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Seders geruimen tijd hoort men in Nederland gewagen van regtsgedingen, van boete en gevangenisstraf,
van inlegering, van aanschrijvingen met buitengewone
scherpheid gesteld (1) ; en dit alles is tegen gene klasse

de Gereformeerde Christenen die zich van het Kerhgenootschap in 1816 gesticht afgesrheiden hebben . Natuurlijk dat meiiigeen
van ingezetenen gerigt, tegen

(1) Zie hier de voornaamste bezwaren der Afgescheidenen, volgens de berigten van hun Maandschrift de Reformatie, hetwelk
zich, naar mijn inzien, niet aanbeveelt door den inhoud of toon,
maar welks opgave voorzeker juist is . In geval van onwaarheid
of overdrijving zou het, dunks ons, eene vervolging van wege

het Publiek Ministerie seders lang hebben ondergaan en ook
allezins verdiend .
a . Veroordeeling door de regtbanken tot boete en gevangenisstraf. De meeste Regtbanken veroordeelen ; de vonnissen zqu
reeds ontelbaar. In Vriesland bedroegen, reeds in Febr, l . 1 .,
de boeten f 6860 (hi . 187) .
B . Strengheid in de wijs waarop de veroordeeling ten uitvoer•
+wordtgelegd. Bij onvermogenden verkoopt men huisraad, kleederen
1

2deelnemend vraagt : wat hebben zij strafwaardigs godaan
Ook ik deed mij gedurig die vraag, en telkens werd ik
versterkt in de overtuiging dat hun de bevoegdheid om
God naar hun geweten to dienen niet moest worden betwist . En zou ik bij die overtuiging, na drie jaren gewacht to hebben, schromen eenige woorden ten hunnen
behoeve in het midden to brengen? omdat ik de scheiding afkeur? orndat ik in de Afgescheidenen gebreken
erkert? Maar, zoo men prijs op geregtigheid stelt, moet
immers, zonder aanneming des persoons, het regt voor
alien bestaan .
Voorzeker ik zou deze task veel liever aan anderen,
meer daarvoor berekend, hebben overgelaten ; maar teen kindergoed . Te Oenkerk heeft men de vrouw eens veroordeelden gedwongen nog een rok nit to trekken die daarop verkocht
is (hi . 188) . - De verkooping geschiedt op Zondag, om den
wederinkoop to beletten . - Een Gescheidene wordt in de gevangenis buiten toegang gesteld (bl . 316) .
c . Gewelddadige uiteendrijving der bijeenkomsten De voorbeelden zijn menigvuldig ; meermalen hadden mishandeling en verwonding plaats ; nog op Paasch-Zondag to Amsterdam (bl. 318) .
d. . nlegeringen . - In vele gemeenten worden, uitsluitend bij de
Gescheidenen, militairen ingekwartierd ; hij een huisgezin zes,
tier, twaalf en meer (bl . 121, 123) ; bij een man to Oosterwolde
een en dertig soldaten en een oflicier (b1 .123) . - De reclames,
de requester one schadevergoeding blijven zonder antwoord ;
broodsgebrek is hat lot van velar geworden (bl . 185) .
e . .Mishandelingen door hel graauw . - De policie weigert be .
scherming (bl, 189)a - Rij Rhenen is een huffs, terwijl er godsdienst-oefening in werd gehouden, in brand gestoken (H . 394) .
f. Vervolging, ook waar door de regtbanken yr jgesproken
wordt . --~ Zelfs diiar heeft inlegering l~ladts (bl, 315) .

T 3 --vens getroost ik mij de moeite daaraan verbonden veel
liever daze dat niemand in het belang der Afgescheidetien
voor zoo ver zij, mijns inziens, ten onregte lijden, met
eenigen nadrukgesproken zou hebben . Inderdaadhunne
klagt over de geringe belangstelling door landgenooten
betoond, is geenszins onbillijk . De vervolging is reeds
in 1834 begonnen . In het vertrouwelijk gesprek keurt
menigeen haar met sterke bewoordingen af. Zeer weinigen hebben het openlijk gedaan . De meeste dagbladen
schijnen, ten aanzien van deze zaak, een onwaardig stelsel van bedekken en verzwijgen aangenomen to hebben .
De Staten-Gelieraal . ., zij hebben in Mei 1837 een request
ter Grifhe nedergelegd . --Waaruit moet deze verregaande onverschilligheid worden verklaard? Uit liefde voor
het Vaderland, uit gehechtheid aan bet Bestuur? Het is
geene ware Vaderlandsliefde omtrent bet lot van landgenooten onverschillig to zijn . Het is geene ware gehechtheid aan het Bestuur to zwijgen over hetgeen men misprijst . Naderhand welligt zal menigeen gereed zijn den
blaam van hetgeen plaats gehad heeft, uitsluit end op rekening van het Gouvernement to stellen . Doch het zal
vergund zijn den zoodanigen to binnen to brengen dal
hij door lijdelijk aanschouwen deelgenoot der schuld is
geworden . Er zijn lijden en omstandigbeden waarin bet
zwijgen eerie soon van medepligtigheid wordt .
Aan die medepligtigheid wensch ik mij to onttrekken .
Uit liefde voor het Vaderland, uit gehechtheid aan het
Bestuur, zoowel als uit gevoel van billijkheid en refit,
word ik gedrongen openlijk to betuigen datik het spoedig opheffen vary alle vervolging wenschelijk acht . Ik
hoop dal bet gewigt van het onderwerp, en de gematigdheid, zoo wel in uitdrukking als in gedachte, mij zullen

vrijwaren tegen de verdeuking die men thans (1) al to gereedelijk voedt tegen elk die zich aan het afkeuren van
een Gouvernements •m aatregel waagt . Van mijn' kant zal
ik, zooveel doenlijk, verrnijden wet iemand persoonlijk
zou molten kwetseti . Zoo tegen wit en dank eene min gepaste uitdrukking mij ontvalt, ik reken op vergeving voor
een wanklank bij het aanroeren eener teedere sneer .
Onderwerping aan het hoog gezag, eerbied en liefde
voor den Vorst die bet welzijn der onderdanen bedoelt ;
die in bet vrije Nederland vrijmoedigheid, mits zij geen
onbescheidenheid worde, waardeert ; zal, vlei ik mij, in
overeenstemming met de gevoelens van mijn hart, de
hoofdtoon zijn van hetgeen ik schrijf .
Om over de scheiding een eenigzins billijk oordeel to
kunnen vellen, moet zij niet op zich zelve, maar in verband met den geheelen toestand van Kerk en Maatschappij worden beschouwd . Daarom zal ik trachten mijne
denkbeelden open to leggen
Eerst, over de oorzakt n der onrust in de Hervorm de
Kerk .
Daarna, over de wijs waarop het Separatismus zich
uit die onrust heeft ontwikkeld .
(1) Ik zeg opzettehjk thans . Voor 1830 werd doorgaans elke
verdediging van het Bestuur door velen toegeschreven aan vleijerij
en slaafschen zin ; dock Europe is door de 3ulij-omwenteling in
een nieuw tijdperk getreden, en dezelfde liberate begrippen,
waardoor men toen near wanorde werd gevoerd, leiden thans
weder near een gezag zonder meat of perk . Toen liep men ge .
vaar Christelijke met revolutionaire vrijheid to verwarren ; thans
wachte men zich onderwerping aan een stelsel van willekeur of
to leiden nit het Evangelic, dat bestaande regten en niet enkel
bestaande magten beschermt .

5 Eindelijk , over het onstaatkundige en vooral het
onregtmatige der vervolging .
De oorzaak der onrust in de Hervormde Kerk is ligt
to ontdekkeli . Het is de onvereenigbaarheid van hetgeen
tot haar wezen behoort, met de verordeninge'n en wetten, waardoor men, vooral in en na 1815, verkeerde
beginsels op haar toegepast heeft .
Die beginsels verkeerd to noemen zou den schijn van
een voorbarig en vermetel oordeel kunnen hebben, indien er omtrent hun' aard of strekking bij hen die er
eenigziils over hebben nagedacht, nog twijfel kon zijn .
Door welke denkbeelden werd de staatkunde, toen het
revolutionnaire Keizerrijk was gevallen, bij het regelen der gewigtigste onderwerpen geleid ? Bit immers
weet nu iedereen ; door dezelfde theorien die de omwenteling van 1789 to weeg hebben gebragt . Heilrijk,
meende men, op zich zelf, was die leer door overdrijving schadelijk geworden ; en tegen dit misbruik, zoo
dacht men althans, waren voldoende waarborgen gesteld . En wet had men gedaan ? Eene leer, die verderfelijk is, wederom in werking gebragt ; aan Europe
nieuwe omwentelingen bereid . Het is onbillijk in oproerzucht en onhandelbaarheid der Volken de eenige,
de voorname oorzaak der teruggekeerde verwarring to
zien . Het jaar 1830 is de natuurlijke en bijna onvermijdbare ontwikkeling van het jaar 1815 geweest . Zwaar
hebben de Natien en ook de Vorsten voor de hernieuwde
toepassing van menigerlei dwaalbegrippen geboet ; veel
leed ook onze Koning er door, aan wien men, welligt
met de beste bedoeling, volkomen in den ,geest van die
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tijden, de vereeniging van bet onvereenigbare, de zamensmelting der nationals verscheidenheden, de vorming, niet van een eigenaardig en krachtig Rijk, maar
van eene karakterlooze volksmassa opgelegd had : onze
geliefde Koning die, aldus aan banden gelegd, de grievendste teleurstellingen ondervond, omdat opoffering en
gestadige zorg slechts nutteluoze worsteling was tegen
vereeniging in revolutionairensmaak ; voorwaarde waarop bet aanwezen van bet Rijk, door overeenkomst met
de Bondgenooten was gevestigd ; dock voorwaarde to
gelijk, waardoor de wijsheid onvruchtbaar en de liefde
magteloos werd.
Be inhoud der leer die wij bedoelen is overbekend .
Het is onnoodig in vele bijzonderbeden to treden . Bit
slechts herinnere men zich, dat stellingen, schoonklinkend en veelbelovend, op den voorgrond worden gesteld,
en daarna, zoo dikwijls bet noodig of nuttig schijnt, ter
zijdegelegd, op grond eener, bij hen die de magi in handen hebben, geconcentreerde Volkssouvereiniteit .
Zoo grog bet mede in iNederl and ten aanzien van den
Staat, waaromtrent bet ons oogrnerk niet is bier iet's
verder to zeggen ; zoo grog bet her ten aanzien ook
van de Kerk .
Be Gereformeerde Kerk of liever (want bet is hier
gems zaak welke uitsluitend die Kerkgemeenschap betreft) de Christelijke Kerk ondervond die toepassing,
toen, bij bet invoeren van de Grondwet, de geljl~stelling der Godsdiensten afgekondigd werd . Wel is waar
de bepalingen der Grondwet schijnen voor Christelijke
uitlegging vatbaar to zijn . Zij sluiten den voorrang van
bet Christendom, de pligtmatige onderwerping aan bet

Evangelic niet stellig uit : ook was het billijk dat de ver~
draagzaamheid, die steeds de roem van Nederland was
geweest, na al het gebeurde, uitgcoefend wierd op eene
nog ruimere schaal ; volkomene vrijheid van Godsdienstoefening, omdat het Evangelic geen gewetensdwang
duldt ; gelijke ondersteuning der bestaande Gezindheden, omda t het verkregene regten niet veracht, maar be .
schermt . Doch zoo wij vragen, niet hoe de Grond wet kan
worden uitgelegd, maar welke inderdaad de meening
der ontwerpers is geweest, dan is de aitkomst verschillend . De Grondwet heeft, nosh onderwerping aan het
Evangelic, noch enkel Evangelische verdraagzaamheid
bedoeld . Wel daarentegen afscheiding van Ker/ en .
Staat, zoodat ten aanzien der Regering het Christendom
op gene lijn met de valsche Godsdiensten geplaatst is ; zoodat bet Evangelic, wel verre van verbindend to zijn, niet
langer als rigtsnoer van het Staatsbestuur wag worden
gevolgd . Zoodanige gelijkstelling is, gelijk men in Frankrijk to refit aangemerkt heeft, de one; odisterij der wet ;
zij is verwerping van het Evangelic, aan hetwelk Europa,
en in 'tbijzonder Nederland, de beste zegeningen van bet
maatschappelijk bestaan, welvaart en bloei, ook vrijheid
en verdraagzaamheid hebben to danken gehad ; van het
Evangelic, tot prediking van hetwelk ieder in zijn stand en
in zijn kring is gehouden ; verwerping van Gods uitgedrukten wil, voor de nalevingwaarvanVorsten enVolken,
even zeer als bijzondere personen, verantwoordelijk zijn .
Die snort van gelijkstelling worth niet ontkend, en
zulks zou ook inderdaad moei)elijk vallen, daar de
Grondwet steeds in dien zin toegepast is . Vele bijzonderheden zouden hiervan ten bewijze kunnen strekken . In
het Christelijk Nederland werd van Staatswege zelden en

als ter naauwer nood, de Voorzienigheid ; de heiligenaarrr
van Christus werd er niet meer, genoemd . Het beginsel
aangenomen zijnde, werd men, willens onwillens, naar
de gevolgtrekking gesleept . Om een blijk to noemen ; de
meest ergerlijke ontheiliging van den Zondag worth
overal geduld tegen over eene wet die in 1814een schoon
bewijs van herlevende Godsdienstigheid was . Is het omdat het bestuur zich minder tan toen aan het eerbiedigen
dezer Goddelijke instelling gelegen last liggen ; is het niet
veeleer omdat deze wetsbepaling met bet goedkeuren van
een' onchristelijken grondslag, min of meer, in tegenspraak schijnt ? Doch deze bijzonderheden daargela ten,
zij het mij vergund nog twee voorbeelden bij to brengen
van den uitgebreidsten invloed op den toestand en de
vorming van het gansche yolk ; de wetgeving en bet onderwijs bedoel ik . Wat de eerste betreft, zoo dikwerf de
hendhaving der Goddelijke wet met de in zwang gaande
begrippen, datis,met menschelijkevooroordeelen street,
werd het aandringen daarop als bekrompen, als ongerijmd, als inderdaad bespottelijkbeschouwd . En het onderwijs ; ik wil niets ontnemen aan den hoogen lof wegens verbetering der leermethode, wegens elke verbetering die de latere tijden ten aanzien van bet schoolwezen
ingevoerd hebben ; ik beoordeel het hier uitsluitend met
betrekking tot de Christelijke opleiding der jeugcl ; en
hieromtrent meenik, zonder overdrijving, te mogen zeggen tat, waar de bestaande wet, in den geest des wetgevers, opgevolgd worth, de opleiding niet Christelijk is .
Derhalve, als of er voor den Staat geen hooger waarheid bestond, men stelde alle Godsdiensten gelijk . Dit
was van de dusgenaamde milde en vrijzinnige begrippen
eerie eerste en niet heilzame vrucht .
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1Keer goed to keuren was bet dat bij de Grondwet,
zoo het scheen, voor de behoorlijke zelfstandigheid en
onafhankelijkheid der Kerkgemeenschappen was gezorgd . Geen onderwerping aan het wereldlijk gezag ;
wierden de tractementen der Geestelij ken van's Lands
wege betaald, dit was de billijke schadeloosstelling voor
onregtmatig verlies, en Z . M . zelf, gelijksoortige bepalingen der Grondwet van 1814 verklarende, erkende
zich bij cen besluit van 16 Mei 1814, alleenlijk bevoegd
tot schikkingen van een financieelen aard . -- Doch hier
had spoedig dat ter zijde stellen, dat weder to rug nemen
plaats, waardoor de liberate praktijk in haar fraaiklinkende theorie naar goedvinden wijziging brengt .
En hier ben ik genoodzaakt weder van bet onderwjs
to spreken ; niet, ik herhaal het, om bet goede waardoor
het zich onderscheidt, to ontkennen of in twijfel to trekken ; maar om to doen opmerken dat het stelselhetwelk
ook ten dien opzigte aangenomen is, aan de regten en
belangen der Christelijke, in 't bijzonder der Gereformeerde Kerk to kort heeft gedaan .
Het onderwijs werd niet slechts een aanhoudend voorwerp van de zorb der Regering ; zij bragt bet onder haar
beheer. Vroeger was het steeds onder het toezigt en de
leiding der Kerk ; dock dit kon thans, dacht men, niet
meer ; men vreesde voor de onderscheidene Gezindheden
eigene scholen to zien stichten ; dit zou velerlei zwarigheden hebben . Gelijk de Staat, zoo kon, zoo moest, meende men, ook het onderwijs van de Kerk worden gescheiden, gescheurd ; en, gelijk door zamensmelting der nationals verscheidenheden eenheid in den Staat, zoo werd
eenheid van Godsdienstig onderwijs op de school door
zamensmelting der geloofsverscheidenheden gezocht .

10
Hoedanig onderwijs moest hieruit ontstaan? Een onderwijs regtstreeks tegen alle Gezindheden, althans tegen
alle Christelijke Gezindheden gerigt . -- Be wet van 1806
werd bij voortduring ten grondslag gelegd, derhalve het
leerstellig onderwijs in de Godsdienst van de school gebannen ; niets toegelaten tan hetgeen, zeide men, algemeen zedelijk is . Niet geheel ten onregte misschien, zoo
men hiermede had bedoeld het uitsluiten van theologische spitsvindigheden, bet inscherpen van hetgeen in
elke Christelijke Kerk de grondslag der belijdenis en
steeds het ware vereenigingspunt der Christenen was .
Maar neen ; tit is de bedoeling niet . Be aard van tit algemeen Christelijk onderrigt is nog onlangs door een'
zijner ijverigste en meest achtingwaardige voorstanders,
nalf inderdaad, gekarakterizeerd, door aan den Hr
Cousin, toen deze Haarlem bezocht, to zeggen tat het
onderwijs voorzeker algemeen Christelijk, dock voor
niemand, zelfs diet voor de Joden, aanstootelijk moet
zijn . Een Christelijk onderwijs niet aanstootelijk voor
hem naar wiens geloof Christus to regt als Godslasteraar
is gekruist ! -- Bijbelsche geschiedenis en de zedekunde,
tit mag worden geleerd . Maar die historic is geen historic, en die moraal is geen moraal . Afgescheiden van al
hetgeen, naar evengemelde bedoeling, under de rubriek
van het leerstellig onderwijs worth gebragt, heeft de Bijbelsche historic geene beteekenis meer ; het is blijkbaar
tat men altos aan de gebeurtenissen kleur, karakter, en
wezen ontneemt, en tat, om uit alien bet grootste voorbeeld to kiezen, een Christus, in wien men geen God en
Zaligmaker aanbidt, zelfs geen historische Christus meer
is . Zonder verband tot die geopenbaarde leer waarin de
wortel van alle verandering des harten, van alle pligt-

betraehtingligt, zijn opwekkingen tot deugd niet anders
dan opwekking tot Heidezlsche zelfgenoegzaamheid,
waarbij men eerzucht en belang als verderfelijke s«rrogaten voor Evangelische waarheden gebruikt .
Het is hier de plaats niet omtrent dit gewigtig onderwerp in meerder ontwikkeling to treden ; slechts kort en
in het voorbijgaan neem ik de vrijheid flog twee opmerkingen to maken .
Vooreerst dat ook buiten 's lands door alien die zich
ernstig met bet onderwijs hebben bezig gehouden, voor
zoo ver zij geen voorstanders van eene reeds verouderde wijsbegeerte zijn, dit stelsel eenstemmig afgekeurd
wordt . Be Hoogleeraar Thiersch, in 1835 door bet Gouvernement van Beijeren met het opnemen van onze scholen belast, moet over het niet gebruiken van den Bijbel
zijne erbazing ondubbelzinnig hebben betuigd . Wat de
Hr Guizot er van zou denken, kan uit eene Circulaire
biijken die hij in 1835 omtrent het Godsdienstig schoolonderwijs uitgevaardigd beeft (1) . Evenmin zal men op
dit punt de gevoelens van Sir Robert Peel in twijfel kunnen trekken, die, in zijne redevoering to Glasgow, den 13
(1) »On a quelquefois pense," schrijft hij onder anderen, » que
»pour assurer aux families de croyances diverses la realize et la
»Iiberte de I'instruction religieuse, it suffisait de substituer aux
»lecons et aux pratiques speciales de chaque culte des lecons et
»des pratiques susceptibles en apparence de s'appliquer a tons
»les cultes . De telles mesures ne repondraient au voeu reel ni des
,,families, ni de Ia loi ; elles tendraient a bannir des ecoles l'ensei»gnement rel~gieux positif et efficace, pour mettre a sa place un
enseignement vague et abstrait. . . Ces prescriptions porteraient
'nine egale atteinte a la realize de l'instruction et a sa liberte ."
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Januarij 11 ., sprekende van de voorregten die de bewonervan Schotland bezit, zich aldus uitgedrukt heeft (1)
Dit is, bij het zien Uwer instellingen, mijne ernstige
bede geweest, dat voor Uwe kinderen en kindskmderen
A lang bet stelsel van opvoeding mope worden bewaard,
A hetwelk de eerste les der kindschheid uit het Boek des
p Levens onderwijst, en zedelijke verpligting grondt op
Gods geopenbaarden wil ." Eindelijk, om nog een oordeel regtstreeks en bepaaldelijk over ons land to noemen,
de Hr Cousin, ofschoon hem alles van den meest gunstigen kant werd voorgedrag~rl en vertoond, is, hoe gaarne
hij anders onze school-inrigtingen prijst, door bet nietChristelijke daarin getroffen ; hij heeft gemeend bet niet to
molten verzwijgen, en wijst ons op het voorbeeld van
Duitschland, bepaaldelijk van Pruissen, waar hetgeen
hier to laude uitgesloten is, to regt als de hoofdvoorwaarde van een waarlijk nuttig onderwijs aangemerkt wordt .
Nijne andere opmerking is dat, zoo men gewenscht
heeft, gelijk het doorgaans heet, het kwetsen, hetzij van
Protestanten, hetzij van Catholijken to vermijden, men
geen' welt kon inslaan, waar langs men zekerder en verger van dit doel afgeleid werd . Wat er in Belgie de
Roomschen, voor zoo verzij aanhun Godsdienst gehecht
waren, over dachten, heeft eene treurige ervaring getoond, en thans kan, bij voorbeeld, het Noordbrabandsche blad, de Ca1hoi j/eStemmen, doen zien dathunne
geloofsgenooten in de Noordelijke gewesten in dit opzigt
met hen eensgezind zijn . Hoe zou het anders? Er kan
(1) » My earnest prayer has been that to his children and his chil»drens children might be long preserved that system of education,
,,which taught the first lesson of infancy in the book of life and
r, found,d moral obligations on the revealed will of God ."

door eigene scholen en zelfs, tot op zekere hoogte, op
gemengde scholen aan den wensch van elk die prijs op
geloofswaarheden stelt, worden voldaan ; dock voorzeker voldoet men aan dien billijken wensch niet, door,
om alien gelijk to stellen, alien to kwetsen ; niet, door
een onderrigt to geven hetwelk, schoon niet leerstellig,
stellig tegen elke geloofsleer is gerigt ; niet, door vast
to houden aan een stelsel hetwelk, in plaats van op
gemeeuschappelijk geloof, op algemeene ongeloovigheid
en onverschilligheid rust .
Bit stelsel is to bedenkelijker omda de Regering niet
slechts zoodanige onchristelijke rigting aan hear onderwijs geeft, maar bovendien, zooveel doenlijk, door de
inrigting der schoolcommissien en de algemeenheid der
wetteii, bijna al het onderwijs tot hear onderwijs heeft
gemaakt. Menigeen heeft dit een monopolie genoemd .
Onjuist, onbillijk, zoodra hij er het denkbeeld eenersoort
van speculatie merle verbindt ; maar juist en to regt, in
zoover het Gouvernement zich een uitsluitend gezag toegekend heeft over datgene waaromtrent iedereen vrij
behoort to zijn . Vrijheid van geweten, vrijheid van Godsdienstoefening, vrijheid van onderwijs, hiertusschen is
een onverbreekbare band . Eerst den wordt die miskend
wanneer men in de geloofsleer, in plaats van den grondslag van het onderwijs en de ziel der opvoeding, slechts
een op zich zelf staand gedeelte van het onderrigt ziet ;
hetwelk aan de deskundigen, de leeraars der gezindheden, overgelaten en voegzaam in een uur's weeks afge•
dean wordt .
Het onderwijs dus is de tweede hoofdzaak waarin de
strekking der in 1815 en later heerschende begrippen

zich, ten nadeele ook van de Gereformeerde Kerk, lreeft
geopenbaard . - Doch wat is er, in andere opzigten, van
de onafhankelijkheid dezer Kerk, van haar eigen, zelfstandig bestaan geworden? Bit had in de tij den van bet
Gemeenebest, bij velerlei aanranding, steeds de overhand
behouden ; de aanmatiging van heerschzuchtige magistrates is, evenzeer als de bescherming door het Huis van
Oranje, bekend . Na de invoering der Grondwet moest op
de eerbiediging van de onafhankelijkheid der Kerk dubbele prijs worden gesteld : want, sedert de Hervormde
Kerkgemeenschap van alien voorrang was beroofd, had
zij van de blijvende welwillendheid der gezagvoerders
geenerlei waarborgen meer ; geenerlei, behalve de per
soonlijke gevoelens van den Vorst, een tijdelijk voorregt
dat, ofschoon men bet dankbaar erkent, bij de duurzarne
regeling der aangelegenheden van Kerk en Staat niet in
aanmerking komt . Bit verlangen naar zelfstandigheid
was to meer billijk om de gelijke bescherming die aan de
bestaande gezindheden toegezegd was ; zoodat de Gereformeerde Kerk, na het verlies van al wat naar heerschap_
pij geleek, toch even vrij als, bij voorbeeld, de RoornschCatholijke moest zijn . Eindelijk mogt de Grondwet, die
riaimschootsde noodige magi tegen alle aanmatiging der
Geestelijkheid, tegen elken inbreuk op het wereldlijk
gezag, had verleend, gerekend worden de regten der
overheid binnen de grenzen eener onvermijdelijke tusschenkomst to hebben beperkt.
Deze verwachting, hoe welgegrond, is bij de uitkomst
ijdel geweest . En de oorzaak er van? Alweder de iiivloed
van dezelfde alles overmeesterende, alles doordringende
theorie . Deze toch beschouwt en behandelt de Kerk als
Gene maatschappelijke inrigting, in den Staat en onder
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hot Bestuuri als een element dat moot worden geutiliseerd ; als een werktuig dat zeer nuttig en ook zeer schadelijk kan ~'ijn, en daarorn in de hand diem gehouden en
zelfs een weinig to worden geklemd ; als eene dienares
welke aan de hand van hot Gouvernement behoort to
gaan . Doze theorie is ook her leiddraad geworden . Men
heeft de Gereformeerde Kerk geadministreerd, georganiseerd, gecentraliseerd ; zoodat de aard dezer handelwijs
en hot merk van haar oorsprong reeds in die nieuwer .
wetsch-liberale benamingen aangeduid wordt en opgesloten ligt .
De Gereformeerde Kerk is geadministreerd. Zij is een
deel der Staatsmachine geworden, een Departement van
Algemeen bestuur. Er is een Ministerie van Eeredienst ingesteld, geheel in den geest van hot stelsel vanAdministratie dat wij van de Fransehe revolutie, in hare liberaaldespotieke ontwikkelitig, hadden geerfd . Er is, naar de
mooning van hot bestuur, eeneKerk indenStaat, een snort
van Kerk-Staat gevormd, waarin de leeraars bijna als
ambtenaren, de ledematen, ook als zoodanig, bijna als
onderdanen worden beschouwd ; waarin de Koning die,
als lidmaat derGereformeerdeKerk, geene regten dan die
van seder lidmaat bezit, bijna als Regent en Opperhoofd
aangemerkt word . Aldus is eene schroomelijke verwarring van attribution ontstaan . Het Grondwettig toezigt,
ne quid respubtica detriments capiat, is eene gedurige
en regtstreeksche bemoeijiiig geworden . Van daar dat hot
Gouvernement, om kort to gaan, in alles de hand gehad
heeft . Van daar, om nog eenig voorbeeld van atiomalien,
anders onverklaarbaar, to kiezen, dat geduretide20 jaren
de benoeming van Hoogleeraren in de Theologie (hoewel
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men het in de gelij kelijk beschermde1&oomsch-Catholijke
Kerk niet ligt zou hebben beproefd) geheel en regtstreeks
is gedaan door een Gouvernement, hetwelk, als zoodanig,
vreemd aan alle geloofsbegrippen is . Van daar dat men
door de bekendmaking van des Konings ongenoegen aan
een' Prt dikant, om de openbaring zijner gedachten over
den toestandvandeKerk, de waardigheid van een gezag,
welks grenzen deze Leeraar niet met juistheid schijnt to
hebben gekend,bijna zou hebben in de waagschaal gesteld .
Van daar, ow apes zameii to vatten, dat het wereldlijk ge
zag zich bevoegd heeft kunnen achten om, na met eene
consulerende Commissie, door dat gezag benoemd, geraadpleegd to hebben, bij besluit van Januarij 1816, een
Kerkgenootschap to stichten, weiks organisatie, to gelijker tijd en op dezelfde wijs, tot in de minste bijzonderheden werd bepaald . De geheele geschiedenis van ons Vaderland in vroegeren tijdlevert slechts tS n voorbeeld van
soortgelijke ha rdeling op ; de Kerkordening van 1591,
door eene Commissie van Politieken en Kerkelijken ontworpen, door de Staten van Holland en West vriesland
vastgesteld, maar wierinvoering, om den tegenstand die
er door opgewekt werd, geen plaats gehad heeft .
Door het politiek gezag is in 1816 de Gereformeerde
Kerkgeorganz'seerd . Doch heeft men, bij deze vreemdsoortige beschikking over haar inwendig beheer, ten
minste voor het behoud der grondslagen waarop dat beheer, van de vroegste tijden af, was gevestigd, met eene
weuschelijke naauwgezetheid gezorgd? Veeleer is het
tegendeel waar . De Nederlandsche Hervormde Kerk toch
heeft steeds op de gelijkheid der Leeraars, op het verwerpen van al wat naar voorrang en gezagvoering
zweemt, hooge waarde gesteld ; zij heeft dit beginsel

aangernerkt, als ontleend nit de Heilige Schrift, zoo
dat het als een belangrijk gedeelte der leer in hare
Geloofsbelijdenis opgenomen werd. Juist het tegenovergestelde werd nu bepaald : een algemeen Sij node, door
geene lastbrieven beperkt, eerie vergadering van weinige personen, waarin (dus werd bij de invoering der
zoo geheel nieuwe Kerkregeling gezegd) de orde meer
gemakkelijk kan worden gehandhaafd ; dit iszoo, dock
waarin zich ook ligter ontwikkelt een geest van volgzaamheid en onderwerping tegen over het Bestuur, van
heerschzucht en willekeur tegen over de Kerk .
Over deze omkeering is men dubbel verbaasd, als men
zich de drangredenen herinnert waarmede zij, weinige
jaren to voren, afgekeurd was . De bestaande inrigting,
werd toen gezegd, had altijd plaats gegrepen sedert dat
de Kerk in de lG ae eeuw was hervormd ; de ondervinding
had haar van alle verkeerde wijzigingen gelouterd ; zij
stemde in alien deele met den geest der her to lande gevestigde Protestantsche Kerk overeen ; zij droeg de goedkeuring weg van alle de leden der HervormdeKerk ; uit
eerie nieuwe Kerkorde, hoe goed ook in harm aard, zouden allerhande nadeelige gevolgen moeten ontspruiten(1) .
En echter eerie inrigting die men in 1813, net om de
omstandinheden, maar, om bet wezen der zaak, verderfelijk vond, was in 1816 niet beter geworden ; het
nadeelige verandert niet van natuur, omdat het door
eerie geliefde hand toegereikt wordt . -- Iiiderdaad de
ingenomenheid van het Bestuur met die inrigting zou
raadselachtig zijn, indien net ook bier de invloecl en
overmagt der toenmalige Staatstheorie duidelijk was . De
(1) Zie de Gcseh, der Ned, tlervormde Kerk door Ypcij en
Dermout, D . IV, bl, 498 .
2
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Kerk moest vernieuwd worden naar den Staat . Ook
op dat gebied moest de hooggeroewde eenheid worden
overgebragt die geenerlei natuurlijke en vrije ontwikkeling laat, naar alles, zoo veel mogelijk, in een middenpunt zamentrekt, en, behoudens eenige bij de uitkomst vrij onbeduidende vormen van vertegenwoordiging en verkiezing, aan een kunstmatig beheer en oppermagtig albestuur onderwerpt : centralisatie en concentratie was aan de orde van den dag . Evenwel die analogie was voor het welzijn van den Staat geen vereischte .
Het bijeenroepen van eer~ Algemeen Nationaal Synods,
in strijd met de historische, beproefde, en hooggeachte
inrigting der K.erk, was niet noodig, niet wenschelijk ;
onraadzaam en gevaarlijk zelfs, in veler oog onwettig,
daarbij inconstitutioneel ; het zou ongenoegen, het zou
wanorde verwekken . Bus oordeelde destijds ale Raad
van State in een uitvoerig advis (1) ; en toch, het plan is
ten uitvoer gelegd ; en toch is men, in 1827, door bet instellen eener permanents Synodale Commissie, op den
weg der concentratie nog eene aanmerkelijke schrede
voorwaarts gegaan . Bus heeft in 1814 de Raad van State
geoordeeld, voorspeld ; die voorspelling werd door de
vervulling niet onmiddelijk gevolgd ; maar, wij zien bet
thans, onvervuld bleef zij niet .
Nog heb ik bet voornaamste, datgene wat voor de
K.erk het meest verderfelijk was, niet gezegd . Hetgeen
hierboven bijgebragt werd ; bet geloof der Gereformeerde
Kerk en in 't algemeen de belijdenis van het Evangelic,
van Staatswege als eene oaider vele Godsdiensten beschouwd ; het onderwijs bestuurd zonder rnedewerking
(1) Zie bet aangehaalae werk, bl . 651 .

der Kerk en, hoewel niet met opzet, toch inderdaad en
bij onvermijdelijk gevolg, tegen de kern en tegeii bet
wezen der Evangelieverkondigiiig gerigt ; het toezigt van
het wereldlijk gezag veranderd in eene suprematie welke
doordringt tot in de minste bijzonderheden van bet inwendig beheer : dit alles, hoe grievend het mogt zijn,
had niet regtst reeks betrekking tot de geloofsleer in de
Hervormde Kerk, den grondslag van haar bestaan en de
conditio sine qud non van haar behoud .
Eene verandering daarin to willen maken kwam in des
Konings gedachte niet op . Meermalen heeft Z . M,, en bepaaldelijk bij de invoering der nieuwe organisa tie, de volstrekte onbevoegdheid van het wereldlijkgezagohenlijk
en met den meesten nadruk erkend . Op Zr Ms last, wend
door den toenmaligen Commissaris-Generaal voor de taken der Hervormde Kerk verklaard dat de Koning geene
vrijheid heeft om over leerstellingen to oordeelen, veelmin
om veranderingen daarin to provoceren, dat Hoogstdezelve evenmin besluiten mag nemen omtrent de Hervormde als omtrent de Roomsch-Catholijke leer ; dat Hij
nooit eenigen inbreuk vermag en nog veel minder wil
maken of doen maken op de Godsdienstleer der Her
vormde Kerk .
Het Synode was hiertoe evenzeer onbevoegd . Niet om
to veranderen, maar om to waken, to beschermen, in
stand to houden, wordt het zamen geroepen . Mogt immer, na naauwgezet onderzoek en rijp beraad, de wenschehjkheid van eenige verandering blijken, hierin zou
op eene andere wijs dan door de willekeur van eenige
weinige geestelijken, hoe geacht, hoe geeerd, voorzien
moeten worden . 'Vat de leer betreft (zoo werd merle in
1816 namens Z . M, op plegtige wijze verklaard), zijn de
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verpligtingen der leden van bet Synode en die van alle
andere Kerkbesturen begrepen in art . 9 van hetAlgemeen
Reglement, hetwelk met ronde woorden van hen vordert
de ha ndhaving van de Leer der Hervormde Kerh . -Onbevoegdheid dus ten aanzien ook van het minste der
leerstukken waardoor de Gereformeerde Kerk zich van
andere gezindheden onderscheidt . Onbevoegdheid afortiori met bet rekking tot hetgeen alle Christelijk . Protestantsche Kerken, ook bij verschil overigens van begrippen, als grondwaarheid hebben erkend . Onbevoegdheid
bovenal voor datgene wat in elke Christelijke Kerk, zoolang bet ongeloof nog niet volkomen heeft gezegevierd,
als het gemeenschappelijk erfgoed en bet dierbaarst kleinood der Christenheid is beschouwd .
En wat is er desniettemin in bet Kerkgenootschap
reeds spoedig gebeurd? Dit is, na hetgeen in de laatste
jaren door de leden zelve van bet Synode, onder wederzijdsche beschuldingen en dementis, bekend is gem aakt,
thans niet meer een geheim . Men weet nu tat door eene
subtiele verandering in bet formulierhetwelk door de leeraars worth onderteekend, door eene weluitgedachte
woordschikking, terwijl alles in schijn wordt behouden,
alles inderdaad op losse schroeven werd gesteld .
Liefst qualificeer ik dezehandelwijs niet . Ook bebben
zij die er voornaamlijk de hand in gehad hebben, die
moeite aan anderenbespaard, toeuzij voorweinigejaren
in den kreet van verontwaardiging over de mogelijkheid
van zoodanig bedrog hebben gedeeld ; toes zij met den
hatelijken naam van Jesuitische streken hebben bestempeld wat zij daarna, als een meestertrek van vindingrijk
vernuft, onder de dierbaarste trofeeen hunner kerkregering hebben gesteld .
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Uoch, zegt men, het doel was evenwel goed . Hoedanig
toch is, ten aanzien der onderteekening van het formulier, de stand der partijen? Handhaving der waarheid, dit
worth evenzeer door beide verlangd ; maar de eerie gaat
to werk met den Bijbel, de andere met eerie geloofsbelijdenis in de hand ; de eerie steunt op Gods Woord, de andere op menschelijk gezag.--Over 't algemeen, want vie
zal ontkennen dat in enkele voorbeelden kleingeestige
letterzifterij en Christelijke onbekromperiheid aldus tegen
over elkander kunnen staan? maar, over 't algemeen, is
deze voorsteiling onjuist, is zij valsch . Het is reeds duizeiidmaal gezegd en gebleken : de form ulieren wil men ter
zijde stellen, niet om een beter wapen, maar om een slag .
boom to minder tegen dwaatbegrippen to hebben . Neen :
de juiste tegenstelling der partijen is deze ; de eerie wit
handhaving der waarheid, de andere wil ze niet .
Zij wit geene handhaving der waarheid ; de ondervinding heeft het getoond . Indien loch de verdediging der
waarheid, naar den Bijbel, was bedoeld, dan zou die
verdediging plaats gehad hebben ; maar het is overbekend
dal niets verdedigd en dat alles, zoo niet goedgekeurd,
althans geduld is . Het kon niet anders . Niet Gods Woord
was regelmaat geworden, maarhetgeen elk meent of zegt
met Gods Woord overeenkomstig to zijn : niet op grond
van den Bijbel, maar in het geheel niet zou voortaan
de bestrij ding der dwaalbegrippen geschieden. Be waarheid had geen uitsluitend burgerregt, had geenerlei
voorrang meer in de Kerk . De toetssteen was, niet, in
plaats der Formulieren, Gods Woord, maar in plaats van
Gods Woord, ieders meening geworden . Be vrijheid
wend in de meest onbeperkte losbandigheid gesteld, en
strektezichtotdemeestverderfelijkedwaalbegrippenuit .

--- 22 -hit niet handhaven was niet enkel praktijk, het belustte ook op bedaard overleg en op theorie . Niet als of
alien hierin waren geleid door de zucht om aan de Christelijke waarheid, gelijk die tot dusver in de Kerk was gereerd, afbreuk to doen ; veeleer meenden somrnigen ter
goeder trouw dat men der aangevallen waarheid, door
ze niet voor to staan, de beste diensteii bewijst, en dat
men zich tegen de overmagt der dwaling bet zekerst
beveiligt, wanneer men haar vrijen toegang en ongestoorde working vergunt .
De strekking der beruchte zinsverandering is dus op
velerlei wijs gebleken . Het Synode, dat in de leer zelfs
hot minste niet veranderen mogt, heeft met eene pennestreek, haar men hot nemen wil, niets of alles tot leer
van bet Kerkgenootschap gemaakt .
Maar is dit welligt eene op zich zelf staande toepassing
van overdrevene denkbeelden omtrent Kerkelijke vrijheid geweest? Eene wettelijke bevoegdheid die men aan
de Leeraren gaf en die, daar zij er geen gebruik van hebben gemaakt, hun Evangelischen ijver to moor uitblinken
deed? Had er slechts in zaken van minder belang afwijking plaats, en heeft de Christelijke gezindheid der Geestelijkheid Nederland tegen den invloed van hot ongeloof
dat zich elders in zoo velerlei wijzigingen vertoont, tegen
den invloed van neologie en rationalismus behoed?
Hoe grout de verdienste ook zij van getrouwe Leeraars
(uitzondering die to Iafwaardiger is), bet antwoord mag,
over 't algemeen, niet antlers dan ontkennend zijn . Menigeen zegt, rnenigeen rnaakt zich zelven, gelijk anderen,
diets dat hot verschil in de Kerk slechts punten raakt
van geen of weinig belang . Is dit misschien bet geval ?
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Be Kerkelijke historic waarschuwt ons tegen tweederlei
gevaar : bijzaken voor de hoofdzaak, de hoofdzaak voor
eene bijzaak to houden ; en het is niet tegen de eerste
deter klippen dat men door den geest van onze tijden
voortgestuwd wordt, waartoe het verbloemd? Aan
elk die de leer kept van de Hervormde, van de Protestantsche, van de Christelijke Kerk, mag het worden
gezegd : geene waarheid die onaangerand bleef. Het is
niet to doen om het indringen in duistere leerstukken
(men zegt bet, dock die kunstgreep is bekend, en
bedriegt niemand dan die verlangt bedrogen to zijn) ; bet
is niet to doen om het eerbiedig zwijgen of vermetel redekavelen over den aard van Gods Alwetendheid en Voorbeschikking : maar Christus, God geopenbaard in het
vleesch, wordt een Goddelijk, een hooger dan de overige
geschapene wezens genoemd ; de Heilige Geest then de
Christenheid naast den Vader en den Zoon, op gronc! van
den Bijbel, aanbidt, is slechts eene Goddelijke kraut ;
de erfzonde is zedelijke verdorvenheid, zwakheid, onvo~ komenheid, volmaakbaarheid geworden ; in bet lijden
en sterven van den Middelaar wordt geene verzoening,
geene voldoening, geen lij den in onze pla ats, geen dragon
van de straf onzer ongeregtigheden, niets dan een blijk
van Gods algemeene menschenliefde erkend ; van wedergeboorte, bekeering, en heiligmaking heeft men zedelijke
verbetering, begin en voortgang dcr deugdbetrachting
gemaakt, en de hemel is voor elk die geene grove niterlijke zonden begaat, met eene onbekrompenheid die
gedurig ruimer wordt, opeilgesteld . Om de of ertuiging
hiervan to bezitten, wordt geen langdurig onderzoek
vereischt . Op bet Christelijke standpunt geplaatst belloeft
men slechts een weinig to let ten op hetgeen, ik lierhaal

- 24
tiet, in 't algemeen, door vele Leeraars althans, hetzij
van den kansel, hetzij in gedrukte schriften voorgedragen wordt ; om to weten dat de waarheden zoo even
aangeduid, door sommigen geloochend, door anderen
schijnbaar en, zoo het heet, ter geruststelling van de
zwakken, behouden, maar inderdaad, in wijs van voorstelling en keus van uitdrukking, ondermijnd ; door
meerderen uit het verband gerukt, van alle kracht beroofd, op den achtergrond en in de schaduw gesteld zijn .
Anderen mogen welligt die waarheden voor onbeduidend, voor schoolsche haarkloverijen, of zelfs voor de
veldteekens der dweeperij houden, elk die aan de Godsdienstleer der Hervormde Kerk opregtelijk toegedaan is,
weet en erkent dat zij steeds alshet wezen der geloofseenheid van de algemeene Christelijke Kerk zijn beschouwd ; dat in de verloochening daarvan alle, ook de
ergste, dwalingen die de Christenheid verontlust hebben, opgesloten zijn ; en dat de Christen in deze waarheden, waar zij geene belijdenis slechts, maar waarheid
en leven zijn geworden, den eenigen wortel van alle
ware zedelijkheid stelt, bet anker van zijne hoop, zijn'
eenigen troost, zoolang hij leeft en wanneer hij sterft .
Zoo is het in hetKerkgenootschapgegaan ; en wanneer
wij flu hierop en op hetgeen over Kerkvrijheid en Kerkbestuur gezegd is, terugzien, dringt zich de gedachte
onwillekeurig op : hoe heeft dit, waartegen vroeger de
gansehe Geestelijkheid en het grootste deel der N'atie
zou opgekomen zijn, plaats kunnen hebben? Van waar,
bij eene blijkbare strekking om de Kerk in onderwerpiiig
en het Kerkgeloof in vergetelheid to brengen, dat
stilzwijgen, dat hulpbetoon van velen, waarvan soni~
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migen voor de leer, meerderen flog voor de regten der
Kerk met geheei onverschillig schenen to kunnen zijn !
Meer dan eene reden heeft medegewerkt tot lijdelijke
berusting in de handelwijs van het Gouvernement . Men
verplaatse zich slechts in de heugelijke tijden van Nederlands herstel ; dat is, juist in die jaren toen de grondslagen der organisatie van Staat en Kerkgenootschapwerden gelegd . Elk een was aan lijdelijkheid gewend . Elk
een, na uit vrees lang gezwegen to hebben, was, onder
bet huffs van Oranje, tot zwijgen nit eerbied erg uit liefde
gereed. Om geen' schijn aan den dag to leggen van wantrouwen in de wijsheid van bet Bestuur, werd naauwelijks eene raadgeving, eene bedenking geuit . Bij de
vreugde van bet oogenblik, was menigeen voor de toekomst onbezorgd . -- Bovendien was ook de werking der
dwaalbegrippen omt rent het Staatsregt niet gering . Men
leefde in eene Monarchic, dock had geen denkbeeld van
een niet-revolutionair eenhoofdig gezag . De geheele
omwenteling scheen enkel in persoonsverandering to
bestaan . Het was dezelfde snort van Staatsbeheer die
voortgezet werd . Onder de zachtere hand van een echtyNederlandschen Monarch was des dwingelands ijzeren
schepter een weldadige Rijksstaf geworden ; een ander
Staatsopperhoofd, zoo bemind als zijn voorganger gehaat
was geweest, dit, meende men, was het gewenschte resultant, terwijl de Staatsvorm onveranderd bleef. Door het
behoud van revolutionaire begrippen werd bij voortduring echte vrijheid, even zeer als ware gehoorzaamheid,
miskend . Alle oppositie, ook nit de beste beginsels ontstaan en in de meest enge grenzen beperkt, werd in de
eerste jaren (later was men genegen tot een anderuiterste
over to slaail) als onbetamelijke, bijna als misdadigewe-

derstreving beschouwd . Hoe zou het bestuur niet ligt in
die denkwijsvan het Publiek hebben gedeeld ! Eenbewijs
er van was bet bekende antwoord van den CommissarisGeneraal voor de taken der Hervormde Kerk op de bezwaren der Classis van Amsterdam ; een stuk waarin de
scherpheid van uitdrukking duidelijk deed kennen dat
men bet betoog der Classis, hoe bescheidenen omzigtig
gesteld, hoe ook met betuiging en blijken van ontzag en
gehechtheid doormengd, op het zachtst genomen, voor
eene zeer vreemde en in bet geheel niet navolgenswaardige aanmatiging bield .
Men voege hierbij het verlangen naar rust en eetidragt,
loffelijk voorzeker, dock waaraan ook toen, gelijk menigmaal, wat nooit nag ten offer worden gebragt, ge •
deeltelijk althans, prijs gPgeven werd . Evenwel ook dit
is ongenoegzaam om het lijdelijk toezien to verklaren bij
de strekking tot alverdraagzaamheid, door het Sijnode
riiet slechts in eene dubbelzinnige periode verborgen,
naar op velerlei wijs geopenbaard . Be volkomene oplossing ligt hierin alleen dat er, ten aanzien der hoofdwaarheden van bet Evangelic, algemeene onversehilligheid bestond . Ik erken gaarne dat Nederland van de openlijke
ustspattingen der ongodisterij meer dan onze naburen vrij
is gebleven, dock tevens moet ik, ofschoon ongaarne, erkennen dat men des to meer gewoon was in de vereeniging
van Evangelischgeloof en nieuw filozofische verlichting,
ten koste van heteerste, behagen tescheppen . Ik erken
gaarne dat erin 1813 en reeds vroeger, ook hier to lande,
eene Godsdienstige terugwerking is geweest ; dock ik
moet tevens, hoewel het mij Teed doet, belijden dat bet
geene terugkeering tot eenvoudige Bijbelwaarheid, dat
het eene strekking, naar dat zelfde algemeen-Christelijke

27 -en algemeen-zedelijke was hetwelk, terwijl iederstelliri
eii bepaald leerbegrip ter zijde geschoven werd, aarr
zoo vele onzer geroewde en toegejuichte instellingen ten
grondslag is gelegd . Bat er slechts eene bron van ware
Godsvrucht en zedelijkheid is, dat buiten Christus God
niet wordt gekend, dat er niet meer dan een weg ter zaligheid brengt, hieraan dacht, hieraan geloofde rnenigeen
niet . Op velerlei wijs kon, meende hij, God wordenge ..
diend ; een braaf en nuttig lid der zamenleving to zijn,
da~r kwam het op aan ; ongerijmd was het de aanneming
van eenig stelsel van Godgeleerdheid (ook de Bijbelleer
in haar meeste eenvoudigheid werd alzoo genoemd) tot
voorwaarde van echte zucht naar het goede en van opleiding voor een beter leven to stellen . Door deze en derge •
lijkeredenering, door dit en dergelijk onberedeneerd gee
voelen werd men regtstreeks naar eene overtuiging gevoerd, volgens welke eene algemeene Godsdienst, een
Deismus met Christelijke benaming en kleur, als bet wezen,--de leer der bijzoridere gezindheden, hetzij waarin
ze verschillen, hetzij waar ze overeensternmend in zijn,
als de vorm en inkleeding der zaak aangemerkt werd .
Zoo was dan de geest waarin bet Gouvernement en het
Kerkbestuur to werk zijn gegaan, ook in dit opzigt de
geest van een groot gedeelte des yolks .
Het is dan ook niet vreemd dat die handelwijs langen
tijd weinig tegenstand en veeleer goedkeuring heeft ontmoet . Doch ook een ander gevolg behoort onmiddellijk
hieruit afgeleid to worden : namelijk dat, bij het outwaken van een' aridereii, van een meer Christelijken
zin, de tegenstand, gelijk vroeger de goedkeuring, natuurlijk en onvermijdelijkwas . En deze gevolgtrekking
bewijst hetgeen ik heb beweerd dat, z~u die zin inderdaad
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opgewekt is, de oorzaak van den toestand der GereformeerdeKerk allereerst in de voorafgegane toepassing van
onchristelijke beginsels moot worden gezocht .
Zoolang men de heerschappij, de overheersching van
die beginsels niet in aanmerking neemt, is bet, naar
mij voorkomt, eene onmogelijkheid over de oorzaak en
strekking van bet Separatismus bier to lande een billijk
oordeel to vellen . Daarentegen, hiervan uitgaande, ziet
men al spoedig dat bet door den toestand van de Gereformeerde Kerk, in verband met de latere houding, en van
bet Synode, en van bet Gouvernement, in bet levee en to
voorschijn is geroepen .
1k vlei mij, na bet reeds bijgebragte, thans weinige
woorden to behoeven, wanneer ik om eene strekking, die
ik niet goedkeur, evenwel in bet regte licht to plaatsen,
jets wensch tezeggen over
den aard en de volgorde der klagten, welke men
tegeii de inrigting van bet Kerkgenootschap
en de handelwijs van bet Kerkbestuur ingebragt heeft ;
de wijs waarop zij voorgedragen-,
de wijs waarop zij beantwoord zijn geworden .
Na deze beschouwing zal, geloof ik, bet Separatismus zich als van zelf in zijn' warm oorsprong vertoonen, gelijk bet, wel verre van op zich zelve to staan
en eene toevallige omstandigheid to zijn, uit den toe
stand der Kerk als gevolg, als ontwikkeling (die, voor
hoe beklagenswaardig men ze houde, niet kon achterblijven), voortgevloeid is .

Wat den aard der klagten betreft, het verdient opmerking dat zij allereerst uit behoefte naar Evangeliewaarheid ontstaan, allereerst over ter zijdestelling van de
leer des Bijbels aangeheven zijn . Men is niet begonnen
met den grooten invloed vaii het wereldlijk gezag, of de
aristocratische inrigting in bet bestuur van de Kerk, of de
willekeurige losmaking der banden van geloofs-eenheid
to berde to brengen . De orde is joist omgekeerd geweest .
Het is bekend dat ook in ons Land, in de laatste jaren,
bij velen eene meer ernstige, eene, om haar bij den
regten naani tenoemen, meer Christelijke gemoedsstemming opgewekt is . Waarheden langvoorbijgezien of op
welke zij althansgeenhoogen prijs hadden gesteld,waren
hun voortaan onmisbaar geworden ; deze moesten van
den kansel gehoord, deze aan hunne kinderen geleerd,
deze weder dagelijksch voedsel voor hen en hunne betrekkingen zijn . Doch bij de afwijkingen van eeii zeer
aanmerkelijk gedeelte der Geestelijkheid, die ik zoo
even, zonder overdrijving eii, naar ik mij voorstel, zelfs
met veel terughouding beschreef, was het niet mogelijk dat in alle Gemeen ten die behoefte wierd vervuld .
Integendeel moest al spoedig de tegenstellingin hetoog
vallen tusschen de leer welke door den Predikant en die,
welke door sommige der Gemeente •l eden, als zaligmakend werd beschouwd . Op den Bijbel beriep zich elke
partij . Wie flu zoo, bij onderling verwijt, bepalen vat
in de Gereformeerde Kerk vow' waarheid,voor Bijbelleer
is to houdeli? Eerst op die wijs, dock op die wijs zeer
natuurlijk, kwam men tot het Formulier, waardoor de
afwijking bewezen, waardoor de noodzakelijkheid van
terugkeering aangeduid werd . Eerst nu werd, omdat
men handhaving wilde van Gods woord, handhaving der
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Geloofsbelijdenis verlangd . Hierdoor is de strijd over de
verbindende kracht der Formulieren ontstaan ; langdurig
en waarvan een der resultaten is geweest de openbaarwording van bet geheim, waarmede reeds zoo velen om
den tuin waxen geleid ; de ontdekking der hoofdmanoeuvre, waardoor bet Synode de leer en tevens bet eigenlijk
aanwezen van de Kerk aan de willekeurderGeestelijken,
aan elks rede, verbeelding, of gevoel, aan elks geloof,
ongeloof, of halfgeloof prijs gegeven had . Eerst toen,
dock toen zeer natuurlijk, werd de bevoegdheid van
heE Synode onderzocht, en in twijfel getrokken en ontkend ; en, toen de naam des Koning s er in werd gemengd,debevoegdheidevenzeervanhetwereldlijkgezag .
Waarop men vroeger geen acht had geslagen, werd toen
spoedig bemerkt . Waar, zeide men, waar loch is de
grond van die Synod ale rnagt, de grond van dal beschikken over de gansche inrigting onzerKerk? Kan de aard
en de vorrn van ons Kerkbestuur, niet slechts op een
meer date tweehonderdjarig bestaan gevestigd, maar ook
uitvloeisel van de Hervormde leer, veranderd worden
door eenKoninktijk Besluit? Zoudenwij onder eerie snort
van Bisschoppelijk gezag, ook, bij voorbeeld, onder een'
Superintendent en eenesoort van Kerkelijke Oppermagt
gebragt kunnen warden ; zou ook dit behooren tot de
bevoegdheid van bet Gouvernetnent? En zoo later eenig
Vorst tot wederinvoering of navolging der Pauselijke
Hierarchic dwong, zou de Gereformeerde Kerk zich ook
die gedaantewisseling, ook die zelfvernietiging, laten
gevallen? Zou dit gehoorzaamheid, of zou het slaafsche
overgave zijn van regten wier verdediging, niet in huii
eigeii belang, maar in het belang der Kerk, tot de pligten
derKerkleden behoort? Deze en dergelijke vragen werden

31 gedaaii, en niet zonder antwoord gelaten, en ook die
antwoorden namen den vorm aan eerier klagt ; dock, ik
herhaal het, hiermede werd geeindigd, iiiet begonnen .
In het eerst dacht men niet aan Synode of Gouvernement ;
maar men dacht aan de prediking van Christus en died
gekruist . In verscheidene Gemeen ten vond men die prediking niet ; een verminkt, een verwaterd, een krachteloos
Evangelic ; geen Evangelic, geeneblijde boodschap, geen
woord des levens meer, in het Kerkgebouw, aan bet
ziek-en sterfbed, bij de Godsdienstige vorming der jeugd .
Ook bij die vorming vond men het niet, hoewel men, bij
de erkentenis van het onchristelijke of algemeen • Christelijke der school, verwezen werd, als naar vergoeding en
geneesmiddel, naar de Christelijke Catechizatie, dock die
op vele plaatsen evenrnin Christelijk was . Hierover werd
geklaagd, en de klagt over zielegif, in plants van zielevoedsel, kan niet ten kwade worden geduid .
Doch de voordragt der bezwaren is die wlligt berispelijk geweest?
Zeker zal in de hierover geschrevene stukkeuen ingeleverde adressen meermalen, in toonof uitdrukking, aan
drift, aan overhaasting, aan to ver gedreven ijver lets
zijn ontvallen ; wat misschien daarna, en spoedig, de
stellers zelve afgekeurd hebben . Althans, zoo dit geene
plants vond, het eerste voorbeeld zou bet zijn van langdurigen twist en t*istgeschrijf, waarin vele personen
gernengd, en, evenwel, bij de eenepartij, geeneriei blij .
ken van menschelijke zwakheid zouden opgemerkt zijn .
Maar, zonder de feilen to versehoonen door sommigen
welligt bega an, zeker is het datzij uitzonderingenwaren,
en dat, over 't algemeen, bij de gegrondheid, ook de
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hescheidenheid der klagten mag worden geroernd . Meu
heeft zich inzonderheid tot de Synode gewend, als
bevoegde magi door de tegeiipartij erkend, en die in
het oog der adressanten, in zeker opzigt, tegenpartij
was . Geachte Predikan ten hebben het gedaan ; het Adres
van een twintigtal Leeraars, alleen uit den omtrek van
Groningen, is bekend . De toon was doorgaans vol
nadruk en ernst, maar gematigd, welvoegelijk, beleefd .
Men heeft, gelijk flog onlangs de geleerde en bedachtzame Predikant le Roy het uitdrukte, men heeft verzocht
vat men allezins vorderen mogt . Niet buitensporig was
de strekking en inhoud van het dikwerf herha aide verzoek . Geene verbanning der onregtzinnigen nit de Kerk,
geene verandering in het Kerkbestuur, geene krachtige
nitoefening van Synodaal gezag ; niets van dien aard :
maar geruststelling omtrent de handhaving eener Leer
wier handhaving aan de Synode als hoofddoel opgelegd
was ; geruststelling omt rent Formulieren waarin die Leer
is opgeteekend en waarvan zich, naar het oordeel van
sommigen, ook van den President van hetSynode, de Kerk,
als van een' onwaardigen boei, losgemaakt had . Verklaring omtrent hula voortdurend bestaan ; niet om den vrijen
geest aan banden to leggen, maar om, zoo lang men in
Kerkgerneenschapblijft, waarborgenvan geloofsgemeenschap to hebben ; niet om aan elke uitdrukking en ze ;swijze, met kleingeestige letterzifterij to hanger, maar om,
even gelijk voorheen, den Leeraar, in de hoofdzaak en
althans voor de regtbank van zijn eigen geweten, tot prediking van de Leer derKerk teverpligten ; niet om deFormulieren boven den Bijbel, maar om eene Evangelische
Geloofsbelijdenis boven de willekeur der Predikanten en
tegenover ve?erlei snort van dwaalbegrippen to stellen .

Niet om aan het Synode gene houding voor to schrijven
die het, na het gebeurde, niet, althans iiiet plotseling,
aannemen kon ; maar om ten minste een openlijk getuigenis to verkrijgen da t, ook naar het inzien der hoogste
Kerkvergadering, de Kerk geen gemeenschappelijk erf
van waarheid en dwaling was geworden ; geene verblijfplaats voor alien, waaruit, wel is waar, de Hervormde
leer niet gebannen, dock waarin zij, nevens alle andere begrippen en behoudens wederkeerige verdraagzaamheid, wordt geduld .
En wanneer flu wordt gevraagd wat ter bevrediging dezerbillijke en met bescheidenheid voorgedragene
wenschen, wat er tot wegneming, of althans tot verzachting, tot vermindering deter grieven is gedaan, wat
is het antwoord? Niets is er gedaan, niets hoegenaamd ;
noch door het Synode, noch door het Gouvernement .
Het Synode heeft geen maatregel ter bevrediging beproefd. Het heeft zich aan het stelsel van stilzwijgen,
van oogluiken, ook wanneer de Christelijke waarheid
met voeten getreden wordt, slechts to vaster geklemd .
Sommige Adressen heeft het onbeantwoord gels ten ;
andere, ook van de meest achtbare mannen, afgewezen
uit de hoogte ; meermalen op een' toon die, nu eens
naar smaad en verguizing, dan wedernaar bespotting geleek . Als een voorbeeld van het laatste strekke het antwoord op bovengemeld Adres van een twintigtal Predikanten ; het Synode verklaart geene uitlegging overeenkomstig het verlangen der onderscheidene adressanten,
dat is, ook van hen die geheele ter zijdestelling der
Formulieren hadden gevraagd, to kunnen ontwerpen ;
als of een regter weigerde vonnis to velleli -- waarom?
1)
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Dewijl door bet vonnis niet alle partijen to vrede zouden
worden gesteld .
Geene meerdere opbeuring voor de Adressanten bij
het wereldljk gezag. Doch hoe! Neem ik hier, in het
belang van sommigen, to rug hetgeen ik zelfs omtrent de
onafhankelijkheid der Kerk heb op den voorgrond gesteld? Geenszins voorzeker is dit mijne bedoeling . Maar
ik erken desniettemin de mogelijkheid eener regtmatige
tusschenkomst van het Gouvernement : niet om to oordeelen over de leer, wel om, bij hooggaanden twist, to
bepalen dat in eene Kerk zij die de handhaving wenschen der Leer van die Kerk, al mogten zij de minderheid
hebben, niet in bet ongelijk zijn . Ten anderen zou ik
denken dat, wanneer men zich verplaatst op het standpunt van bet Gouvernement, bij eene zoo algemeene
bemoeijing, ook het een en antler ten voordeele van de
handhavers derHervormde Leer had kunnenwordengedaan . Eindelijk acht ik dat voor het minst onzijdigheid
kan worden verlangd . En deze evenwel is niet betoond .
Integendeel, wanneer men zich tegen de in de Kerk
heerschende partij, of wel voor de belijdenis der Christenheid met eenigen nadruk verhief, wanneer men voor
het Evangelic een regtmatigen invloed op de Kerk, op
den Staat, of op de wetenschap to rug scheen to wenschen ; ontbrak het niet altijd, ontbrak het meermalen
aan voorbeelden niet, dat het misnoegen en de ongenade
van het Bestuur zich regtstreeks of zijdelings, op eene
meestal negative, dock niet to min treffende wijs, heeft
geopenbaard.
Bet Meek dus genoegzaam, uit de houding van
Staatss en Kerkbestuurbeide, dat er in den aangenomen
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gang niet spoedig eenige verandering, eenige wijziging

pleats hebben zou . Velen, zeer velen werden in hunne
billijke verwachtingen to leur-, of althans, want zoo-

danige uitkomst had men wel gevreesd, zij werden niet
to vrede gesteld .
De meesten gaven den moed niet op . Naar hun inzien,

was elks inbreuk op bet wezen der Kerk wederregtelijk,

facto,

geenzins

jure gesehied .

Later zou herstel moge-

lijk zijn . Bovendien de waarheid werd nog geduld, de
Sacramenten bijna overal overeenkomstig de instelling

bediend . waarom dan zich van een Kerkgenootschap to
scheiden dat, hoe onregelmatig opgerigt en hoe vele

gebreken het ook mogt hebben, flu toch eenmaal sedert
jaren bestond ; waarin men de keus tusschen getrouwe
en ontrouwe Leeraars nog had, en hetwelk, naarmate

eene regte Evangeliekennis weder wortelen schoot, lig-

ter, op eene geleidelijke wijs, met de grondtrekken der
f, ereformeerde Kerk in overeenstemming zou kunnen

worden gebragt ! Dit Ware den kranke verlaten, terwijl
genezing nog mogelijk is ; uit het strijdperk treden,

voor

en aleer de nederlaag is beslist ; of, om eene nog juister
vergelijking to kiezen, van eigen huffs en erf, omdat

anderen er zich in hebben gedrongen, vrijwillig uitgaan ;
uitgaan eer men er uitgejaagd wordt .
Deze redenering intusschen berustte grootendeels op

de onderstelling eener keus die, ja, voor velen, maar die

voor sommigen niet meer bestond . Er waren gemeenten,
in welke sedert lang niets dan een zoogenaamdEvangelie,

van de hoofdsom der Bijbelleer ontdaan, was gehoord .
Wat baatte bet, bij zulk een' toestand, bet uitzigt op de
mogelijkheid van verbetering, welligt na weinigejaren,

to hebben! De behoeft~ near w arheid voor de ziel is
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dagelijks moet worden vervuld . Den hongerigen bast
weinig bet uitzigt op het brood dat hem welligt over
eenige weken zal worden gereikt .
Uit dien hoofde was het to voorzien, kon het met
zekerheid worden voorspeld, en is bet ook meermalen
voorspeld geworden dat, zoo men meende eenvoudig
met afwijzing van alle Adressen to kunrien volstaan,
spoedig wat in het Kerkgenootschap werd geweigerd,
huiten bet Kerkgenootschap zou worden gezocht . De
gevolgen blijven niet lang achter, wanneer, bij het
bestaan der oorzaalh, niets meet dan eene aanleiding
ontbreekt .
Reeds in 1816 schreef de Classis van Amsterdam, bij
de invoering van bet Algemeen Reglement, de woorden
die in de laatste jaren zoo dikwijls aangehaald en ook
inderdaad zoo opmerkelijk zijn ;
Ligtelijk zullen er in de Hervormde Kerk twee parntijen ontstaan, welke men, van eenen anderen kant,
n wederom als gehoorzame of tegenstrevige onder .
Adanen zal aanmerken . - Aan deze partijen zullen
zich de Godsdienstige meeningen verbinden, en men
D heeft groote verdeeldheid, zoo geene scheuring, to
vreezen ."
Zoo zag men in 1816 de flog verwijderde scheiding
vooruit ! Voorwaar in 1834 had mete, om de naderende
scheuring niet to zien, al zeer kortzigtig moetenzijn . Het
last zich, dunkt mij, evenmin aannemen dat bet Synode
haarniet verwacht als dat bet haarzou hebben gewenscbt .
lVlaar liever alles dan terugtreden van den weg dien men
ingeslagen had . In zoo vet schijnt het niet to ontkenuen
dat het Sgnode de scheiding heeft bevorderd ; dat bet,

37
ook flog in 1834, to werk is gegaan als of hot die had
begeerd .
Wat lang gewaarschuwd was, had eindelijk plaats . De
aanleiding kwam : de scheiding van bet Kerkgenootschap
begon . Het zou onbillijk zijn de zaak zelve aan de omstandigheden welke dien aanvang vergezeld kurinen bobhen, to toetsen . Bij uitbarstingen van dien aard, wanneer
menschelijke drift zich ligt overal in mengt, kan bet niet
anders of aan beide zij den wordt sours gezegd ei~ gegaan
wat beter gezwegen en nagelaten word . Doch zoodanige
misstappen veranderen den aard van bet geschil niet, lk
acht mij tot de verdediging van hetgeen daaromtrent
aangevoerd zou kunnen worden, even ongehouden als
ongezind . Word ik evenwel gedrongen mijn gevoelen
eenigzins nader to uiten, bij de geringe kennis die ik aan
de bedoelde voorvallen hob, houd ik bet er voor dat men,
aan de zijde der Afgescheidenen, wel eons, in woord
en daad, voorbarig en onbesuisd to werk is gegaan ; dat
moor dan eon Leeraar, door tijd en wijs waarophij tot
hot verlaten van hot Krkgenootschap besloot, zich bet
voorkomen heeft gegeven als of hij voor suspensie schadeloosstelling en streeling eener gekrenkte eigenliefde
zocbt, l aar evenzeer houd ik bet er voor dat or somtijds
strikken zijn gespannen our driftige iveraars or in to doen
vallen : dat men zich over dien val verheugd, feilen uitgelokt en°, nadat zij begaan warm, ten breedste uitgemeten
heeft . -1k behoef ook niets to zeggen van eon terrein
waarop de strijd meermalen is overgebragt, dat der Gezangen . lk laat doze liederen, waaronder voorzeker
verscheidene regt-Evangelische en vobrtreffelijke zijn, ik
last ze daar in hunne waarde, in hunne geschiktheid voor
Kerkgebruik en populair begrip, in de wijs waarop zij
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verzameld en ingevoerd zijn . Word ik tot meerdere verklaring gedrongen, ik hen nog niet overtuigd dat, ook
bij afkeuring, deze zaak eene gewetenszaak had behoeven to worden, dock ik ontveins Inijne bevreemding ook
niet dat een Kerkbestuur, zoo onverschillig omtrent Bijbelwaarheden, omtrent menschenwerk zoo naijverig is ;
dat het to gelijk volstrekte losbandigheid ten aanzien van
bet wezen der Kerk, volstrekte onderwerping aan eigene
reglementaire disposition wil . Ik betreur dat er in de
Gemeenten, bij hen die zich,beklagen over bet bederf
van de Kerk, dikwerf zoo veal bekrompenheid, zoo
menig dwaalbegrip, zulk ongegrond of overdreven
mistrouwen voor waarlijk achtenswaardige Leeraren
heerscht ; maar is het verdwalen aan de schapen to wijten? Ligt de schuld niet bij hcn, die ze van de herders beroofd, of aithans de zekerheid ontnomen hebben van wet
to worden geleid? Is het to verwonderen dat er overal
vrees voor onregtzinnigheid ontstond, en kon hat anders,
toed de waarborg van regtzinnigheid overal weggenomen ward?--Dock, ik mag er op drukken, bet is onnoodig deze en soortgelijke verwij tinges to wederleggen . Be
vraag is niet, welke is de handelwijs van dozen of genera
geweest ; de vraag is naar hat beginsel der scheiding, niet
hoedanig was hear b,~gin2 En dit beginsel was, gelijk ik
mean betoogd to hebben, behoefte naar waarheid ; eene
behoefte waarvoor, in sommige gemeenten, nosh vervulling, nosh uitzigt op vervullingbestond (1) .
Zoolang zij in hat Kerkgenootschap bleven, warm de
(1) Niet ongepast zal hat wezen, tar zamcutrekking van vele mijner gedachten, hier de woorden tar seder to schrijven van een der
weinige met kunde en naauwgezetheid geschrevene blades vary
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Afgescheidenen, aan wie alle handhaving der Hervormde
leer en ook de minste to gemoetkoming aan regtmatig bezwaar op hoogen toon werd geweigerd, wares zij, met
vele anderen, tegenover het Kerkbestuur de beleedigde
partij .
Aldus was het voor de afscheiding, hoe flu daarna
Iet Synode riep het wereldlijk gezag to hulp . De Kerkve"rgadering had deze lieden voor het hoofd gestooten,
gesmaad, getergd, tot wanhoop aan alle Kerkverbetering
gebragt ; zij was niet to vrede hen uit het Kerkgenootschap gedreven to hebben ; zij moesten ook char buiten
vervolgd, zij moesten weder naar binnen worden gejaagd, Hier bleek het tot welke buitensporigheid de ge-

onzen tij d (Berliner politisches Wochenblatl),, hetwelk, na een
overzigt van Europa's toestand in 1836, zich uitlaat op de volgende
wrjs ;
» Zu alien diesen betri bten Yerhaltniszen kommen die Wirren
»in den Kirchensachen, wo der Abfall von Christenthum unserer
» and der fruheren Zeit, seine hose Fruchte zu tragen beginnt .
» Man hat aus der Landeskirche else Staatsanstalt zur Aufrecht»haltung der Sitters ; and aus den Geistlichen Staatsdiener machen
» wollen, and die Gleichgultigen in der Gemeinde, so wie die
» Weltlichgesinnten unter den Geistlichen haben sick das gefallen
; wo aber das Leben erwacht, entzieht man sick dieszer
lasses
» unziemlichen Herrschaft, and fli chtet sick in den Separatismus ."
Hetgeen van Duitschland gezegd wordt, vindt zijne toepassing
ook hier. Doch ik moet opmerken dat, waar men de zege verlarsgt,
het beter is to blijven staan das to vluchten, 1k moet herhalen dat
in Nederland de eigenlijke oorzaak niet in de onverdragelijkheid
van een Kerkbestuur op nieuwerwetschen trant, -- dat zij veel
dieper, in de niet-handhaving, der Evangelische waarheden, in de
opneming der meest onevangelische dwaalbegrippen ligt .

lijkstelling van /er/deden met onderdanen brengt . Het
was als of men in de Afgescheidenen weggeloopene lij£eigenen zag . Het Synode nam meer dan et n maatregel in
dien tin, en zelfs aan den Minister, belast met de taken
der Hervormde Kerk, is eenmaal eene vermaning ontvallen om to rug to keeren tot de gehoorzaamheid aan het
Kerkbestuur door Z . M, erkend .
Doch van dit stelsel is men, geloof ik, spoedig wedergekeerd . Op (lien weg voortgaande zou men aan hen,
die eenmaal leden van het Kerkgenootschap waren
geweest, het voortdurend aanhooren van de predikatien
der aangestelde Leeraars, als burgerpligt voorgeschreven
hebben . Het refit om zich of to scheiden wordt erkend r
thans wordt het refit om zich to vereeni en betwist .
Godsdienstoefening in het Kerkgenootschap, hiertoe bestaat geen dwang ; Godsdienstoefening er buiten, hiertoe bestaat de vrijheid nog niet . De Afgescheidenen
worden vervolgd, omdat zij niet blijven binnen den
kring die in 1816 afgeperkt is .
Het is deze vervolging, op naam en door de hand
van het Gouvernement, waarvan ik trachten wil het
onvereenigbare met Staat/ uncle envooral met regtvaardigheid to betoogen . Mogt ik slechts half kunnen uitdrukken wat ik daarbij gevoel, mijn betoog zou niet
krachteloos zijn .
Als ik van Staatkunde spreek, is er eene zwarigheid,
waar ik, bij ieder woord, tegen stuit ; namelijk dat het
ondoeltreffende en bet gevaarlijke van al wat Godsdienstvrijheid belemmert, reeds duizend- en duizend-

werf, door redenering en erva ring, is getoond ; dat al
wat ik zoude kunnen zeggen, veelmalen, en ook in onze
dagen, en ook door henzelven die thane geweld tegen
de Afgescheidenen verlangen, met nadruk is gezegd .
Boch daze zwarigheid vervalt bij de gedachte dat, zoo
lang de vervolging words herhaald, herhaling van de
gronden er tegen niet ongepast, en zoo lang althans,
Been overtolligheid is .
De vervolging is ondoeltref'end . Immers wat kan zij
bedoelen ? De scheiding to doen ophouden, de rust in
de Kerk to herstellen . Maar, zoo lang hunne overtuiging
niet verandert, is volharden voor de Afgescheidenen
pligt ; en door dwang, door straf die men ale onregtmatig beschouwt, words men wel verbitterd, niet overtuigd . Bovendien de zucht naar scheiding neemt toe
door de belangstelling en hat medelijden dat men voor
vervolgden gevoelt . Om hat einde der scheiding, om
waarlijk rust to verwerven in de Kerk, moat hat middel
aangewend worden dat zoo veal verwarring voorgekomen zou hebben ; naauwgezette zorg in bet Hervormd
Kerkgenootschap voor hat wezen van de leer althans
van elke Christelijke Kerk . In den tegenwoordigen stand
van taken, al konden heden de laatste Afgescheidenen
uitgeroeid worden, morgen zouden er wear andereii zijn .
De vervolging is ontoereikend. Tot geweteitsdwang is
elke straf ongenoegzaam ; van hier dat, ook wanneer
men met de ligtste straf begins, men op dien wag, of
teruggaan, of met verbanning en doodstraf eindigen
moat . Vermits nu in omen tijd eene regering tot hat
wederoprigten van den brandstapel geen vermoger bezit,
veal minder nog, althans hier to laude, opgewektheid

gevoelt ; verrnits men evenmin Nederlanders, Christenen,
om Godsdienstbegrippen, tot het kiezen van een antler
Vaderland zal willen dwingen, volgt, dunkt mij, hieruit
dat de volkomene vrijheid van Godsdienstoefening wet
zal moeten worden verleend ; een weinig vroeger, een
weinig later ; dit slechts is het verschil dat bij elken stag
vooruit, het to rugkeeren to gelijk, en noodiger, en
moeijelijker wordt .
De vervolging is niet slechts nutteloos, zij heeft ook
eene zeer nadeelige strekking.
Zij brengt bij zeer velen, die overigens met de Afgescheidene nietsgemeenwillenhebben,verontwaardiging
to weeg . Zij doet het vooral, ik zeg niet bij de slagtofl'ers
zelven ; dan ware de uitdrukking, hoe sterk ook, mis •
schien to zacht ; maar bij hen die, in het Kerkgenootschap gebleven, tot de Afgescheidenen in de naauwe
betrekking van geloofs-eenheid staan ; die evenzeer tegen
afval en ontrouw, tegen de eigenmagtige daden van een
Synodaal gezag, waarvan zij den wettigen oorsprong
betwisten, in geschrift, in hunne gesprekken, of althans
in hun gemoed, hebbeii geprotesteerd ; en die tevens
zeer wet inzien dat indien zij, even lastig, even verdacht,
zoo al niet even gehaat, ongemoeid blijven, het is, niet omdat zij worden gespaard, maar omdat zij nog niet kunnen
worden bereikt . Door den voortgang der vervolging zou
allengskens verflaauwing kunnen ontstaan der gehechtheid en liefde, zeker niet van het slechtste deel der
bevolking ; zeker niet van datgene welks invloed, a1s tegenwigt van ultra-liberate begrippen, bf het minst nuttig
is geweest, of in volgende tijden van gevaar, het minst
nuttig zou kunnen ziju . Gehoorzaamheid in hetgeen

des Keizers is, onverzettelijkheid ten aanzien van het-

geen alleen aan God toebehoort, het gaat doorgaans ge-

paard ; hetzijnvruchtenvandenzelfdenChristelijkenstam .

Be vervolging zou ook welligt langzamerhaud meerderen tegenstand ontmoeten . Tot dus ver werd zij doorgaans beantwoord met geduld en lijdelijkheid ; dit zou
lang plaats kunnen hebben, maar niet altijd . Ten laatste

verliezen ook de geduldigsten het geduld ; zij worden
ook op de grenzen der onderwerping bedacht ; zij herinneren zich niet enkel pligten, maar ook regten to heb-

ben ; en to dikwerf alsdan worden die regten verdedigd
op eene onregtmatige wijs . Be menschelijke driften

raken van wederzijde in het spelt en straks ziet men
(zo® althans is de gewone loop der zaken geweest)

feitelijkheden, verwonding, doodslag ontstaan . Bit zou,
o ja! worden gestuit en gestraft ; dock de raadslieden
die voorstanders der onverdraagzaamheid zijn, mogen

bedenken, van wie, zoo dit gebeurde, ik zeg niet door
den menschelijken regter, maar door den Regter over
alien, van wie het vergotenbloed, en of bet niet van hen
zou worden geeischt .

Nog meer . Er zou tegenstand kunnen ontstaan van an-

deren aard . Zonder buiten de wettelijke perken to gaan,

uitgeoefend op een'ruimere schaal . Een Godsdienstig beginsel, dat menigeen dweeperij en halsstarrigheid gelieft

to noemen, maar in alien gevalle een drijfveer van Godsdienstige overtuiging, is voor als flog de eenige drijfveer
der meeste Afgescheidenen . Zal zij op den duur de eenige

zijn? Ja, zoolang eenvoudig en nedorig geloof den boven-

toon over de menschelijke driften behoudt ; dock men vertrouwe hierop niet al to zeer . Vervolging door hetpolitiek
gezag brengt, vroeg of last, politieke terugwerking to
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weeg. De onbedwingbaarheid van bet gewetenmaakt een'
twist om der Godsdienst wille voor hen die uit onrust
partij willen trekken, tot een' hechten steun, tot een
vr(lchtbaa r element . Het doel, God near zijrl' overtuiging
to dienen, blijft niet onvermeiigd . Het gaat weldra met allerleibijoogmerkengepaard . Hoe meer de zaak deronderdrukten gewigt verkrijgt, des to meer worth het gevoel
van gelederf onregt door eigenbaat en eerzucht verboogd ;
wordt het aangevuurd door hen die zich, tot eigen verheffing, aan het hoofd eener misnoegde partij wenschen to
stellen .--Menlooptgevaarzichmisrekend te hebben,wanneer rnenhet oog uitsluitend op de Afgescheidenen vestigt,
weinigen, ten minste niet zeer velen in getal, en, over 't
algemeen, uit onaanzienlijken stand . Bit onaanzienlijke
op zich zelf bewijst niets tegen hen ; de bewegingen wear.
door de maatschappij, die vooral waardoor zij ten goede
is geschokt, zijn doorgaans uit kleine beginsels en niet
altijd uit de hoogereklassen ontstaan . Maar de Afgescheidenen staan, in sommige misschien, zeker niet in alle opzigten alleen . Zij zijn een, ook near mijn illzien, afgedwaald gedeelte, eene, indien ik het dus uitdrukken mag,
voorbarig en op verkeerd terrein handgemeen geraakte
voorhoede derGereformeerde gezindheid : in de hoofdzaak
geheel eens met hen die in het Kerkgenootschap blijven
aandringen op behoud of herstel van het wezen derKerk .
Daarenboven, zoodra de geschillen over de Godsdienst
eene politieke kleur aannemen, is geloofseenheid voor
eenheid van oppositie geen vereischte . Zeer ligt slaat men
de handen in een ; zeer ligt gaat men vereenigingen aan
uit bestanddeelen die ongelijksoortig, die op den duur
onvereeriigbaar zijn ; zamenspanningen, wier tijdelijke
vastheid gegrond is op de eenheid van gevaar en belang, rk
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behoef geen' zijdelingschen blik op bet Rijk der Nedere
landen, 1828--x1830, to werpen ; •o ok thans, ofschoon
de naauwgezetheid der Afgescheidenen welligt nog lang
ten waarborg tegen eigenlijke vereeniging zou strekken,
ook thane worden van een' anderen kant reeds eenige
toebereidseleii en voorteekens gezien . Het zou kiinnen
blijken door de vluchtige image van bet weekblad de
Cat ho4j/ e Stemmen, hetwelk, zoo bet beet, uit deelneming en om bet hodie tibi, eras mihi, met nadruk en
hevigheid partij voor hen neemt . Overigens : is bun de
publike opinie niet gunstig, wat zegt bet? Men weet hoe
plotseling, vooral in omen tijd, bij volslagen gebrek aan
beginsels, hare wendingen zijn . Ook wordt zij, ofschoon
ongunstig aan de Afgescheidenen, in een' veel sterkeren
graad ongunstig aan de maatregelen tegen hen gerigt .
Van buiten 's lands, uit Frankrijk en Zwitserland, uit
Engeland en Pruissen, zijn reeds nadrukkelijke getuigenissen van of keuring gehoord . Straks welligt zullen bier
to lande ook de voorstanders der liberale begrippen (bet
zou bet eerste voorbeeld niet zijn) met bitterheid berispen
wat zij langen tijd met onverschilligheid, sommigen zelfs
met blijkbare toejuiching, hebben aanschouwd . Indien
bet reeds gemakkelijk valt door voorgewenden grieven de
gemoederen in beweging to zetten, hoeveel to ligter bij
gegrondheid van bezwaar, en wanneer bet, uit aile aangelegenheden, de meest teedere geldt . In zaken van dien
aard bovenal, is bet beter, al wat de billijkheid eischt,
terstond en nit eigene beweging, dan bet later en dikwerf
to last, uit noodzaak, to doen .
Al wat de billijkheid eischt. En dit brengt mij op bet
laatste deel van miin betoog ; de onregtmatigheid derver-
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volging . Zij strijdt tegen de Staatkunde, omvele redenen,
maar allermeest omdat zij onregtvaardig is . Zoo ik slagen
mogt in het bewijs, waartoe dan nog langer gewag van

Staatkunde gemaakt? geregtigheid is de zekerste grondslag van iederen Troon ; men behoort het onregt, als on-

regt, to verwerpen ; ook warineer echte Staatkunde het
aanraden, het voorschrijven kon .

A1 wat de billijkheid eischt en niets meer . Refit, geene

toegeeflijkheid ; onpartijdig oordeel, geene regtstreeksche

of zijdelingsche begunstiging wordt gevraagd . Men keure, zoo men wil, de gevoelens, de handelwijs der Geschei-

denen af ; men schrijve hun, zoo men er reden voor meent
to hebben, bekrompenheid toe, hoogrnoed, liefdeloos-

heid . Bet moet zonder invloed zij n op de beslissing . Bet
kenmerk der onpartijdigheid, der regtvaardigheid (het

kan niet tc veel wordett gezegd), is dat men zonder aanzien der personen beslist .

Bit op den voorgrond gesteld zijnde, geloof ik (tat

mijne meening het voegzaamst in de Brie volgende stellingen uitgedrukt wordt .

Be Afgescheidenen zijn

ingezetenen van Nederland ; dus geene inlegeringen

leden eener gezindheid die de openbare orde
of veiligheid niet stoort ; dus vrije Godsdienstoefening

A

leden der Gereformeerde Gezindheid; dus
hebben zij, even als de leden van het Kerkgenootschap, refit op de gelij1 a bescherming

welke aan alle in het Rijk bestaande gezindheden toegekend is .
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Dat de Afgescheidenen ingezetenen van Nederland zijn,
kan we!niet in twijfel worden getrokken . Evenmin dus,
dat zij de regten van Nederlanders hebben ; anders zouden zij buiten de wet en, in zekeren zin, vogelvrij zijn
verklaard . Dit kan niet ; maar, zoo bet niet kan, wat
moet van de inlegering worden gezegd?
Hier ben ik verlegen, en deze verlegenheid is niet Bering . Ik spreek van handelingen die haar oorsprong hebben in het goedvinden alleen van het politick en administratiefgezag .Ikwensch elke uitdrukking te vermijden die,
hoe ook uit het onderwerp zelf onvermijdelijk gevloeid,
een' zweem van onvoegzaamheid zou kunnen hebben ; en
evenwel ik gevoel niets to mogen weglateii, niets to mogen
verzachten, omdat ik hierdoor, in zeker opzigt, de zaak
zou verraden, wier verdediging ik, uit voile overtuiging,
pligtelijk acht . Om niets wat beter gezwegen ware, to
zeggen ; om tevens niets achter to houden van hetgeen
behoort to worden gezegd, zal ik eenvoudig vragen :
welke zijn
de waarborgen der wet ;
de handelingen die ik flu bedoel ;
de gevolgtrek/ ngen, wanneer men aan die
waarborgen deze handelingen toetst?
De Grondwet, in Art . 212, is niet dubbelzinnig, n De
»inkwartieringen, de transporter en leverancien, van
welken aard ook, kunnen niet ten Taste van een of meerD dere inwoners of gemeenten worden gebragt . Zoo door
Aonvoorziene omstandigheden zoodanige transporter of
Aleverancien van bijzondere personen of gemeenten worden gevorderd, zal het Rijk dezelve to gemoet komen
en op den voet bij de reglementen bepaald schade-

loos stellen ." De reglementen komen hiermede overeen .
Art . 1 van het marsch-reglement (Bijv . op het Staatshlad
II, bl . 243 .) maakt terstond van eene billijke schadeloosstelling gewag . Art . 73 van het Reglement op de huisvestiiig der troepen (Bijv . op bet Staatsblad II, bl . 216) voegt
er de bepaling flog bij : zij zullen bij de inwoners, zonder
onderscheid, uilzondering, of voorreg t, moeten worden ingekwartierd . --- Dus nooit inkwartiering dan
waar, door onvoorziene omstandigheden, volstrekte
noodzakelijkheid bestaat : nooit zonder vergoeding ;
nooit dan bij alle inwoners, beurtelings of to gelijk .
Aan geschrevene waarborgen ontbreekt bet dus niet .
En wat kan er tegen over wordengesteld?--Zoodanigis
de theories hoedanig is, ten aanzien der Afgescheidenen,
thans de praktijk ?
Geene inkwartiering, zegt de Grondwet ; -- en er heeft
gedurig, in sommige gemeenten, inkwartiering ptaats .
Zou vervolging om eene Godsdienstoefening die toch
zekerniet onchristelijk is, onder de onvoorziene omstandigheden behooren door de Grondwet bedoeld ? Is men
er welligt ter rustbewaring toe gedwongen, of is bet niet
blijkbaar dat de maatregel moet strekken om, zoo mogelijk, de Afgescheidenen terug to brengen van hun opzet door hun het ongenoegen to doen gevoelen van het
Gouvernement ?
Schadeloosstelling, zegt de Grondwet ;
en de schadeloosstelling wordt geweigerd . De adressen hiertoe aan
de Gouverneurs en ook aan Z . M, ingezonden, waarvan
sommigen reeds bijna voor een jaar ingediend zijn, last
men zonder antwoord .
Geen onderscheid, geen uitzondering, Been voorregt,

zegt het Keglement, in den geest der Grondwet door den
Koning gearresteerd ;--en de inkwartiering had bij voorkeur, had uitsltlitend bij de Afgescheidenen pleats . De
voorbeelden zijn to menigvuldig, to bekend, om hier bijgebragt to worden . Vijf, zes, acht man in een huffs gelegerd, is geene zeldzaamheid meer . Nu eens is het eene
gemeente wear sommige Afgescheidenen tien en twaalf
soldaten drie weken hebben gehuisvest ; den een predikant, wiens woning, bovendien, tot een wachthuis wend
gemaakt ; den weder zond men een en dertig soldaten
met een ofcier aan een afgescheiden persoon . Er is eene
gemeente wear reeds voor de vijfde meal inlegering was ;
en altijd bij de Gescheidenen alleen (1) .
Bij dit alles komt nog dat de inlegering geschiedt op
de meest kwellende wijs . Het valt riiet moeijelijk na to
gaan hoe dapper zich somtijds de krijgslieden houden die
men, en niet altijd zonder heimelijk ze flog opgehitst
to hebben, tegen de nieuwlichters to velde last trekken.
Geen wonder dat zij in ruwe bejegening, in mishandelingen zelfs, eene snort van verdienstelijkheid zien . Ook zijn
dikwijls de ondergeschikte Ambtenaren ter ondersteu~
ning van het Algemeen Bestuur maar at to bereid . Van
dear, om slechts een voorbeeld to noemen, dat in een huffs
met eene woonkamer door man, vrouw, en vijf kinderen
bewoond,niet tegenstaande de bedlegerigheid der vrouw,
acht soldaten werden gehuisvest . Doch bet zij mij vergund bier in het algemeen opmerkzaam to waken op
de smadelijke bejegeningen en den druk van allerhanden aard waaraan de Afgescheidenen niet zelden
(1) Alle deze en dergelijke opgaven zijn overgenomen uit bovengemeld Tijdschrift : zie bl, 1 .
4
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blootgesteld zijn . Waar een Gouvernement zich tegen
eene bepaalde klasse van ingezetenen verklaart, daar
ontbrak het nooit, noch aan laaghartige dienaren, volijverig in bet uitvoeren en overgetrouw, noch aan twisten plunderziek gepeupel, dat door die vijandige hooding opgewonden en opgeruid words . Van daar menige
beleediging die door dezen en genen, met openbaar gezag bekleed, aan de Afgescheidenen, in woord of daad,
toegevoegdis.Vandaardestrengeitworderingderboeten
(ofschoon bet hiertoe aan geene aanmoediging ook door
hooger Ambtenaren schijnt ontbroken to hebben) ; eene
gestrengheid somtijds zoo verre gaande dat men van de
armoedigenbuisraad,kleederen,enkindergoedverkocht,
Van daardat op sommige plaatsen deverkooping met opzet des Zondags geschiedde ; ten einde Godsdienstig bezwaar de Afgescheidenen vary bet weder inkoopen to ring
houden zou . Van daar, opdat er mess zou ontbreken, de
gewelddadigheden doorhet graauw meermalen gepleegd .
En als nu hetgeen gebeurt, of gebeurd is (1), aan bet
Been gebeuren mag wordt getoetst,wat is bet gevoig? Een
volkomen contrast, met welks eenvoudige aanduiding ik
meen, zonder verdere ontwikkelina, to mogen volstaan .
Iii een Constitutionelen Saat to beweeren dat eene stellige bepaling der Grondwet openlijk en meermalen overtreden is geworden, is geene ligtezaak, is eenebeschuldiging
(1) 1k wil de mogelijkheid niet onderstellen dat de oorzaak
dezer klagten (bl . 48-50) tot op heden in dezelfde mate voortgeduurd zou hebber} . Doch, al had er slechts eensnaal inlegering
plaats gehad, al was de schadeloosstelling slechts eenmaal geweigerd, nog zou het protesteren tegen zoodanig precedent, mijns
inziens, pligtmatig en noodzakelijk zijn .
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die, wanneerzij ongegrond en onbedacht is, van de grootste ligtvaardigheid getuigt . Maarhet is mij, ofschoon ik
tit wel in het oog heb gehouden, onmogelijk geweest
de inlegeringen, ter best raffing en zonder schadeloosstel~
ling, met Art . 212 der Grondwet in overeenstemming to
brengen . Ja, ik moet verdergaan en erkenrien tat, mijns
inziens, de overtreding zich niet tot een Artikel bepaalt .
Art . 171 schaft de verbeurdverhlaring dergoederen
af. Door de inlegeringen worth zij, op eene zijdelingsche
wijze, herstetd . Voor menigeen, die weinig bezit, is het
vrij onverschillig of de Regering hem tat weinige door
verbeurdverklaring op eens, of door inkwartiering
allengskens ontneemt . Het eerste is verkieslijker, en
gaat met minder kwelling gepaard .
Art . 197 houdt in tat geene belasting tan uit kracht
van eene wet geheven mag worden . Zoo de Regering naar
willekeur bij de ingezetenen inlegering zendt, tan erken
ik tat ook deze waarborg, naar mij voorkomt, weinig
bediaidt . Liever eene oii`fiettige belasting, tan aan zoodanige plaag, naar goedvinden van het Gouvernement,
blootgesteld to zijn .
Art . 198 verbiedt alle privilegien in bet stuk van belasting . En evenwel dergelijk voorregt bestaat : o£ zou
het Been voorregt wezen, wanneer sommigen van inkwartiering verschoond, sommigen, bij voorkeur en wtsluitend, met dien last en met die kosten worden bezwaard ?
Art . 167 wil tat iiiemand van den regter worde afgetrokken dien de wet hem toekerit . Watbaat bet wanneer,
gelijk her, de ingezetenen, zondereenige tusschenkomst,
van den regter,overgeleverdworden aanhetpolitiekgezag''
Art . 183 verlangt tat geene straf worde opgelegd
tan door den regter . Wat bast het, indien bet Gouvere
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nement de beslissing der regtbanken vooruitloopt ! Doch
het is geen vooruitloopen alleen, ten minste zoo het
waarheid is, wat op zich zelf ongelooflijk zou wezen,
maar op zoodanige wijs wordt verhaald en bevestigd dat
het bijna ontwijfelbaar schijnt . Men zegt namelijk dat
het beklagenswaardig gebruik van krijgsmagt tegen de
ingezetenen pleats heeft ook dear wear de regter aan de
Afgescheidenen uitdrukkelijk vrijheid van Godsdienstoefening toegekend heeft .
.art . 172 eischt dat in alle criminele vonnissen de misdead uitgedrukt en de wetsbepalingwaarop de uitspraak
gegrortd is, aangehaald zij . Geene straf zonder wet ; heeft
aennand tegen de wet gehandeld, dat hij near de wet
worde gestraft; zijn de bestaande wetten niet toereikend,
dat er nieuwe wetten worden gemaakt, lUaar men straffe
den ingezeten niet zonder eenig vonnis, zonder eenige
aanduiding van een misda dig felt, zonder eenige opgave
van wet ; men achte zich niet geregtigd tot willekeurige
aanvullingvan bet Wetboek van Strafregt, en dat we' met
eene straf die, nadat zij, lang of kort (near mate van
gegoedheid of arrnoede) geplaagd, verdrukt, en uitgemergeld heeft, eindelijk tot den bedelstaf brengt .
Indienerinderdaad,doordeinlegering,tegendezeartikels,waarbijrtoganderezoudenkunnenwordengevoegd,
is gehandeld, den zal er, zoodra dit ingezien wordt, spoedig en voor altijd, een erode aan die handelwijs zijn . De
Koning wenscht, wie twijfelt er aan? getrouw aan de
Grondwet to blijven ; de Koning weet dat deze aan den
Vorst zoo wel pligten opgelegd als regten toegekend heeft ;
de Koning heeftniet to vergeefs, in een' plegtigen eed, verklaard nvan de Grondwet, bij gems gelegenheid en under
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~geen voorwendselhoegenaaind, tezullen afwijken of geidoogen dat daarvan afgeweken worde ; . . . de algemeeA ne en bijzondere vrijheid en de regten van alle de onDderdanen en van ieder derzelve to zullen beschermen en
~beveiligen :D Art . 53 .--Wat de Grondwet voorgeschreven heeft, het eerbiedigen van vrijheden en regten, zou de
Koning nit eigen beweging en gaarne hebben gedaan ; ook
bij Z . MM moet het weerzin verwekken dat tegen Nederlanders, in zijn' naam, een middel word t gebezigd, hetwelk,
onder de gruwelen der omwenteling en de dwingelandij
van Napoleon, en ook daar alleen op zijne plaats, steeds
als een der vreeselijkste wapens van revolutionair geweld, van despotismus en overheersching aangemerkt is .
Bet zalophouden dat onwaardig, dat onzalig overblijfsel
van een' tijd die in het geheugen van Vorsten en Volken,
ten afschrik en niet ter navolging, moot bestaan ; het
brengt geen zegen, noch over Kerkgenootschap of Staat,
noch over Vorst of Vorstelijk Huis, Niet instandhouding,
het is de afschaffing die ?VTederland en Oranje voegt .
De Afgescheidenen hebben flog andere regten, behalve
die welke zij met alle Nederlanders bezitten . Zij zijn
leden eener Gezindheid die de openbare orde of veiligheid niet stoort, lit is omtrent hunne leerstellingen, en
dus omtrent datgeue waarin het kenmerk en wezen eener
Gezindheid bestaat, openlijk en ondubbelzinnig, in het
Besluitvan5Julij ll, erkend. En trouwens dithad, ook zonder die erkenning, hoe welkom deze voor de Afgescheidenen zij geweest, niet ligt betwijfeld kunnen worden .
lus hebben zij, volgens Art . 193 der Grondwet, regt
om inhunne openbare Godsdienstoefening niet to worden
belemmerd . Bet is zoo, meermalen reeds is de orde, bij
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gelegenheid deter oefening en om harentwege, gestoord .
Naar de Grondwet eischt dat de wanorde nit den aard
van die oefening zelve en niet uit vijandige gezindheid
tegen haar ontsta ; en, wat er ook hier of daar mope zijn
gesehied, gelukkig heeft men niet tot regel gesteld dat
de rustverstoorder aangemoedigd en het slagtoffer worde gestraft .
Waargeeneverstoringisder orde, daarzij geenebelemmering van hetgeen ter gezamenlijke Godsvereering geschiedt. Dit is zooduidelijk, zoostelligeneenvoudig, dat
het, met bescheidenheid zij het gezegd, bij het verschil
tusschen de Nederlandsche Regtbanken, voorzeker niet
de vrijspraak is waarover men zich verwonderen moet .
1k ga niet tredeii in een regtsgeleerd betoog, iiocl
breedvoerig de gronden herhalen welke in eenige uitmuntende Pleitredenen en in de considerantia van sommige vonnissen aangevoerd zijn : ik tracht veeleer mijne
denkbeelden, zoo kort mogelijk, zamen to dringen .
Tweeledig is de grond waarop de veroordeeling van
de Afgescheidenen, als van leden eener nieuwe Gezindheid,wordt gebouwd : Art .291 van hetWetboek van Strafregt en bet woord bestaancte in Art . 191 der Grondwet .
Geene associatie zonder toeste :nming der Regering ;
geene bescherming dan aan Gezindheden die in 1815 bestonden of later erkend zijn geworden .
Art . 291 han, nosh naar de letter der wet, nosh zoo
menopden geest des wetbevcrs acht slaat, toepasselijk
zijn . Gemeenschappelijke Godsdienstoefening is geene
associatie, en bet doe! der Napoleontische wetsbepaling
is blijkbaar geweest, niet het beleinnieren van de Gods-
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politiekenaard, welkegedaantezij ook aangenomen mogt
hebben . Daarenboven, Art . 291 is door de Grondwet, indien deze vrijheid van Godsdienstoefening toekent, vervallen . Het beroep op het tweede der additionele artikPlen bewijst to veel . Door zoodanige uitlegbing zou een
aantal onzer dierbaarste vrijheden weggenomen kunnen
worden ; qui namis probat, nihil probat .
En nu de Grondwet ; tvat heeft deze bepa aid, en welke
zin moet aan de uitdrukking bestaande Gezindheden
worden gehecht?
flier geloof ik op eene eenvoudige onderscheiding to
mogen drukken, welke mij voorkomt duidelijk en beslissend to zijn, en evenwel, bij hetgeen in de laatste
jaren over dit onderwerp is geschreven, zelden in het
oog to zijn gehouden .
Men kwelt zich met allerlei uitlegging van het woord
bestaande, en in zeker opzigt niet ten onregte, dewijl
men inziet dat de wetgever onmogelijk eene noodelooze
en hatelijke beperking der vrijheid van Godsdienst kan
hebben gewiid . Doch men late de eenvoudige beteekenis
aan het woord, en lette slechts op de plaats waar het
zich bevindt ; namelijk in Art . 191 . Dit, gelijk mede
Art . 194 en 195, heeft uitsluitend betrekking op de Gezindheden welke bestonden toen de Grondwet afgekondigd wend ; en heeft ten waarborge moeten strekken,
geenszins tegen belemmering van Godsdienst, want
daarvoor werd in andere artikels gezorgd, maar tegen
den mogelij ken voorrang van eenige, bepaaldelijk van
de oudtijds heerschende GereformeerdeKerk . AanLutherschen, aan Remonstranten, vooral aan de Roomsch-
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Catholijken, bij hunne vereeniging met Protestanten en
onder een' Protestantsch Vorst, wend gezegd : Vreest
niet ; er zal geene begunstiging van den eenen boven den
aiideren zijn ; ge4jke bescherming . De regten, na 1795
verkregen, warden aan de onderscheidene Gezindheden
gewaarborgd ; de tractementen, pensioenen, en andere
inkomsten die zij genieten, zullen bij voortduring worden betaald .
Evengemelde artikelen moeten tot waarborg tegen den
onderlingen naijver der bestaande Gezindheden dienen ;
Art . 190, 192, 193, 19d zijn tegen alle vervolging om
der Godsdienst wille gerigt .
Bet woord bestaande kan dus geen den minsten invloed
hebben op deze laatste artikels, als die tot een geheel
verschillend onderwerp betrekkelijk zijn . De vraag is dus
alleen naar die artikels op zich zelven, en bet is onmiskenbaar dat de Grondwet op de meeste ruimte van uitdrukking, op bet tegengaan van elkefijn gesponnen beperking
bedacht is geweest .
Art . 190 waarborgt vrijheid, volltonaene vrjkeid van
Godsdienstige begrippen . Een van beide ; of het slnit in
zich het regt om overeenkomstig die begrippen de Godheid to dienen ; of, zoo bet enkel beteekent, ode gedachten zijn vrij," is het eene ijdele vertooning van vrijheidszin, eene vrij-verklaring van hetgeen door niemand kan
worden aan banden gelegd .
Art . 192, dat de benoembaarheid tot ambten erg hedieningen vastgesteld heeft, is onbeperkt ; want, zoo de
woorden ~belijders der onderscheidene Godsdiensten"
eenigen twijfel mogten overlaten, deze verdwijnt bij het
inzien van den Franschen tekst : sans distinction de
croyance religieuse ."
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Art . 193, dat oiibelemmerde Godsdieiistoefening verleent, last geenerlei uitzondering toe . Er wordt gesproken, niet van bestaande, niet van erkende, maar van alle
Gezindheden. p Geene openbare oefening kan worden
~belemmerd ;" D1'exercice d'aurun culte ne peut titre
~empeche ." Art . 196 drukt zich op dezelfde wijs uit .
Al wat ik, kortheidshalve, slechts aangeduid heb,
komt hierop neder : de Fraflsche strafwet heeft op
Godsdienstoefening geene betrekking, en, al mogt zij
bet kunnen hebben, dan flog zou zij krachteloos worden tegenover eene Grondwet, die, ten aanzien der
Godsdienstvrijheid, inderdaad een' overvloed van waarborgen vastgesteld heeft .
Doch zou dit alles niet, bij uitsluiting, de zaak van de
regtbanken zijn? Moet bet niet aan haar worden overgelaten? - lYlij dunkt dat bet, althans evenzeer, de zaak
van den wetgever is, de zaak van bet Bestuur, de zaak
van elk die, door raad en invloed, eenig deel aan regerings-maatregelen heeft .
De regtbanken zijn onderling in strijd . Dezelfde daad
is onder bet eene ressort straf baar, onder bet andere
vergund . Van den wetgever hangt het grootendeels of
om, zonder inbreuk op de zelfstandigheid der regterlijke
magi, de middelen to bespoedigen waardoor aan zoodamigen strijd een einde kan worden gemaakt . Bij zulk
eene tegenspraak in de regtspleging wordt de noodzakelijkheid van den Hoogen Raad dubbel gevoeld .
De zaak wordt door het Gouvernernent niet, althans niet
geheel, niet in den volsten zin g aan de regtbanken overgelaten. De houding die de Regering tegen de Gescheidenen aangetiomen heeft, toont genoeg dat zij de bijeen-
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niet te~kort doen aan de regters en aan de onafhankelijkheid van hun karakter; maar ik geloof echter tat de betamelijke zucht om bet Gouvernement to ondersteunen we!
eeiis, ook waar slechtsde schijn van wederspannigheid is,
tot vooringenomenheid zou kunnen leiden ; en de ervaring heeft altijd geleerd tat vooringenomenheid, dikwijls ook zonder tat men het wil of weet, tot onjuiste
besehouwing, tot onbillijkheid en onregtvaardigheden
brengt .
Bovendien de meeste regters betuigen dat de strafwet,
die zij meenen geldig to zijn en waarop het Publiek Ministerie zich grondt, met weerzin door hen toegepast
worth . Wetgevers, zoudenzij afkeuren was hen, als regters, verbindt . Van het Bestuur hangs het of een artikel
tat omtrent zoo vele, ook schadelijke, ook onzedelijke
vereenigingen nooit ingeroepen is, omtrent Godsdienstige
vereenigingen in bet vervolg slapend to houden . Van den
wetgever hangs het of de wetteli)ke vernietiging to bewerken . Zoo het waarlijk nog toepasselijk is, heeft het
veel to lang reeds bestaan . Het zwaard tat de Godsdienstvrijheid bedreigt, behoort niet slechts in de schede gehouden, maar verbroken to worden . - Het is bepaaldelijk aan de Regering tat deGrondwet de handhaving van
de dierbaarste alley vrijheden opgelegd heeft : , de Ko))ning zorgt tat geen godsdienst gestoord worde in de
p vrijheid van uitoefening die de Grondwet waarborgt :"
Art, 196 .
Vernietigd, ik zeg het vrij uit, behoor, de Fransehe
`vetsbepaling to worded, in zoo ver zij op Godsdienst..
oefening toepasselijk is . Wat heb ik, am tit to bewijzen,
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net omslagtige redenering, met de spitsvindigbeden der
regtsgeleerdheid en de angstvalligeuitlegging derwetten
to doers! Is Art . 291 van het Wetboek van Strafregt, een
waarborg tegen slaven voor een' tijran, is het waardig
overgenomen to worden waar tussehen Vorst en onderdanen, meer welligt dan in eenig Rijk der aarde, wederzijdsche gehechtheid bestaat? Betaamt het, dat, in Nederland en onder een' Vorst nit een bij uitnemendheid
Godsdienst- en vrijheidlievend Geslacht, geen twintig
menschen zonder toestemming van bet Gouvernement
een gebed, een lofzang tot God mogen he$'en? Is dit,
in 1814 en 1815, toende lof van milde en vrijzinnigebe grippen geheel Europa doorklonk, de meening der Grondwet geweest? Zou deze inderdaad hebben bedoeld dat
Christenen nergens dan in de tempelgebouwen der kerkgenootschappen Godsdienst zouden mogen houden, en
dat, zoo gemoedelijk bezwaar hen van die uitwendige
kerk tot onderlinge bijeenkomsten dreef, hun Godsdienstoefening niet slechts belemmerd, maar met boete en gevangenis zou worden bestraft? Is dit de geest der Grondwet en had Z N . daarop bet oog, toen Hoogstdezelve aan
de dubbele Vergadering der Staten~Generaal, bijeeugekomen om over deze Grondwet to beraadslagen, heeft
verklaard dat de gewetensvrijheid gewaarborgd was in
den votsten zin 2 Zon men in 1815 veroordeelingen ass
die wij thans beleven, mogelijk hebben geacht? Stemmen
zij overeen met hetgeen de Koning zelfs toen gewild, bevorderd, vastgesteld heeft? Ik beroep mij op de herinnering aan dien heugelijken tijd ; ik beroep mij opelk waarheidlievend hart!
Voorafgaaride erkenning heeft de Grondwet niet vet'-
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langd. Elke Secte, nieuw of oud, heeft een volkomen refit
op een onbelemmerd bestaan ; een refit hetwelk niet dag~
teekent, noch afhankelijk is van de toestemming van het
Gouvernement, en slechts in een geval wtzondering lijdt ;
wanneer zij namelijk, of de rust en veiligheid heeft gestoord, of, door haar beginsel, de zaden van rustverstoring bevat .--haar de Afgescheidenen zijn geene nieuwe
secte ; zij zijn leden der Gereformeerde Gezindheid. Als
zoodanig, hebben zij, met de leden van het Hervormd
Kerkgenootschap, aanspraak op die geljAe bescherming, welke aan alle bestaaiide Gezindheden toegezegd
is . Bit is bet wat, bij bet beoordeeleii van de plaats heb~endevervolging,welvoornamelijkin aanmerkingkomt,
en waarvan mij thans het betoog nog overig blijft .
Het betoog! Behoeft bet to worden betoogd? Is het
niet bekend en overbekend dat zij Gereformeerden zijn ;
Gereformeerden bij uitstek, en dat hierin juist ae grond
der afscheiding ligt? Afvalligen welligt van bet Kerkgenootschap, maar voorzeker getrouwe leden van de Gezindheid , van de kerk. En het is iuet aan het kerkgenootsehap van 1816, het is aan de in 1815 bestaande Hervormde Gezindheid dat bescherming door de Grondwet
toegekend wordt .
De belijdenis, de uitdrukking van bet gemeenschappelijk geloof, kenteekent de Gezindheid . De Afgescheidenen, wel verre van de Hervormde belijdenis to laten varen, klemmen zich veeleer, indien ik het dus uitdrukken
mag, er aan vast .
De Kerkelijke inrigting is, in veler oog, eene zaak
van eenigzins ondergeschikt belang . Doch, zoo men
hieraan grooter waarde wil hechten, ook dit zou in het
voordeel der Afgescheidenen zijn ; dewijl zij juist die

Kerkorde ingevoerd hebben, welke met de Calvinist ische
denkwijs en met de gewoonte der Gereformeerde Kerken
meer bijzonder overeenstemmend is .
Op welken grond zou de naam van Gereformeerd hun
worden betwist?--Het Gouvernement, ziedaar bet antwoord,kent buiten het Hervormd Kerkgenootschapgeene
Hervormde, geene leden der Hervormde Kerk .
Maar wie gaf het regt dien cirkel to trekken, wie gaf
bet regt om de vormen van eeii Kerkgenootschap tot
kenmerk derGezindheid testellen?
Hoe zou de aard en het wezen derzaak door zoodanige
beschikking verandering kunnen ondergaan? Hoe zou
iemaiid die der belijdenis van de Hervormde Kerk hartelijk genegen, die in nadruk Gereformeerd-gezind is, van
de Gereformeerde gezindheid uitgesloten zijn? Het deel
nemen aan eenKerkgenootschapkanworden belet, maar
nooit het behooren tot eene gezindheid ; dit is eene zaak
van bet hart .
De eisch van het Kerkgenootschap, ow als eenzelvig
met de Hervormde Kerk to worden beschouwd, zou,
hoe wel onbillijk, toch meer begrijpelijk zijn, indien het,
evenzeer als de Afgescheidenen, op het kenmerkende der
gezindheid prijs had gesteld . Doch juist het tegendeel
is waar . Het Kerkgenootschap is, wat geloofs-eenheid
betreft, facto opgelost geworden ; ten aanzien van inwendig beheer, heeft bet de begiiisels der Gereformeerde
Kerk geheel ter zijde gelegd . Het Genootschap heeft
zich, dunkt mij, facto afgescheiden van de Gereformeerde Kerk ; zij daarentegen die men afgescheidenen
noemt, hebben, dewijl zij deze feiten (mijns inziens
zeer ten onregte) onherroepelijk achten, zich buiten bet
Genootschap begeven ow to kunnen blijven in de Kerk,
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char alleen ziet het Gouvernement de Kerk : zou deze

repel altijd toepasselijk zijn? Ook wanneer de ergste
dwaalbegrippen werden geduld, de regtzinnigheid verbannen, het Evangelic verzaakt, het Deismus verkondigd,
en de zedeloosheid, in de plaats van pligtbetrachting,
geleerd? wat is die repel anders dan stelselmatige verwarring van bet wezen met den schijn! Evenzeer zou men
nit de eenzelvigheid van het kleed tot de eenzelvigheid
van den persoon kunnen besluiten, evenzeer zich met
uithangbord en opschrift to vrede kunnen stellen, ook
wanneer de aangeduide en beschrevene zaak weggenomen was . Evenzeer kan men heweeren dat hij altijd is
de alleen wettige Monarch die zich van kroon en schepter heeft meester gemaakt .
Neen, waar het geloof is, char is de gezindheid . De Afgescheidenen zijn Gereformeerd, en, zoo dit twijfelachtig
kon zijn, het Gouvernement zou niet eigendunkelijk
partij molten kiezen . Het geschil in de Kerk, de twister
over de leer zouden niet door bet Gouvernement of degenerl aan wie het een uitgestrekt gezag toevertrouwd
heeft, beslist moeten worden : bet zou bet onderwerp van
eenewaarlijkalgemeeneKerkelijkeberaadslagingmoeten
zijn . Doch er bestaat hier peen twijfel . De eenige vraag
is of de Afgescheidenen Gereformeerd zijn of niet, en
deze hoedanigheid kan bun niet in goeden ernst worden
betwist . Maar dan ook schijnen zij, ten minste evenzeer
als de leden van het Kerkgenootschap, aanspraak op dien
onderstand to hebben, welke door bescherrning in Art .
191 aangeduid wordt .
Die aanspraak evenwel behoeft niet nader to worden
onderzocht . zij zien er van af. Ides to meer mogten zij

verwachien teft minste aan geene vervolgingblootgesteld
to zijn . De oorzaak der afscheiding, ik meen bet aange_
toond to hebben, ligt in den beklagelijken toestand der
Kerk . Jaren achtereen heeft men geweigerd eenig gehoor
to geven aan het regtrnatigste verlangen, het verlangen
naarhandhaving althans dermeest kenmerkeiade stukken
van de Christelijke leer . Sommigenzijnmoedeloosgeworden ; zij hebben het strijdperk verlaten ; hunne tegenstanders hebben getriumfeerd ; en, flu zlj buiten de Kerk den
wa arborg van getrouwe Eva ngelieprediking zoeken, dien
zij daar binnen hebben gemist, nu zij slechts wenschen
ongestoord de Hervormde leer, gelijk zij die belijden,
ook door Godsvereering in toepassiiig to brengen ; flu is
het als of zij opstandelirigen en misdadigers zijn, De Regering, na hunne tegenpartij in hetKerkgenootschap to
hebben ondersteund, heeft ook thans daar buiten het
gansche gewigt van haar magi en invloed in de schaal
tegen hen gelegd. Is bet niet genoeg hen, in hetgeen zij
dierbaarst achten, beleedigd to hebben? Niet genoeg hun
de handhaving der Hervormde leer to ontzeggen in een
Kerkgenootschap, dat zich het Hervormde Kerkgenootschap noemt? Is bet noodig dat zij, gedeeltelijk althans,
door onchristelijke prediking er uit gedreven, flu weder,
orn tegen wit en dank die prediking to hooren, als bet
ware naar binnen worden gejaagd (1)?

(1) Het Besluit van 5 Julij 1836 (Staatsblad, 1° . 42) toont dat de
Koning verlangt aan deze noodlottige twisten een einde to makers ;
en echter het heeft, naar mij voorkomt, niets veranderd in den
eigenlijken stand van de zaak .
In hetgeen sub b is bepaald, wordt alle eigenlijke Godsdienst

flier kan ik de tank die ik op mij genomen heb, als
afgedaanbeschouwen . Erheeft, hoe vreemd de mogelijkheid hiervan voor weinige jaren geklonken zou hebben,
er heeft in Nederland, ik weet het niet anders to noemen,
vervolging om der Godsdienst wille (1) plaats . Het blijkt,
wanneer men den revel van aanleidingen en voorwendsels doorbreekt, dat, gelijk behoefte aan Evangeliewaarheid de eigenlijke bron der afscheiding is, even zoo

afkeer van het Evangelic, wanneer het zich tegen al wat
niet Evangelisch is, verheft, bij velen de voorname drijfveer is der vervolging .
oefening buiten gesloten . Zoo er eene andere opvatting kon zijn,
strenge circulaires hebben al spoedig voor bet wegnemen hiervan
gezorgd .
Ilet lid a heeft ecikel tot de toekomst bctrekking en handhaatt
immiddels de vervolging . Het verniehgt en ontbindt de Gemeenten,
als of deze east door ale autorisatie van bet Gouvernement en van
bet oogenblik of flier autorisatie konden bestaan . Het onderwerpt
de toekenning van Godsdienstvrijheid aan voorwaarden die in de
Grondwet net zijn genoemd . Van een onbetwisthaar refit maakt
het eene guest welhe de Regering verleenen of ook weigeren kan .
Des niet to min hebben de Afgescheidenen getracht aan deze
bepalingen to voldoen . De Regering heeft die voldoening ongenoegzaam geacht . Zij daarentegen vermeenen al wat hue rnogelijk
is, gedaan en toegegeven to hebben : zij beweeren flat omtrent het
overige net kan worden getransigeerd . Ik laat die zaak in het
midden ; flit alleen zeg ik : zoo zij Gereformeerden of ten minste
leden eerier net rustverstorende Gezindheid zijn, zoo flit uitgemaakt is, flan hebben zij refit, net om na langdurige beraadslagingen, riiet om na eenigen tijd toegelaten to rvorden, maar om terstond in hunne Godsdienstoefening onbelemmerd to zijn,
(1) Dit is ook,met veel juistheid aangetoond in het Maandsclrrift
de Neden . Stemmen (Nov . 1836, hi. 13 ) .

65 --Het is waar, men vervolgt thans niet meer uit overdrevene Godsdienstigheid, uit bijgeloof; niet, gelijk in
den aanvang, om de eer der afgoden to redden ; niet,
gelijk in de 16~e eeuw, ter bescherming van de Heilige
Moederkerk . Thans is het in naam van vrede en eensgezindheid, dat de waarheid opgeofferd wordt ; in naam
eener verlichting die zich boven bet Evangelic verheft ;
in naam van het Staats-belang, of van wat er al meer
op den voorgrond moge worden gesteld . De uitkomst is
dezelfde ; er werd toen, en er wordt flu vervolgd, en zou
het beginsel thansbeteren edeler zijn?
Het is waar, geene brandstapels worden gezien, en
men behandelt de Afgescheidenen met, gelijk, ten tijde
der Stuarts, de Dissenters werden behandeld . Maar, zoo
men de vervolging niet to breed uitmeten moet, zij mag
ook, aan den anderen kant, niet to ligt worden geteld .
Voorzeker bet kon erger zijn ; evenwel, wanneer ik aan
boete, gevangenis, en inlegering denk, wanneer ik den
ijver opmerk, waarmede men zich van deze dwangmiddelen bedient, komt bet mij erg genoeg voor om deelneming to wekken en spoedig herstel to vereischen .
De zaak der Afgescheidenen is van belang, reeds op
zich zelf, en in vele opzigten, en in 't bijzonder omdat
zij de dierbaarste, de heiligste onzer constitutionele waarborgen betreft (1) . Zij is veel gewigtiger nog omdat zij een
(1) De Evangelic-prediking is in het Kerkgenootschap nog
dock het is niet ongerijmd de mogelijkheid eener onverdraagzame heerschappij van het rationalismus to onderstellen ;
en de Christenen, uit het Kerkgenootschap verjaagd, zouden
alsdan berouw kunnen gevoelen, zich, om de voorbarigheid der
Afgescheidenen, het regt van geloofsgenooten niet aangetrokken to
hebben . De maatregelen, thans uitsluitend tegen de Afgeschei5
faeultatief,
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gevolg en kenteeken is van den toestand waarin de Kerk
en, inverband met de Kerk, de Staat zich bevindt . Die
toestand, om begrepen to worden, moet uit de geschiedenis onzer eeuw, uit de gansehe ontwikkeling deter
tij den worden verklaard . Dezelfde oorza ak werkt thans in
vele landen op onderscheidene wijs . Overal is terugkeering, niet terugwerking, niet een verlaten van bet eene
uiterste om in bet ander uiterste to vallen ; dit heeft zich
ook, maar in andere gedaante en met andere vruchten,
geopenbaard ; overal is, na een tijdperk van ongeloof
terugkeering tot het eenvoudig Evangelic zigtbaar en
werkzaam geworden . Overal is zij, daar ze van alle kanten werd tegengehouden en beperkt, in strijd geraakt tegen de onchristelijke beginsels en instellingen welke die
vroegere periode aan de Natien opgedrongen heeft . Zoo
ook hier . Be vraag is : watzal moeten wijken? Zullende
instellingen allengskens weder naar het Evangelic gewijzigd, of wel het Evangelic, waar het aan de bestaande
orde, aan de toepassing der nieuwe of, last mij liever
zeggen, der reeds verouderde theorien hinderlijk is,
verwrongen, vervolgd, verjaagd moeten worden?
Omtrent die keus mag geen aarzeling bestaan . Doch
wat to doen? Moet dan alles weder omver worden gehaald? Geenzins . Omverwerping wordt niet vereischt .
De meeste instellingen kunnen in stand worden gehouden ; het komt aan op het beginsel dat ze doordringt en
bezielt . Het komt er op aan in een' anderen geest en met
denen gebezigd, zijn van algemeene toepasselijhheid, en daaroni
behoorde welligt het pr°incipics obsta de lens geweest to zijn van
elk - ik zeg niet, die het Vaderland - maar die de ongestoorde
nitoefening van onbetwistbare regten bemint,
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anderen zin werkzaam to zijn . Tot dus ver wilde men de
Godsdienst afscheiden van den Staat, de Kerk onderwerpen aan het wereldlijk bestuur ; het kerkelijk beheer
under het opzigt en de magt van weinigen brengen ; de
leiding van het geheele onderwijs opdragen aan bet Gouvernement . Thans zou men bevorderlijk kunnen zijn aan
den invloed van de Godsdienst op den Staat, aan de
zelfstandigheid in 't bijzonder ook van de Hervormde
Kerk, aan de beperking van een grootendeelswillekeurig Synodaal gezag, aan eene vrije ontwikkeling van
bet schoolwezen, nevens de scholen van het Bestuur .
Men zou, in plaats van nog langer het Evangelie nit
onze instellingen to sluiten, er op nieuw den grotidslag in kunnen zien van al hetgeen waarlijk duurzaamheid bezit ; het levensbeginsel van al hetgeen aatt de
Na lien waarlijk ten zegen verstrekt ; en mete zou, op die
wijs, in plaats vats honderde en duizende zielen voor
eene zalige of rampzalige onsterfelijkheid bestemd, door
hetgeen men duet en niet duet, in onkunde en zedeloosheid, verloren to laten gaan, ze tot bet kruis van
Christ us, dien eenigen naam welke op aarde gegeven is
om zalig to vworden, kunnen brengen .
Maar dit alles is, in betrekking tot ons onderwerp,
van latere zorg . Vrijheid van Christelijke Godsdienstoefening worde hersteld .
Be Afgescheidenen hebben zich, ter verkrijging van
dien wensch, eindelijk aan de Tweede Kamer gewend,
Het kan hun niet ten kwade worden geduid . In hun
toestand grijpt men ieder wettig middel bij de hand . En
evenwel, ik zou het wenschelijk achten dat zij, bij voortduring, recht verzochten aan den Koning alleen .
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Niet als of ik de bevoegdheid der Staten-Generaal om
zich in deze gewigtige aangelegenheid to mengen eenigzins in twijfel zou willen trekken . Integendeel ; ik zie dat
de grondwet, to refit of to onregt, dit doet bier niets
ter zake, aan hen en aan de Staten der gewesten de zorg
voor de vrijheden en belangen der ingezetenen opgedragen heeft . Maar ik zie ook dat van die bevoegdheid geen
gebruik is gemaakt ; en, wanneer ik dit bedenk, zou ik,
in de plaats der Afgescheidenen, weinig opwekking gevoelen tot bet vragen eener tusschenkomst, die, naar
mijn inzien, sedert lang ongevraagd had moeten worden
verleend .
De Staten der Provincien molten de belangen van hunne ingezetenen bij den Koning en de Staten-Generaal
voorstaan (Art . 151 der Grondwet) . -- Zij zijn belast met
de uitvoering der wetten opzigtelijk de bescberming
der verschillende godsdienstige gezindheden (Art . 145) .
Wat hebben, naar aanleiding van die Artikelen, de Staten
in Friesland, Gelderland, Overijssel, ter opheffing van de
inlegeringen gedaan? En indien zij zich hierover niet
hebben bekommerd, waarom niet? omdat zij de inlegeringen niet geacht hebben tegen de Grondwet to strijden ; of omdat de Grondwet niet onder de wetten waardoor de Gezindheden beschermd worden, behoort ; of
omdat zij bet behoud der waarborgen die de Grondwet
verleent, niet als belangrijk voor de ingezetenen hebben
beschouwd?
En nu de Staten Generaal . Zij hebben bet refit om aan
den Koning voorstellen to doen . De voordragt daartoe
behoort bij uitsluiting aan de Tweede Kamer (A .113 en
114) . Indien, gelijk men bet er thans voor schijnt to moeten hauden, de Tweede Kamer in de behandeling van de
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Afgescheidenen eene schennis der Grondwet heeft gezien,
wanneer is er dan voor zoodanige voordragt meerreden
geweest? En zoo dit, naar sommiger meening, to veel
upzien zou hebben gebaard, had er in een driejarig tijdsverloop niet ten minsten eene opheldering gevraagd, een
woord van belangstelling in het lot der Afgescheidenen
geuit kunnen worden ; of zou men ook hierdoor welligt
to veel hebben gedaan? Ieder lid der Staten-Generaal
doet den eed dat hij, bij geenegelegendheid en odder geen
voorwendsel hoe ook genaamd, zal toestemmen, dat
van de Grondwet afgeweken worde (Art . 84) . Er kan
immers ook eene stilzwijgendetoestemmingziju? Ieder
lid der Staten-Generaal doet den eed dat hij de algemeene en bijzoridere vrijheid der ingezetenen zal bewaren en beschermen . Bat ieder lid voor zich zelven
beslisse in hoe ver hij die algemeene en bijzondere vrijheid door een driejarig stilzwijgen, al dan niet, heeft
bewaard en beschermd, lk althans wensch mij van die
beslissing to onthouden ; de achting die ik aan de leden
toedraag, noodzaakt mij to onderstellen dat zij dezeneed
in een' anderen zin dan dien ik meenen zou er aan to
moeten geven, opgevat hebben ; ik zeg dit alleen : bij
zoodanige ervaring was er, naar mij voorkomt, geen genoegzame grond om zich van den Koning naar de Tweede
Kamer to rigten.
Be Christen houdt in Nederland het oog op het Huis
van Oranjegerigt . Bit gevoel zou bijgeloof kunnen worden, zoo men uit de gedachte verloor dat God, die Stamhuizen vernedert, gelijk Hij ze verheft, zich aan geene
middelenbindt ; maarniet, wanneer men slechtsdankbaar
erkent wat God door dit geslacht tot heil onzer vaderen
heeft gewerkt ; wanneer men slechts vrijmoedig beweert
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dat het, meer dan eenig ander, door verloochening van
het Evangelic, zijne bestemming verloochenen zou ;
wanneer men slechts opregtelijk en ootmoedig wenscht
dat het, gelijk bij het voorgeslacht, zoo ook in de toekomst, tot de meest hechte zuil van Godsdienst en
vrijheid, bepaaldelijk ook van Godsdienstvrijheid,
worde gesteld .
Doch waarorn gesproken van dit Stamhuis in 'talgemeen! wij houden bet cog gerigt op den Vorst die ons
regeert . De bevreemding dat hetgeen waarover men zich
beklaagt, onder dozen Koning gebeurt, die bevreemding
zelve is cone regtmatige hulde aan zijn karakter . Geene
vleijerij, maar ook geene miskenning ; ik wensch, waar
hot de hooge belangen des Vaderlands geldt, altijd vrijmoedig, nooit ondankbaar to zijn, 1k weet dat, waar
geeneMinisteriele verantwoordelijkheid bestaat, de Vorst
eindelijk wordt gerekend hetgeen lang openlijk en zonder st~ornis geschiedt, persooiilijk goedgekeurd to hebben. Doch, ik voeg er bij, kon hot anders? waar de hooge
ambtenaren vooritigenomenheid aan den dag hebben
gelegd ; waar de hoogste Kerkvergadering, met aandrang,
de hulp inriep van hot Bestuur ; waar de ligchamen die
zich in zekeren zin als bewaardersderGrondwetbeschouwen, door lijdelijkheid hunzegel aan hetgeen plaats had,
schenen to hechten ; waar bet Algemeen de meest verregaande onverschilligheid betoonde, en waar zooveel
heeft zamengewerkt om op eenvoudige Evangelic-belijders bet vermoeden en den blaam van strafwaardige rustverstoring to werpen? De waarheid, door zoovele hinderpalen tegengehouden, kan niet terstond doordringen
tot den Troon . Eenmaal, wij mogeii hot vertrouwen,
eenmaal dringt zij door tot den Vorst wien God, in

71 -Zijne guest, aim Nederland schonk ; wien zoo menige
band, niet van uiterlijken dwang, maar van innerlijke gehechtheid, aan ons verbindt ; wiens levee, niet
slechts door rustelooze werkzaarnheid, maar oak, en
vooral, door volklievende bedoeling, eene gestadige
zelfopof'ering wordt, en die het zijne hoogste eene rekent to buigen voor de Majesteit van Hem die de harten
der Vorsten leidt gelijk Hij wil .

