de uitgever van de krant, besloot zijn verslag met:
‘De Akademie, de stad is in rouw gedompeld door dit verlies, hetwelk voor de
eerstgenoemde onherstelbaar kan genoemd worden, en voor de laatstgenoemde
belangrijk is. Met hem is een schat van geleerdheid in de aarde gezonken;’
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H.J. Wolf heeft in zijn gedenkboek over honderdvijftig jaar KMA voor het eerst
deze ‘zwarte bladzijde’ uit de geschiedenis van de academie uitvoerig vanuit militaire
bronnen beschreven.121 Luitenant De Lidt de Jeude vluchtte aanvankelijk met zijn
secondant luitenant der Dragonders A.J. Pels Rijcken naar Antwerpen, maar na enkele
dagen gaven zij zich in ’s-Hertogenbosch aan. De secondant van Van Bolhuis, kapitein
der infanterie W.J. Knoop, werd ook in hechtenis genomen. Zowel voor de Krijgsraad
als later door het Hoog Militair Gerechtshof werden zij tot gevangenisstraf veroordeeld. Koning Willem II verleende hun op verzoek gratie. Voor hun verdere carrière
in het leger had de gebeurtenis geen negatieve gevolgen.122 Het duelleren was in
deze tijd, in tegenstelling tot de tijd van de Republiek, niet verboden maar kwam in
Nederland weinig voor. Doodslag of verwonding als gevolg van een duel werden wel
als strafbaar beschouwd.Van Bolhuis is waarschijnlijk in Nederland na 1813 het enige
dodelijke slachtoffer van een duel geweest.123
Of Hasebroek er in 1844 over geschreven heeft aan Schotel, heb ik niet terug
kunnen vinden. Gezien de vertrouwelijke omgang die de mannen met elkaar hadden,
zullen ze er zeker over gesproken hebben. Dat Schotel bezig was met het uitgeven
van de verspreide opstellen van Van Bolhuis was bekend door de uitgave van een brochure van de Utrechtse uitgever N. van der Monde. Schotel wilde zijn overleden
vriend met deze bundel opstellen eren.124 Toen het boek uitkwam, schreef Hasebroek
aan hem:
‘Den bundel van Bolhuis heb ik gezien, ook de levensbeschrijving, die kort,
scherp en alleszins geschikt is, om tegenspraak op te wekken. Het spijt mij dat u
de dooden (niet) in rust gelaten heeft. (…) Le cercueil est fermé. Silence! (De
doodkist is gesloten. Stilte!). Hoe kan men de daad als daad ooit goed prijzen.’125
Het is dan twee jaar na de dood van Van Bolhuis en ds. Hasebroek wil niets anders dan het hele geval dood zwijgen. Hij gaf daarmee precies aan hoe de meeste bestuurders van de Hervormde gemeente in Breda met deze gebeurtenis zijn omgegaan: door niet meer over de man te spreken. Hierboven is aangegeven dat uitgever
Broese, die twee maanden later tot ouderling gekozen werd, daar heel anders over
dacht. Overigens waren Broese en Hasebroek zeer goede vrienden van elkaar.
Het standpunt van Hasebroek kan ook mede bepaald zijn door zijn omgang met
officieren. Van zijn Bredase kennissen was een hoog percentage officier. Het blijft een
raadsel hoe de gevierde geleerde en docent Van Bolhuis zo onbezonnen voor het duel
koos en daarbij zoveel op het spel zette.
Hasebroek en de katholieken
Wat vinden we in de correspondentie over de katholieken? Zoals reeds eerder
opgemerkt waren de spanningen in de jaren veertig van de negentiende eeuw tussen
beide geloofsgemeenschappen weer toegenomen. Postma schrijft in zijn biografie
over Hasebroek, dat hij zijn gehele leven gereserveerd stond tegenover de katholieken.126 Dat gold echter voor de meerderheid van de hervormde predikanten in de
negentiende eeuw.
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25. Olieverfportret van het echtpaar P.R.
Broese en C.J.Vieweg en staande de
jonge J.G. Broese ca. 1840. Schilder
niet bekend.(Collectie Stadsarchief
Breda)

In de bundel Leerredenen uitgegeven in 1846 staat een preek die Hasebroek gehouden heeft op de gedenkdag der hervorming over de tekst ‘De rechtvaardige zal
door het geloof leven’ (Brief aan de Romeinen I: 17b). De gedenkdag en de tekst
leenden zich voor een ferme uithaal naar de Rooms-Katholieke Kerk. Volgens
Hasebroek drukte deze tekst meer dan elke andere bijbeltekst ‘in een enkelen trek de
kenmerkende waarheid, den strijd, de kracht en de zegepraal der hervorming uit’.127
Maar het ging Hasebroek in deze preek niet in de eerste plaats om de RoomsKatholieke Kerk, maar wat deze tekst voor zijn toehoorders betekende. Men kan
daarom deze preek niet typeren als een extreme uiting van antikatholicisme.
Dat blijkt ook uit het volgende. Tijdens zijn huwelijksreis in het najaar van 1847
ontmoette hij in de Notre-Dame monseigneur D’Affre, de aartsbisschop van Parijs.
Toen de aartsbisschop zeven maanden later werd neergeschoten bij een poging in
Parijs de gevechtshandelingen tussen het leger en de barricadestrijders te doen beëindigen, wijdde Hasebroek een gedicht ter herinnering aan hem met als titel: De
Aartsbisschop van Parijs. Herinnering aan een bezoek in de Nôtre-Dame-Kerk op
Allerzielendag in 1847.128
Opmerkelijker was het schrijven aan Schotel, waarin Hasebroek inging op een
preek van zijn Chaamse collega over vraag 80 uit de Heidelbergse Catechismus,
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waarin het heilig avondmaal vergeleken wordt met de katholieke mis. Daarin komt
de formulering voor dat ‘de paapse mis (…) een vervloekte afgoderij’ is. Hasebroek
schreef: 'dan preek ik nog liever over de ‘Anathemata papalia (de pauselijke banvloeken op Witte Donderdag)’. Hij had het beter gevonden als deze formulering niet in
de catechismus was opgenomen. ‘Als men de mis aldus aanvalt, waren er andere misbruiken, die evenzeer met name hadden moeten worden gegispt. Nu staat die vraag
daar als één groote breede rimpel op een anders vriendelijk en zachtmoedig gezigt.’129
In de tijd dat Hasebroek predikant in Breda was, heerste onder de hervormden
in Nederland sterk de angst dat de Rooms-Katholieke Kerk er op uit was hervormden katholiek te maken. De slachtoffers van deze overgang waren dikwijls arm, sociaal zwak of gemengd gehuwd. Berucht waren de missies van de paters redemptoristen. De hervormde kerkenraad belegde een buitengewone vergadering naar aanleiding van het optreden van de paters redemptoristen in de zomer van 1842 en besloot
het ministerie van Hervormde Eredienst te informeren over het optreden van deze
paters in hun stad.130 Om de jonge protestanten weerbaarder te maken bepaalde de
kerkenraad dat de catechisaties vanaf de laatste donderdag in augustus weer zouden
beginnen.131 Ook de stichting door de hervormde diaconie van een bewaarschool
voor hervormde kinderen past in dat patroon.132
Gemengde huwelijken en overgangen
Vanuit het landelijke bestuur van de Hervormde kerk werd actie ondernomen
om de vermeende overgangen naar de katholieke kerk tegen te gaan. De kerkenraden
waren verplicht via het bestuur van de classis jaarlijks een verslag over de overgangen
in te leveren. We vinden deze zaken ook in Breda. Het rapport over het jaar 1841
meldde vijf overgangen naar de Rooms-Katholieke Kerk. Naast gemengde huwelijken noemde het rapport de bekeringsijver van de geestelijke zusters van het gasthuis.133 De rapporten over de latere jaren geven een minder pessimistisch beeld voor
de hervormden. Als voorbeeld het verslag over het jaar 1843:
• drie mannen gehuwd met een katholieke vrouw hebben zich laten overhalen katholiek te worden;
• een gemengd gehuwde katholieke vrouw ‘uijt eigen beweging besloten hebbende
om de Roomsche Kerk te verlaten’ en haar ‘Roomsch gedoopte kinderen’ in de
hervormde godsdienst te doen opvoeden (ze gaan naar de Diaconieschool), zelf
heeft ze al belijdenis gedaan.
• een gemengd gehuwde katholieke vrouw volgt de belijdeniscatechisatie;
• een gemengd gehuwde katholieke vrouw heeft met haar man een verklaring getekend dat haar twee katholiek gedoopte zoontjes in de hervormde godsdienst moeten worden opgevoed;
• een gemengd gehuwde katholieke vrouw verlangt dat de oudste kinderen in de
hervormde godsdienst opgevoed zullen worden.134
In 1843 waren drie gemengd gehuwde mannen katholiek geworden; twee ka40
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tholieke vrouwen werden hervormd en twee vrouwen wilden dat hun katholiek gedoopte kinderen een opvoeding zouden krijgen in de hervormde godsdienst. In de
jaren na 1843 waren de overgangen naar de katholieke kerk nog geringer. De balans
opmakend kunnen we vaststellen dat na 1842 de overgangen voor de Hervormde gemeente van Breda meevielen. De grote zorg van de hervormde kerkbesturen was
voor Breda overdreven. Het verschijnsel dat gemengd gehuwde hervormde mannen
een grote kans hadden over te gaan naar de katholieke kerk bestond al zo lang als er
protestantse gemeenten waren. Het is bekend dat in een gebied met een dominante
godsdienst de partner, behorend tot de godsdienst van de minderheid, gemakkelijk
overgaat naar de dominante godsdienst. Kinderen uit een gemengd huwelijk worden
in meerderheid gedoopt in de dominante kerk. In Noord-Brabant was dat de
Rooms-Katholieke Kerk.135 De leiders in beide kerkgenootschappen waren ingenomen met de overgangen naar hun eigen kerk, maar stonden zeer afwijzend tegenover
de gemengde huwelijken ondanks het feit dat door deze verbintenissen overgangen
plaatsvonden.
Toch waren de verhoudingen te Breda niet zo scherp als bijvoorbeeld in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Dat is te zien aan de gematigde reactie van de Bredase hervormde kerkenraad naar aanleiding van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
in Nederland in 1853.136
Hasebroek bemoeide zich namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente
met een speciaal geval. Het ging om mevrouw J. van Hees die niet goed voor haar
kinderen zorgde. Ze verliet haar huis en liet de zorg voor beide dochters over aan de
hervormde diaconie. De oudste dochter werd door de diaconie als dienstmeisje verhuurd en het jongste kind werd door de diaconie elders ondergebracht. Mevrouw
Schotel had een andere ‘dienstmeid’ nodig. Hasebroek vroeg namens de Bredase kerkenraad of de familie Schotel mevrouw Van Hees in dienst wilde nemen. Het was de
bedoeling dat zij buiten Breda in een protestants gezin werd ondergebracht, zodat zij
geen slachtoffer kon worden van de bekeringsijver van sommige katholieken. De familie Schotel was bereid haar op proef te nemen en bij geschiktheid als vaste hulp in
dienst te nemen. Mevrouw Van Hees bleek een goede werkster en bleef voorlopig de
hulp van mevrouw Schotel. Daarmee was de Bredase diaconie geholpen. Tevens wilde
de diaconie graag dat mevrouw Van Hees meer verantwoordelijkheid toonde voor de
besteding van haar jongste kind. Daarom liet de diaconie ds. Hasebroek aan mevrouw
Schotel vragen of deze mevrouw Van Hees niet eens op haar verantwoordelijkheid
voor haar kind wilde wijzen zodat zij een financiële bijdrage ging leveren in de bestedingskosten die de diaconie maakte. ‘Gij moogt haar haar onmoederlijk gedrag wel
eens goed doen voelen…’137 Het antwoord van mevrouw Schotel is niet bewaard gebleven. Wel stapte zij op een gegeven moment naar Hasebroek om te vragen mevrouw Van Hees naar een ander adres te sturen. Hasebroek had niet onmiddellijk een
ander adres paraat, maar een dag later wel hetgeen hij aan Cateau meedeelde. Aan
Schotel berichtte Hasebroek dat hij onder de indruk was van het kordate optreden
van Cateau: ‘Ik heb eerbied voor de cordaatheid, waarmede uw vrouw de zaak behandelt.’138 Toen de familie Schotel zich in oktober 1846 te Tilburg vestigde, hadden
zij een andere hulp in de huishouding bij zich, te weten, Eva de Voogd.139
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Hasebroek en Schotel: theologische verschillen en wederzijdse beïnvloeding
Hasebroek en Schotel hadden theologisch en kerkelijk gezien verschillende opvattingen. Hasebroek ontwikkelde zich in Breda tot een predikant met een duidelijke
orthodoxe visie, zonder de starheid die daarmee gepaard kon gaan. Bij zijn komst
naar Breda had hij door contacten met de Amsterdammer Willem de Clercq al invloed ondergaan van het Reveil. Na de hierboven beschreven ‘crisisjaren’ waren zijn
theologische standpunten meer omlijnd. In mei 1848 schreef hij Schotel dat hij meer
dan ooit overtuigd was van het plaatsvervangend lijden van Jezus en zijn absolute
godheid.140
Op zijn huwelijksreis naar Parijs in het najaar van 1847 ontmoette Hasebroek
Ds. Adolphe Monod (1802-1856). Waarschijnlijk had zijn Waalse collega James hem
gewezen op Monod. Hasebroek was vanaf dat moment diep geraakt door diens bewogen, sterk getuigende evangelieverkondiging. Monod werd een voorbeeld voor
hem en zijn ideeën hadden invloed op Hasebroeks manier van preken.141

26. Portret van Ds. Johannes Petrus Hasebroek
(Collectie Stadsarchief Breda)

Een andere persoon die hem beïnvloedde was de ‘Erweckungs-Theolog’
Friedrich August Gottreu Tholuck (1799-1877), hoogleraar in Halle (Duitsland).142
Hasebroek kreeg diens De weg des heils van zijn Waalse collega James te leen. Het
boek sprak hem geweldig aan en daarom wilde hij zijn vriend Schotel er deelgenoot
van maken en leende hem het boek ter lezing uit. Maar Schotel werd in tegenstelling
tot Hasebroek niet gegrepen door de inhoud van het boek. Toen Schotel hem in april
1848 om boeken ter lezing vroeg, antwoordde Hasebroek: ‘Sedert gij mijn Tholuck
verwerpt, weet ik niet meer wat u dienen kan. Anders had ik u Gethsemane-Golgotha.
Christelijke toespraken over de lijdensgeschiedenis van denzelfden auteur gezonden’143. Dat
werk had hij dus zelf aangeschaft.
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De tegenstellingen tussen de beide predikanten waren toch niet zo diepgaand dat
zij niet bij elkaar voorgingen in de kerkdienst. Hasebroek deed zijn uiterste best om
Schotel naar Breda te halen voor een kerkdienst en ging zelf op een woensdagavond
voor in Chaam met een preek over een gedeelte van de Heidelbergse Catechismus.
Ze beoordeelden ook preken van elkaar.144 Schotel was zeer gehecht aan dit leerboek
en was verbaasd dat zijn gemeenteleden er zo weinig vanaf wisten. Daarom belegde
hij in de zomermaanden om de veertien dagen op woensdagavond een bijeenkomst
waarop hij uitleg gaf van de catechismus. Ter gelegenheid van het driehonderdjarig
bestaan van de Heidelbergse Catechismus beschreef hij de geschiedenis ervan.145
Hasebroek vatte de verschillen aldus samen: ’Ik ben wat rad van tong. Gij hebt
een heerlijk gestoffeerd en gegarneerd hoofd’, maar wij willen ‘elkander niet bestoken, niet bestrijden’.146 In april 1852 schreef hij vanaf zijn logeeradres bij de familie
Broese in Breda aan Schotel, dat de verschillen tussen hen met name op kerkelijk gebied groter waren geworden, maar hij voegde eraan toe dat de vriendschap daar niet
onder behoefde te lijden.147
Vriendenhulp
Als vrienden ondersteunden Hasebroek en Schotel elkaar waar mogelijk. Zo gaf
de Chaamse predikant zijn Bredase collega adviezen over de personen en gemeenten
in de Baronie. Toen Schotel predikant was geworden in de ‘stad’ Tilburg ontving hij
advies van zijn Bredase vriend, omdat er in het functioneren van Schotel in de
Tilburgse Hervormde gemeente ‘eenige moeiten en moeyelijkheden’ waren ontstaan.
Dat advies geeft ons vooral een kijkje hoe Hasebroek dacht en omging met zijn gemeente.
‘Spreek zoo min mogelijk over strijdpunten, waar de premissen, ten eenemale
verschillen. Spreek bij voorkeur, ook met de meest opposite [tegenstander, Vn],
over ’t geen gij beide gemeen hebt. Spreek zoo min mogelijk (is het mogelijk, in
het geheel niet) over personen (…)
Win eerst vertrouwen, eer gij vertrouwen wacht. De betrekking van leeraar en
gemeente is (althans in de steden) vooral sedert de vorige eeuw geheel veranderd. Men ziet in u een mond van de gemeente tot God, niet een mond van
God tot de gemeente. Dat moet onderkomen door vertrouwen dat langzaam
komt.
Vooral breng nooit op de preekstoel eenig twistpunt, op den effen grond met
anderen bepraat. Het schijnt hun een onedelmoedig misbruik van den preekstoel,
en beschimping van de plaats waarvan alleen de liefde Gods, alleen de liefde ademende verkondiger van die liefde spreekt.
Denk dat wij zelven maar al te dikwijls de waarheid in de weg staan om in de
harten te schijnen: en bidden wij God niets te mogen of te willen zijn, bij de
verdediging der waarheid, die misschien nooit door ons gehandhaafd is, zonder
dat er onreine ideeën op het altaar kwam?
Denk dat het hart arglistig is, doorslecht meer dan eenig ding.
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 enk dat de liefde alles overwint, niet door de mantel af te rukken (dat doet de
D
haat) maar door den mantel te warm te doen worden.’148
Hier sprak een predikant met ervaring. Hasebroek was er zich van bewust hoe
een predikant diende om te gaan met zijn gemeente. Opmerkelijk dat hij deze zaken
aan de eveneens ervaren predikant Schotel moest voorhouden. Hasebroek deed dit
op grond van wat hij vernam uit Tilburg. Op de preekstoel was Hasebroek ongetwijfeld de meest begaafde van de twee. Dat is niet alleen af te leiden uit de bewaard gebleven preken en de waardering die hij genoot, maar ook uit deze brief met wijze
raadgevingen. Het weergegeven citaat geeft tevens inzicht in het gemoedsleven van
de Nederlandse predikanten rond het midden van de negentiende eeuw.
Hasebroek was meestal lovend over de publicaties van zijn collega. Naar aanleiding van het lezen van Floris I en II van Pallant, graven van Culemborg gaf hij een typering van de stijl van Schotel
‘De stijl komt mij voor een deftige historie stijl te zijn; niet zwierig maar met
rustige eenvoud voortschrijdende. Altijd vind ik hem te overladen met archaïsmen en ouderwetsche citatiën, maar dat is een aangeboren gebrek.’149
Zoals hierboven al is vermeld, wilde Schotel graag een wetenschappelijke functie
bemachtigen. Ondanks steun van zijn belangrijke vrienden lukte dat niet. Hasebroek
wilde zijn collega graag uit het ‘Chaamsche Tomi of Padmos’ halen en probeerde hem
te helpen.150 Ter verduidelijking: de Romeinse dichter Ovidius was naar Tomi, een
stad aan de Zwarte Zee, verbannen en de apostel Johannes naar Patmos, een Grieks
eiland in de Egeïsche Zee. Beide ballingen moesten daar hun levenseinde afwachten.
Toen Schotel eind 1845 te horen kreeg dat hij niet in aanmerking kwam voor de
functie als hoogleraar aan het Atheneum in Deventer, probeerde Hasebroek hem te
troosten en hem tevens de realiteit onder ogen te brengen dat het niet zo eenvoudig
was een post te krijgen aan de athenea of hogescholen. Hasebroek hield zijn vriend
eveneens voor dat misschien de ‘Curator van alle curatoren’ van oordeel is dat uw
plaats toch in Chaam moet zijn.151 Voor Hasebroek was het predikantschap zeer belangrijk en alle andere dingen waren daaraan ondergeschikt. Schotel daarentegen
deed het predikantswerk goed, maar het was nooit zijn bedoeling geweest om het als
eindstation te zien. Na vele mislukte pogingen een wetenschappelijke functie te bemachtigen gaf hij uiteindelijk in 1862 zijn predikantschap op om redacteur te worden
van het Biographisch Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa.152
Door zijn uitgebreide bibliotheek was Schotel een vraagbaak voor Hasebroek.
Mede door het schrijverschap van zijn collega ondernam Hasebroek een paar studies
op het gebied van zaken en personen uit de Bijbel. Hasebroek overwoog een studie
over Franciscus Junius, een van de eerste gereformeerde predikanten in Breda (1565),
te maken en vroeg daarover advies aan Schotel. De Chaamse predikant leende hem
een paar boeken ter voorbereiding, maar dit kerkhistorisch onderwerp kwam bij
Hasebroek niet uit de verf.Voor een dergelijke kerkhistorische studie was hij niet in de
wieg gelegd. Hij gaf later toe dat hij het onderwerp niet ter hand had genomen.153
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Het overlijden van koning Willem II te Tilburg
De verhuizing van Schotel naar Tilburg in oktober 1846 leidde er toe dat de
vrienden elkaar minder spraken dan de jaren daarvoor. De bezoeken en correspondentie werden minder frequent voortgezet. Een gebeurtenis van grote betekenis voor
beide predikanten was het overlijden van koning Willem II op 16 maart 1849 in
Tilburg. De open brief van Schotel De dood des Konings eindigt met een gedicht van
Hasebroek Bij den dood des Konings.154 Schotel gaf er de volgende verklaring voor:
'Behoef ik u te melden, hoe diep de kleine Protestantsche gemeente, in wier bedehuis Hij zoo vaak opging, die Hij, slechts weinige jaren geleden, nog een treffend blijk van genegenheid gaf, is ter nedergedrukt; wat ik.haar leeraar, gevoel,
die gedurende mijn kort verblijf alhier, zoo vaak mogt ondervinden, dat ik Hem
niet onverschillig was! Had ik die goddelijke gave, dan stortte zich dat gevoel in
poëzij uit! Maar ik heb een boezemvriend, die haar bezit en in wiens zangen ik
het wedervind.'155
Hasebroek was bijzonder aangedaan door het plotselinge overlijden van koning
Willem II, omdat hij hem nog altijd zag als de opperbevelhebber van het Nederlandse
leger gedurende de Tiendaagse Veldtocht van 1831. Hij stuurde een brief met een
dergelijke toon aan Schotel. Hij was zeer lovend over de open brief van Schotel aan
Dr. H.P. Timmers Verhoeven. Hasebroek werd in Breda gevraagd naar bijzonderheden
uit Tilburg, omdat men wist van zijn vriendschap met de predikant aldaar.156 Toen
het lichaam van de overleden koning van Tilburg naar Geertruidenberg werd vervoerd, bracht Hasebroek met zijn zuster Betsy een laatste groet aan de overleden vorst
op de heide bij Oosterhout.157
Afscheid van Breda
Tijdens zijn huwelijksreis ontving Hasebroek een beroep van de Hervormde gemeente te Vlissingen. De beroepingsbrief werd vanwege zijn afwezigheid in ontvangst
genomen door Ds.Vincent van Gogh.158 Bij thuiskomst bedankte Hasebroek voor dit
beroep. Ruim een jaar later aanvaardde hij wel het beroep naar de Hervormde gemeente te Middelburg. Op zondagmiddag 8 mei 1849 nam Hasebroek afscheid van
de Hervormde gemeente van Breda. De Bredasche Courant besloot het verslag van de
afscheidsdienst als volgt:
‘Zigtbaar getroffen verliet de gemeente het kerkgebouw, waar zij voor de laatste
maal de opwekkende woorden des geliefden leeraars had gehoord, gelijk allen,
die den beminnelijken en hartelijken man door naderen omgang nog meer van
nabij gekend hebben, zijn vertrek van hier innig betreuren.’159
In zijn eerste brief uit Middelburg aan Schotel vertelde Hasebroek over zijn afscheid van de Bredase Hervormde gemeente:
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27. Titelpagina van De dood des konings. Brief van Dr. G.D.J.
Schotel aan Dr. H.P.Timmers Verhoeven (UB Leiden)

‘De volgende dag [na de afscheidsdienst] bood de kerkenraad bij jufvr. Nooijens
een diner aan. Gij kunt u niet begrijpen, hoe aangenaam wij daar zamen waren. Het
had waarlijk iets van Ps. 133, overvloedig als de dauw, liefelijk als de zalve Aärons. De
dag daarop scheidden wij met vele droefenis temidden van de dankerkentenis en ’t
aangenaam aandenken van Breda. Ik heb het daar wèl gehad, Schotel! De God mijner
goedertierenheid heeft mij daar een lot geschonken, dat waarlijk benijdenswaardig
heeten mag.’160
Een kleine maand later schreef hij aan Da Costa over zijn Bredase tijd: 'Ik heb er
zes onvergetelijke jaren gesleten.'161 Vanaf dat moment bleef er slechts spaarzaam
briefcontact over tussen Hasebroek en Schotel. Opmerkelijk is dat de brieven van
Schotel aan Hasebroek niet terug zijn te vinden, terwijl de brieven van veel andere
correspondenten wel zijn bewaard gebleven. De vraag wanneer de brieven van
Schotel uit de verzameling Hasebroek zijn verwijderd, kan niet beantwoord worden.
Samenvatting
De geschiedenis van de Hervormde gemeente te Breda van na 1795 is een lacune in de historiografie van deze stad. Deel III van de Geschiedenis van Breda (Breda
1990) toont dat aan. De Hervormde gemeente had gedurende de negentiende eeuw
steeds drie predikanten met elk een wijk en één predikant voor de Waalse gemeente.
Onder de predikanten waren bijzondere personen die ook buiten Breda bekendheid
genoten. Johannes Petrus Hasebroek (1812-1897) was één van hen. Na de studie theologie in zijn geboortestad Leiden werd hij predikant te Heiloo (Noord-Holland).
Toen hij in 1843 Heiloo voor Breda verwisselde, was hij al een bekende Nederlander
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als dichter en als auteur van Waarheid en droomen. Datzelfde gold voor zijn Chaamse
collega Gilles Dionysius Jacobus Schotel (1807-1892) die bekendheid genoot vanwege zijn geschied- en letterkundige werken. Hasebroek stelde zijn literaire begaafdheden in dienst van het ambt als predikant. Schotel bleef naast zijn predikantschap veel
tijd besteden aan het publiceren van zijn onderzoeksresultaten. Daarvoor had hij in
zijn eerste gemeente Lage Zwaluwe en later in Chaam ruimschoots de tijd. Ook toen
hij de grotere gemeente in Tilburg als predikant diende, was hij in staat verscheidene
grote werken te schrijven. In de correspondentie komt eveneens het vergeefse streven
van Schotel naar een wetenschappelijke functie aan de orde. Uiteindelijk werd hij in
1862 redacteur van het Biographisch Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa.
Met de Waalse predikant L.G. James had Hasebroek, zeker in het begin, het
meeste contact. Hasebroek was in Heiloo reeds beïnvloed door het Reveil. Een nauw
contact met de ‘eerste reveildominee in Nederland’ lag dus voor de hand. Overigens
was de verhouding met de beide andere in dienst zijnde hervormde predikanten later
ook goed.
Kort na de bevestiging van Hasebroek te Breda ontstond op initiatief van Schotel
een hechte vriendschap tussen beiden, een vriendschap die gestalte kreeg in correspondentie, bezoeken over en weer, elkaar adviseren en het corrigeren door Schotel
van de werken van zijn collega. Cateau Schotel-de Leeuw en Hasebroeks zuster Betsy
konden het eveneens goed met elkaar vinden. De voornaamste bron voor deze
vriendschap zijn de in het Letterkundig Museum te Den Haag bewaarde brieven van
Hasebroek aan Schotel. Deze egodocumenten geven, gecombineerd met de informatie uit de correspondentie van Hasebroek en Schotel met geestverwanten, de
Bredasche Courant en de archieven van de Hervormde gemeenten, niet alleen zicht op
de beide vrienden, hun werk en ideeën, maar bieden ons tevens een inkijk in het
kerkelijk leven van hun gemeenten. Ze waren als echte vrienden een steun en toeverlaat voor elkaar in deze periode.
Herhaaldelijk komt in de brieven van Hasebroek de bijzondere pastorietuin van
Chaam ter sprake. Onder de voorgangers van Schotel waren in deze tuin allerlei
vruchtbomen geplant. Hasebroek werd steeds lyrisch wanneer de tuin genoemd werd.
Ook als hij dacht aan Schotel kwam die mooie tuin bij hem in gedachte.
Ds. Hasebroek was een begaafd prediker en kreeg daardoor een brede aanhang in
Breda. De uitgegeven preken - in die tijd leerredenen genoemd - tonen dat aan. Hij
was zeer gesteld op de stad en ook na zijn vertrek bleef hij spreken van ‘het lieflijk
Breda’. Hij was bevriend met uitgever en boekhandelaar P.R. Broese, een vriendschap
die ook na zijn vertrek uit Breda bleef bestaan. Onder zijn overige Bredase vrienden
waren verscheidene officieren. In 1847 huwde hij de Bredase Anna Maria van Tets
die hij had leren kennen op de samen met James gegeven Bijbeloefeningen.
De brieven van Hasebroek geven informatie over de geestelijke ontwikkeling
van de briefschrijver en over zijn werk als predikant in Breda. De kerkgangers is het
waarschijnlijk niet opgevallen dat hun predikant in de jaren 1844-1846 geestelijk in
de put zat, maar Hasebroek heeft met zichzelf geworsteld. Daarna bleek Hasebroek
geestelijk gegroeid en nam hij duidelijker stelling in de theologische discussies van
zijn tijd. Later behoorde Hasebroek tot de gematigd orthodoxe ‘ethisch-irenische’
predikanten.
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De vijf jaar oudere Schotel bleef tot de grote middengroep van predikanten in
de Nederlandse Hervormde Kerk behoren. Hij las het tijdschrift Waarheid in Liefde
van de Groninger richting. Voor deze richting gold dat niet de leer of belijdenis centraal stond, maar de persoon van de levende Heer Jezus Christus. Zowel Schotel als
Hasebroek verwierpen de later opgekomen ‘moderne theologie’ die veel verder ging
dan de Groninger richting. Schotel en Hasebroek discussieerden in hun brieven en
gesprekken over de kerkelijke en theologische stromingen van hun tijd. Hun verschillende kijk daarop had geen invloed op hun vriendschap.
Ten aanzien van de persoon van Joan Hugo van Bolhuis, die door een duel het
leven verloor, verschilden Hasebroek en Schotel sterk. Schotel was bevriend met de
hoogleraar van de KMA. Hasebroek had hem meegemaakt in de kerkenraadsvergaderingen. In tegenstelling tot Schotel en Broese oordeelde Hasebroek hard over de jong
overleden hoogleraar.
In Breda was ongeveer 80% van de bevolking rooms-katholiek en ongeveer 20
% hervormd. Van de Hervormde gemeente was ruim eenderde gedeelte militair.
Mede door die militairen werd er in Breda veel catechisatie gegeven door de predikanten. Aanvankelijk hadden de hervormden drie kerkgebouwen: de Grote of Onze
Lieve Vrouwe -, de Waalse - en de Markendaalse Kerk. Het laatstgenoemde kerkgebouw, totaal vervallen en buiten gebruik als kerk, werd van de hand gedaan en uiteindelijk afgebroken. De Hervormde gemeente bezat in de eerste helft van de negentiende eeuw een enorme schuldenlast. Door de verkoop van de Markendaalse Kerk
en een verstandig beleid was de kerkvoogdij in staat een gedeelte van die schuld af te
lossen.
De verhouding katholiek-protestant werd gekenmerkt door angst en wantrouwen. Ten tijde van Hasebroek en zijn Bredase collega’s waren de verhoudingen minder gespannen dan bij hun voorgangers W. van Volkom en J.J. Scholten. De protestantse minderheid was in de jaren veertig van de negentiende eeuw vooral bevreesd
voor de activiteiten van katholieke geestelijken om minderbedeelde protestanten en
protestantse partners van gemengde huwelijken over te halen katholiek te worden.
Deze vrees was in Breda niet gestoeld op de feiten, want in deze periode werden
meer katholieke personen protestant dan omgekeerd. Vergelijkt men ds. Hasebroek
met Schotel en andere predikanten uit die tijd, dan moeten we concluderen dat hij
ten aanzien van het antikatholicisme een gematigd man was. Dat bleek eveneens uit
zijn bezoek aan aartsbisschop D’Affre van Parijs tijdens de huwelijksreis en het gedicht dat Hasebroek een half jaar later aan de aartsbisschop wijdde naar aanleiding
van diens tragische dood.
Dit artikel toont aan dat de gegevens uit egodocumenten een belangrijke aanvulling kunnen zijn op de gegevens verzameld uit archieven en literatuur. Het kerkelijk
en persoonlijk leven van de predikanten en hun gemeenten kan daardoor scherper in
beeld worden gebracht.
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