
 

Abraham Rutgers van der Loeff (1808 - 1885) keldergraf 44, vak A 
Theoloog, hervormd predikant, vrijzinnig en maatschappelijk actief 
 

Personalia 
Geboren: 2 mei 1808 te Spaarndam 
Zoon van: Abraham Schim van der Loeff en Johanna Dorothea Rutgers 
Gehuwd met: Romelia Atia van der Tuuk op 2 februari 1835 te Veendam 
Overleden: 11 juli 1885 te Leiden 
Begraven: 15 juli 1885 te Leiden1 
 

Samenvatting 
Abraham Rutgers van der Loeff heeft een bewogen, veelzijdig en afwisselend leven 
gehad. Als enige van zijn elf broers en zusters draagt hij de achternaam Rutgers van 
der Loeff. Zijn doopnamen zijn Abraham Rutgers; vervolgens is het na de aangifte 
gelukt ‘Rutgers van der Loeff’ als achternaam in de burgerlijke stand opgenomen te 
krijgen. Bij de volgende kinderen was dat verboden. Het eerste deel is een verwijzing 
naar de familienaam van zijn moeder. De afstammingsreeks van de familie gaat - 
voor zover bekend - terug tot in de 16e eeuw. 
 Abraham doorloopt de gymnasia van Bolsward en Groningen, en gaat in deze 
laatste plaats theologie studeren. In 1831, als rector van het Groninger studenten-
corps, neemt hij deel aan de Tiendaagse Veldtocht van koning Willem I. 
 Na predikant te zijn geweest in Slochteren, Noordbroek en Zutphen, wordt hij op 
zijn negenendertigste beroepen door de hervormde Pieterskerk in Leiden. Zijn werk 
bestaat uit prediking, pastoraat, catechese en het organiseren van talrijke maat-
schappelijke initiatieven. 
 Rutgers van der Loeff staat bekend om zijn gave 
van het woord. Hij houdt vele toespraken en heeft een 
groot aantal publicaties op zijn naam staan. Helemaal 
op zijn plaats voelt hij zich op de kansel, getuige het 
vele malen in zijn dagboek genoteerde: “met 
opgewektheid gepredikt”.  
     Daarnaast publiceert hij over wetenschappen, 
godsdienst, oorlog, opvoeding, vrouwenemancipatie 
en spiritisme. In zijn standplaatsen neemt hij maat-
schappelijke initiatieven in armenzorg, (vak) onderwijs 
en vrouwenemancipatie. In Leiden richt hij de Kweek-
school voor Zeevaart en de Kweekschool voor 
Bewaarschoolhouderessen op. Hij is stichter van twee 
twee kerken: een in Zutphen en een in ‘t Helenaveen 
(Noord-Brabant). 

 
Abraham Rutgers van der Loeff 

                                            
1 In keldergraf 44 zijn eveneens begraven: zijn echtgenote Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886), 
zijn schoonzuster Wobbina Brechtina van der Tuuk (1824-1869), zijn zoon Johannes (1855-1889) en 
zijn kleinzoon Abraham (1876-1962). 



 Abraham is een predikant van de vrijzinnige Groninger Richting met opvattingen 
over geloof en belijdenis ontleend aan de Verlichting. Ook is hij wetenschappelijk 
zeer geboeid door het spiritisme. Rutgers van der Loeff zoekt confrontaties niet op, 
maar gaat ze - als de noodzaak zich voordoet - ook niet uit de weg. 
 In 1835 huwt hij met Romelia van der Tuuk; het echtpaar krijgt veertien kinderen. 
In zijn familie en gezin neemt Abraham een centrale plaats in. Hij staat bekend als 
beminnelijk, betrokken en bezorgd als er problemen zijn. 
 Er is nogal wat bekend over het leven van Rutgers van der Loeff, onder meer 
omdat hij vanaf 1 januari 1841, hij is dan tweeëndertig jaar, een dagboek is gaan 
bijhouden. Abraham schrijft: “Ik wil een dagboek beginnen”. Dit bijzondere en uitge-
breide dagboek zal hij ruim veertig jaar lang, tot een paar maanden voor zijn dood in 
1885, blijven bijhouden. Van het dagboek is door een groep van twaalf vrijwilligers 
tussen 2011 en 2016 een transcriptie gemaakt (www.rutgersvanderloeff.nl/dagboek).  
 
Volledige versie 
Kwetsbaar begin 
Abraham Rutgers van der Loeff wordt op 2 mei 1808 in de pastorie van Spaarndam 
geboren als vierde kind in het domineesgezin van zijn ouders, die uiteindelijk elf 
kinderen zullen krijgen. Hij wordt geboren tijdens de Franse overheersing. Mede 
daardoor leiden zijn ouders een sober bestaan. Abraham schrijft daar later2 over: 
‘Mijne vader getiërceerd en van traktement verstoken, moest zich zeer behelpe.’  
 Spoedig na zijn geboorte denkt de familie dat Abraham er ‘maar even zou zijn’. 
Zijn tante zou zich zelfs op een nacht hebben laten ontvallen: “Ik wou maar dat het 
konijn in den hemel was.” Maar Abraham gaat niet dood; zoals hij later schrijft: 
“dankzij de groote zorg en onuitputtelijk geduld mijner moeder.” Hij wordt uiteindelijk 
77 jaar - voor die tijd stokoud - en viert in 1885, kort voor zijn dood, nog zijn gouden 
huwelijk met Romelia: een groot feest in hun woning aan de Oude Singel 12 te 
Leiden. 
 
Zijn opleiding 
In de ‘Aanteekeningen’, die helaas maar tot zijn vijfde jaar gaan, vertelt Abraham 
enkele anekdotes over zijn eerste levensjaren ten tijde van Lodewijk Napoleon, 
koning van Holland. Hij vertelt over zijn bewaarschool: “Bij zoogen3 Matres Vos ging 
ik naar een soort van bewaarschool, rampzalige gedachtenis”. Op zijn vierde begon 
zijn schoolloopbaan in Hattem, bij “meester Raven (met de plak)”. Maar het was in 
Bolsward op de lagere school van meester Hassing dat hij voor het eerst echt iets 
leerde.  
 Uit andere bron is bekend dat Abraham daarna, op tienjarige leeftijd, naar de 
‘Hernhutter Anstalt’ in Neuwied (Duitsland) gaat, gevolgd door de gymnasia van 
Bolsward en Groningen. Op zijn zeventiende wordt hij met de ‘rode mantel’, een 
eerbetoon voor leerlingen met bijzondere leerprestaties, toegelaten tot de universiteit 
                                            
2 Op verzoek van zijn zoon Wijnand, de bekende Leidse stadsarts die de misdadige gifmengster 
‘Goeie Mie’ ontmaskerde, heeft Abraham in zijn laatste levensjaar ‘Biografische Aanteekeningen uit de 
jeugd’ opgetekend. Deze gaan over zijn eerste vijf jaren, ten tijde van Lodewijk Napoleon, koning van 
Holland. 
3 zoogen = zogenaamde 

http://www.rutgersvanderloeff.nl/dagboek


van Groningen, waar hij in 1828, op zijn twintigste, het kandidaatsexamen theologie 
behaalt. 
 
Dreigende scheuring in het koninkrijk, de Tiendaagse Veldtocht 
In 1831, midden in de voorbereiding op zijn promotie, geeft de 22-jarige Rutgers van  
der Loeff gehoor aan de oproep van koning Willem I om de strijd met de opstandige 
Belgen aan te gaan.  
 Als rector van het Groninger studentencorps formeert hij samen met die van 
Franeker een flankeurscompagnie om naar Brussel ten strijde te trekken en deel te 
nemen aan de Tiendaagse Veldtocht4. 
 

 
De koninklijke onderscheidingen van Abraham Rutgers 

van der Loeff; midden boven de Willem-Orde 

Zelf heeft hij de rang van 
sergeant-majoor. Eenmaal bij 
Leuven aangekomen moet de 
militie huiswaarts keren van-
wege gebrek aan internatio-
nale politieke steun.  
 Het verhaal wil dat zijn 
manschappen Abraham, die 
moeder van de compagnie 
wordt genoemd, vooral waar-
deren om zijn liefdevolle zorg 
en kwaliteiten als kok. De 
koning onderscheidt hem voor 
zijn optreden met de Militaire 
Willems-Orde (klasse 4) “voor 
zijn moed, beleid en trouw”. 

 
Zijn standplaatsen 
 

Slochteren (1832-1836) 
In 1832 wordt Rutgers van der Loeff predikant te Slochteren, waar hij vier jaar zal 
blijven. In deze periode leert hij Romelia Atia van der Tuuk, zijn toekomstige vrouw, 
kennen. Romelia is de dochter van de Veendamse advocaat/notaris mr. Michael van 
der Tuuk en van Ellegonda Durandina Dijck. 
 Vermoedelijk vraagt Abraham in Veendam bij het ophaalbruggetje bij Buitenwoel 
Romelia ten huwelijk. Het stel trouwt te Veendam op 2 februari 1835 en zal veertien 
kinderen krijgen.  
 

 Familie en vrienden van Abraham en Romelia bieden bij hun gouden huwelijk in 
1885 een losbladig album met bronsbeslag aan. Daarin staat een bonte verzameling 
wensen, (kinder)tekeningen, herinneringen, gedichten etc. Daarin vind je ook de 
aandoenlijke foto van het ophaalbruggetje in Veendam bij de veenborg, waar 
Abraham Romelia vermoedelijk ten huwelijk vroeg.  
                                            
4 De Tiendaagse Veldtocht van koning Willem I had tot doel om de Belgische Opstand te 
onderdrukken. Hoewel die opzet slaagde, verkreeg België zijn soevereiniteit door de dreiging van 
Franse militaire steun. 



 

 
Het ophaalbruggetje bij Buitenwoel 

(onder de foto in het album staat het  
hier rechts afgebeelde gedichtje) 

Buitenwoel 
Hier werd voor vijftig jaar 
de huwelijksband gelegd.  

De band, die bleek zóó sterk, zóó hecht, 
zóó rekbaar en zóó zacht; 

Dat onder huislijk lief en leed hij wondren wrochten kon,  
en jaar op jaar nog won aan lieflijkheid en kracht. 

Dat hij nog lang ’t geweld des tijds trotseer! 
Dat geve de Heer! 

 
 S(uzanna) M(aria) Rutgers van der Loeff 

 (1837-1917) 

 
Noordbroek (1836-1844) 
In 1836 verhuist Abraham met zijn gezin naar de rijke boerengemeente van het 
Groningse Noordbroek. Zij wonen daar in een grote (in 2016 nog bestaande) statige 
pastorie naast de laat romano-gotische kerk. De opbrengsten van het zgn. ‘pastorie-
land’ zijn een welkome aanvulling op zijn traktement. In Noordbroek wordt hun 
oudste dochter Suzanna geboren. Zij blijft ongehuwd en vervult later een belangrijke 
rol in het gezin van Abraham en Romelia. 
 Over zijn jaren in Noordbroek schrijft Rutgers van de Loeff met veel warmte: 
“….eene gemeente die mij hartelijk lief had…” 
 

 
Hervormde kerk (Noordbroek) 

 
Dagboek van Abraham Rutgers van der Loeff 

 
Zutphen (1844-1847) 
Van oktober 1844 tot mei 1847 woont het gezin in Zutphen, waar Abraham predikant 
wordt van de hervormde gemeente van de Grote of Sint Walburgiskerk. Ook van zijn 
periode in Zutphen doet Rutgers van der Loeff in het dagboek verslag. “Voor werk-
verschaffing en voedselbedeling”’ richt hij daar in 1845 de “Protestantse Inrichting 
van Weldadigheid” op, de eerste instelling op dit gebied in Nederland. In de 
volksbuurt Polsbroek sticht hij met zijn collega ds. G.R. Erdbrink een kerk, die al 
gauw de Klompenkerk genoemd wordt. De huisbezoeken in die wijk zijn niet altijd 
even aangenaam: “Huisbezoek aan de Lieven Heer Steeg met veel gekibbel en 
verdriet”. 



 

 
Steen met vermelding Rutgers van der  
Loeff als oprichter van de Protestantse  

Inrichting van Weldadigheid 
 

Sint Walburgiskerk, Zutphen 
 

 Abrahams activiteiten strekken zich ook uit tot zorg voor gevangenen en krank-
zinnigen. Twee keer per maand bezoekt hij de gevangenis, waar hij ook regelmatig 
preekt. Wekelijks gaat hij naar het krankzinnigengesticht. 
 Met de moderne psychiater Johannes Nicolaas Ramaer in Warnsveld heeft hij 
intensief contact over de behandeling van krankzinnigen. Wat opvalt is dat Ramaer 
het gebruik van medicijnen prefereert boven ‘ziel- en zedekundige behandeling’.  
 Wat Zutphen voor hem heeft bete-
kend, verwoordt Abraham bij zijn 
intrede in Leiden, zijn volgende 
standplaats. “Tevreden en volkomen 
gelukkig gevoelde ik mij in den schoot 
mijner vorige gemeente. Hare toege-
negenheid mijwaarts betoonde zich op 
de ondubbelzinnigste wijze…”  
 Uit zijn dagboek komt o.a. het 
volgende naar voren: als hij een 
eenvoudig gemeentelid bezoekt dan 
gaat hij naar eigen zegge “op 
huisbezoek”, bij de meer welgestelden 
en ontwikkelden gaat hij daarentegen 
“op visite”.  
 Rutgers van der Loeff is een actief 
lid van Phycica, het genootschap ter 
beoefening van Natuurkundige weten-
schappen. In zijn eigen woorden “eene 
uitmuntende wetenschappelijke en 
vriendelijke Vereeniging”, waarvan hij 

 
De Klompenkerk te Polsbroek 

wekelijks de bijeenkomsten bezoekt. Op 8 december 1845 houdt Abraham een 
voordracht voor dit genootschap over “Het wederkeerig verband tussen Natuurkunde 
en Godsdienst”. 
 



Leiden (1847-1872) 
Rutgers van der Loeff maakt naam als knappe theoloog en ijverige zielzorger met 
een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het verbaast dan ook niet dat hij - 
vermoedelijk ook om in Leiden de Groninger richting te versterken - een beroep krijgt 
naar de eerste Nederlandse universiteitsstad Leiden. 
 

Weerstand tegen zijn komst naar Leiden 
Als Abraham in 1847 in Leiden zijn intree doet, vindt hij hier allerminst een gespreid 
bed. Het zelfbewustzijn van de orthodoxie gericht tegen de (semi-staats) Hervormde 
kerk is al decennia voor zijn komst duidelijk geworden. Reeds in 1815 brengen 
Willem Bilderdijk en Isaac da Costa, verenigd in het Réveil, hun bezwaren tegen het 
rationalisme van de Verlichting naar voren. Zij leggen de nadruk op de beleving van 
de eigen vroomheid, op de harmonie van dogma en gevoel. In 1835 vindt daarnaast 
in Leiden de zogenoemde Afscheiding plaats, onder aanvoering van H.P. Scholte. 
 De orthodoxen in Leiden zijn nog niet vergeten hoe Abraham zich te weer gesteld 
heeft tegen de ‘Zeven Haagse Heren’ onder aanvoering van G. Groen van Prinsterer. 
Deze orthodoxe heren hadden zich bij de Algemene Synode met een ‘Adres’ (brief) 
met beschuldigingen tegen de ‘Groninger Godgeleerden’ gekeerd. 
 Abrahams reactie was destijds niet mals. Als woordvoerder van de Groningers 
repliceert hij in 1842 dat de ‘heren’ “onwaar, sluw, onredelijk, onbetamelijk, onchriste-
lijk, onprotestants en ongereformeerd” waren. 
 Maar de orthodoxen slagen er niet in zoveel invloed in de kerkenraad uit te 
oefenen dat zij het beroep van Abraham kunnen tegenhouden. De gegoede Leidse 
burgerij, hoogleraren, juristen en hoge ambtenaren zitten dan nog zo stevig in het 
zadel dat zij kunnen besluiten tot de beroeping van een predikant van de vrijzinnige 
Groninger Richting. Daarmee houden zij vast aan hun verlichte opvattingen over 
geloof en belijdenis. 
 De bevindelijke orthodoxen verwerpen dat standpunt omdat zij er een rechtzinnig 
en zwaarmoedig geloof op na houden, gebaseerd op de erfzonde; een geloof dat 
doortrokken is van zondebesef en voorbeschikt lot. Het besluit tot beroeping van de 
vrijzinnige Rutgers van der Loeff brengt in 1846 dan ook veel verzet teweeg. 
     Zoveel dat de kerkenraad voor 
oproer vreest tijdens de intree-
dienst van Abraham in de Pieters-
kerk. De raad zorgt er daarom voor 
dat er politie in de kerk paraat 
staat. Dat blijkt achteraf gelukkig 
niet nodig. Abraham, bekend om 
zijn welsprekendheid, kiest voor 
zijn intreepreek de tekst die een 
engel tot de herders zegt: “en zie, 
ik verkondig u grote blijdschap” 
(Lucas 2:10). Een goed verstaan-
der begrijpt daar waarschijnlijk on- 

 

 
Pieterskerk Leiden 

middellijk uit dat Abraham op een subtiele manier de koers aangeeft die hij wilde 
gaan varen; een die haaks staat op de zwaarmoedigheid van de orthodoxie. Het 



enige wat Abraham over deze dag laconiek in zijn dagboek noteert is: “Ik deed zeer 
kalm mijne intree voor een onrustwekkend groote Vergadering. De indruk scheen 
gunstig geweest te zijn.” Abraham blijft vijfentwintig jaar, tot zijn emeritaat in 1872, 
predikant te Leiden. 
 
Zijn gezin; de periode in Leiden 
Het gezin Rutgers van der Loeff gaat in mei 1847 naar Leiden en betrekt het huis ‘Op 
het Hooge Woerd 198’. De familie heeft dan één dochter en vier zonen (twee 
kinderen zijn al heel jong overleden). Naderhand komen daar nog zeven kinderen bij. 
Na kort op het Hooge Woerd en de Hooigracht gewoond te hebben, vestigt het gezin 
zich vanaf 1849 op het adres Oude Singel 12, waar het zal blijven wonen.  
 Ze verblijven er vele jaren met minstens elf personen, waaronder twee of meer 
dienstmeiden. In het gastvrije huis moet veel en zwaar huishoudelijke arbeid verzet 
worden. Het onderhouden van het grote gezin kost veel geld en Abraham stelt alles 
in het werk om zijn wedde aan te vullen. Daarom wordt hij gevangenispredikant, 
waarmee hij al in Zutphen ervaring had opgedaan, en gaat hij kostgangers houden.  
 Dat Abraham een belangrijke, centrale rol speelt in zijn gezin en familie staat wel 
vast, gezien het grote aantal dagboekpassages waarin hij daarover vertelt. Deze 
eerste levenskring - gezin, familie en vrienden - draagt bij aan zijn evenwichtig 
bestaan. Hij kijkt met dankbaarheid terug op zijn verjaardagen, waar zijn kinderen 
ieder jaar aandacht aan geven. Hij gaat met zijn kinderen uit wandelen, doet met hen 
spelletjes en besteedt aandacht aan hun wel en wee. Uit zijn beschrijving van het 
overlijden van zijn dochtertje en van zijn schoonzuster blijkt zijn gehechtheid. 
 Ontroerd schrijft hij over zijn zorg voor en de begrafenis van zijn anderhalfjarig 
dochtertje Ellegonde Durande (1846): (Zonder Romelia, en alleen met een collega 
bracht hij het kistje) ”naar het kerkhof en zwijgende zag ik het lijkje (de schelp van het 
pareltje) voor mijn weemoedig oog in den schoot der aarde nederdalen.” 
     Tante Bientje, zuster van Rome-
lia, neemt in Abrahams hart ook 
een bijzondere plaats in. Kort na 
haar overlijden schrijft hij: “Bij haar 
familie zal haar nagedachtenis be-
stendig in dankbare harten bewaard 
blijven. Ik althans schaam mij de 
tranen niet die ik om haar gestort 
heb. Naast mijne moeder en mijne 
vrouw is er op aarde geen wezen 
geweest dat mij inniger liefhad en 
op meer kiesche wijze hare onbe-
grensde gehechtheid aan mij be-
toonde dan zij en tegelijk in gods-
dienstige begrippen meer met mij 
overeenstemde.” 

 

 
Tante Bientje met twee nichtjes en twee neefjes 

 Bij de gouden bruiloft van Abraham en zijn vrouw zijn twaalf van hun veertien 
kinderen nog in leven. 
 



   
Het gouden echtpaar met in het midden het 50-jarighuwelijksbord 

 
Zijn tijdgenoten in Leiden  
Welgestelden en armen, geleerden en ongeletterden, zieken en gezonden, kinderen 
en volwassenen en gevangenen, Abraham heeft met hen allemaal van doen.  
 Bekende stadgenoten zijn onder anderen: Robert Fruin (historicus), Johan R. 
Thorbecke (staatsman), Johan Frederik van Oordt (grondlegger van de ‘Groninger 
Richting’, gezaghebbend kerkenraadslid), Hermanus Gerardus Hagen (predikant), 
Johannes T. Bodel Nijenhuis, (cartograaf, ouderling en opponent), François Dozy 
(bekend huisarts en cholerabestrijder), Abraham Kuenen (hoogleraar theologie en 
neef) en Abraham Montagne (hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad en 
opponent). 
 Abraham legt voor zijn bezoeken vele kilometers af. Dat gaat eerst meestal te voet 
en over vaak modderige wegen; soms zo erg dat hij naar huis terug moet. Een 
enkele keer op de schaats, verder dikwijls in de trekschuit of diligence. Later gebruikt 
hij de omnibus, spoortrein (vanaf 1845) of tram. 
 
Zijn activiteiten in Leiden 
Het is haast onvoorstelbaar welke activiteiten Rutgers van der Loeff, naast zijn dage-
lijkse werkzaamheden van prediking, pastoraat en catechese, in Leiden ontplooit. Hij 
is lid van de protestantse ‘geheime’ genootschappen Phylacterion, Unitas en Wel-
stand, die nogal tegen het Rooms-Katholicisme zijn. Hij zet zich in voor de 
‘Nederlandse Vereeniging tot Afschaffing van sterke drank’ en is hij drieëntwintig jaar 
hoofdbestuurslid van de landelijke vereniging ‘Christelijk Hulpbetoon’. 
 Op lokaal vlak is hij medeoprichter van een comité voor Opvoeding van Weezen in 
het huisgezin, de stichting van een Bewaarschool voor Armen en Haaveloozen, de 
Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen (1867) en een van de stichters van de 
Leidse Kweekschool voor Zeevaart (1855). Dit laatste instituut, dat zestig jaar zal 
bestaan, richt hij op om de verpauperde stadsjeugd van de ondergang te redden 
door deze jongelui een zeevaartopleiding aan te bieden. Van beide kweekscholen is 
hij tot zijn dood bestuursvoorzitter. 
 
 
 



 
Kweekschool voor Zeevaart 

 

Theologische richting 
Rutgers van der Loeff is aanhanger van de Groninger richting, in de 19de eeuw een 
belangrijke stroming in de Nederlands Hervormde Kerk. Hun theologie heeft onder 
meer de volgende kenmerken: historisch bewustzijn, nadruk op godsdienstig gevoel 
en het centraal stellen van de opvoedingsgedachte (het begrip ‘opleiding’). Abraham 
was student van Hofstede de Groot.  
 

Het dilemma: rede of geloof 
Als reactie op de Verlichting (18e eeuw) en de zich rap ontwikkelende rationele 
wetenschap, ziet iedere 19e eeuwse theoloog zich voor de vraag gesteld, hoe rede 
en geloof met elkaar in harmonie te brengen. Zo ook de predikant Abraham. 
 Is de door God in de Bijbel geopenbaarde opstanding en wederkeer van Christus 
geloofwaardig omdat het Gods woord is, en is er dus geen twijfel mogelijk? Dat is de 
overtuiging van de Orthodoxie. Of is het, zoals de op de ratio vertrouwende 
Modernen (waaronder de Groningers) zeggen, dat de Bijbel wel verhalen van 
wonderen bevat, maar dat die geen deel kunnen uitmaken van een Christelijke 
overtuiging. Het ontbreekt immers aan (empirisch) wetenschappelijk bewijs voor deze 
wonderen. Dan kán het niet gebeurd zijn. 
 
Spiritisten 
Abraham stelt een interessante vraag: zijn de wonderen zoals opstanding en 
wederkomst van Christus vergelijkbaar met de ervaringen van spiritisten? Zij gaan 
ervan uit dat de menselijke persoonlijkheid na de dood voort bestaat en dat de 
overledene dan met de nabestaanden in contact kan komen. 



 Abraham staat voor een dilemma. Vindingrijk als hij is, kiest hij voor een 
middenweg: hij pleit voor een onbevooroordeeld empirisch onderzoek naar het 
wonder. De paranormale ervaringen van de spiritisten wijst hij dus niet bij voorbaat 
van de hand. Zo buigt hij, met de onderwerpkeuze van zijn onderzoek, naar de 
orthodoxie; tegelijk komt hij aan de Modernen tegemoet met zijn keuze voor 
(empirisch) onderzoek.  
 Rutgers van der Loeff heeft een grote interesse voor de onderzoekingen van de 
spiritisten en hun geschriften. Zelf is hij overtuigd spiritist. Volgens hem zegt Jezus bij 
het graf tegen zijn discipelen: “Raak mij niet aan”. Uit die woorden valt op te merken 
dat Jezus op dat moment een tastbaar lichaam heeft, dus is er sprake van 
opstanding. Hij schrijft ook zelf enkele artikelen hierover, o.a. Verhouding van de 
Wetenschap tot het zoogenaamde Spiritisme (1874). 
 
Maatschappelijke initiatieven 
 

Op-leiding 
Abrahams motief voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid vloeit rechtstreeks 
voort uit de geloofsovertuiging van de ‘Groninger Godgeleerden’. Die zien de kerk als 
een plaats waar mensen door God in Jezus Christus worden op-geleid, wat wil 
zeggen ‘om Gode steeds gelijkvormiger te worden’. Een succesvolle ‘op-leiding’ in 
religieuze zin veronderstelt echter wel dat iemand in zekere mate beschikt over 
scholing, zoals (de bijbel) kunnen lezen en schrijven.  
 

‘Wat moet een zeevaartschool in een binnenlandse fabrieksstad?’ 
Door de cholera-epidemieën vanaf 1832 zwerven er talloze verweesde jongens door 
de straten van Leiden. Ze zijn hongerig, onopgevoed en analfabeet. Abraham trekt 
zich hun lot aan en komt in actie. In juni 1855 roept hij twee oud-marine-officieren, 
Kluit en Sandifort, bij zich thuis aan de Oude Singel en bespreekt met hen zijn 
voorstel om in Leiden een Kweekschool voor Zeevaart op te richten. In korte tijd weet 
hij hen mee te krijgen en de nodige middelen bij elkaar te brengen, zodat in 
december 1855 de school aan het Noordeinde van start kan gaan met 24 jongens.  
 Er ontbreekt nog wel het nodige. Zo is er nog geen schip om het zeemanswerk 
praktisch te oefenen. Er is wel een kanonneerboot uit Hellevoetsluis vertrokken, maar 
bij Leiden aangekomen blijkt het schip breder dan enkele bruggen, zodat het de 
school aan het Noordeinde niet kan bereiken.  
 Dan blijkt pas goed hoe omstreden Abrahams initiatief is. Als de kanonneerboot 
vastloopt worden de initiatiefnemers luidkeels gehoond en met stenen bekogeld. 
‘Wat moet een zeevaartschool in een binnenlandse fabrieksstad? Is het soms een 
verkapte wervingsmethode om de marine aan scheepsjongens te helpen?’ 
 Abraham laat zich echter niet van de wijs brengen en gaat door met het werven 
van middelen. Hij klopt aan bij het hof van koning Willem III. Daar is hij bekend 
vanwege zijn aandeel in de Tiendaagse Veldtocht. 
 Toen de Kweekschool eenmaal tot stand gekomen was, was het gemeentebestuur 
van Leiden er zeer mee ingenomen. Het noemde de school een ‘nationaal bedrijf’.  
 
 



Een tweede kweekschool 
Ook in 1855 richt Abraham in de Zesde Groenesteeg (dicht bij de begraafplaats) aan 
de ene kant een ‘Bewaarschool voor haaveloze kinderen’ op en aan de andere kant 
een ‘Vrijplaats voor Jeugdige ontslagenen’. 
 Het is hem echter opgevallen dat de ‘juffen’, de bewaarschoolhouderessen, zelf 
niet gekwalificeerd zijn voor hun taak. Dus sticht hij in 1867 ook voor hen een 
kweekschool, de ‘Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen’. Bovendien, onge-
woon in die tijd, ziet hij in de scholing van deze vrouwen uit de gegoede stand ook 
een kans voor hen om zich te emanciperen. 
 
Helenaveen 
 

 
Protestantse kerk Helenaveen 

Het zendingswerk van Abraham blijft niet beperkt 
tot Leiden. Uit zijn Groninger tijd weet hij hoe 
slecht het leven van veenarbeiders is. Zwaar werk, 
karig betaald. 
 Bij de ontginning van de Brabantse Peel zetten 
de verveners mannen, vrouwen en kinderen uit de 
omgeving van Osnabrück in als arbeiders. De 
mensonterende woon- en werkomstandigheden 
leiden tot moreel verval: zuipen, vrijen en vechten. 
Abraham organiseert een landelijke geldinzame-
ling, die 16.000 gulden opbrengt en waarmee een 
kerk gesticht kan worden. Dit in de overtuiging dat 
deze kerk verbetering in hun situatie kan brengen. 
Op 3 november 1867 wordt de kerk in gebruik ge-
nomen. 
 Van der Loeff ziet verband tussen godsdienst 
en landontginning in de tekst Hebr. 6:7 ‘Want de 
aarde die den regen menigmaal op haar komende,  

 indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen door welke zij ook gebouwd 
wordt, die ontvangt zegen van God’. 
 Overigens is Rutgers van der Loeff ook zakelijk geïnteresseerd in de ontwikkeling 
van de Peel. Zowel hij als zijn oudste dochter bezitten aandelen in de Maatschappij 
Helenaveen, het bedrijf dat tot doel heeft de veengebieden van de Peel te ontginnen. 
 

Auteur en redacteur 
Van 1839-1845 is Rutgers van der Loeff mederedacteur van het tijdschrift ‘Waarheid 
in Liefde’. Hij levert regelmatig bijdragen in allerlei geschriften, zoals ‘Evangelische 
Spiegel’, ‘Christelijke Huisvriend’, ‘Bijbelsch Dagschrift’, ‘Christelijk Album’, ‘God-
geleerde Bijdragen’, ‘Vragen des Tijds’, ‘Tijdspiegel’ en ‘Los en Vast’.  
 Van zijn hand verschijnt onder andere ‘Bijbelsch Catechisatieboek voor huiselyk 
gebruik’ (1852; 475 pagina’s en herhaaldelijk herdrukt), ‘Handleiding bij het 
Catechisatie-onderwijs’ en ‘De Leidsche Vraagboekjes’ (waarvan enkele series tot 21 
keer zijn herdrukt).  
 Vanwege zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht komt het er niet van een 
proefschrift te schrijven voor de doctorstitel, maar twintig jaar later, in 1850, wordt hij 



geëerd met de benoeming tot Doctor honoris causa van de Universiteit van 
Groningen. 
 Driemaal houdt Rutgers van der Loeff een toespraak in het kamp Millingen, in 
aanwezigheid van Koning Willem III. Deze toespraken zijn in druk verschenen, 
evenals zijn “Feestrede op 27 juni 1865 in de Pieterskerk te Leiden voor Z.M. den 
Koning, den Prins van Oranje, de Prinsen der Nederlanden, de Oudkrijgers van de 
jaren 1813-1815 en de Ridders der Militaire Willemsorde”. Deze feestrede houdt hij 
op verzoek van koning Willem III ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
Militaire Willems-Orde.  
 In 1884 publiceert Rutgers van der Loeff het artikel ‘Bewaarschool en emancipatie 
der vrouw in onderling verband’. 
 

Waardering 
Abraham is te typeren als een pater familias die, ook buiten zijn familie, gewaardeerd 
wordt vanwege zijn bezorgdheid en betrokkenheid bij mensen die ziek of anderszins 
in de problemen gekomen zijn. 
 Tegelijk is hij een 19e-eeuwer met een ongelooflijke maatschappelijke daadkracht, 
een echte mondige burger die het heft in eigen hand neemt. Hij verzet zich tegen 
extreme armoede en zedelijk verval, tegen de maatschappelijke gevolgen van de 
cholera-epidemieën, tegen onwetendheid en alcoholisme. Hij neemt initiatief en 
inspireert. Hij is de filantroop die organiseert, geld bij elkaar brengt en bestuurlijk 
betrokken blijft bij zijn initiatieven.  
 Als theoloog en gelovig man tracht hij moderne wetenschappelijke inzichten te 
verenigen met bijbelse en evangelische betrokkenheid. Zijn vele theologische 
publicaties getuigen daarvan.  
 Met zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht, zijn opstelling in het conflict met 
de orthodoxie en zijn nauwe band met het hof geeft hij er blijk van zich te 
bekommeren om de eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden. 
 Rutgers van der Loeff is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw en tot commandeur in de Orde van de Eikenkroon. 
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