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Koning Willem III (1817-1890) 

Koning Willem III beloofde bij zijn inhuldiging 

in 1849 medewerking aan de uitvoering van de 

nieuwe grondwet. Dat kostte hem veel moeite. Hij 

had graag geregeerd als soeverein vorst. 

Willem III was getrouwd met de Duitse prinses 

Sophie van Wurtemberg. Zij en hun zonen Willem, 

Maurits en Alexander overleden allen tijdens de 

regering van koning Willem III. Hij hertrouwde 

met de jonge Emma van Waldeck-Pyrmont. Hun 

dochter, prinses Wilhelmina, werd geboren op 31 

augustus 1880. 

‘Mam, mogen wij de tekenkist gebruiken?’, vraagt Mirthe. Die was van een oudoom 

van moeder. ‘Kijk’, zegt Mirthe tegen haar vriendin Elze, ‘er staat Teekendoos met 

twee ee’s, zie je?’ ‘Oud zeg, het slotje is verroest. Wat zit er allemaal in?’ Even later 

ligt alles op de keukentafel. Een leuk klein potloodje, een kroontjespen. ‘Hebben 

wij inkt, mam?’ Moeder komt er bij staan. ‘Ja, in dit vierkante potje zit Oost-Indische 

inkt.’ ‘Wat is dit grijze staafje? Een potlood zonder hout?’ ‘Welnee’, zegt moeder, ‘dat is een 

echte griffel. Ik denk dat oom Pieter daar vroeger mee schreef op school.’ ‘Op een krijtbordje’, 

zegt Elze. ‘Dat heet een lei’, antwoordt moeder. ‘Die heb ik ook nog liggen op zolder.’ Al gauw 

zijn de meiden druk aan het schrijven en tekenen.

Koning Willem III

Het koningshuis

De tijd van koning Willem III
Vrijheid?

Steden en StatenBurgers en Stoommachines
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Politieke stromingen

Conservatieven

In deze tijd waren er drie grote politieke stromingen.

De conservatieven wilden niet te veel invloed van 

het volk op het bestuur van ons land. Van Hall had de 

leiding bij de conservatieven. 

Liberalen

De liberalen, onder leiding van Thorbecke, geloofden 

in de vrijheid van de mens. De overheid moest zorgen 

voor goede wetten en de onderdanen hun eigen gang 

laten gaan. Dan zou er welvaart komen. Godsdienst 

vond men een zaak voor de kerk en het gezin, maar 

niet voor het openbare leven. 

Antirevolutionairen

Groen van Prinsterer vond dat Gods Woord juist 

de grondslag moest zijn voor het bestuur van 

het land. Zijn leus was: ‘Tegen de revolutie het 

Evangelie’. Daarom noemde Groen van Prinsterer 

zich antirevolutionair. Zijn volgelingen waren meest 

eenvoudige mensen. ‘Kleine luiden’ werden ze 

genoemd. Omdat ze geen belasting betaalden, 

mochten ze niet stemmen. Daarom waren er maar een 

paar antirevolutionaire Kamerleden.

  De Schoolstrijd

Openbare scholen

In de tijd van de Republiek werd christelijk onderwijs 

gegeven op de openbare scholen. In de nieuwe 

grondwet stond dat het onderwijs echter ‘neutraal’ 

moest zijn. Iedereen was welkom op deze openbare 

school en de regering betaalde alle kosten.

Ouders die bezwaar hadden tegen de neutrale 

school mochten zelf een school stichten, maar op 

eigen kosten. De antirevolutionairen en de rooms-

katholieken vonden dat niet rechtvaardig. De 

openbare scholen werden betaald met belastinggeld 

Vrijheid van godsdienst
De nieuwe grondwet verleende aan iedereen 

vrijheid van godsdienst. Daarvan profiteerden 

de rooms-katholieken. De paus stelde in ons 

land weer bisdommen in. Er werden daarna veel 

rooms-katholieke kerken gebouwd.

Thorbecke 
(1798-1872)

Johan Rudolph Thorbecke 

was een groot Nederlands 

staatsman. Hij werd 

driemaal tot minister 

van Binnenlandse Zaken 

benoemd. Hij schreef in 

1848 een nieuwe grondwet. 

Als leider van de liberalen 

had hij veel invloed.
Eerste bladzijde van de 

nieuwe grondwet

Vergadering van de Tweede Kamer
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van het hele volk. Ouders, die een eigen school wilden 

oprichten, moesten dan dubbel betalen. 

Samen met de rooms-katholieken begonnen de 

antirevolutionairen een strijd voor gelijkstelling van 

christelijke en openbare scholen. Deze strijd noemen 

we de Schoolstrijd. 

De school met de Bijbel

Ondanks de moeilijkheden kwamen er steeds meer 

christelijke scholen. ‘Bijzondere scholen’ werden ze 

genoemd. De ouders brachten grote financiële offers 

om hun kinderen christelijk onderwijs te laten geven. Er 

was veel gebed voor het christelijk onderwijs. Ook voor 

de leerkrachten werd gebeden. Zij moesten vaak werken 

onder moeilijke omstandigheden. Op een openbare 

school zouden ze ook meer kunnen verdienen. Toch 

bleven ze trouw aan de school met de Bijbel. 

Volkspetitionnement

In 1878 kwam er een nieuwe schoolwet, waardoor het 

onderwijs zou verbeteren. Er werden voortaan hogere 

eisen gesteld aan schoolgebouwen en leermiddelen. 

Ook mochten er meer leerkrachten benoemd worden, 

waardoor de klassen minder groot werden.

De bijzondere scholen zouden het moeilijk krijgen 

door deze nieuwe schoolwet. De ouders moesten 

nog meer gaan betalen. Door middel van een 

handtekeningenactie probeerde men de wet te 

voorkomen. Zowel protestanten als rooms-katholieken 

deden mee met dit Volkspetitionnement. Toch 

ondertekende koning Willem III de nieuwe schoolwet. School met den Bijbel, Staphorst

Aanbieding van het Volkspetitionnement aan koning Willem III
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Onderwijswet van 1920

Er kwam echter wel verandering. De overheid ging 

de kosten van gebouwen en leermiddelen van de 

scholen met de Bijbel betalen. Ook werd bijgedragen 

aan de salarissen van de leerkrachten. 

In 1917 werd de gelijkstelling van het openbaar en 

het bijzonder onderwijs opgenomen in de grondwet. 

Minister De Visser maakte in 1920 een onderwijswet, 

waarin geregeld werd dat de overheid zowel het 

openbaar als het bijzonder onderwijs volledig betaalde.

  De Doleantie

Kerkherstel

Velen vonden dat ze de Hervormde Kerk niet mochten 

verlaten. Ze probeerden de vaderlandse kerk te 

herstellen. Zo dachten bijvoorbeeld Groen van Prinsterer, 

Da Costa en andere aanhangers van het Reveil.

Abraham Kuyper (1837-1920)

Ook Abraham Kuyper, een jonge predikant, was 

voorstander van kerkherstel. 

In zijn eerste gemeente Beesd kwam de zeer geleerde 

dominee Kuyper in aanraking met ‘gezelschappen’. 

Daar sprak men met elkaar over de wegen die de Heere 

met Zijn volk houdt. Dominee Kuyper ontmoette daar 

een eenvoudige arbeidersdochter, Pietje Baltus. Hij 

Een klassenfoto uit 1907 van de school met de Bijbel in Ameide

Unie ‘Een School met 
den Bijbel’
Ondanks de nederlaag in 1878 gingen de 

voorstanders van het bijzonder onderwijs 

verder met de schoolstrijd’. Op 23 januari 1879, 

300 jaar na de Unie van Utrecht, werd de Unie 

‘Een School met den Bijbel’ opgericht. Het doel 

was samenwerking van alle christelijke scholen. 

Jaarlijks werd voortaan een landelijke Uniecollecte 

gehouden voor de bijzondere scholen. 

Abraham Kuyper
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stond versteld van haar vroomheid en Bijbelkennis. Het 

gevolg van hun gesprekken was dat Kuyper de boeken 

van Calvijn en andere oude gereformeerde schrijvers 

ging lezen. In die boeken ontdekte de dominee 

hetzelfde als wat hij hoorde op de gezelschappen. 

Vanaf die tijd wilde Abraham Kuyper deze 

gereformeerde leer helpen handhaven en verdedigen. 

Gereformeerde Kerken

In 1880 richtte Kuyper in Amsterdam de Vrije 

Universiteit op. De colleges werden vanuit de 

gereformeerde leer gegeven. Daar werden studenten 

opgeleid tot predikant. De Hervormde synode 

wilde echter de aan de Vrije Universiteit opgeleide 

predikanten niet erkennen. 

Omdat Abraham Kuyper de gereformeerde 

predikanten toch een plaats in de kerk wilde geven, 

kwam er een breuk. Onder zijn leiding werden de 

Nederduitse Gereformeerde Kerken gesticht. Achter 

deze naam werd ‘dolerend’ geschreven. Dat betekent 

‘klagend’. Daarom noemen we deze kerkscheuring, 

die in Amsterdam begon, de Doleantie. 

In 1892 gingen de dolerenden samen met een groot 

deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken verder 

onder de naam Gereformeerde Kerken. 

Veronderstelde 
wedergeboorte
Abraham Kuyper leerde de veronderstelde 

wedergeboorte. Hij ging ervan uit dat alle 

gedoopte kinderen wedergeboren zijn, totdat 

het tegendeel zou blijken.

De krant en de partij 
van Kuyper 
Op 1 april 1872 begon Abraham Kuyper met de 

uitgave van het dagblad De Standaard. Het was 

de krant voor de kleine luiden.

In de Tweede Kamer werd Kuyper de leider van 

de Antirevolutionaire Partij. Van 1901 tot 1905 

was hij minister-president.

Voormalig kantoor van De Standaard in Amsterdam

Postzegel uit 1980


