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Inleiding

Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886) is geschreven als vervolg op mijn in 1984 uitgekomen proefschrift De Groninger godgeleerden.
De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden (1820-1843). Aanvankelijk had ik mij voorgenomen de ontwikkeling van alle Groninger godgeleerden die in het eerste deel voorkwamen, alsook die van hen die zich nadien bij het Groninger Godgeleerd Gezelschap
(ggg) aansloten, in een tweede deel te volgen tot en met 1872, het jaar waarin het Groninger tijdschrift Waarheid in Liefde (WiL) werd gestaakt.1 Gaandeweg brak evenwel het
inzicht door dat een dergelijke studie te omvangrijk zou worden. Een deel van het verzamelde materiaal verscheen daarop in artikelen, waaronder een vijftiental in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.2 In plaats van alle Groninger vrienden te volgen, concentreerde ik het onderzoek op hun voorman Petrus
Hofstede de Groot (1802-1886) en diens directe vriendenkring.3 Dit had echter tot gevolg dat de te beschrijven periode ruimer werd. Nu diende De Groots sterfjaar het slotjaar te zijn. Bovendien was mij bij voortgaand onderzoek in brieven en autobiografisch materiaal gebleken, dat bepaalde gebeurtenissen en achtergronden die ik in mijn
proefschrift niet had vermeld, voor het vervolg van De Groots leven en dat van zijn
vrienden dermate belangrijk waren dat ze in het vervolgdeel opgenomen zouden moeten worden. Vandaar dat in de eerste twee hoofdstukken dikwijls wordt teruggegrepen
op de jaren vóór 1844.

Gedachten gaan op voeten
Gedachten gaan op voeten. De al dan niet verheven gedachten van een academisch geschoold theoloog zijn nooit los te zien van de wereld waarin hij leeft. Dat geldt zeker
voor Hofstede de Groot. Denken, doen en leven waren bij hem zo nauw verbonden, dat
zijn opvattingen pas in samenhang goed kunnen worden doorzien. Vandaar dat in het
nu volgende niet slechts zijn theologisch werk wordt beschreven, maar ook de omgeving waarin dat ontstond: een veld dat zich van de materiële cultuur van zijn tijd uit1 ‘Deze tweede periode van de geschiedenis der Groninger godgeleerden wacht echter nog op een beschrijving’; Vree, Gron. godgeleerden, 15.
2 Zie ‘Bronnen en literatuur’.
3 Waar ‘De Groot’ zonder meer, of ‘De Groot senior’, wordt gebruikt, wordt altijd P. Hofstede de Groot
bedoeld; diens zoon C.P. Hofstede de Groot wordt aangeduid met ‘De Groot junior’; in de noten: HdG en
HdG jr.
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strekt tot de grote kring van vrienden, vriendinnen en collega’s in binnen- en buitenland met wie hij samenwerkte. Ik geef één voorbeeld. Als De Groot stelt dat het doel
van Gods openbaringen aan ons mensen onze opvoeding is, kan dat latere geslachten
vreemd in de oren klinken. Dit wordt echter anders voor wie beseft dat slechts enkele
minuten gaans van zijn huis te Groningen de sloppen begonnen, waar hij bepaald niet
met een boog omheen liep.4 In die achterbuurten werd, evenals trouwens in de binnenlandse koloniën en die in Oost en West, de rauwe keerzijde van ‘de ijzeren eeuw’
zichtbaar.5 De koloniën begonnen niet pas bij de evenaar, maar op de heidevelden en
in de veengebieden, zodat één van de leerlingen die daar werkte onbeschroomd sprak
van ‘mijne inlandsche heidenen’.6 Vandaar dat De Groot en zijn vrienden zich goed
konden vinden in de door J.H. Wichern te Hamburg ontwikkelde gedachte van ‘Innere Mission’. Anderzijds dwong de toenemende bekendheid met de grote godsdiensten van het Oosten De Groot tot nadenken over de verhouding tussen het christelijk
geloof en de overige wereldgodsdiensten. Ook dat bepaalde mede zijn gedachten over
opvoeding van Godswege.
De ‘beschaafde’ bovenlaag betitelde de negentiende eeuw graag als ‘een eeuw van
vooruitgang’.7 De Groot heeft zich altijd ingezet om de vruchten van die vooruitgang
– betere scholing, dito gezondheidszorg, (spoor)wegen en drukpersen – ten goede te
doen komen aan zijn minder bedeelde medemens. De vooruitgang had echter daarnaast een effect dat hem en de zijnen onaangenaam trof. De universiteit van Groningen
moest door de voortschrijdende eenwording steeds meer concurreren met de grotere
universiteiten in het Westen; gedurende een aantal jaren dreigde ze zelfs opgeheven te
worden. Betere vervoersmiddelen en druktechnieken maakten niet slechts het organiseren van (inter)nationale congressen mogelijk, maar bevorderden ook (kerkelijke) partijvorming, met eigen partijbijeenkomsten en dito bladen.
Politiek gezien strekte De Groots lange leven zich uit over vier perioden: de rumoerige jaren van de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en de Franse annexatie;
de tijd van Restauratie onder Willem I; de door de vrede met België in 1839 ingezette
overgangsperiode, uitlopend op de Grondwet van 1848; de lange jaren van het liberale
hoogtij, met allerlei ontwikkelingen waarvan hij weinig moest hebben. Vandaar juist
in die laatstgenoemde jaren zijn strijd op het gebied van zowel het lager als het hoger
onderwijs. Wie De Groots leven van nabij volgt, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij dikwijls meer tijd besteedde aan zaken buiten dan binnen de universitaire
kring. Daarmee was hij een der laatste vertegenwoordigers van het type hoogleraargeneralist voor wie niet het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op een beperkt
vakgebied voorop stond, maar veeleer het onderwijs als opvoeding van een nieuwe generatie leiders voor de natie, alsmede de dienst aan de publieke zaak. Al deze aspecten
zullen in het nu volgende aan de orde komen en dan zoveel mogelijk in chronologische volgorde.
4 Van der Woud, Koninkrijk vol sloppen, m.n. 101, 109-111.
5 Hans Goedkoop, Kees Zandvliet, De ijzeren eeuw. Het begin van het moderne Nederland, Zutphen 2015.
6 Vree, ‘Veertig kerken’, 66.
7 Zie b.v. Nederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan
het toeval. Beschouwingen over den gang van zaken in Nederland ten aanzien van het gewigtigste staatsbelang; de bevordering der
volkswelvaart, in betrekking tot het groote vraagstuk van den dag; de aanleg van spoorwegen, Amsterdam 1858.
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