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185 jaar Afscheiding in Drenthe
(1834-2019)

Dit jaar is het honderdvijfentachtig jaar geleden dat onder leiding van 
ds. H. de Cock uit het Groningse Ulrum de Afscheiding plaatsvond.

Kerkgeschiedenis
De Nederduitse Gereformeerde Kerk of vaak in die tijd ook 
Gereformeerde Kerk genoemd, is de gereformeerde kerk die ontstaan 
is in de stad Emden (Oost-Friesland), in 1571. Het was de naam van 
de kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. In 1795 
onder de Franse overheersing hield zij op met de officiële publieke kerk 
te zijn.

Nederlandsche Hervormde Kerk
Na de bevrijding van het Franse bewind werd Willem I koning van 
Nederland. Willem I hield zich ook met kerkelijke vraagstukken bezig. 
Hij liet een nieuwe kerkorde ontwerpen. Op 7 januari 1816 werd het 
Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde 
Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, bij Koninklijk Besluit 
goedgekeurd. Hierbij kreeg de kerk de officiële naam Nederlandse 
Hervormde Kerk. Deze naam kwam in plaats van de officiële 
Nederduitse Gereformeerde Kerk. Door vele kerkleden werd dit gezien 
als een ongewenste inmenging van de koning in kerkzaken.

De Afscheiding
Op 14 oktober 1834 werd in de hervormde kerk van Ulrum de ‘Acte van 
Afscheiding of Wederkeer’ voorgelezen en door het overgrote deel van 
de hervormde gemeente getekend. Ds. H. de Cock was daar de 
predikant en net als zijn gemeente kon hij zich niet langer verenigen 
met de gang van zaken in het hervormde kerkgenootschap. 
Men voelde zich daar onder meer vanwege de vrijzinnige prediking 
niet meer thuis. Had koning Willem I door zijn wetgeving immers niet 
gezorgd, dat de aloude belijdenisgeschriften in feite buiten werking 
gesteld werden? Had hij de democratische kerkinrichting, zoals die in 
1618-1619 was vastgesteld door de eerwaarde Synode van Dordrecht, 
niet veranderd in een autoritaire, van bovenaf geregeerde kerk, waar 
bovendien iedereen vanaf de kansel kon zeggen wat hem goed leek? 
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Werd daarmee naar de beleving van velen de ‘Waarheid Gods‘ niet 
met voeten getreden? Men scheidde zich daarom af van ‘de valsche 
kerk’, stichtte gemeenten en ging een eigen weg, vol voetangels en 
klemmen; een weg van vervolging en laster. De koning haalde een 
oude wet van Napoleon van stal; daardoor werden bijeenkomsten van 
Afgescheidenen van meer dan twintig personen verboden. 
Aan de lagere overheden gaf hij opdracht strikt op de naleving daarvan 
toe te zien. Desondanks kwamen de Afgescheidenen bijeen in zolder- 
en achterkamertjes, in boerenschuren, op eilandjes of in het open veld. 
Boetes en gevangenisstraffen waren aan de orde van de dag, zelfs 
hier en daar inkwartiering van soldaten in de huizen van de 
Afgescheidenen. 

Ds. H. de Cock en het zegel van de afscheiding

Nadat in 1840 koning Willem I was afgetreden, werd de vervolging 
minder en die stopte helemaal na een grondwetswijziging in 1848.

De afscheiding in Drenthe.
Op 15 oktober 1834 bezocht Luitsen Dijkstra uit Smilde ds. De Cock in 
Ulrum. Nadat de kerkenraad had ingestemd met zijn lidmaatschap van 
de Ulrumse gemeente en men hem daar examineerde en tot oefenaar 
van Smilde benoemde, gingen hij en De Cock naar Smilde. 
Daar werd op 20 november 1834 in de boerenschuur van 
Jan Lamberts Dik de eerste Christelijke Afgescheidene Gemeente in 
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Drenthe geïnstitueerd door de bevestiging van de ambtsdragers. 
Luitsen Dijkstra werd bevestigd tot oefenaar van die gemeente 
(wij zouden zeggen ‘ouderling met preekconsent’) .

Achtereenvolgens werden de volgende Afgescheiden Kerken in 
Drenthe gesticht: Assen (24 november 1834), Beilen (januari 1835), 
Dwingeloo (22 maart 1835), Hoogeveen (27 maart 1835), Hijken (30 
maart 1835) Ruinerwold/ Koekange (31 mei 1835), Meppel (12 juni 
1835), Zuidwolde (februari 1836), Appelscha, dat toen kerkelijk bij 
Drenthe behoorde (7 februari 1836), Nijeveen (26 februari 1836) en
in oktober 1836 de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Diever.

De naam van de afgescheiden kerken
De afgescheiden kerken noemden zich in eerste instantie 
Gereformeerde Kerk, maar al spoedig werd dit opgesplitst in de 
Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de “Gereformeerde Kerken 
onder het kruis”. 
De reden voor de splitsing was dat de overheid de kerk vervolgde 
omdat zij de naam Gereformeerde Kerk gebruikte. Deze naam ging 
volgens de overheid in tegen het reglement van 1816, waarin de oude 
Gereformeerde Kerk de naam Nederlandse Hervormde Kerk had 
gekregen.
Sommigen vonden de naam niet belangrijk genoeg om er vervolging 
voor te ondergaan, en werden de “Christelijke Afgescheiden 
Gemeenten”, anderen vonden dat zij principieel de voortzetting waren 
van de oude Gereformeerde Kerk en kozen de naam “Gereformeerde 
Kerken onder het kruis”, hierbij voor liefnemend dat dan de vervolging 
zou blijven. 
De toevoeging ‘onder het kruis’ verwees naar deze vervolging.

Berghuizen
De kerk in Berghuizen is op 28 mei 1835 gesticht door ds. H. de Cock, 
zoals genoemd, predikant in het Groningse Ulrum. Het begin lag in 
Koekange, waar al voor de afscheiding groepen gemeenteleden van 
de Hervormde Kerk bij elkaar kwamen in huizen van verschillende 
gemeenteleden.
Onder andere In de boerderij van Willem Jans Steenbergen werden 
samenkomsten gehouden. De boerderij van Willem Jans Steenbergen 
heeft zeer waarschijnlijk gestaan, wat verder naar achteren dan de 
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huidige boerderij op Dorpsstraat 68. Hier was het waar op 
Hemelvaartsdag, 28 mei 1835, een grote groep mensen bijeen was om 
te luisteren naar ds. H. de Cock, die op die dag in de dienst voorging.
Na deze bijeenkomst besloot een groep mannen en vrouwen om te 
breken met de Hervormde Kerk en zich af te scheiden; zo is de 
Christelijke Afgescheiden Gemeente te Koekange ontstaan.

Hetzelfde deed zich voor in Ruinerwold waar ds. H. de Cock twee 
dagen later voorging in de boerderij van Gerrit Jacobs Withaar aan het 
Trekgat in de Weerwilliger Bergen. Op 30 en 31 mei 1835 werd hier de 
Christelijk Afgescheiden Gemeente gesticht. Vanaf het begin was er 
sprake van enige samenwerking tussen Koekange en Ruinerwold, wat 
in oktober 1840 resulteerde in een samenbundeling van de krachten. 
Het beroepen van een voorganger en de huisvesting ervan speelden 
daarbij een belangrijke rol.

                 Ds. W.A. Kok en zegel van de kerk in Berghuizen

In april 1841 werd besloten de nieuwe kerk te bouwen op een stuk 
grond, geschonken door Gerrit Jacobs Withaar, op de plaats waar nu 
de oude begraafplaats is, de Jan Jochemsberg. De bouwkosten 
werden begroot op 1600 gulden, Dit bedrag is bij vrijwillige intekening 
bij elkaar gebracht. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar we 
mogen aannemen dat de kerk in de zomer van 1841 is ingewijd door 
Ds. H. de Cock uit Ulrum. 
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Ds. W. A. Kok, een boerenzoon, uit Eemster bij Dwingeloo werd de 
eerste predikant. 
Het huidige kerkgebouw is in 1875 voor 4800,00 gulden gebouwd door 
aannemer Broenink uit Koekange. Op zondag 19 december 1875 is 
het nieuwe kerkgebouw ingewijd. In 1912 werd het kerkgebouw aan de 
zijkanten uitgebreid en in 1927 werden galerijen aangebracht.

 Kerk Berghuizen rond 1900

Doleantie
Niet alle orthodoxe hervormden hadden in 1834 de Hervormde Kerk 
verlaten, hoofdzakelijk omdat zij de kerk ‘van binnenuit’ wilden 
veranderen en deze wilden terugbrengen ‘in het gereformeerde spoor 
der Vaderen’.
In 1886 vond tijdens de Doleantie een nieuwe afscheiding plaats onder 
leiding van de Amsterdamse predikant Abraham Kuyper, een invloedrijk 
antirevolutionair politicus en journalist. 
De Doleantie was net als de Afscheiding een reactie op het vrijzinnige 
klimaat in de Nederlandse Hervormde Kerk. In Drenthe zijn ook enkele 
kerken uit de doleantie ontstaan, o.a. Hoogeveen, Meppel en Smilde. 

Uit de samenvoeging van de Dolerende kerken en de Christelijke 
Gereformeerde Kerken die ontstaan waren uit de Afscheiding van 1834 
ontstonden op 17 juni 1892 de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Enkele kerken uit de afscheiding gingen niet mee en gingen verder als 
Christelijke Gereformeerde Kerk, een kerkgenootschap dat nog steeds 
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bestaat. De gemeente van Ruinerwold/ Koekange ging mee met de 
samenvoeging als de Gereformeerde Kerk Ruinerwold-Koekange.

De afscheiding veroorzaakte een scheur in het tot dan toe grote 
saamhorigheidsgevoel in de dorpen. De afgescheidenen plaatsten 
zich naast de gemeenschap die er altijd was geweest. Men hoefde niet 
meer te rekenen op de solidariteit van de dorpsgemeenschap. Naast 
een eigen kerk stichtten de afgescheidenen ook hun eigen school. 
Tussen de leerlingen van de openbare school en de christelijke school 
werd er soms hevig gescholden en gevochten. Tegen het einde van de 
19e eeuw zou de breuk, door de opkomst van de coöperatieve 
zuivelfabrieken en het Groene kruis weer enigszins worden hersteld. 
Zo langzamerhand werden de afgescheidenen geaccepteerd, vooral 
toen bleek dat ze behoorlijk voor zichzelf konden zorgen, in het 
bijzonder op het gebied van armenzorg en onderwijs.

Protestantse Kerk in Nederland PKN.
Op 1 mei 2004 is de Nederlandse Hervormde Kerk met de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk 
opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Twee
kerkgenootschappen, Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde kerken in Nederland, hielden bij deze fusie op te 
bestaan, maar de Lutherse gemeenten van vóór de vereniging 
bestaan nog altijd als zelfstandige kerken met een eigen identiteit 
binnen de PKN. Sinds mei 2004 maakt de Gereformeerde kerk van 
Ruinerwold-Koekange hiervan deel uit als zelfstandige gemeente, 
evenals de hervormde gemeente van Blijdenstein. De hervormde 
kerken in Koekange en IJhorst – de Wijk, ook aangesloten bij de PKN, 
hebben de naam veranderd in Protestantse Gemeente.
In veel dorpen (ook in Drenthe) zijn de hervormde en gereformeerde 
kerken gefuseerd tot Protestantse Gemeente. In onze regio is dit nog 
niet het geval. Wel wordt al veel samengewerkt bij jeugdwerk, 
feestdiensten en kerst vieringen. Een mooi initiatief is de jaarlijkse 
gezamenlijke viering van de dienst op Pinksterzondag van de kerken 
in de regio aangesloten bij de PKN. Het zou goed zijn voor de 
dorpsgemeenschappen als deze Pinksterdiensten een aanzet zouden
vormen tot verdere samenwerking tussen de kerken van Ruinerwold, 
Koekange en Berghuizen.
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