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VOO R B E R I C H T.
Het verheugt mij thans het tweede deel dezer Geschiedenis
aan belangstellenden te mogen aanbieden. Ik heb alle reden om
dankbaar te zijn voor de wijze, waarop het eerste werd ontvangen; dat uitgever en drukker geprezen werden om het keurig
uiterlijk van het boek (St. v. W. en Vr. 191 I, bL 623, het
Vaderland, 2 Jan. 1912 ochtendbI.), heeft mij zeer verblijd. De
gemaakte bedenkingen heb ik ernstig overwogen, vele als juist
aanvaard, om er te gelegener tijd mijn voordeel mede te doen.
Is het waar, dat de groote lijnen niet scherp genoeg getrokken
zijn, zooals de Nederlander van 6 Sept. 191 I zeide? Het is mogelijk; toch vleide ik mij, dat één groot beginsel wel duidelijk naar
voren trad, beginsel, dat de geschiedenis onzer kerk wezenlijk
beheerscht: de worsteling tusschen het kalvinistisch-precieze en
het nationaal-gereformeerd-rekkelijke. Ook het tweede deel zal
dit duidelijk toonen. Overigens, den Nederlander ben ik "al te
objectief", dr. A. W. B(ronsveld) noemt mij "eenzijdig en niet
billijk". Wie zou voor woorden van zoo geachte zijde niet gevoelig
zijn? Toch - oordeelde niet de N. R. C., 4 Mei 1911 avondbI.,
juister, toen zij zeide: "onpartijdigheid, geen veroordeelen, nauwelijks oordeelen, hoofdzakelijk verklaren en begrijpelijk maken"?
Over deze woorden, waarom het verheeld, heb ik mij verheugd;
mijn ernstig pogen, om, bij onvermijdelijk blijkende voorkeur,
ieder recht te laten wedervaren, heeft dus niet gansch gefaald.
Dit tweede deel, naar dezelfde beginselen bewerkt en - mocht
het zijn - niet zonder dezelfde eigenschappen, door de critiek
in het eerste geprezen, wordt door twee, toch onontkoombare,
bezwaren gedrukt. Niet langer werpt de gouden eeuw er haar
glansen over, al schijnt aan 't einde het licht onzer nationale
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opleving. Voorts en vooral - de beide laatste hoofdstukken
voeren den lezer dicht bij en in zijn eigen tijd, tal van nog
levenden worden genoemd, een hachelijk ondernemen, waartoe
ik slechts aarzelend (bI. 346 vlg.) ben overgegaan. Minder teêr
en delikaat is het te schrijven over Voetius contra Coccejus dan
over "gereformeerd" tegen "ethisch" aO. 1912. Hier mag ik dus
wel eenige toegevendheid inroepen. Blijkt er te groote vooringenomenheid uit het aantal bladzijden, der moderne theologie
gewijd, in vergelijking van de kleinere plaats, der ethische richting ingeruimd? Er is geenerlei onrecht bedoeld, gelijk de toon
van het gansche boek toch wel openbaart. Ik had kunnen wijzen
op de belangrijke rol door dr. Bronsveld's "Stemmen" in onze
nieuwe kerkgeschiedenis gespeeld. Maar dit tweede deel dijde
toch reeds te zeer uit. Zoo is ook van een zoo gewichtig buitenkerkelijk lichaam als het Leger des Heils zelfs niet gewaagd.
Dit alles dan worde den schrijver niet ten kwade aangerekend.
Ook nu weder heb ik, als ik aan de noten groote zorg besteedde,
aan tegenwoordige en toekomende studenten gedacht, die daardoor tot eigen onderzoek zoowel geprikkeld als in staat gesteld
mogen worden.
Met oprechten dank vermeld ik de goede hulp van mijnen
vriend, dr. 1. M. J. Hoog te Nijmegen, die bij het doorlezen
van de proefvellen mij zeer heeft gediend. Het zou trouwens
wel wonder zijn, als onder een werk van zoo langen adem er
geene aanleiding bestond zich hen te herinneren, aan wier kennis
men veel te danken heeft. Zoo noem ik dr. P. C. Molhuysen, den
conservator der Leidsche bibliotheek; uit vroeger jaren gedenk
ik u, leden van ons welbemind Groningsch Historisch Genootschap, onder onzen toenmaligen voorzitter, wijlen prof. J. Reitsma;
en ver terug in den tijd zie ik de gestalte van dr. C. Sepp, vriend
mijner ouders, wiens huis en wiens boekerij zoo wijd voor mij
openstonden en aan wiens betreurde nagedachtenis ik dit boek
zou hebben opgedragen, zoo ik de lading die vlag waardig
genoeg had gekeurd.
L. KNAPPERT.
LEIDEN, 4 Augustus 1912.
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IN LEIDIN G.

De 18de eeuw, ofschoon nog altijd te zwart beoordeeld, biedt
toch voor onze Republiek het schouwspel van een gestadigen
teruggang op staatkundig en ten slotte ook op oeconomisch
gebied. En met den staat daalde ook de kerk, zoo nauw aan
hem verbonden, en ging op 't einde der eeuw met hem onder.
Den Igden Maart 1702 overleed Willem UI, de koning-stadhouder,
groot bij zijne niet geringe fouten, zeven jaren na zijne gemalin;
en zoet is ons de gedachte, dat hij haar op den duur is gaan
liefhebben en hare nagedachtenis heeft geëerd, gelijk deze uitnemende en beminnelijke vrouw wel volop verdiende. Thans
rusten zij beiden, te midden der weidsche praalgraven van Westminster onder eene grauwe zerk, waarop alleen hunne namen bedevaartspiek voor eIken Nederlander, die Londen bezoekt 1).
Willem liet ons land achter in nauw verbond met Engeland, dat
reeds bezig was ons te overvleugelen. Want het Nederlandsche
volk, na zijn wonderbaar krachtsbetoon eener vroegere periode,
was niet langer sterk en moedig genoeg om de taak te vervullen,
die de groote Oranjes er van hadden gevergd 11). De verwachtingen, door de Oranjepartij op Johan Willem Friso gevestigd,
die bij den dood van Willem IU vijftien jaar was, werden door
den tragischen dood van den hoogbegaafden prins. 1 4 Juli 17 II,
wreed verijdeld. De Spaansche successie-oorlog, rijk aan schitterende krijgsbedrijven, waaraan ook Nederlanders hun deel hadden,
') Verg. mijn artikel in Theolog. Tijdschr. XLIV, 310-313.
") Verg. R. Fruin, Verspr. Gesch. V, 192 vlg.
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putte de krachten des lands uit, de groote vloot van Willem m
slonk weg tot wat oud hout en verroest geschut, machteloos zelfs
tegen de piraten van Salee 1), bij den vrede van Utrecht, 13 April
1713, was de Republiek reeds van haren hoogen rang gedaald
en Van Slingelandt verbaast zich niet over haar verval, maar
veeleer daarover, dat zij nog bestaat. De watervloeden van 1715,
1717, 1725 veroorzaakten bittere schade en de nog gebrekkig bestreden runderpest teisterde onzen veestapel de gansche eeuw
door S). De speculatiezucht, naar de beginselen van John Law,
maakte ook ten onzent duizenden straatarm 8), al was "la richesse
de la Hollande" allerminst een fabel geworden; nog de eerste
regeeringsjaren van Willem V was het een vette tijd des overvloeds; slechts bleef, bij het slechte belastingstelsel, de staat arm
waar de burger rijk werd, en tegen het einde der eeuw was ons
bankroet volkomen. Al vaster sluit zich de regentenheerschappij
tot eene ontoegankelijke 9ligarchie, en de contracten van correspondentie, reeds in de 17 de eeuw bekend, bederven nu het politieke
leven in den grond '). Na lange stadhouderlooze regeering werd
Willem Karel Hendrik Friso in 1747 stadhouder van alle gewesten 5), nog volgt zijn zoon hem op, niet z66 onbeteekenend als
hij vaak wordt geschilderd, maar toch te zwak om tegen den
wassenden stroom der revolutie te kunnen ingaan en in 1795 stort
de oude Republiek inéén. Te midden van de verwarring van den
Franschen tijd ruimt Napoleons genie, sterk en onweêrstaanbaar,
de oude misstanden op en het nieuwe koninkrijk der Nederlanden
') Blok, Gesck. 7/. k. Ned. Volk VI, 29, 90, 99 vlg.
") Over de inenting tegen de veepest Gron. '1Jolksal. 1908, blz. 208-u7. Wol1f
en Deken, Cornelz'a Wildsckut IV 327. Halma, Gods wraakswaardt over Nederlandt,
17 14. Isbr. Fabricius, Nederlantse oordeelen.. z'n de Runtvee·sterjte en versckriklijke
stormwinden, 1718. C. Carolinus, Boetsto.ff!! over ket oordeel Gods omtrent ket
runtvee, 1732.
I) Eene "dissertation morale" over de speelzucht door 's.Gravesande in Oeuvres,
ed. Allamand, 1774, Ir, 272-293.
') Verg. L. Knappert, Zedelg'k leven der 18t1e eeuw, 1910, blz. 9-29.
I) Over zijn karakter Blok a. w, VI 94; de latere Frederik de Groote in 1738
schrijft hem toe "infiniment d'esprit et des qualité's respectables," Oeuvres de Voltaire,
ed. Delangle frères LXX 532; over zijn huwelijk ]orissen in Historische bladen IV,
93- 112•
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plukt de vruchten van wat de edelste patriotten hadden gedacht.
Toch is de reactie in de eerste tijden krachtig; eerst langzaam
komt de natie, na de afscheuring van België, tot hare wedergeboorte en het laatste kwart der 19 de eeuw ziet eene frissche
verlevendiging van nationaal gevoel en van krachtsuitbreiding op
elk gebied.
Op godsdienstig-kerkelijk terrein slijten de dogmatische tegenstellingen af en maken plaats voor gematigdheid en vriendelijke
verdraagzaamheid, ten deele ook voor onverschilligheid en verflauwing der grenzen. Want de 18de eeuwsche tolerantie is niet
die van Oranje, hoogloffelijker memorie, waarachter eene krachtige
overtuiging school, al te vaak is zij wezenlijk gevolg van gebrek
aan overtuiging. In den aanvang van het tijdperk wordt, na
8o-jarigen oorlog, de vrede tusschen voetianen en coccejanen geteekend, de spinozistische twisten loopen dood in 't zand; de
kerkelijke rechtzinnigheid toont nog af en toe hare macht, maar
verliest toch terrein aan de voortdringende, nieuwe denkbeelden,
Duitsche en Engelsche wijsgeeren vinden gehoor, Bayle bereidt
den weg voor de beginselen der Encyc1opédie. Methodisme en
piëtisme in den geest van Schortinghuis en Verschuir trekken
de harten tot zich; hernhutters en kwakers tellen hun aanhangers bij honderden, maar ook in de secten en in de kringen der
dissenters slijten de verschillen af 1). De theologische wetenschap
verruimt haren gezichteinder, en mannen als Venema, Alberti,
Hollebeek voeren haar voorzichtig op nog door velen gewantrouwde paden. De spectatoren "trachten de menschen langs een
aangenamen weg, overal met bloemen bestrooid, tot de deugd
te leiden en hen van hunne verkeerde driften, spoorloosheden en
gebreken te genezen" 11), het zedelijk leven der natie ondergaat
van de beginselen der gelijkheid en der broederschap zeker een
invloed ten goede, door den Franschen tijd niet gestuit. Ook op
dit terrein hebben wij aan Napoleon meer te danken, dan velen
bevroeden en ook hier is de revolutie niet als de aardbeving, die
't al verwoest, maar als de zware slagregen, die wel den boven') Verg. Wolff en Deken, Cornelia Wz7àsckut, I, 321 vlg.
, P. Ie Clercq in de voorrede voor De Snapper I (1733).
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grond wegspoelt, maar den diepen bodem vruchtbaar maakt. De
I9 de eeuw brengt, na de opperheerschappij van het kerkelijk
liberalisme en ingeleid door Réveil en Mscheiding, de machtige
beweging van het neo-kalvinisme, eene organisatie van de gereformeerde kleine luyden, de "preciesen" van oudtijds, als het volk
Gods in breede gelederen optrekkend tegen de ontkerstening der
eeuw. Zij brengt, eerst door de Groninger School, dan door de
Moderne Richting en Moderne Theologie een nieuwen opbouw
van de godgeleerde wetenschap en van het godsdienstig leven,
in den aanvang door duizenden aanvaard, daarna heengaande
door eene periode van sterk gedaalde belangstelling, op het einde
der eeuw zich weêr krachtig verheffend. De N ederlandsche Hervormde Kerk, door Willem I opnieuw georganiseerd, blijft ook
nu nog de kerk van het grootste deel der natie, maar in ledenaantal lijdt zij zware verliezen door afscheiding en doleantie en
van andere zijde door onverschilligheid, die geen lidmaatschap
meer begeert; in invloed gaat zij terug en bereikt met name niet
langer dat deel des volks, dat zich organiseerde in de S. D. A. P.
Ook de "intellectueelen" zijn in de tweede helft der eeuw gemeenlijk, zoo niet ongodsdienstig, dan toch onkerkelijk. Door de
invoering van het algemeen stemrecht heerscht binnen de kerk
de orthodoxie met onderdrukking der vrijzinnige minderheden.
Op het einde der eeuw vertoont zich eene ommekeer: herleving
van godsdienstige belangstelling en in de kerk krachtige actie
van vrijzinnigen. Ziethier het terrein vluchtig in kaart gebracht,
dat thans in bijzonderheden moet worden beschreven.

DERDE BOEK.
DALING EN ONDERGANG.

HOOFDSTUK XI.
DE WIJSBEGEERTE EN HET DOGMA.

§ 1. Het ging bij den aanvang onzer periode, gelijk het nu
gaat: de groote menigte, ook der ontwikkelden, hield zich buiten
wijsgeerige en godsdienstig-wijsgeerige vraagstukken. Vandaar
vooreerst de geringe aandacht, der Duitsche filosofie geschonken.
Gottfried Wilhelm Leibniz had ten onzent een geestverwant in
den Groninger hoogleeraar Nicolaas Engelhard 1). In 1696 geboren
te Bern, sedert 1724 hoogleeraar te Duisburg in wijsbegeerte en
wiskunde, tweelingszusters van ouds, sedert 1728 te Groningen
heeft hij daar, geleerd en scherpzinnig, geestig, beschaafd en
vriendelijk in den omgang, tot zijnen dood in 1765 gearbeid.
Nog te Duisburg had hij (1726) eene studie in 't licht gegeven
over het begrip uitgebreidheid, op het heelal toegepast ll), waarin
hij tot Leibniz naderde, gelijk ook zijne rectorale oratie van 1743
over de harmonie in het heelal 8) aanstonds doet denken aan die
1) Jonckbloet, Gedenkboek, bijl. blz. 70 vlg. Boeles Frieslamis koogesckool 1I, 3 [6.
Heerspink, De godgeleerdheid en kare beoefenaars te Groningen I, 90.
I) Dissertatio de notione extensi ad mundum explicata.
') De karmonza mundz·. De rectorale oratie van 1736 handelde De bonz"tate et
saPientia Dei, conspzi:ua z'n komz"num z"gnorantza cz"rca res juturas.
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"harmonie préétablie" des wijsgeers, door wier kracht de monaden,
ofschoon onafhankelijk en zelfstandig naast elkander, in volkomen
harmonie moeten samenwerken 1). Te2"en hem traden in 't krijt
de Franeker hoogleeraar Ruardus Andala met zijne verzameling
van academische disputaties over de vier gewaande soorten der
enkelvoudige wezens S) en zijn Groninger ambtg~Iloot Antonius
Driessen, de kampioen voor het Dordtsche systema, met het genoeg
zeggende "De wijsheid dezer wereld, welke God tot dwaasheid
gemaakt heeft" 3). Vermelden wij van Engelhard ten slotte nog,
dat hij op zijne colleges ook soms den "Anti-Lucretius" van de
Polignac behandelde ').
Christiaan Wolff, 1679-1754, hoogleeraar te Marbrug en te
Halle, die getracht heeft de resultaten van Leibniz tot één groot
metafysisch systeem te vereenigen, heeft hier ook eenigen invloed
geoefend. Vooreerst door zijn leerling Samuel Koeni~, als Engelhard geboortig uit Bern (17 12), eerst theoloog, dan mathematicus
onder Bernoulli te Bazel, philosoof onder Wolff te Marburg, leermeester van de markiezin du Chatelet (Voltaire's geliefde Emilie),
uit Bern verdreven, omdat hij was opgekomen tegen het onrecht
der ook daar bestaande contracten van correspondentie, geweken
naar Utrecht, vanwaar de Friesche stadhouder, de latere Willem IV,
hem naar Franeker riep. Hij inaugureerde 26 April 1746 over
de voortreffelijke wijsgeerige methoden van Wolff en Newton en
haar innige overeenstemming 11), doch reeds twee jaren later volgde
hij zijnen vorsteJijken beschermer naar Den Haag, als bibliothecaris, waar hij 1757 is gestorven 6). De tweede W olffiaan te
Franeker is Heinrich Wilhelm Bernsau geweest, insgèlijks door
') P. H. Ritter, De monadenleer van Zeibnis, 1882, blz. 92-97.
') De guatuor fictis entz'um simplicium speciebus. Doch volgens Leibniz waren de
monaden niet genere, maar alleen gradu onderscheiden, Ritter a. w. blz. 79 vlg.
') Sapientia kujus mundz~ guam Deus stultltiam fec#.
') Antt:Lucretz"us sive de Deo et natura libri IX. Emin. S. R. E. cardinalis Melch.
de Polignac, Amsterd. 1748. De kardinaal was de minnaar van la duchesse du Maine,
wat den hertog niet verhinderde z6ó dol op het boek te zijn, dat hij het voor zijn
genoegen vertaalde, Desnoiresterres, Les cours galantes IV, 157.
a) De optimis Woljjiana et Newtoniana pkilosofandi methodis earumgue amica
consensu.
S) Boeles a. w. II 487-491. Ypey en Dermout, Geschied. m, 235 vlg.
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den stadhouder daarheen geroepen, die hoopte door de nieuwe
wijsbegeerte studenten naar de Friesche academie te trekken. Hij
deed I Mei 1749 zijne intrede met eene oratie over de wijze om
tot zekerheid te komen in de godgeleerdheid 1) en veertien jaren
heeft hij zijn ambt bekleed - met weinig genoegen voor zich
zelven en voor anderen. Was de eigenaardige taal der W olffiaansche filosofie den Franekers te duister en te barbaarsch? Scheen
het hun cartesiaansch, dat Bernsau rede en openbaring deed samen.vloeien in de overéénstemming des geloofs? 2) In elk geval, zijne
boeken werden reeds vóór zijn dood voor een appel en een ei
verkocht 8) en met de lijkrede wilde zich geen der ambtgenooten
belasten, totdat zich, op het gesmeek der arme weduwe, ten
laatste prof. J. Garsin, hoogleeraar in de Fransche taal, liet bewegen. Hij zelf werd nauwelijks geduld '). De verklaring van al
dit droevige ligt zeker ook in bijzonderheden van persoonlijken
aard, die ons ontsnappen.
§ 2 • Vond de Duitsche filosofie van dezen tijd bij ons aldus
weinig ingang - ook de belangstelling voor de vaderlandsche
van voetianen en coccejanen minderde merkelijk. Dat de val van
Jan de Witt de voetianen omhoog bracht, hebben wij gezien 11).
Zich sterk genoeg wanende, verzochten zij in I ó94 aan \VilIem IH
om eene nationale synode, waar zij de coccejanen wenschten te
zien veroordeeld en uitgebannen als eens de remonstranten. Doch
de stadhouder, vertoornd over een pogen, dat de rust des lands
in gevaar zou brengen, lokte bij de Staten van Holland uit de
') Oratio de ratione eerti z'n theologia constituendi.
') De analogia sive harmonia fidei. Verg. Ypey en Dermout, a. w. m 236.
3) Boeles a. w. II 50 I vlg. Bemsau was gehuwd met Francisca Catharina bar. esse
von Rheinsheim.
') Boeles, a. w. II, 526 vlgg.
5) Deel I 253 vlg. Sedert had zich ook hier het gewone verschijnsel voorgedaan,
dat de namen de richtingen niet meer geheel dekten. De voetianen hadden zich gesplitst
in oude en nieuwe, de nieuwe weêr in aanhangers van J. à Marck en W. à Brakel.
De coccejanen werden onderscheiden in echte, Leidsche (of cordate) en ernstige. Deze
ernstige coccejanen sloten zich aan bij de nieuwe voetianen van à Brakel en hadden
tegenover zich de voetianen van à Marck met de cordate coccejanen, als de streng
Dordtsche tegen de meer gematigden. J. C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis,
1904, blz. 10 vlg.

8

DE WIJSBEGEERTE EN nET DOGMA.

"Ordre ende Reglement tot conservatie van de Rust en Vreede in
de kercken dezer provincie" 1). Dit stuk, gedagteekend 18 December 1694, zegt in den aanhef "in achtinghe genomen" te hebben
"de recommandatie van Sijne Majesteit van Groot-Brittanniên als
stadthouder van deselve provincie", wat zeggen wil, dat de prins
het z66 heeft gewild. Zonder in bijzonderheden te treden beveelt
het stuk broederlijke liefde aan, verbiedt iets te leeren wat buiten
de drie formulieren gaat, met name dat, waardoor de mysteriên
van het christelijk geloof naar de regels der philosophie zouden
moeten behandeld worden en dat geloof eerlang schipbreuk zou
kunnen lijden (art. 4) - de oude vrees en de oude maatregel
Twee jaren later, 23 Mei 1696, besloten de Staten nog, dat het
reglement zou worden toegezonden aan de commissarissen-politiek
in Z. en N.-Holland, opdat het op de eerstdaags te houden synode
mocht worden bekend gemaakt en ieder zich daarnaar "precies
reguleeren" zou I). De voetianen waren uit het veld geslagen,
omdat nu "het vuur hunner krakeelzugtige weêrbarstighèid bij
gebrek aan brandstof scheen te zullen uitdooven" 11). Zij gingen
in aantal terug, dat der coccejanen steeg, die, door de regenten
gesteund, hunne predikanten alom zagen beroepen; sommige
voetianen dachten zelfs over uittreding uit zoo verbasterd eene
kerk. Dat. w voor Coccejus ten jare 17 12 in de Leidsche St. Pieter
een RTafmonument werd opgericht '), was mede een groote grief,
door sommlge voetianen zelfs als beeldendienst gewraakt.
Door deze dingen geprikkeld gaf Pierre de Toncourt, predikant
der Waalsch-gereformeerden te 's-Gravenhage, een geschrift uit
om de beklagenswaardige geschillen weg te nemen 6). Hij belooft
niet persoonlijk te zullen zijn - wat altijd een slecht voorteeken
is, en inderdaad begint hij met een felien aanval op dien goeden
Coccejus, die tevreden moest zijn met "copier et compiler simple1) Groot Plakk. boek IV 341. Wiltens, Kerk. Plakk. boek 1, 257 vlgg.

2) Wiltens, a. w. 11 4II vlg.
') Ypey en Dennout, a. w. m, 175.
') Deel I, 265.
I) (P. de Joncourt). Entretiens SUl" les différentes tMtkodes d'expliguer I' Ecriture
et de prleher, de ceux qu'on appelle coccéiens' et 7Joemns dans les Pr07Jinces Unies,
Amst. 1707. Het boekje is betrekkelijk zeldzaam.
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ment" en die had • une obscurité perpétuelle dans son language,
un embarras fatiguant dans son stile, un mauvais goût dans ses
explications et un défaut spécifique dans ses singularitez, généralement destituées de lumière, de solidité et d'utilité" 1). Dit is
zeker de manier niet om de tegenstanders te kalmeeren. Het
boekje bevat vier samenspraken tusschen Eudoxe, Philalèthe en
Neophile, waarbij Philalèthe, die Coccejus aanvalt, de fraaie rol
speelt en het veld behoudt. De coccejanen verbinden gaarne
hunne zaak aan die van Descartes. Och arme! Hij - de adelaar,
zij de mollen, wroetend in donkere gangen 9). Coccejus een cartesiaan? Ja uit politiek, om zijne leege collegekamer te vullen! 8)
Natuurlijk wist De Joncourt wel, dat Coccejus geen cartesiaan
was geweest en voorts, dat in den aanvang juist zijne partij, de
voetiaansche, de nieuwe wijsbegeerte fel had bestreden. Maar hij
verloochent dit verleden en den grooten Voetius meteen, die zich
in zijn graf mag hebben omgedraaid. Die oude voetianen waren
maar "des vieux aristoteliciens" , "des barbares", die nu hebben
plaats gemaakt voor lieden, aan wie men moeielijk "la barbarie
et les tenèbres de l'ancienne philosophie" zal kunnen verwijten ').
En te denken, dat het eerst 67 jaren geleden was dat Voetius
tegen Cartesius optrad! 6) Wèl mocht in zijn dagen Jan Huygen
zeggen dat "alle dinghen deser werelt geen gheduer en hebben ende
maer rooc sijn" 6). Voor 't overige heeft De Joncourt een goed
versneden pen en zegt op aangename wijze goede dingen. Terecht
verwiit hij den coccejanen hunne teugellooze verbeelding Inde
typolOgie, waardoor zij Christus en zijn Evangelie vinden in altaar
en offer, in tabernakel en ark, in ceder en hysop 7). Inderdaad
stonden zij voor weinig. Jesaia 33, 7: "de boden des vredes weenen
bitterlijk" is een voorafbeelding van den dood van Gustaaf Adolf
in 1632 en vers 17: "uwe oogen zulleq zien den koning in zijne
I) Entretiens etc. l'avertissement.
") Entretiens, pag. 14.
8) Entretiens, pag. 19-22.
') Entretiens, pag. 23, 404. ss.
0) In 164°, Deel I, 244.
") Jan Huygen van Linschoten, Itineraria, uitg. Kern. 1910, I, 61.
') Entretiens, pag. 62.
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schoonheid" van de komst van Willem III tot den Engelschen
troon in 1658 1). Wat in den grond niet dwazer is dan in de
dochteren Jeruzalems uit het Hooglied de synagoge en in de bruid
de christelijke kerk te zien 11), of in "zend dien gij zoudt zenden"
van Exod. 4, 13 den Christus 11). Nog verwijt De Joncourt den
coccejanen hun samenhang met hebraïsten, spinozisten en dergelijk tuig, die in geheime conventikelen samenkomen (gelijk de
mollen van daareven in het duister wroeten) en van een "pemicieuse consequentie" zijn '). Summa: zij werken de libertijnen in
de hand, die zeggen, dat er niets zekers in den bijbel is en dat
alles kan worden betwist 5). Natuurlijk was het boek als de knl,lIlP~l
in het hoenderhok. Als één man stonden de coccejanen op. De
VVaalSChe svnode. verontrust door dit telle ontreden van eeI,l
Fransch predikant in het land, dat den réfugiés herberg geschot;!-ken had,tiep den ~hrljvér 'ter 'verantwQording en schorste hem
25 April 1708 tot hij zou hebben herroepen. Hij deed het reeds den
1 1den September ê) - maar de oorlog was er niet mede geëindigd.
Want inmiddels was hij aangevallen door Salomo van TiL den
coccejaanschen hoogleeraar te Leiden "), die een "Tegen~ftegen
de slangebeten van De Joncourt" in 't licht gaf 8). Tegelijk trad
tegen hem op Johannes d'Outrein, predikant te Dordrecht 9) in
een "Brief aan een vriend nopens het boek van Monsieur De
Joncourt over de verscheiden wijze van 't verklaren der H. S.
nevens een voorberigt en J oncourtiana", waarop later nog een
"Naberigt" volgde. Als antwoord schreef De Joncourt een "Beklag') Entretiens, pag. 346. In de table des matières achter de Entretiens nog een groot
aantal voorbeelden.
") Entretiens, pag. 271.
3) Entretiens, pag. 377.
') Entretiens, pag. 412-427.
I) Entretiens, pag. 32 •
") Synode à Tergoes.
1) Sinds 16 Juni 1702. Geboren 1644 stierf hij 31 Oct. 1713. Dat hij de rede
van de bijbelsche openbaring en de natuurlijke godgeleerdheid van de christelijke
scheidde, prijzen Ypey en Dermout, a. w. lIl, aantt. blz. 184, in hem.
8) Antidotum viPerinis morsibus D. JI) Zijn leven en -schriften (1662-1722) bij Schotel, Kerkel. Dordrecht, II 117-160.
Verg. ook het register op d'Outrein achter deel I van dit werk en mijn artikel over
hem in Molhuysens Nieuw Biografisch Woordenboek 1I, s.v.
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brief" en d'Outrein daarop weêr een "Kortbondig antwoord".
Maar niet iel genoeg nog laaide de brand. De J oncorirt kwam
met een vervolg op zijn eerste geschrift, ter opheldering en verduidelijking 1), waartegen toen een derde wederpartijder in het
krijt trad, de Groningsche hoogleeraar Johannes Braun, de opvolger
van Jacobus Alting (dien wij vroeger ontmoetten), in de theologie
coccejaan, in de philosofie cartesiaansch, een geleerd en gematigd
man. In eene "Noodig-e waarschuwing" stelde hij De Joncourt als
stokebrand aan de kaak 2).
MiddelerWijl Md een nièuwe strijder, Jacobus Fruitier, predikant
te Rotterdam, tot den aanhang der coccejanen behoorende, nochtans
in datzelfde jaar 1707 een "Dankadres aan de heeren van Til en
d'Outrein voor hunne schriften" in 't licht gegeven, waarin hij
lofwaardige pogingen deed om eene vereeniging van voetianen
en coccejanen tot stand te brengen. Een vredelievend, maar ras
verloochend streven. Want toen d'Outrein "Aenmerkin gen " op
zijn "Dankadres" van de pers deed komen en hij, daarop geantwoord hebbende met "Bescherming van het dank~dres" slechts
een smadelijk stilzwijgen oogstte, liep hem de gal over en verkeerde hij in den vurigsten strijder voor de voetianen. Hij "brandde
op de vijanden los met eene onverschrokkenheid, waarvan geen
voorbeeld was" . In 17 13 verscheen bij J. van Doesburgh te
Rotterdam 's mans "Sions worstelingen of historische samenspraken
over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus'
kerke met openbare en verborgen'vijanden", opgedragen aan zijn
waarde en veelgeliefde huisvrouw Agneta Sassenraat" 8). Het werk
1) Nouveaux entretiens sur les différentes métkodes d' expli'luer l' écriture, 1707.
Ik ken van dit boekje eene Hollandsche vertaling, Nieuwe samensprekz'ngen enz. te
Hoorn bij Breebaart, 1707, kl. 8°.
') J. Braun, Avertissement nécessaire aux églises, Amst. 1708. Braun, geboren
1628 te Kaiserlautern, leerling van l'Empereur te Leiden, predikant te Delft, te
Nijmegen, waar hij de Fransche gruwelen van 1672 mede doorleefde en beschreef,
kwam in 1681 als hoogleeraar naar Groningen, waar hij 9 Dec. 1708 overleed; Jonckbloet, Gedenkboek, Bijl. blz. 47 vlg. Over een ten jare 1709 te Franeker verschenen
anti-coccejaansch geschrift, OuderUngprotest en raad tegen der coccefanen leer en
leven door Didericus van Batenburg j. u. d. (Brinck te Utrecht?) zie Ypey en Dermout.
a. w. III, 186 vlgg. en Aantt. blz. 79.
8) Over dit opschrift schreef ik in Tkeol. TfjdJckr. XUV, 324 vlg.
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is verdeeld in drie dialogen tusschen Nathanaêl den waren Israêliet,
Waerheydt en Godtvrucht, waarvan de eerste handelt over de
worstelingen van de kerk van Christus sinds de prediking des
Evangelies tot het begin der remonstrantsche twisten, een soort
van vaderlandsche kerkgeschiedenis met stichtelijk doel 1). De
tweede verhaalt van de wederwaardigheden der kerk (t. w. de
hervormde) ten tijde dier remonstranten en eindigt met het jaar
1623 en den aanslag op Maurits, uitvoerig, maar grenzenloos
partijdig ll). Hier komen die bladzijden over Oldenbamevelt voor,
welke zoo begrijpelijke verontwaardiging wekten, waarbij Fruitier
zich zelfs niet had geschaamd Baudartius' schandelijke woorden
over te nemen, dat van den advocaat ook de beide voorste
vingers der rechterhand waren afgehouwen, "dat sommigen als
een teeken van Godts rechtvaardigheydt aanzagen, aanwijzende
en straffende dus zijn meyneedigheydt" 8). Terecht heet het van
die lasterlijke aantijging:
0, Ho11ants beste bestevaer
Was 't niet genoeg, dat gij voorheen ...
Uw ouden, afgeleefden strot,
Op 't prinselijke hofschavot,
Ten prooi most aan de muitzucht geven
En met 's lants vrijheydt deerlijk streven;
Of most gij weer na honderd jaar,
Van eenen Sions worstelaar
En and're bitse lastertongen
N ogh worden in ~ graf besprongen •.• " ')

De derde samenspraak brengt den lezer dan bij de hoofdzaak,
de "tegenwoordighe toestandt in Godts kerke in Nederlandt" 11).
Een vrij volledige "bladtwijzer" besluit het boek, waaruit het
tijdsrumoer ons nog duidelijk in de ooren klinkt. Allerlei goddeloosheden, klaagt de schrijver, breken dÇ>or i het heet zelfs, dat de
1) Jac. Fruitier, Sions wortelingen, blz. 1-175. Ik gebruikte den 2 den druk van
1715 ook bij v. Doesborgh.
') Jac. Fruitier, Sions worstelingen, blz. 176-581.
") Jac. Fruitier, Sions worstelingen, blz. 569. Verg. Baudartius, Memoriën, XI, 61;
Trigland, Kerk. Gesck., blz. 1160.
') Uit een bundel Parnasloof ge'IJlogten voor Ds. Jac. Fruitier, z. pl. en j. blz. 15.
6) Jac. Fruitier, Sions worstelingen, blz. 582-867.
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consciêntie of het heilig orakel der rede uitspraak mag doen tot
zelfs over de goddelijkheid der Schrift, zooals die infame Röell
durfde leeren 1). Ach, deze wijzen snateren zelfs, dat de aarde
draait en de zon stilstaat, aldus de Schrift ondergravend. "En
ontvalt mij de H. Schrifture, moet ick tot het heydendom wederkeeren" 2). Zelfs de Drieênheid wordt aangevallen, maar als Jezus
niet is de ware God, wat is het geheele evangelie meer dan een
versierde fabel 8). Er is geen eind aan de ketterijen der verdorven
filosofen, de volgelingen van Coccejus en Cartesius! Denkt aan
Bekker, die den duivel, aan Deurhof, van Hattem en diergelijke
monsters, die de zonde loochenen! ') In het tweede deel dezer
derde samenspraak licht Godtvrucht Nathanaêl in over het geloof,
zonder hetwelk de mensch ontbloot blijft van de medicinale
genade in Christus 11), uitbarstend in de klacht, dat door deze
nieuwe Christenen ook de zeden zoo deerlijk achteruit gaan! 8}
Wat dan Fruitier gelegenheid geeft een zedenschildering op te
hangen, waarin waar en overdreven gemengd zijn, maar veel rake
dingen gezegd worden '). De eenige grond der hoop is nog de
Hollandsche weldadigheid, overigens toont God wel uit den
gevoerden oorlog (toen ons boek verscheen, was de vrede van
Utrecht zes maanden geleden gesloten), dat hij zware oordeelen
voor ons gereed houdt. Want de gesloten vrede bevredigt niet 8).
') Jac. Fruitier, SÛJnS worstelingen, blz. 589. Over RöeJl ons Deel I, 263. Fr.
schreef 1713, nog vijf jaar vóór R.'s dood; in 1720 schreef Driessen tegen R.'s
ontkenning van de eeuwige generatie op verzoek van de Synode van Stad en Lande en
wel te liever "omdat hij door dezen weg de beste gelegenheid had om zich te zuiveren
van den lak, hem aangeWIeven, alsof hij zelf een Röellist ware, Ypey en Dermout,
a.w. II, aantt. blz. 359. Overigens zegt Hylkema, Riformateurs, Il, 312, terecht,
dat toen mét de menschen ook de gedachten per trekschuit gingen en dat menschen,
een eeuw geleden tot stof vergaan in één adem met de nog levenden werden bestreden.
") Jac. Fruitier, Sions worstelingen, blz. 59 2 , 595.
") Aldaar, blz. 682, 686.
0) Aldaar, blz. 766 vlg. Over Bekker en'Deurhof zie ons Deel I. Over v. Hattem
beneden hoofdstuk Il.
') Aldaar, blz. 784-789.
") Aldaar, blz. 810.
') Bv. dat de Zondagsontheiliging maakt, dat de koks, inplaats van godsdienst te
plegen, half in hunne keukens smoren van wege de overdaad, aldaar, blz. 810.
") Aldaar, blz. 850.
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En let eens op de sterfte onder het vee 1) en op dezen wonderlijken
zomer met zoo weinig warmte en zoo veel regen! 2) Het boek is
goed bedoeld, maar het fanatisme vlamt er hoog in op en het
verbaast ons niet, dat de schrijver zich tot in den nacht hoorde
toeroepen: "Blaas alarm!" 8) En de voetianen z~lven waren van
-deze hulp niet gediend '). Zelfs kwam de schrijver onder kerkelijke
censuur, tot 1724, toen hij zijn leedwezen betuigde. De hulp, die
hij nog vond was van twijfel~chtig allooi. Zoo verscheen van
Theofilus Zelotes "Spieghel der hedendaegsche voorbeelden en
:schaduwen" , waarin hij het v66r Fruitier opnam, maar op zijn
beurt daardoor de pennen puntte van "Sanus Origenes", die zich
een voorstander noemde der "kocceaansche of bijbelsche waarheden" 5) en van Joh. Ens. Deze te Kwadijk geboren predikantszoon, thans hoogleeraar te Lingen, straks te Utrecht 6), gaf onder
den schuilnaam Daniël van der Heyden in 1715 een "Ouderlingen
protest en raad" uit tegen den "Spieghel" en tegen Fruitier, niet
te verwarren met het gelijkluidend in 1709 te Franeker verschenen en elders 7) vermelde geschrift. Ens liet in 17 19 nog volgen
'eene Latijnsche disputatie tegen Fruitiers inmiddels verschenen
"Apologia"; maar beide boeken, vinnig en grof in de hoogste
mate, doen zijn toch reeds bedorven naam maar te meer schade.
Echter scheen het onweêr, door zoo zware slagen, uitgewoed.
Fruitier zelf zeide in 1728, dat hij den coccejanen de hand wilde
reiken 8); de vrede na dezen tachtigjarigen oorlog was inderdaad nabij.
1) Verg. boven, blz. 2.
") J. Fruitier, Sions worstelingen, blz. 855.
8) J. WilheImius, Predzkatie op ket overlfjden van J. Fruitier, blz. 62.
') "Maar niemant prijst zijn boek" van de voetianen gezegd in het nog te noemen
..De geesten van Cocce';us en Cartesius, blz. 71.
i) De geesten van Cocce;'us en Carteszits in redekaveling met JOCOSl!1"Zits, Leiden,
Langerak, 1715. Een gedicht in kl. 8° reeds noot 4 genoemd. Op blz. 33 vlg.
wordt van het ouderlingsprotest gezegd: ,,'t is in de heI gesmeet op 't aanbeeld van
-den duivel."
') Sedert 1720 als buitengewoon, sedert 1723 als gewoon hoogleeraar. Hij was
zeker een geleerd man, maar door drank en ongeregeld leven vroegtijdig ondermIjnd,
Sepp, Jok. Stinstra, I, 11 9 vlg. Hij stierf 6 Januari 1732. Sepp noemt zijn schuilnaam
met Danil!l maar Johannes v. d. Heyden.
') Boven blz. 1 I, noot 2.
8) Ypey en Dermout, a. w. m. Aantt. blz. BI sub 243.
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§ 3. Hoe lieflijk zijn de boden, die den vrede verkondigen!
Zoo noemen wij i1an met welbehagen den naam van Johannes
Mauritius Mommers, predikant te Hemmen, geboren in 1654,
thans een meer dan tachtigjarig grijsaard, die "de kerk van zijnen
Heer nooit in rust gekend had" 1) - droevig getuigenis omtrent
het kwaad door theologische twisten gesticht. Hij had in 1729
getracht luthersehen en gereformeerden tot elkander te brengen
door te betoogen, dat Luther op het punt van den gebonden wil,
van de praedestinatie, van de twee naturen e. a. met de gereformeerden overéénstemde. Hij gaf zijn boek den titel van "Luther
gereformeert" maar hij zou zeker meer lutheranen getrokken
hebben als hij het had genoemd "Calvijn luthersch" 2). Doch dit
was misschien niet van hem te vergen en hij verdient hulde om
zijn eerlijk pogen de beide groote kerkgenootschappen tot elkaar
te brengen. Want zulke pogingen waren ten onzent schaarsch 3):
zelfs het huwelijk van een hervormde met eene luthersche scheen
velen zonde, want "behalve datse hierdoor ergernisse geven aan
"anderen, zoo stellense oock haarzelven in perijckel van afwijckinge
"van de ware gereformeerde religie of ten minste van onrustige
"huishoudinghe, volgens dat bekende spreekwoordt: selden sonder
"kruys, twee gelooven in één huys" 4). Wij zullen in den loop
onzer geschiedenis nog een en andermaal met deze denkbeelden
rekening moeten houden. Het boek nu van Mommers, dat tot
den grooten vrede zooveel bijdragen zou, verscheen in 1738,
terwijl hij 26 Augustus des vorigen jaars was overleden, als
"Eubulus of goede raadt om de verschillende broederen, de zoo"genaamde voetianen en coccejanen met malkanderen te bevre"digen en de noch durende geschillen tusschen deselve op een
') Aldaar, lIl, 195.
2) Vandaar J. L. Schlosser's Lutkerus lutkeranus Lutkero reformato Mommers
oppositus, 1737, 1739. Verg. Sepp, Jok. Stz"nstra, 1I, 181.
") Artieles de réunion entre les protestants de la confessz'on d' Augshourg et les
reformez, Rotterd. 1687 (anonym). Manné (luth. pred. te Haarlem), Naukeurzge ••.
aanmerkingen over ket werk der re.formatz"e, 17 19. Een brief van Episcopius aan
Paulus Stochius over samensmelting met de lutherschen bij Sepp, Godgel. Onderw.
1I, 188 vlg., verg. 459 vlg. Andries Pauw, Europa's lutherdom, Amsterd. 1744 is
streng confessioneel luthersch, maar niet bitter jegens andersdenkenden.
<) Jac. Hondius, Swart regzster van duysent sonden, 17242, blz. 176 vlg.
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"bequame wijze uit de scholen en kerke van Christus wech te
"neInen. Aan alle oprechte liefhebbers van waarheid en vrede
"ter onderzoekinge en beproevinge voorgestelt". ~QtPJll~r~, willende vrede stichten, is inderdaad irenisch; zelf voetiaan he~ft
hij Coccejus' werken ernstig bestudeerd; hij wijst op wat Coccejus
foutievelijk is aangewreven, ruimt allerlei misverstand daaromtrent
op, telt 76 stellingen uit Coccejus' schriften bijeen, die ook de
voetianen gemakkelijk konden aanvaarden en draagt aldus wezenlijk bij tot die eensgezindheid, die is als "de voormuur van het
hemelsch Jeruzalem". Het woord des grijsaards, als een stem uit
andere wereld, miste zijn doel niet: er werd geen wederwoord
gehoord, en na langen oorlog werd de vrede gesloten 1). Een
enkele maal duiken de oude namen nog op: "groene koksiaan,
"dorre koksiaan (die der wat lampiaansch onder lapt), levende
"voetiaan (die er soo wat eswijleriaansch onder gooit), doode
"voetianen, masteluinen, die half koksiaansch en half voetiaansch
"sijn, en koksiaanse draayers, die koksiaans bennen maar de
"lampiaansche preekwijze volgen" 9). Maar de tijdgenooten steken
lustig den draak met die onderscheidingen 8). In de streng orthodoxe zeedorpen hoort men er nog af en toe van gewagen '). Op
het einde der eeuw leeft het woord" voetiaansch" nog als "stemmig"
in den volksmond 5).
1) Verg. Sepp,Joh. Stt"nstra, TI, 184. In 1762 oordeelt nog een vreemdeling, dat "diese
Spaltung noch kein Ende hat." Bijär. Hist. Gen. Utr., XXXIII, 452. In 1768 zegt
een hervonnd predikant te Dantumawoude tegen den doopsgezinden vennaner van
Veenwouden, dat zij elkander zullen dulden, "so doen wi koksianen en voetsianen ook,
welke elkander eertijds verketterden en veroordeelden," Doopsgez. Bijdragen, XLIX 61.
In ditzelfde jaar 1768 bepaalde de magistraat van Arnhem, dat er voortaan altijd :>
coccejaansche en 2 voetiaansche predikanten moesten zijn, De Witte van Citters, Contracten v. Corresp. 1873, blz. 325.
') De Nederl. Spectator, X, 49-56 (1768). Over Lampe en Eswijler in ons tweede
hoofdstuk. Een masteluin is een brood half uit tarwe, half uit rogge gebakken.
s) Aldaar, X, 33-38.
') J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke Hist. v. Holland, III, 2, 859 (1773).
') Wolff en Deken, Willem Leevend, lIl, 288. CorneUa Wildschut, I, 46.

HOOFDSTUK XII.
PIËTISME EN MYSTIEK.

§ 1. Allereerst vraagt thans - wij merkten het vroeger op 1) Pontiaan van Hattem onze aandacht, die geen spinozist, maar
piêtist was. Vroegere schrijvers hebben hem zeer ongegrond van
spinozisme beschuldigd; 2) ernstig bronnenonderzoek, o. a. uit de
akten der voormalige classis Tholen en van de gemeente St.
Philipsland, heeft die onjuistheid aangetoond 3). Geboren te Bergen
op Zoom in 1641, student te Leiden, Saumur, Oxford, predikant
te St. Philipsland onder de classis Tholen, is van Hattem, van
nature waarheidlievend, door Cartesius, Röell, Bekker tot vrij
onderzoek gelokt. In 1680 gaan er geruchten loopen van zijne
ongewenschte denkbeelden, neêrgelegd in de "ressen over den
catechismus", toen nog niet uitgegeven 4), maar in handschrift
vertoond aan de commissie uit de classis, die hem 2 Juli 1680
kwam ondervragen. Uit de vragen hem voorgelegd 5) blijkt eenige
1) Deel I, 296.
') Theod. Hasaeus, De nupera Schorz'starum et Hattemz'starum z'n Belgio secta
relatio, 1729 (in Mus. h,'st. phil. theol. Brem., Il, 144-172). W. Spandaw, De
bedekte spinozz'st ontdekt in de persoon van Pontiaan van Hattem, Vtr. 1733".
Ook van der Linden, Spinoza, 1862, S. 144-147. J. van Leeuwen in Ned. Arch.
v. kerk. gesch., VIII, 59-169, naar v. Manen te herstellen.
8) W. C. v. Manen in de Gids van 1885, III en IV; Archief v. Ned. Kerkg.,
I, 273-348 (1885); Tfjdspiegel 1886. Verg. Meyboom in Theol. Tijdschr. 1906,
blz. 215: " .. , van Manen's massieve studie."
0) Kort en noodwendig vertoog van de onregtzinnige en schadelijke leeringen van
Pontiaan van Hattem, Rotterd., 1698, waar blz. 1-32 de »Lessen" voorkomen.
0) Uit de akten class. Tholen fol. 231 in Archief, I, 277.
2
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verdenking van spinozisme, doch de geestelijke rechters noemen
het woord nimmer en zijn onmachtig den aard der ketterij te
omschrijven. Toch schorsen zij den man en zenden de "Lessen"
ter keuring naar Leiden en Utrecht. De theologische faculteit
van 't Sticht, Van Mastricht, Leydecker en Witsius, heeft te
weinig woorden om de godslasteringen van het geschrift op te
tellen, maar de materie der ontdekte ketterij noemt ook zij niet,
Die van Leiden, Spannheim, Wittichius, Le Moyne en Hulsius,
dachten veel gunstiger, ja getuigen zelfs aan H. E. Mog. Heeren
van Zeeland, dat Pontiaan onergerlijk is in de leer, al gaat hij
wat te krachtig in tegen Pelagius (10 December 1681); Wittichius
persoonlijk had dit zelfde gevoelen een paar maanden vroeger geschreven aan den ambachtsheer van St. Philipsland, A. de Huybert,
heer van Cruiningen, die zeer geneigd was den inquisitiegeest der
kerkelijken te beteugelen; van Hattem zelf betuigt zijne hartelijke
instemming met de belijdenis, toch is het einde de afzetting. Zij
werd 29 Mei 1683 uitgesproken en toen "dien grooten en goeden
Godt hertgrondelijck gedankt, dat het Sijne Oppermajesteit behaegt
had desen soo sielverderfHijken ketter .. uit ons midden te weren" 1).
Aldus de Coetus d. i. de afgevaardigden uit de vier Zeeuwsche
klassen in presentie van twee gecommitteerden uit de Staten.
Maar dezen - kostelijke bijdrage voor onze kennis van den
naijver tusschen kerk en staat - achtten de sententie onwettig,
deden zewen recht en zetten 8 Juli 1683 van Hattem voor goed
af. In het vonnis 2) heet hij schuldig aan schrikkelijke ketterijen
t. w. dat hij leerde, dat de zonde van den mensch niet ligt in zijn
daad, maar in zijn staat; dat God den mensch niet straft om, maar
alleen door de zonde, alle stellingen getrokken uit de onuitgegeven
"Lessen" . Wie waarlijk over den man wil oordeelen moet zijne
eigen schriften lezen, door Roggeveen uitgegeven 8). Zij leeren
') Verantwoordingh van P. van Hattem, dienende tot een nader bericht van de
seer eerwaarde coetuale vergaderinge, tegenwoordig vergadert binnen MiddellJurgh
(27 Mei 1683). Na zijnen dood gedrukt, 1709.
2) Het gansche vonnis in Arckt"ef als boven, blz. 340-343.
") Den val van 's werelds Afgod ofte het geloove der keyligen, zegepralende over
de Leere van eygen geregtigheûJ, klaar vertoont in de nagelaten schriften van
Pontiaan van Hattem, I, 1718. Il en III 1719. IV 1727. Zie ook van H.'s "Religie
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hem, dat van Hattem geloofde in eene bijzondere openbaring
·door God hem geschonken, waardoor mj, als in een bad der
wedergeboorte, tot een nieuw schepsel geworden was, niet langer
geneigd tot alle kwaad, maar zich verheugende in de geboden
Gods. Hij mag zeggen: ik leef niet meer, doch Christus leeft in
mij; door geloof aanvaardt hij de heerlijke waarheid, dat wij door
'Christus gezocht en gevonden zijn. Bij dit alles stond hij niet
vijandig tegenover de leer van Gods raadsbesluit en dat hij de
genade Gods in Christus predikte, was zeker ook niet ongereformeerd, gelijk hij, zuiver paulinisch, ijvert voor een leven uit
geloof en niet uit de werken. Wie vindt hier "spotternij, ongo·disterij, spinozisme?" Wie vindt hier den "sociniaanschen en
godslasterlijken waanzin", waarover de Utrechtsche faculteit had
gedoleerd? Wie proeft hier niet de ongegrondheid der aantijgingen
van ds. Carolus Tuinman van Middelburg, Pontiaans vijand, op
wien toch Hasaeus is afgegaan? Neen, hier is dat mystiek getinte
piëtisme, dat naar praktische vroomheid uitgaat; een inn~;liJk,
doorleefd christendom daarom is het den voortreffelijken man te
doen, en alleen omdat hij (kind reeds van veel lateren tijd) leefde
in dagen van zoo felle, intellectualistische leervergoding, is hij
·als een pest der kerk afgezet 1). Ook de kleine konventikels, die hij
te Bergen op Zoom (hij was 27 Augustus 1683 in zijne vaderstad
komen te' wonen) om zich verzamelde en waar hij over deze
'innige vroomheid sprak 2), doen aanstonds denkÊm aan 'de colle~a
pi~~~~!i of. aan De Labadie's huisgemeente. Ook hier hebben de
kerkelijken hem nog niet met rust gelaten, maar de vervolging
verliep allengskens en Van Hattem kon voortgaan met zijn
oefeningen, waar Gods woord bepeinsd en de zaligmakende genade
ontleed werd, totdat de miskende en vervolgde, Herfstmaand 1706,
tot zijne rust inging. Zijne geschiedenis - tragisch genoeg, al
speelde zij in vergeten kring, ver van dat wereldtooneel, waarop
in datzelfde jaar 1706 Marlborough bij Ramillies en Eugenius bij
Turijn over Villeroi triomfeerde - leert ons eene kerkelijke
van een eenvoudig man" in het na te noemen artikel Nederl. Arch. v. kerk. gesch .
.1, 341-344 noot (1841), een model van een eenvoudigen catechismus.
') Een overzicht zijner denkbeelden geeft van Manen in de Gids 1885, IV, 84-115
0) Uitvoerig bij van Manen in de Gids 1885, lIl, 383-429.

20

PIËTISME EN MYSTIEK.

procedure kennen op haar ergst en, wie de stukken van het
onderzoek leest, ziet opnieuw de waarheid, dat leertucht oefenen
de met1schen noodwendig demoraliseert 1). Nog 26 Februari 1732
en 22 Mei 1733 gingen er van de Staten van Holland en de
Algemeene ~taten pla~katen uit tegen de hattemisten én spinozisten "J, maar natuurlijk verlieten zij zich op kerkelijk advies
zonder eigen oordeel: het onze kan er niet door worden gewijzigd.
De reeds genoemde mr. Jacob Roggeveen is een man van
beteekenis in onze koloniale geschiedems B). Hil ging in 1707
naar Batavia als Raad van Justitie, en Valentijn kende hem daar
nog in 17 12 4). 1n 17 15 kwam hij in 't vaderland terug en werd
daar welhaast beschuldigd va~ hattemisterij. Vier j~ren zwijgen
de Middelburgsche acta van hem - want in die stad had hij
zich nedergezet. Andere twisten hielden toen de broeders bezig
o. a. de zaak van mejuffrouw Anna Sabbinge, vrouw van Pieter
Wiltschut, burgemeester van Arnemuiden, die van kettersche gevoelens werd verdacht, misschien ook van hattemisme, want
Arnemuiden heet in 17 18 een schuilplaats en broeinest der heillooze libertijnen 5). Bovendien was Roggeveen niet altijd in
Middelburg, langen tijd woonde hij te Zierikzee bij Dina DaneJans. ("ds. Dina"), die vroeger bij Pontiaan van Hattem had
gediend en thans hattemistische d. i. piëtistische konventikelen
hield. Zij werd 2 Juni 1726 door den grooten ban van de kerk
afgesneden. Maar toen mr. Jacob in 1718 het eerste deel van
"Den val van 's werelds afg-od" had doen verschijnen 6), vroeg
classis Walcheren aanstonds het te verbieden en die van Middelburg, door den kerkeraad aangezocht, verboden hem 3 Juni 1719
het verblijf binnen de stad en "de crimineele jurisdictie van deselve".
Zijne gematigdheid en zachtzinnigheid, zijn afkeer van gewetensdwang maakten hem dit vonnis dubbelondragelijk, en dit mag
') Verg. Hoog in T. Tkeol. Tijdschr. V, 367 (op blz. 372 het beeld van de wolven).
") Kerkel. Plakkaatboek, II, 588 vlgg. 598 vlgg.
") J. Borsius in Nederl. Archief v. kerke!. gesch., I, 267-362 (1841).
') Valentijn, Oud en nieuw Oost.Indië, IV, I, 387.
6) Borsius in Archief als boven blz. 298. Een bundel stukken in handschrift
betreffende juffr. Anna Sabbinge van hattemisterij beschuldigd 1715-1717, komt voor
in Bib/iath. theol. et pkilos. van Burgersdijk en Niermans, Leiden 1900, blz. 246, nO. 6323.
e) Zie boven blz. 18, noot 3.
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in hem het oude begeeren weder gewekt hebben naar den ruimen
horizont der wijde wateren, l'laar breede deining en frissche koelte,
opdat hij uit de engten der vaderlandsche kerketwisten in het
vrije uitbreken mocht. Zoo zeilde hij uit "ter ontdekkin~ va~ ~et
Zuidland " , om te ondervinden, dat hij der kerkelijke inquisitie
slechts ontvlucht was, om het slachtoffer te worden van dommen
handelsnaijver 1). Teruggekeerd van zijne rampspoedige tocht, gaf
hij te Middelburg dl. IV van de opera van van Hattem in 't licht,
zonder dat men den ouden man verder bemoeilijkt schijnt te
hebben, behalve ds. Carolus Tuinman, die hem ook in zijn ongeluk
niet spaarde en in zijn "Rijmlust" vinnig doorhaalde. Van spinozisme is ook Roggeveen zóó ver verwijderd, dat hij in de voorrede
van deel TIr van "Den val" het verschil tusschen van Hattem en
Spinoza zoo groot noemt als van ja en neen en zelfs dankbaar
erkent "dat de goede God den Heer Van Hattem gebruykt heeft
"als een gezegend werktuig om (hem) van een spinozist tot een
"christen te maken." En als een christen vertoont hij zich aan
ons in woord en leven, vervolgd doch zonder wrevel sprekend
van zijne vijanden, slechts wenschend dat men zich geen gezag
aanmatige over de gewetens. Hij overleed in 1729, een van de
weinige aanzienlijken naar de wereld onder de piëtisten, bekwaam
rechtsgeleerde en zeevaarder, slachtoffer ook hij van een dogmatisme, dat de kleinste leerafwijking zwaarder liet wegen dan
vroomheid, deugd en kennis te gader.
Onder de vele "spinozisten" d. w. z. mystici, min of meer onder
invloed van van Hattem zij nog genoemd Jacob Bril, die het van
1) Dagwerkaal van die reis in Nieuwe werken v. h. Zeeuwsch Gen., I, 3" stuk,
1838 met een levenibericht door S. de Wind. De reis van mr. Jacoo Roggeveen ter
ontdekking van het Zuidland, uitg. F. E. baron Mulert in werken der LinschotenVereeniging IV, 1911. Roggeveen, voerend de "Arent", Corn. Bouman de "Tienhoven"
(diens scheepsjournaal is uitgeg. door baron Mulert in Archief Zeeuwsch Gen. 1911,
blz. 52-180, waarover het weekblad de Amsterdammer 30 Dec. 1911, blz. 7 vlg.),
Roelof Rosendaal de "Afrikaanse Galei" zeilden 1 Aug. 1721 van Texel en zij ontdekten
o. a. het Paascheiland en de Samoa.groep. Het is bekend, dat R., evenals vroeger
Schouten en Lemaire (verg. ons deel I, 114 noot I), door den gouverneur-generaal
Zwaardecroon schandelijk behandeld is, op het schutblad van het door mij gebruikte
exemplaar van de Tweejarige reJlse rondom de wereld ... 1728 (17582,17641,1774')
met verontwaardiging aangeteekend.
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Leidsch droogscheerder tot catechiseermeester bracht; Marinus
Adriaansz. Booms, mr. schoenmaker te Middelburg, die hattemistische konventikelen hield en, telkens voor den kerkeraad gedaagd, zoo gewichtig wordt, dat hij in 1700 een dispuut heeft
met ds. Spandaw van Oudelande 1). Hij is voorts bevriend geweest
met Gosewinus van Buitendijk, predikant te Schore en Vlake op
Zuid-Beveland, ook hattemist en in 1712 afgezet. terwijl insgelijks
ROllVeveen bij hem aan huis kwam. Anderen zijner vrienden
staan lager, Daniël ~'annius, Steven Kloet. Ook voor Booms was
het einde, dat hij wordt geproc1amee~d afgevallen te zijn van de
"ware christelijke, gereformeerde, godsdienst tot atheisterije en
libertinisterije" en daarom in den naam en de vreeze Gods wordt
afgesneden van de gemeente. Dit was 27 Mei 1714. Op het
schavot vóór 't stadhuis liet de vroedschap hattemistische boekjes.
verbranden: een gereformeerd anto-da-fe, waarbij het gelukkig geen.
menschen geldt. Booms overal vervolgd als "werktuig des satans" •
mèt van Buitendijk een poos in Breda en Roosendaal, verjaagd ook
van daar, kon eindelijk in Mei 1728 tot zijn rust ingaan. Carolus.
Tuinman heeft in zijn "Woordenlijst van de nieuw verzonnen
boeventaal" beweerd, dat Booms en de zijnen de orthodox dogmatische terminologie gebruikten voor hunne afwijkende denkbeelden (God de Vader = het grondwezen, God de Zoon = dat
grondwezen geopenbaard in denking en uitgebreidheid, God de
H. Geest = het recht begrijp daarvan). Het is mogelijk, gelijk
het nog gebeurt, maar Tuinman is een fel partijdige zegsman.
Wijbrands denkt zich Booms onder invloed van Geulincx en
Cartesius. Van der Linde, het gansche hattemisme als spinozisme
opvattend, ziet de laatste nawerking er van 'in de Leidsche school
van J. H. Scholten, Spinoza redivivus! 2) Wil voor ons zien dit
Zeeuwsch piëtisme als een merkwaardige en aantrekkelijke openbaring van den overal zich baanbrekenden weêrzin tegen het
heerschena aogmatisme. Het wacht nog eene grondige monografie.
§ 2. In het jaar 1720 was te Utrecht hoogleeraar geworden
Friedrich Adolf Lampe vnder algemeene, zich tot in Hebreeuwsche
I) Aem. W. Wijbrands in Archief v. Ned. Kerkgesck. I, 51-128 (1885). Voor
Spandaw boven blz. 17, noot 2.
I) Van der Linde, a. W., S. 170.

FRED. AD. LAMPE.

Zwartekunstprent van H. Pothoven naar een schilderij van Ph. van Dijk.
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liederen uitende, blijdschap 1). Hij was den 19den Februari 1683
te Detmold geboren, had te Franeker en te Utrecht gestudeerd
onder Vitringa en Röell en gaf nu in die laatste stad onderwijs,
o. a. sinds 1726 ook in de kerkelijke geschiedenissen 2). In deze
qualiteit schreef hij een leerboek, beginnende bij "de kerk v66r
den zondvloed" en eindigend bij zijn eigen leeftijd, een werk van
opmerkelijke billijkheid en onpartijdigheid tegenover roomsche
en protestantsche dissenters, zelfde eigenschap, die wij later bij
den Franeker kerkhistoricus Herman Venema zullen aantreffen 3).
Lampe, jagend naar de wedergeboorte, theoloog met het hart
meer nog dan met het hoofd, om de 14 dagen in zijne moedertaal voor de gemeente optredend, "opdat zij met hun niets en
hun ledig zouden leeren tot het Alles hun toevlucht te nemen,"
Lampe is de voorganger geworden van die gemoedelijke, streng
ascetische piëtisten, die door hun eigenaardige tale Kanaäns meer
afstooten dan om hunne denkbeelden gewenscht mag heeten.
Door de verkettering, waaraan hij heeft blootgestaan, gegriefd
(de hoeveelste in onze geschiedenis ?), verliet hij Utrecht voor
Bremen, waar hij 8 December 1729 is gestorven.
Lampe piëtist. Tot dogmatische polemiek is hij tegen zijn
zin gedwongen geworden. Hij had ergens gezegd, dat de algemeen aangenomen leer van de generatie des Zoons geen steun
vond in de Schrift '). Dit riekte naar de ketterije Röells, van
wien Lampe immers een leerling was geweest, en kon voeren
tot een verfijnd socinianisme of tot nog bedenkelijker tritheïsme en aanstonds klonk weer het alarm geschal. En het was wederom
Fruitier die, zelf op dit oogenblik in twist met de Z.-Holl. synode,
zijne pen scherpte ten betooge, dat de generatie des Zoons van
den Vader is eeuwig, natuurlijk en onbegrijpelijk, en dat de
H. Geest insgelijks van eeuwigheid het goddelijk wezen door

1) Sepp, jok. Stins tra, I, 120.
de memoria sanctorum per studium ecclesias#cum pie et
prudenter excolenda, Utr. 1726.
8) Lampe, Synopsis kistoriae sacrae et ecclesiasticae, Utr. 1721.
0) Lampe, Commentarz'us analytico exegetü;us Evang. sec. Joannem, 1723 op
Joh. 5 2G Joh. IS '., Er is eene Holl. vertaling van Dirk Smout, 1723-173°.

2) Oratio z'nauguralis
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den Vader en den Zoon door aanademing was medegedeeld 1).
Lampe, aldus uitgedaagd, antwoordde ook verre van zachtmoedig 11),
van weerszijden aan scheldwoorden geen gebrek, waarbij Fruitier
"niet zelden gemelijk wordt en in een onvriendelijken luim komt"B).
Wij gelooven het gaarne.
Lampe's piëtisme is echter de hoofdzaak. Daar is zijn bekend
"Heyligh bruydt cieraat 4). De tafel van den beknopten samenhang
is een voorbeeld van die analytische onderverdeelingen, ons uit
dezen tijd zoo welbekend. De geest des schrijvers openbaart zich
reeds aanstonds in de woorden: "de noodzakelijkheid des avondmaals laat sig seer ligt aan het verstandt betoogen: ach dat het
mede soo ligtelijk zich in 't herte liet indrukken!" 5) De coccejaansche
typologie vertoont zich in eene redeneering als deze dat de "elendige
gesteltheid der protestantsche kerke door den geest der voorzegginge Jes. 59" reeds voorzien is. Want dáár staat vers 10:
"wij zijn in de vettigheden gelijk de dooden", de vettigheden
zijn de verbondszegelen en hoe beklagelijk is het daarbij niet
alleen zoo mager te blijven, maar ook zelfs gelijk de dooden te
zijn 6). Lampe gaat na, wat er noodig is om tot het avondmaal
te mogen naderen. Zeker heeft hij daarbij fijne gedachten als
deze, dat eene begenadigde ziel ook voor verborgen zonden zich
niet mag verschoonen '), of dat wij wandelen "op den smallen
oever der eewigheyt" 8). Het aanzitten aan de avondmaalstafel is
') Jac. Fruitier, De oude, goddelijke leere van de ware gereformeerde kerke
aangaande God . • , Rolt. 1728.
2) F. A. Lampe, Redenen, waarom op een naamroovend schrift van een onverstandigen, Rotterdamschen ijveraar niet geantwoordt word, Utr., 1728.
3) Ypey en Dermout, a. w. lIl, 204.
'l F. A. Lampe, Het heylige bruydt-cieraad der bruyltiftsgasten des Lams aan
sijne verbondstafel in een verhandeling van het rechte gebruik des H. Avondmaals,
benevens enige hiertoe behoorende uz"tgelezene predikatzë'n. Vertaald uit het Duitsch
door Le Long. Ik gebruikte den 3den druk, Amsterd. 1723 in 12°.
G) Lampe, Bruydt-cieraat, blz. 2.
8) Aldaar blz. 16 vlg. De verklaring gaat niet op in de St. Vert. (n wij zijn in
woeste plaatsen gelijk de dooden"). Wel in de L. Vert. ("in gezonden staat aan
dooden gelijk") of bij L. Segond (nau milieu de l'abondance. ",
f) Aldaar, blz. 27.
S) Aldaar, blz. 29.
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alsof "onze ziel zich in de bruiloftszaal des Lams begeeft" 1). De
voorbereiding moet althans den ganschen vorigen dag duren,
want de Heer let nooit sterker op zijn volk dan bij dit geestelijk
echtverbond. Zijne oogen zijn als der duiven bij de waterstroomen S)
en met die duivenoogen ziet de trouwelijk beminnende Jezus tot
op den grond des harten 11). Bij de beproeving van den staat der
genade en zijne kenteekenen eische men niet te veel en niet te
weinig I). Men moet den Heer een ledig harte brengen, juist als
de weduwe van Sarfath ledige vaten aan Elisa : Jezus wil ledige
zielen hebben, om de gansche ruimte derzelve alleen met zijne
algenoegzaamheid te vervullen ~). Den geloovige, die het verbond
gaat vernieuwen, legt Lampe een gebed op de lippen van ... twaalf
bladzijden 6). Voor het gebruik-zelf des avondmaals geeft hij voorts
eene gansche reeks voorschriften b. v. dat wij dan al het aardsche
moeten achterlaten en vergeten: toen Abraham Izaäc offeren ging
liet hij den slaaf met den ezel achter 7). Overigens leert Lampe de
~q.delijke vereeniging der ziel met Christus in 't ~voncimáál 8),
eene unio mystica, die zeker niet gereformeerd is. Het gansche
boekje een opmerkelijk voorbeeld van die bevindelijke zelfontleding, die onnatuurlijke zelfverzaking, die typisch zijn voor dit
mystiek piêtisme. De predikatiên gaan over" de geestelijke bouwing
der koetse van den hemelschen Salomo" (Hoog!. 3 9); over "de
hoogste kostelijkheit der liefdekoetsen van Christus" (Hoog!. 3 10).
Hier viert de coccejaansche typologie hoogtij, hier die zwoele
mystiek, die bij voorkeur de zinnelijkste schilderingen kiest voor
hoog-geestelijk genieten. Lampe is zeker te goeder trouw. Toch
laten wij ons met een stillen glimlach door hem uitleggen, dat
"het binnenste was bespreyt met de liefde van de dochteren
Jeruzalem's" beteekent "de reine liefde van Christus voor zijn
Aldaar, blz. 33.
Hoogl. 5 12 van den bruidegom gezegd.
Bruydt·cieraat, blz. 43 .
Aldaar, blz. 5%.
Aldaar, blz. 93.
8) Aldaar, blz. 105-117. Nog een blz. 197-%00. Eene "suchtinge der ziel die
tot de tafel nadert," blz. %03 vlg.
') Aldaar, blz. 173.
8) Aldaar, blz. 178.
')
')
')
•)
")
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kerk" 1). De liefde in 't Hooglied is zeker niet onrein, Z1J IS
gezond en natuurlijk, maar toch ietwat anders dan Lampe in zijne
bloedarme ascese dacht.
Zijn lijvigst werk, ook thans nog gelezen, is eene uitwerking
van Coccejus' foederaaltheologie 2), van Coccejus, dien Lampe
vereerde als "den grooten Apollos, die ons den sleutel van de
verborgenheden in de schatkist des woords Gods te vinden vdlkomen
in de hand gegeven heeft" 3) Tijdgenoot en naneef hebben het
boek zeer geprezen '); wij voor ons kunnen het niet meer genieten.
Uitroepingen als "Ach zondaar, zijn die schatten nog al te gering
voor u? Stinkt uw zonden-pik, uw eigen drek nog niet tegen u
aan?" zijn al te onsmakelijk en opwekkingen als "Bedient u van
uw recht. Eischt hetgeen God beloofd heeft. Beroept u op zijn
woord!" hebben, hoe goed bedoeld, groot zedelijk kwaad gesticht.
Dit "pleiten op den borg" werd bovendien op grover lippen tot
profanatie: "Hoe sta je zoo beteuterd, jonge ziel? Jou Borg heit
voor jou voldaan, eisch de genade, jij moet die hebben, alles is
voor jou betaald" 6).
Ook liederen hebben wij van Lampe over 6). Na al het gezegde
kan men zich den geest ervan gemakkelijk denken. Het "de natuur
in haat hebben" der oude Windesheimers, de verloochening van
het ik, dat wij zoo aanstonds ook bij Schortinghuis gaan vinden,
de bloedtheologie der hernhutters, dat alles treedt ons ook tegen
in Lampe's mystiek piêtisme:
"Die afgod Eigenliefde
Dat Ik, dat zielsfenijn
Dat u aan 't kruis doorgriefde,
Moet weer gekruisigt zijn.

1) Aldaar, blz. 322 vlg. De grondtekst van vs. IQ geeft trouwens een gansch
anderen zin.
') F. A. Lampe, De verborgenkeyt van ket genaade verbondt ter eere van den
grooten verbondsgodt en tot sticktinge van alle keylbegeerige zielen geopent. Vert.
door Lelong. Amst. 1718. Latere druk 1743; 4 dln. in ó bnd. 12°
a) Reitsma, Gesckiedenis 9, blz. 321.
0) G. Vos, Gesck. der Vad. Kerk, Il, 89.
") Wolff en Deken, Sara Burgerkart, Il, 576.
0) F. A. Lampe, Geestelijke gezangen waarbij gevoegt zijn eenige verbondsliederen
en dankPsalmen. Vertaald. Utr. 1724. Op blz. 129 beginnen met doorloopende
paginatuur de vcrbondsliederen van Joachim Neander.
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Geef dat ik 't lijf der zonde
Dat u ter dood toe wondde
Afsterve dagelijks.» 1)

Of elders:
"In Jezus' armen, hert en open wonden,
Heb ik een bron van mivre lust gevonden,
Hier proeve ik hemeldrank en englenspijs.
Hier ben ik in der liefde zee verzonken,
Hier werden alle zielsbegeerten dronken,
Hier is mijn Kanaän, mijn paradijs.» I)

Ons bestek verbiedt ons verdere aanhalingen. Onder veel gerijmel ontbreekt het zoetvloeiende niet geheel. Lampe doet vaak
aan Lodenstein denken, tot Luyken of Camphuysen verheft hij
zich nooit. Toch hebben zijne liederen vele verwante zielen gevoed
en de gansche periode door piêtistische vroomheid bevorderd. Nog
op het eind der eeuw was de herinnering aan Lampe niet uitgestorven: eene deftige, zwaarmoedige dame heet "eene strikte.
zuivere, lampiaansche matrone" 8).
§ 3. Overal vinden wij aldus naast verstandelijk dogmatisme
en beredeneerde theologie godsdienstig gemoedsleven, waarbij
wel het dogma onaangetast wordt gelaten, maar toch de bevinding hoofdzaak is. Natuurlijk ontbreken de uitwassen niet: hel
door geen rede in den band gehouden gevoelsleven ontaardt in
geestdrijverij, die soms tot waanzin voert, in dweperij tot over
de grens van uitspatting. Ook is de eigenaardige zelfzucht der
eigen-ziel-ontleding wezenlijk anti-sociaal. Hier is Bernhard Smijtegeld, van 1695 tot 1735 predikant te Middelburg, die in den loop
zijner bediening 145 preeken heeft gehouden over het gekrookte
riet, door trouwe toehoorderessen als Maria Booter uit zijn mond
opgeteekend '). Hier is Johannes Eswijler, binnenvader in een
Hoornsch weeshuis, oefenaar en zelfs schrijver b.v. van "Zielseenzame meditatiên over de voornaamste waarheden des evan1) Aldaar, blz. 24,
') Aldaar, blz. SS vlg.
") W olff en Deken, Willem Leevend, VI, 66.
') Zeventien deelen in 4°. Hartog, Gesch. d. Predikkuntie, 186S, blz. 101, noot.
Glasius, Biogr. WoortlenlJ., ID, 376-379. P. de Vriese, Historisch verhaal van ket
leven en sterven van B. Smitegelt, Middelb. 1739. 4°, kwam mij niet onder oogen.
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geliums" 1), in een duisteren en vervelenden stijl, doch naar het
hart veler "sukkelende zielen", zooals in des binnenvaders terminologie de in "wettische werkzaamheid" verstrikte zondaren genoemd worden. Zij werden vooral bekoord door de leer van het
zedelijk onverm~gen: de mensch is lijdelijk, dood, onmachtig en
moet vooral niet meen en, dat hij door eigen gerechtigheid uit
zijne ellende verlost kan worden. Hij moet wachten op de genade.
Dit gevaarlijk quiëtisme, door ontwikkelden bestreden 11), was
(gelijk nog) velen ongeletterden dierbaar, die zich o.a. in ZuidHolland, naar de vaderlandsche wijze van sektevorming, Eswijlers
noemden en overeenkomst moeten gehad hebben met de Rotterdamsche Knabbelhouwers 3), naar wie ik niet den moed heb gehad
nasporingen te doen. Er zijn meer beteekenende vertegenwoordigers dezer geestesrichting.
Te Zeerijp in Groningen was van 1714 tot 1737 predikant
Johan Verschuir, de bij velen geliefde schrijver van "Waerheydt
"in het Binnenste of bevindelijke godtgeleertheit, hoe de waer"heden Christi in sijn koningrijk van desselfs onderdanen beschou" welijk en bevindelijk moeten gekent worden tot saligheit" 4).
Verschuir was een autodidact, behalve dat hij te Groningen de
lessen heeft gevolgd van Joh. Bemoulli, die in 1705 voor de
hoogeschool verloren zou gaan en die hem zoo goed mathesis
heeft geleerd, dat hij, schoolmeester geworden te Loppersum,
voor een Parijschen katheder moet zijn aangezocht 6). Hij bedankte,
en in 17 14, nadat hij zich zelven geleerd had, vinden wij hem,
1) Van 1685. Mijn exemplaar is van eene nieuwe uitgave, doorzekerenJ, Boutkamp
bezorgd in 1734 als Nuttz"ge samenspraak enz. Hij zegt in de voorrede, dat, zoolang
als Nederland gestaan heeft, er niet zulk een trek in dit soort boekjes geweest is.
I) J. v. d. Honert, Thzn" De kerk in Nederland beschouwd en tot bekeen'ng
vermaand, I 1746.
"j Ypey en Dermout, a.w. m, 322-326. Ypey, Kerk. gesch, tier 18tk eeuw,
VII, 257 vlg. X, 427 vlg.
') Te Groningen 1736. De tweede druk, door mij gebruikt, is van 1738, "vermeerdert met een heilige oefening of alleensprake der ziele. .. Vóór mij ligt nog een
vierde druk van 1761.
I) J. A. Lotze, Praefatio guam etlitis f. H. Verschuir'ldr.cl. opusculispraemisit,
1810. Over dezen prof. J. H. Verschuir, kleinzoon van onzen V. spreken wij beneden
in hoofdst. V, waar ik ook de genealogie der familie geef.
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tot het predikambt toegelaten, te Zeerijp. Het genoemde boek,
in hartelijke woorden opgedragen aan zijne derde vrouw Helena
Sijgers 1), bevat 14 samenspraken tusschen Sterk Christen, "welke
"bekeert en in de waarheden Christi, so als deselve in Beschou"winge en insonderheit door Bevindinge gekent moeten worden,
"geoeffent is"; Bekommert Christen, "ook bekeert maar welke
"met veel ongeloof en twijffelmoedigheit te worstelen heeft;"
Letterwijse, "die onbekeert is, dog onderwesen en geoeffent in
"de waarheden sonder deselve bij bevindinge en in haar kragt
"te kennen"; eindelijk Onkundige, "mede onbekeert en onkundig
"dog welke hem nog leersaam aanstelt om onderwesen te worden
"en in 't natuurlijke tamelijk verstandig is." De omschrijving
dezer vier personen, die aan de figuren der oude kamerspelen
doen denken, is reeds zeer teekenend. Bekommerd christen is
eenzaam, want de wereld ligt in den booze en kwade samensprekingen bederven de goede zeden. Onkundige vindt, dat een
mensch niet altijd zoo in den dut moet zijn of suffen, vooral niet
altijd met doods- of hellegedachten omgaan. Want God is barmhartig en, schoon wij niet weten wat Hij met ons doen zal als
wij sterven, het is best dat aan Hem over te laten en onze dagen
met vermaak door te brengen. Ontwaak uit uw sufferije, roept
hij uit, ga weer om met die goede vrienden, daar gij toen een
lust van waart, maar nu, in uw bekommerden staat, een last van
zijt. Letterwijze erkent, dat godsdienstige onkunde een groot
kwaad is en dat wij droefheid moeten gevoelen over onze zonden.
Maar wij mogen anderen niet oordeelen, wij moeten van den
naaste het beste hopen en het overige den Heer bevelen. Sterk
christen is de man naar het hart van Verschuir, wedergeboren,
diep ingeleid in bevinding. verre van de wereld. Hij weet, dat
goddelijke waarheden moeten bevonden worden, naar het motto
des gansehen boeks : het koningrijk Gods is niet gelegen in
woorden maar in kracht (I Cor. 4 20 ). De hoofdzaak in deze waarheden, die met "eene heilige wegsmeltinge te erkennen" zijn 2),

') Over zijn huwelijksleven zeide ik iets in Tkeolog. Tijdsckr. XLIV, 322 vlg.
") Verschuir, Waarkeit in ket Binnenstel, blz. 106.
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bestaat in de ellende, in de eigen onmacht, in de verlossing
doordat de Zoon Gods borge geworden is en onze zonden op
hem geworpen zijn. Voor het bewijs dezer dingen worden Oud
-en Nieuw Verbond gelijkelijk gebruikt - alle woorden van profeten
-en psalmisten doelen op Jezus. De middelen ter heiligmaking
zijn 1): kerkbezoek, bijbellezen, gebed, vasten, psalmzingen, denken
aan God en denken aan nietigheid en dood. Dit is de eerste trap.
Er volgen zeven andere middelen: gezet zelfonderzoek, eene
dagelijksche vernieuwinge des verbonds met den Heere, eene
werkzame beschouwing van den Heere Jezus in zijn bitter lijden,
eene overgeving des harten aan de werking des H. Geestes, het
zoeken van eene bedaarde eenzaamheid, het ommegaan in de
gezelschappen der vromen, het gewillig zijn om bestraffing te
verdragen. En bij dit alles wel met de wereld omgaan, maar
niet kromgaan 2). Dit dan is die bevindelijke vroomheid, die vele
het hoogst scheen, dat piêtisme. dat uitloopt op egoïstische zelfbespiegeling, van waardij als tegenwerking op dor dogmatisme,
maar voor gezond geestelijk leven met dat al zeer gevaadijk.
Verschuir heeft nog in andere geschriften zijn volk opgebouwd,
in "Kort onderwijs der kleinwetenden" , in "De zegepralende waar"heit vergeselschapt met godvrugtigheid", "De bevindelijke god"geleertheit" en in de reeds genoemde alleenspraak der zielS).
In het voorbericht komt over het ontstaan van dat boekje eene
zinsnede voor, van de hand van Helena Sijgers, die typisch is
voor de zielsbewegingen van dezen piëtist in het Noorden: "De
"gelegentheyt dat sijn Eerwaarde tot dese selfs-spraak der ziele
"is gekomen, is geweest in een tijdt, dat Jehovah- Godt hem
"beliefde te brengen onder eene nare betrekkinge en felle vuyst."slagen des Satans, so dat somtijts sig niet wiste te bergen en
"voor en om de voeten van Jezus moeste kruypen, egter onder
"de bestrijdinge en aanvegtinge, nog somtijts een vriendelijk aan"sien van Jezus genoot door een kussinge sijns monts, voor een
"klein oogenblikje, sijnde een legerdronkje, so Jezus wel meer
I} Aldaar, blz. 294-3 00•
") Aldaar, blz. 303.
8} Boven blz. 28, noot 4.
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"gewoon is aan sijne kinderen te geven, als hij hun in bet strijt"perk oeffent" 1).
Ook door de poëzie heeft V erschuir willen stichten, door versjes,
om op te zeggen .,des morgens wakker wordende", "sig aankledende", "na de kerk gaande" en zoo voorts 2). De dichterlijke
waarde van het bundeltje is niet groot, maar het is belangrijk
voor onze kennis van dit soort piëtisme. Hoe deze mystiek de
zinnelijkheid nadert blijkt telkens:
»Het quijnend oog
Staart steets omhoog
En brengt haar lonkjes
Na Jezus voort:
Geen hinder stoort
Dees vierge vonkjes.
Het sugt en schreid,
Het bidt en vleid
En wil niet rusten,
Voor dat haar lust
Wordt soet geblust
In Jezus' lusten." 3)

Het piëtisme, dat wezenlijk zijn moet een gezuiverd, praktisch
christendom, dat de wereld (in slechten zin) doet ontvluchten, is
bij Wilhelm Schortinghuis - want van hem behoort thans gesproken - nog wel eene godsdienstige opwekking, maar gaat
toch al over in die ongezonde geestverrukking, voor het verkeerde
waarvan wij zeer wel oog hebben, al spreken wij niet van "ontladingen van vrome zielsverrukking" !l). Schortingbuis heeft zijn
biograaf gevonden, zoodat wij voor 's mans lot en leven naar
') Voorberigt vóór de Alleenspraak in Verschuirs Uiaarheit in het Bz'nnenstc" (met
doorloopende paginatuur) blz. 567.
2) Joh. Verschuir, Honigraatle van gesangen tot vcrquickinge van Zions truirige
in veeldcrlei zielsgestaltcn, Gron. 1726. Ik ken slechts dezen eersten druk met eene
merkwaardige "opdragt an de waare vrome ... "
3) J. Verschuir, Honigraatle van gcsangen, blz. 50. Verg. hiermede Campbuisen's
zoetvloeiend: "Wat is de meester wijs en goed I Die alles heeft gebouwd ... " Of
zijn forsch: " Wat winden dat er ruischen, wat regen dat er plast I Het hooge huis
van Sion staat onbeweegt en vast."
') Reitsma, a.w., blz. 325.
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elders kunnen verwijzen 1). Bakkerszoon van Winschoten, geboren
in 1700, student te Groningen van eene periode van groot en
achteruitgang, wordt onze Wilhelmus in 1723 predikant te Weener
in Oostfriesland, waar hij ook in 't huwelijk treedt met Aletta
Busz, eene domineesdochter uit Uitwierda. Aanvankelijk bang
voor den "seve der fijmelarijen" wordt hij door zijnen ambtgenoot H. Klugkist bekeerd tot den staat der "helwaardigheit" en
zoo "levendig ingeleyd in de heerlijkheyd, dierbaarheyd, algenoegsaamheyd en bereydwilligheyd van den heere Jezus, dat hij
sijn hart bewilligde aan den heere Jezus." "Hij heeft zijn leer"
zegt zijn biograaf in de Boekzaal, "versierd met een godzalig
leven en onder zijn dienst zijn een merkelijk aantal van geestelijke
kinderen Gods in Sion geboren" 11). De tale Kanaäns (Jes. 19 18),
die hij volkomen meester was, verkreeg in zijn mond die eigenaardige zalving, welke wij nog kennen. Den Isten Augustus 1734
komt Schortinghuis te Midwolda, waar hij, ijverig pastor, liefhebbend man en vader, 20 November I75 0 overlijdt 3).
Wij begeeren thans 's mans bevindelijk christendom te leeren
kennen en maken slechts met een enkel woord gewag van den
door hem gevoerden strijd voor de conventikels, de oefeningen,
de sluipvergaderingen, voortgekomen uit de oude profetieên, tegen
welke stichtelijke samenkomsten naast de godsdienstoefeningen
de streng kerkelijken zoo groot bezwaar hadden, maar die in
Groningen, vooral in 't Oldambt, warm werden voorgestaan door
Joh. Verschuir, dien wij al kennen, Sicco Tjaden e. a. ')
In 1740 verscheen van de hand van Schortinghuis "Het innige
') J. C. Kromsigt, Wz"lkelmus Sckortingkuis, 1904, Voorts Ypey en Dermout
a.w. 111, 326-333. Ypey, a.w. VII, 327-336. H. van Berkum, Sckortingkuis en
de vijf nieten, Utr. 1859 is geschreven in dien slap-novellistischen toon, waarvoor wij
niet meer kunnen gevoelen. Verg. Doven I, 278, noot 2.
") E. Meiners, de voorganger voor Sch. te Weener spreekt in zijn Oostvriescklandts
kerke!. gesck., 1739, 11, 538, over dezen tijd aldus: "Betreffende den inwendigen staat
in ons Oostvriesche Sion worden dagelijksch in vele gemeinten geestelijke kerkkinderen
geboren, die van het inwendig genadewerk niet alleen eigenaartig kunnen spreken,
maar ook in haar gedrag klare blijken geven, datze die zaken in haar binnenste
gewaar worden."
a) Zijn grafschrift door ds. J. H. Jansonius bij Kromsigt, a.w., blz. 308.
') Aldaar, blz. 112-140.
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Christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en
opwekkinge van begenadigde sielen, in desselfs allerinnigste en
wesentlicke deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in 't samenspraken tusschen een geoefende, begenadigde, kleingeloovige en
onbegenadigde." Het zijn 25 dialogen op de wijze van Verschuirs
"Waarheit in 't binnenste", dat vier jaar vroeger verschenen was,
doch niet symbolisch als dáár of in Bunyan's " Pefgrimsprogress "
welk boek Sch. overigens veelvuldig aanhaalt. De meeste belijders
der gereformeerde kerk kennen de gronden der leer niet" bevindelik" , heet het in den aanvang, of zij trachten hun welstand te
zoeken in uiterlijke plichtsbetrachting of een ingebeeld goed hart 1).
Ook de leer der vrije en zegen pralende genade wordt door hen
tot zorgeloosheid misbruikt. Maar de goddelijke waarheden worden
alleen bij goddelijk licht begrepen en dan gaat de christen zien,
dat er een dierbare bijbel is, waarin zulke overdierbare, goddelijke,
geestelijke en hemelsche zaken zijn 2). Dan wordt de ziel ingeleid
in Gods hoogheid en eigen nietigheid en smelt in den gloed der
liefde Christi. Dat de vromen dan dierbare, eigenaardige woorden
gebruiken, is natuurlijk, want iedere wetenschap heeft haar eigen
kunstwoorden, den ingewijden duidelijk 8). De derde samenspraak
handelt over den bevindelijken christen als regent, de vierde
over hem als leeraar, zulk een, die zijn verstand en hart niet
heeft gemeubileerd met winderige wetenschappen, maar met die
wijsheid die van boven is '). Eigenaardig ook, dat de getrouwe
leeraar "zelfs kleine kinderen» catechiseert 5), wat wij vroeger
bij Bekker zagen, dat volstrekt niet algemeen was. Begenadigde
doet voorts verslag omtrent zijn merkelijken overgang in den genadestaat. Als verhooring van zijn gebed zonk hij ter neder en
versmolt in een stroom van tranen en meende dat hij in de
aarde, ja zoo in den afgrond zou nederstorten, verdwijnen in zijne
helwaardige nietigheid en verdoemelijkheid met die nare uitroep:
ach wat zal ik doen. Hij verfoeide zichzelven met snokken en
') Schortinghuis, Het innig~ christendom", 1742, blz. 8 vlg,
') Aldaar, blz. 28.
S) Aldaar, blz. 35 vlg.
4) Aldaar, blz. 68.
6) Aldaar, blz. 319 vlg.
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tranen, met schudden en bewegen van zijn gansche lichaam,
roepende: 0 wee mij, ik verga. Maar in dienzelfden oogenblik
werd hij levendig met veel opgeklaardheid en ingeleid in het
gezicht van de schoonheid, volheid en dierbaarheid van den heere
Jezus. En dit teffens met zooveel verwijderinge, troost, ruimte,
innerlijke vergenoeginge en uitnemende blijdschap in zijn herte,
dat ... " enz. 1). Hier is de overgang tot de geestverrukking
openbaar: het schudden en beven is daarvoor typisch, ook de
verwijdering en de troost van den bekeerde. Zuiver extase is
ook als Sch. zegt, dat de geheiligde ziel wel eens wordt ingeleid
om den verheerlijkten Christus van nabij te beschouwen in al
zijne graveerselen, niet alleen van lijden, maar ook van zijne
uitnemende verhooging. En dan: "hoe soet sijn alle hare overdenkingen van dien dierbaren schoot en wondersoon des Allerhoogsten, den welken sij haarselven so menigmaal als van nabij
vertegenwoordigen, ja als opgevoert worden boven de wolken
en met een hemelglans omringd sijnde hem in 't heiligdom aanschouwen" 2). Voor de piëtistische voorstelling van des menschen
nietigheid zijn. die bladzijden merkwaardig, die ook in wijden
kring bekend zijn geworden, waar Begenadigde zegt: "ik was
immer bevangen met vreeze dat er eenige gedagte van iets te
sijn, iets te hebben of iets zelfs te kunnen in mijn herte soude
oprijsen ... ootmoet was mij een weergaloose cieraat. Nu leerde
ik die dierbare vijf nieten bij eygene bevindinge enigsinds kennen
en practizeren: ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet
en ik deug niet" 8). Hierbij haalt Sch. dat gedicht van Lodenstein
aan dat, gewijzigd, is opgenomen in de Evangelische gezangen:
n Wis den hemel is het al
Weerdig, en wij niet met al" I).

Eindelijk zijn voor dit piëtisme nog typisch de "ongestalten" ,
d. z. de diepe inzinkingen, waaraan de begenadigden bloot staan,
') Aldaar, blz. 319 vlg.
') Aldaar, blz. 330.
8) Aldaar, blz. 348 vlg. Over de vijf nieten bij Tauier Kromsigt a.w., blz. 167.
noot 3; bij Tasso Reitsma a.w., blz. 326.
') Ev. Gezang, 21 2• Verg. boven, I, 277.
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als het "duister en dodig" om hen wordt, als de liefde tot de
godzaligen koud is en de lust om de middelen waar te nemen
verdwijnt 1). Met Kromsigt zeggen wij, dat het boek getuigenis
aflegt van des schrijvers oprechte godsvrucht 2). Maar het is een
soort vroomheid, die tot al te teere zelfontleding leidt, groot gevaar
brengt voor geestelijke verwarring en die spoedig wordt tot zelfverheerlijking en eigengerechtigheid, waaraan vele "fijnen" inderdaad niet ontkomen zijn. Merkwaardig blijft het boek altijd, en
de talrijke uitgaven bewijzen wel, dat breede kringen er hunne
vroomheid door lieten voeden. Zoo is het nog heden: nog altijd
zijn er groepen van "vromen" onder ons, wier eigenaardig geestesleven zonder kennis van Schortinghuis' piëtisme niet wordt begrepen.
Wij moeten nog een woord zeggen over den man als dichter.
Van wezenlijk kunstvuur heeft zijn borst nimmer geblaakt: alleen
om de "ontdekking" der naamchristenen was het hem te doen.
Geen dichter. Natuurlijk zeggen wij dat niet om den inhoud:
Jan Luyken kiest zich ook geestelijke stoffen en is meteen een
dichter, Schortinghuis blijft ook bij de hem heiligste dingen laag
bij den grond. Wij hebben van hem "Geestelike gesangen tot
ontdekking, overtuiginge, bestieringe en opwekkinge", 17 2 6, 1734 11 ,
17408. Voorts "Bevindelike gesangen vertonende een uitverkoren
'Sondaar I in zijn natuirstaat, II an sig selfs ontdekt en III geheyligt" , 1729, 1733 2, 1737 3 , 1754 5 • Alle gedichten zijn voorzien
van zangwijzen, soms, als bij de souterliedekens, op wereldsche
melodieën b.v. "Phyllis kwam Phylander tegen" 8) of "Rosemond
die lag gedoken" 4). In tal van verzen stuiten wij op groven
wansmaak, gelijk in die over het gebruik "van den aangenamen
thee" 5), of op regels als: "en niet te vreed zijn eer ik smaak I uw
gunst en eeuwig binnen raak" 6), of nog erger:
') Deze ongestalten zijn te vergelijken met de ngeestelicke verlatingen" van Voetius,
'waarover Duker, Giso. Voetius, III, 56 vlg.
") Kromsigt, a.w., blz. 188.
") Schortinghuis, Geestel. Ges.," blz. 35.
') Aldaar, blz. 74. Naar de in den tekst genoemde jaartallen der uitgaven is
Kromsigt, a.w., blz. 40, noot 1 te verbeteren.
") Schortinghuis, Bevz"ndelike Gesangen, I blz. 1 Z 5 vlg. Verg. Geestel. Gesangen'
blz. 14 vlg.
") Schortinghuis, Geestel. Gesangen,' blz. 119.
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"Ik heb mij Heer met asch gevoet,
't Welk eenmaal als gesuikert roet
Mijn ziel zal bitter breken op
So gij mij geeft den laatsten schop." 1)

Ook in deze gezangen de zelfverachting: "wie ben ik dog,
een doemeling, een doden hond- 9). Ook hier de mystieke Jezusdienst, dien wij ook bij Verschuir opmerkten:
"Cust mij eenmaal, groote minnaar
Heylig met uw liefdemond .•. " ')

Hier ook dat gebruik van jij en jou, dat wij vroeger aantroffen
bij sommige doopersche vermaners '), dat typisch zou worden in
de oefeningen der "fijnen" en ook bij onzen piêtist gevonden
wordt: "Waarom souje mij verderven, liefste Jesu" 11). Hier, eindelijk, die zedelijke onmacht, waarbij van een krachtigen wil ten
goede geen sprake meer is en alle blijde energie, alle vroom
vertrouwen reddeloos zijn uitgebluscht:
"En och, kond' ik nog maar kruipen,
'k Sou misschien ter hemel sluipen,
Maar ik leg als dood in 't sant
En verroer nog voet noch hant ••. " ')

Aldus vertoont Schortinghuis ons dat piëtisme, dat voor de
buitenwereld blind, onverschillig voor al wat overigens in het
leven geschiedt, louter zichzelf zoekt in ziekelijke zielsontleding,
juist wat de vromen der konventikels begeeren. Het verbaast
ons niet, dat nog in 1865 eene nieuwe uitgave der gezangen te
Nijkerk van de pers kwam '). Nijkerk 1 Ziedaar het woord genoemd,
dat denken doet aan de onzalige gevolgen van dit "de natuur
in haat hebben", als het uit gaat breken in dolle razernij.
1) Aldaar, blz. 45. Komisch is de indruk van 't woord "bedondert," Bevinàelz"ke
Ges., blz. 213,
I) Schortinghuis, Bevzndelz"ke Gesangen, blz. 205.
al Schortinghuis, Geestel. Gesang., blz. 76.
') Boven, I, 165, waar ik doelde op de lijkpredikatie van Klaes Jansz. op Jan
Gerritsz. Buyser. Verg. Hartog, Preàz"kkunde, blz. 229.
") Schortinghuis, Geestel. Gesang., blz. 93.
a) Schortinghuis, Bevz·ndel. Ges., blz. 12.
1) Kromsigt, a.w., blz. 62.
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§ 4. Al wordt de naam van Schortinghuis er niet in genoemd,
de beweging te Nijkerk han$ met zijne opwekking nauw samen 1).
Gerardus Kuypers, wiens naam er aan verbonden is, was den
I I den Oktober I'] 2 2 geboren te Mijnsheerenland, studeerde te
Leiden, waar hij onder Schultens met vrucht Arabisch werkte en
kwam in 1744 als hulpprediker naar Amsterdam. Reeds dáár
kwam het voor, dat de een of ander onder zijne prediking het
van zielsverscheuring luide moest uitschreeuwen. In 1745 ging
hij naar Jutfaas, sloeg een beroep af naar St. Petersburg (waarheen toen ds. J. F. Carp vertrok) lI) en kwam in 1749 te Nijkerk.
Daar was het, als in zooveel andere gewesten, eene versteende
leerheiligheid te zamen met groote onzedelijkheid. Een ander Gerar 8),
zegt Kuypers, waar Satan zijn troon had gevestigd, zeer kerksch,
maar na de preek ging gemeente en kerkeraad naar herberg en
kolfbaan. De godzaligen kwelden hunne ziel over die gruwelen
en hun weg was met doornen betuind. Bar en onvruchtbaar als
de Veluwsche heuvelen, z66 was het volk van Nijkerk, voor wie
afwijking van ook maar één letter der formulieren doodzonde,
maar zwakheid des vleesches zeer gewoon was 4). Kuypers vond
te Nijkerk als ambtgenoot J. J. Roldanus; hij hield er druk
bezochte catechisaties, d. i. bijbeloefeningen, na de Zondagsche.
preek, samenkomsten in de huizen, met gebed en onderlinge ondervraging tot onderzoeking van ieders vordering in de genade. Deze
oefeningen, weldra ook in de week gehouden, riepen het réveil
wakker en gingen alras de geesten prikkelen; het getal der
bekommerde en "sukkelende" zielen wies aan: als brandhouten
zocht Kuypers hen te redden uit het vuur van hun eeuwig verderf.
Niet meer dan een woord was noodig om den storm te ontketenen.
Zondag 16 November 1749 preekte Kuypers over Ps. 7216:
1) Heppe, Gesch. d. Pzë'tismus, 1879. S. 460. Voor de geschiedenis der beroerten:
G. Kuypers, Getrouw verhaal en apologie of verdeediging der zaaken voorgevallen
te Nieuwkerk op de Veluwe, 1750. NederlandsckeJaarboeken, Aug. 1752, blz. 621-905·
S. D. van Veen, Uit de vorige eeuw, 1887, blz. 1-44. Sepp, Joh. Stinstra, Il,
226-24-3.
") Verg. boven, I, 206.
3) Genes. 20": "de vreeze Gods is in deze plaats niet." Overigens schuilt het
kwaad in dit hoofdstuk niet te Gerar, maar bij Abraham, die liegt.
') Uitvoerig van Veen, a.w., blz. 8 vlgg.
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"Is er een hand vol koren in het land op den top der bergen,
de vrucht daarvan zal ruischen als de Libanon" 1). Wie iets weet
van den invloed van een klank op eene reeds onruste schare
begrijpt dat dit "ruischen " den dam stukbrak. Den volgenden
dag in de catechisatie begon, verhaalt K. ons zelf, het geruisch
van dezen Libanon door den wind des geestes zich te verheffen,
de roering der gemoederen werd algemeen, tranenbeken werden
er gestort en tegen het einde werd er veel geween gehoord.
Omtrent het geven van den zegen vielen sommigen neer met
bevingen en konden niet op de voeten staan van wege de
beroering hunner zielsnooden. Dit is wel Schortinghuis' "snokken
en tranen met schudden en bewegen van het gansche lichaam".
De in zwijm gevallen menschen werden naar de pastorie gebracht
en dáár werd het beneden en boven, in kelder en op den zolder,
een weenen, een roepen, een klagen - ééne groote, jammerende
beroering. En dat steeg van week tot week, sloeg over van huis
tot huis, van straat tot straat en, wie 's nachts door de stad ging,
hoorde alom het gejammer in de huizen; "wee mijner, foei mijner,
ik slaaf des Satans!" Het was (zegt K. met niet zeer zuivere
beeldspraak) als het biddend geluid van kirrende tortelduiven.
Van grijsaards, van "forsche kerels met leeuwenharten", van
vrouwen ging de razernij over op kinderen van 12, van 7 jaren,
die ook jammerden om Jezus hunnen borg, omdat zij verdoemelijk
geboren waren. In de kerk werd van de preek geen woord verstaan door het gegil en gekerm, en huizen ver hoorde men het
gejammer, rijzend en dalend als de golven der zee: "Jezus, Jezus,
0, ik arme zondaar!" met in zwijm vallen, stuiptrekkingen,
voor dood weggedragen worden - alles, zegt K., die aanvankelijk de beweging met welgevallen zag, blijk van Satans macht,
die zijne slaven wilde behouden. In April en Mei 1750 heeft de
epidemie het hevigst gewoed, ook in de tallooze oefeningen,
waarvan ooggetuigen ons levendig verhalen 2). Toch ging de
') L. Vert. "Overvloed van koorn zij in het land op der bergen top, zijne vrucht
ruische als de Libanon." Het Hebr. werkwoord wordt ook gebruikt van het gerommel
van eene aardbeving.
') Brief van Ger. Hemsing, den proponent, bij van Veen a.w., blz. 25 vlgg. "Hou
maar aan, met dezen storm moet je binnen," zegt K. tot de verdwaasden.
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beweging Kuypers niet over 't hoofd. Toen de "convulsiën in
de lichamen", het gillen en het jammeren in hevigheid toenamen,
maakte een verstandig en nuchter besluit des kerkeraads aan de
zaak een (algeheel en onverwacht) einde 1). Maar de beweging
bleef niet tot Nijkerk bepaald. In 't voorjaar van 1750 sloeg zij
over naar Putten, Barneveld, Kootwijk, Nunspeet, naar Amersfoort
en Soest en vandaar tot diep in 't Gooi. In Aalten wekte
ds. Ph. de Roy het réveil. In Groningen dezelfde verschijnselen
van schreien, roepen, bevingen en sidderingen, tot naar OostFriesland - "aldus terugkeerende" , zegt Kromsigt terecht van de
beroering, "naar haar oorspronkelijk uitgangspunt" 2). In Friesland
werd Gorredijk een brandpunt, in Drenthe was Hoogeveen een
haard, en hier werd de opwinding tot een formeel oproer, dat
door de overheid moest bedwongen worden. In Zuid-Holland
was de Alblasserwaard aangetast en Pernis op IJsselmonde.
In gemeenten, waar het rustig bleef, waren predikanten, die
gaarne het réveil zouden hebben zien opleven en dus, op hoop van
zegen, ook over ps. 7216 preekten en ook het woord "ruischen"
met zalving lieten hooren. Zonder vrucht. De storm had blijkbaar
uitgewoed en op 't einde van 1752 was het alom stil. Kuypers
bleef nog tot 1759 in Nijkerk, ging toen naar Winschoten en
kwam in 1765 als hoogleeraar naar Groningen. waar wij hem nog
zullen ontmoeten. In zijne intreerede op Sinterklaasdag, "Over de
hinderpalen om in theologische aangelegenheden te bepalen wat
zeker is en over de beste wijze om daaraan, tot groot voordeel van
den godsdienst~ te gemoet te komen" 11), vond de nieuwe hoogleeraar
gelegenheid zich over geestdrijverij afkeurend uit te laten en de
enthousiasten een schadelijk en vijandig geslacht te noemen. Dat
') Het kerkeraadsbesluit in Nederl. Jaarb., Aug. 1752, blz. 732-735. Geen woord
van afkeuring over het ziekelijke in de beweging, slechts maatregelen om "de voorwerpen", die door hunne lichaamsberoeringen de "verkondiging des woords stremmen"
ter kerke te doen uitdragen. ,,0 ware," zeggen de Jaarb. "deze resolutie in den
aanvang der convulsieve dagen genomen!"
2) Kromsigt, a.w., blz. 315.
3) Oratio iauguralz's de impedimmtz's certum in theologicz's constituendi, optimaque
u's, in magnum relzgiont's commodum, occurrendi ratione, Gron. 6 Dec. 1765. Verg.
Heerspink, a.w., Il, 69 vlg.
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was vijftien jaar na Nijkerk! Zoo spoedig was deze profeet ontrouw
geworden aan de idealen zijner jeugd.
De Nijkerksche beroering is in geschrifte aangevallen door den
Leidschen hoogleeraar J. van den Ronert I), een weinig bezadigd potemicus, die in het verschijnsel louter "comedie" ziet en
dr. Kuypers verwijt, dat hij ·de gereformeerde kerk verandert in
een "smoussekerk". Zoo deed de drift hem zich "in zijn eigen
garen verwarren" 9). Waardiger was de doopsgezinde predikant
Joh. Stinstra. Hij schildert het karakter der geestdrijverij, waarschuwt tegen overspannen verbeelding, tegen de miskenning van
de rol van het verstand, tegen de eigengerechtigheid der zinsverrukking, het geheel een ernstig stuk 3). Andere tegenstanders
zochten de oorzaak der beroering in de buitengewone, op de
zenuwen werkende redenaarsgaven van ~uypers, of in de ziekelijkheid der hoorders, of in de bedorven lucht der volle kerk en
der opgepropte oefeningslokalen, of zelfs in het eten van het
vleesch van aan de veepest gestorven runderen. En zoo voorts
in tallooze geschriften 4). Wij voor ons gaan met diegenen onder
de tijdgenooten mede, die de beweging niet van veel gewicht
hebben geacht. Moge al bij een enkelen "beroerde" zich eenig
zondebesef hebben vertoond, over de hoofden der meesten is de
') J. v. d. Honert, Aanmerkingen op het getrouw verhaal van G. Kuypers;
Eenvoudz'g verhaal van hetgeen door een predikant van een der stemhebbende steden
z'n Holland, met zijn bfjheboend gezelschap z'n Nieuwkerk en daaromtrent, van den
17 tot den 20 Juli 1750 gezz'en, gehoord en bevonden is,. Brieven. " aan Ph. de
Roy te Aalten.
0) Ypey en Dermout, a.w. IV, 17.
8) Joh. Stinstra, Waarschuwing tegen de geestdrijverij. Fransche vertaling in
1752 als Lettre pastorale contre Ie fanatz'sme, Leyde, bij E. Luzac, door Jean
François de Boissy, die aan zijne vertaling eene belangrijke voorrede toevoegde over
de Hernhutters en de Nijkerkers. Ypey, Gesck. der 18d!! eeuw, IX, 429, is te verbeteren
naar Sepp. Joh. Stinstra, 1I, 217 vlg. De gissing, dat Stinstra ook de schrijver zou
zijn van Nauwkeurz'g onderzoek van welken geest ket berugt beroeringswerk van
Nieuwkerk zij, 1751 (Ypey en Dermout, a.w., IV. Aantt. blz. 3 sub 13) wordt door
Sepp a.w. 1I, 242, niet gedeeld. Er bestaat ook eene Duitsche en Engelsche overzetting
van de Waarschuwing.
0) Regz'ster 0/ lfjst van al de tractaten, die tot heden toe over het werk der
bekeerz'ng in Nz'euwkerk, Aalten en andere plaatsen zijn geschreven, door een liefhebber, Leiden C. de Pecker, 1752.
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storm der ziekelijke opwinding heen gevaren, en er is niets gebeurd. Het koningrijk Gods ligt niet in gejammer en stuiptrekkingen. Een dertig jaar later geven de juffrouwen Wolft' en Deken
hare heldin deze woorden in den mond: "Uw bekeeringswerk
gaat mij echter wat te presto presto, om regt hartewerk te zijn.
Ik vrees, dat het alles op eene nieuwkerksche schreeuwpartij zal
uitdraaien" 1). En elders: "Niet de bekeering van die van Nijkerk;
weg, weg, die was mij te ongestuimig; hier was te veel van den
luyen duivelondergemengd " 2). En z66 was het inderdaad.
§ 5. Alles wat zich tot piëtistische vroomheid getrokken gevoelde, het bevindelijke boven het dogmatische stelde, voor de
wereld stemmigjes en benepen door het leven ging, neiging had
om de kerk voorbij te gaan en zich in konventikels te laten
stichten - werd in de 18de eeuw tot de "fij nen " gerekend. Niet,
dat zij alleen binnen de muren der gereformeerde kerk zouden
gevonden zijn: het "fijne menlliste zusje" was eene staande uitdrukking, die tot heel wat gÎ'ovên""ën zeker onverdienden spot
aanleiding gaf 8), gelijk ook de afkeer van modieuse kleedij, van
linnen, waarover geen strijkijzer gegaan en waarvoor geen duit
aan stijfsel uitgegeven is '), den doopers en kwakers aangewreven
werd. In onze periode stonden de lIfijnen" onder de verdenking
van huichelarij en zijn menigmaal scherp doorgehaald, niet zonder
aanleiding van hun kant. Men stoot zich aan hunne eigengerechtigheid en geestelijken hoogmoed &), men protesteert tegen die
guiten en veinzaards, die den godsdienst misbruiken om hunne
vleeschelijke oogmerken te bereiken 6), tegen die kwezelaarsters,
die tot het "collegie der hoofdhangsteren, zuchtsteren en achterbaxelingen" behooren '), die "haare driften van wellust, hoogmoed,
1) Wolff en Deken, Wtllem Leevend, I. 178, 391.
I) Wolff en Deken, Brieven v. Abrk. Blankaart, 11, 33. De Nederl. Spectator,
XII, 164, spreekt met lichten spot van het "bezomerd en bewinterd zijn in de genade",
van het "franco in den hemel komen."
I) B.v. een liedje in het Vermakelijke Haagse bos, 1773 8, blz. 8 vlgg. K. Vos in
Ned. Arck. v. kerkgesek. VII, 325-366 (1910).
') Asselijn, Kandeelmaal van Zaartje Jans, 1684, 1° bedr. 2° toon.
") De Pkilosoopk, IV, 41-48, 6 Febr. 1769.
I) De Pkilosoopk, 11, 81-88, 16 Maart 1767.
') De Pkilantkrope, I, 391, 7 Sept. 1757·
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wraak en nijd kunnen voldoen, als zij slegts effen kleederen
draagen, dikwils zugten en teemend praaten" 1). Met bitterheid
hooren wij gewagen van een man die "te braaf is om fijn te
wezen" 1I}, van lieden, "wier harten helsch genoeg zijn (want het
zijn fijnen) om nog smart bij smart te voegen" 3). Wij worden
binnengeleid in eene deftige familie, waarvan de ééne dochter,
"wier deel in dit leven is", salet houdt in de zijkamer en verscheiden speeltafeltjes noodig heeft, om de partijen te plaatsen,
terwijl de twee oudsten middelerwijl de vrienden ontvangen in
mama's kamer, waar de knecht, na het theedrinken, op een zilveren schenkblad ettelijke keurlijk ingebonden klein octavo bijbels
presenteert met dit compliment: "gelieven de juffrouwen ook
gediend te zijn van het woord?" ') In tal van gezinnen gaf deze
"overmaat van kwalijk begrepen godsdienst" tweedracht en verwijdering" 5).
Onder den kleinen burgerstand komen de fijnen samen in
hun oefeningen (de konventikels van Schortinghuis), waar zij
worden gesticht door predikers zonder opleiding of beschaving,
in wier ongewasschen handen het heilige onveilig en in een
oogwenk beduimeld is, en die in de figuur van broer Benjamin
hun klassiek type gevonden hebben. In deze kringen heeten de
goede werken "todden en vodden van eigengerechtigheid" 6) en
een grommig voorkomen de "zoete vrugtjes van eene nauwgezette
godsvrugt" 7). Wanneer zij zich in de tale Kanaäns tot God
richten of over de heilige dingen spreken, klinkt het als eene
walgelijke vergroving van Lampe's of Schortinghuis' zeggingswijze : "Heere je hebt het immers jouw bondsvolk beloofd; je
1) De Denker, Il, 228, 16 Juli 1764.
") Brieven van Wolff en Deken, uitg. Dyserinck, 1904, blz. 3 (1765).
8) Aldaar, blz. 131 (1774). Nog scherper: "dewijl wij nietrechtzinnig zijn, dachten
wij het beste van onze naasten," aldaar blz. 213.
0) Wolff en Deken, Wz·llem Leevend, lIl, 296. Een Fransche tegenhanger van
deze dames is de devote, die naar de kerk gaat, "la coiffure basse et faite pour entrer
dans un confessionaI. Un laquai les suit portant leurs Heures dans un sac de velours
rouge," De Goncourt, La femme au 18.ëme siècle, p. 393.
") Brieven als boven, blz. 32 (1770).
e) Wolff en Deken, Sara Burgerhart, I, 30.
') Aldaar, blz. 15.
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kunt het ommers niet tegenspreken; je zelt ons jouw aangezigt
niet vergeefsch laat en zoeken" 1) of: "hoe sta je zoo beteutert.
jonge ziel, jou borg heit voor jou voldaan, eisch de genade".
met geraas en getier en geklop op den bijbel en de oefenzuster •
die roept: "laat het bootje op Gods genade drijven! Riemen
binnen! handen en voeten los!" of, aan 't eind van een liefdemaaltje der broeders en zusters, waar "de wellust werd botgeviert,
de oogen vol overspel, de handen vol bedrog waren," het gebed:
"Heere, je knegt heit geschepselt! Heere, doe verzoening over de
koningszondetjes van je dienstmaagd!" 2). "Vergroving", schreven
wij, "van Lampe's taal". Inderdaad is de verwantschap onloochenbaar 8), en dat gansche kringen door zulke ergerlijke dwaasheden
in hun geestelijk bestaan werden gevoed, blijft, ook bij kennis
van wat thans nog hier en daar wordt gepredikt, eene zielkundige
verborgenheid.
Het verdient opmerking, dat de fijnen ook soms in bescherming
worden genomen. De juffrouwen W olff en Deken, die de huichelaars onder hen zoo fel bleken door te halen, hebben in een
lezenswaardig vertoog het voor de goeden onder deze zwakhoofdigen opgenomen, die "het meer in den bol dan in het hart
scheelt" 4). Reeds een veertigtal jaren vroeger was er een pleidooi
voor hen gehouden. Justus v. Effen namelijk had hen ergens.
scherp doorgehaald, ofschoon hij voor de goeden onder hen, bij
wie "de uitwendige intogenheid, zedigheid en ernst niet anders
zijn als de geduurige uitwazeming van de godvrugt, die hun
gemoed overstroomt" wel waarlijk oog had 11). Een ander spectator
nam hem, een tien jaren later, dit schrijven kwalijk. Hij had niet
mogen zeggen: "onze deugd ontbrekende fijnen of wel ernstigen" ,
terwijl hij toch had onderscheiden: "sommigen zijn fijn en niet
godvrugtig, anderen fijn en godvrugtig teffens, anderen wederom
godvrugtig en niet fijn". Want hieruit bleek toch, dat er voor
1) De Pkilosoopk, IV, 42 (6 Febr. 1769).
') WoUf en Deken, Sara Burgerkart, 1I, 576 vlg. Verg. nog aldaar I, 25-3°
68 vlgg. 124 vlgg. 142-145.
") Verg. hoven blz. 24 vlgg.
') Wolff en Deken, Brieven v. Ahrak. Blankaart, lIl, 322-34°'
") Justus v. Effen, De Hollandscke Spectator, 1I, 1-8 (8 Febr. 1732).
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hem nog godvruchtige fijnen waren. Vooral had hij niet spottend
van ernst mogen spreken, alles in godsdienst is ernstig. Heeft
niet eenmaal Walsingham, de secretaris van koningin Elisabeth,
op zijn sterfbed aan lord Burleigh schrijvende gezegd: " terwijl
wij lachen, is alles rondom ons ernstig, God als Hij ons met
lijdzaamheid draagt, en Christus als hij voor ons sterft en de
H. Geest, als hij met ons strijdt, ja in de hel en in den hemel
is alles ernstig en zullen wij dan, met den eenen voet in 't graf,
boerten en lachen?" Hij voor zich hoopt, dat God door zijne
genade ons allen tot ware fijnen en ernstigen d. i. tot teedere
en gemoedelijke christenen gelieve te maken 1). Weêr vijf en twintig
jaren later treedt een ander voor de fijnen in 't krijt, zich ergerend
over het vloeken en schelden op die arme menschen. Zeker zijn er
huichelaars onder hen, maar waar vindt men die niet? En wat
heeft men tegen hen? Hunne gezette kerkgang is prijselijk,
hunne kleedij is uiterst eenvoudig, maar staat het platte mutsje
en het bruin-stemmig kleed van het fijne zusje zooveel gekker
dan het kapsel en cacatou met eene aigrette à la Turque en de
pan ier ouvert der dame du ton? Zelfs dat zij door "misselijke
houdingen, benauwde zugten, door het hoofd te krommen als een
bies en door vervaarlijk trekken van hun weezen" , hun gebroken
hart en godsvrucht toonen, behoeft nog geen huichelarij te zijn 2).
Zoo vonden de praktijken der piêtistische kleine luiden ook buiten
hunne kringen hare advocaten.
Het Nederlandsche piëtisme der I8 de eeuw vertoont verschillende
kanten. Pontiaan van Hattem is dieper dan Schortinghuis, de
Nijkerksche beroerte brengt over velen het beven en trillen van
den predikant van Zeerijp, en broêr Benjamin is wel de terugstootende karikatuur van Lampe, maar de overeenkomst is toch
nog merkbaar. Het zal slechts billijk zijn vooral het goede in
't verschijnsel te erkennen - te opener mag dan ons oog zijn
voor het ziekelijke, dat ook aan het ascetisch piëtisme op zijn
best niet ontbrak.
1) De Algemeene Spectator, 1I, 49-56 (16 April (742).
0) De Denker, V, 353-360 (9 Nov. 1767).
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§ I. De Republiek der Vereenigde Nederlanden heeft van den
beginne - en het is een der kostelijkste parelen aan haar kroon opengestaan voor vluchtelingen en ballingen aller landen. Gewis
ook uit politiek en handelsbelang, omdat er in een land van
koophandel moest zijn, zooals burgemeester Hooft zeide, "familiare
lieftalligheid onder de menschen" - voor deze motieven zijn wij
allerminst blind - doch het is even waar, dat de vaderen niet
gansch ontrouw konden worden aan dit ééne groote feit uit hun
verleden, dat zij hunne onafhankelijkheid hadden veroverd in den
kamp tegen gewetensdwang, boven al, dat nimmer de geest geheel
kon worden uitgebluscht, die zich zoo schitterend in den grooten
bevrijder dezer gewesten had geopenbaard, en die voortleefde in
tal van uitnemende mannen 1). Dit enkele woord volsta: van de
waarheid ervan getuigt onze gansche geschiedenis. Een afzonderlijk hoofdstuk van de historie onzer herbergzaamheid zou moeten
gewijd zijn aan de offervaardigheid, waarmede de vervolgden in
den vreemde - denkt aan de Waldenzen - zijn bijgestaan, aan
de schatten daarvoor opgebracht, "ene deugd die de glory aan
overwinningen en zegenpralen gehecht verre te boven streeft" ~.
') Uitvoerig in mijn artikel, De verdraagzaamheid in de Republiek, Tijdspiegel
1907, lIl, 241-264, 379-396.
') J. van Effen, De Hollandsclze Spectator, I, 42 (24 Sept. 173 I) in een vertoog
over de hulp aan de Waldenzen, waarin hij ook melding maakt van de bijdragen der
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Nauwelijks heeft de jonge republiek zich zóóver vrij gevochten,
-dat zij herbergzaamheid kan verleen en, of uit Engeland komen
de stroom en van puriteinen en non-conformisten, die zich of hier
blijvend vestigen, of van hier uit de pelgrimage naar Amerika
<>ndernemen I). Dit is in het begin der 17 de eeuw. Haar tweede
helft ziet de Fransche réfugiés komen, volksverhuizing, die in het
begin der 18de eeuw haar beslag krijgt en haren invloed op
land en volk oefenen gaat. Daarom is het thans dat zij onze
aandacht vraagt 2).
Nog in 1666 verklaart Lodewijk XIV, dat zijne protestantsche
onderdanen met dezelfde goedheid als de katholieke moesten behandeld worden~. Hij droomde toen nog van eene groote unie,
die alle protestanten met de moederkerk verzoenen zou, verwachting door de synode van Charenton in 1673 den bodem ingeslagen,
wat den koning, die toen voor Maastricht lag, bijzonder vertoornde,
-en hoe langer zoo meer scheen het hem ongerijmd, dat in zijn
rijk, waar alle zelfstandigheid voor zijn gezag gebogen lag, een
gereformeerd kerkgenootschap zou bestaan, dat op eigen grondbeginselen steunde 4). De herhaalde drang van den Gallicaansehen
klerus deed de rest, en zoo begonnen langzamerhand de maatregelen, die in den loop der jaren het Edict van Nantes aan
flarden scheuren zouden 5). Te gelijk begon de vlucht; moge het
getal dergenen, die tot de moederkerk terugkeerden niet gering
joden. Het totaalbedrag der inzameling voor de ,Dalluiden" op 10 Sept. 1731, alleen
in Holland, bedroeg f 308000, Wagenaar, Vaderl. Hist. XIX, 67.
') Zie vooral H. en M. Dexter, The England and Holland of the pilgrims,
Boston, 1905, een onder ons te weinig bekend boek.
t) E. Benoit, Historie der gereformeerde kerken van Vrankrfjk .•• Amst. 1696,
vier dIn. in twee fol. bnd. Ch. Weiss, Histoire des réfugzës protestants de France,
-2 vol. 1853. E. Haag, La France Protestante, nouv. éd. 4 vol. 1877-1891. D.
E. Poujol, Histoire et zOnjluence des égl. wall. dans les Pays-Bas, Paris-Utrecht,
1902. H. J. Koenen, Gesch. van den invloed der Fransche vluchtelingen in Neder-Zand, 1846. J. de Hullu, De overkomst van réfugiés in Westelijk Staatsvlaanderen,
Ned. Arch. van kerkgesch., VIII, 3°-61, waar men ook veel literatuur en bronnen vindt.
') L. von Ranke, Franzó"s. Geschz"chte, 1869, 111, 374 noot 2.
') Aldaar, S. 378, verg. S. 397.
") Clogenson in Oeuvres de Voltaire, éd. Delangles frères, LXX, 309 noot 2.
Taine, L'ancien régime", p. 80 s. Poujol, a.w., p. 134.

NEDERLAND, DE ARKE DES BEHOUDS.

47

zijn geweest 1) - talrijker nog waren zij, die om het geloof uitweken. In 1662, 1664 vinden wij Fransche predikanten in onze
Waalsche gemeenten opgenomen, Jacques Gaillard te Leiden,
Dumoulin te Middelburg (dien wij in de geschiedenis van De Labadie
ontmoetten); Jacques Saurin, den grooten kanselredenaar, die eerst
naar Engeland was uitgeweken, waar hij den invloed des beroemden Tillotsons onderging en daarna naar Den Haag kwam 2) ;
Jurieu de vijand van Bayle. In 1666, 1669 gaat de groote vlucht,
ook naar ons land, voort en toen eindelijk het Edict van Nantes
officieel werd opgeheven, 22 Oktober 168S, vloeide de stroom
onafgebroken, in zoo grooten getale, dat zelfs in westelijk Staatsvlaanderen, waar de ontvolking zoo groote armoede had te weeg
gebracht, de regeering verlegen zat 3). In Oostburg-Cadzand
werden in den loop van dat jaar Waalsche kerken gesticht, zoo
'Ûok te Aardenburg; in de eerste plaats werden in Januari 1686
alleen IS7 réfugiés geteld 4). Na 168S ging de toevloed stadig
door. In 1689 na de verwoesting van de Paltz kwamen vandaar
nieuwe vluchtelingen tot ons; in 1703 als de koning het prinsdom
Oranje inlijft wederom; in 1724, 1734 onder Louis XV nog eens telt men alle cijfers bijeen dan is een getal van 100.000 niet te hoog.
De ontvangst der ellendigen was treffend en Holland was
wezenlijk "la grande arche des fugitifs" 5). Amsterdam schonk
den réfugiés het burger- en gildenrecht en drie jaren vrijheid
van impost, voorbeeld door tal van steden gevolgd. Aan de geldinzamelingen droegen katholieken (te Haarlem f 2800) en joden
(te Amsterdam f 40.000) bij. Overal moesten de Waalsche gemeenten belangrijk worden uitgebreid, de Amsterdamsche telt
40 tot SO predikanten; op de Prinsen gracht bij het Molenpad
komt eene tweede kerk; in 't begin der 1 sde eeuw wordt het getal
Fransche protestanten daar op 14 à 15.000 geschat, in 1685 en
') L. von Ranke t. a.p. S. 390.
') De Chaufepié, Dictionaire. s. v. Hartog, Predikkunde, blz. 184-19I. Koenen
<fl.W., blz. 171-175.
8) De Hullu, t. a.p. blz. 45 vlg. voor Groede.
0) De Hullu, t. a. p., blz. 48.
") Bayle, Dictionaire lIl, 25. s. v. Kuchlin en dus in een ander verband. Verdere
iiteratuur bij Petit, Repertorium', 1907, kol. 419-422.
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volgende jaren, toen de vlucht zeer overhaast en met algeheele
achterlating van goederen geschiedde, hadden diakenen 2000
armen voor hunne rekening. Rotterdam, waar te voren de Waalsche
gemeente slechts 500 communicanten telde, herbergde in 1685
5000 réfugiés, de kerk werd ook daar vergroot, maar de ballingen,
begeerig het woord Gods te hooren, kwamen in zulk en getale
opzetten, dat er voor de anderen geen plaats overschoot. In
Haarlem deden zeven predikanten uit de vluchtelingen herderlijk
werk, in Leiden twaalf, in Delft acht - allen door de overheid
gesteund en betaald. Waar geene Waalsche gemeente bestaat,
trachten de réfugiés er eene te stichten, te Zierikzee, Schiedam,
Gorinchem, Enkhuizen en elders. Ten platten lande vormden zich
gansche nederzettingen als te Balk, waar markies de Venours
zich had gevestigd en waar Jean Fournier met landssubsidie
predikant werd. Hier verdient ook Dwingeloo genoemd te worden. Bij dat dorp lag de havezathe Batinge, vroeger een leen
van het Utrechtsche bisdom, in onze periode bewoond door baron
Van Pallandt, drost van de landschap. Deze voortreffelijke edelman stelde het kasteel voor de talrijke réfugiés open en liet
daarna voor hen een groot pand van 8 of 9 woningen bouwen,
sinds bekend als de "Fransche huizen". Bovendien stond hij de
groote zaal op het huis Batinge af voor godsdienstoefeningen.
waar Dr. Isaäcus Du Soul, "ecd. Dwingeloënsis, linguae gallicae
pastor" voor hen optrad. Van drost en gedeputeerden ontving
hij 350 gulden. In 1693 werd hij, na het houden van eene
Latijnsche predikatie en onderteekening van de formulieren als
lid der synode aangenomen, maar 25 jaar later had de Waalsche
gemeente zich reeds in de N ederlandsch hervormde opgelost,
proces vooral door de huwelijken bespoedigd 1). De Fransche
namen verbinden zich met onverdacht Drenthsche: Nérée Guérin
trouwt Jan Reinders, Jean Guérin Margien Lebbers, Bénine
Fourçet Jan Harms Moes 2).
') Magnin, Overzigt der kerkel. gesch. v. Drenthe, 1855, blz. 280-288.

2) Van Séhaik in Drenthsehen Volksalmanak 1847, blz. 1-42. Oude Tijd 1869.
blz. 385-388. Ook elders in Drenthe Fransche namen, zooals in Diever Pierre Ketel.
Nieuwe Drmtsehe Volksalm. 1902, blz. 165, 1910, blz. 38 noot. Van de "Fransche
huizen" te Dwingeloo bestaat eene goede prentbriefkaart.
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De natie heeft van dien aanwas der bevolking met 100.000
Franschen den invloed in sterke mate ondergaan. De industrie
voer wel bij de komst van zooveel bekwame handwerkslieden,
op de vloot kwamen Fransche matrozen, in het leger Fransche
officieren en gansche regimenten uit réfugiés samengesteld, de
wetenschappen zijn door tal van Fransche geleerden onder ons
met vrucht beoefend. Moeielijker valt een juist oordeel over de
gevolgen der immigratie voor de zeden en den godsdienst. Er
zijn te dien opzichte van tijdgenooten zeer zwartgallige uitspraken.
Een hunner klaagt anno 1750, dat "het een eer werd gerekend
"naar die uitlanders het meest te gelijken en de oude en gepreezen
"vaderlandsche manieren te verwisselen met de lichtvaardigheid
"en den lossen zwier der Franschen: zoo dat zelfs de landtaal
"niet slechts verbasterd, vervalst en met eene groote verwerring
"vermengd werd, maar die voor hoflijk wilde doorgaan moest
"zijne moedertaal kwalijk spreken. Pragt, opschik, zwier, ver"loksels, ontblooting van leeden, stoute vrijpostigheid, laffe vlijerij
"voornamelijk omtrent de tedre en schoone sexe, waren behaag"lijkheden, die elk gretig aannam. Allergeringste handwerkslieden
"gingen met zijden kleederen en, schoon de armoe door de slechte
"konkels en flenters heenstak, het gaf zich evenwel een zwier en
"met dat Fransche air braveerden zij zelfs die, van welker aal"moessen zij moesten leven" 1). Bij het klimmen der eeuw, werden
die klachten heviger en zeker zijn ze niet ongegrond. Het sterke
Fransche element ten onzent heeft voorts een open weg gebaand
voor de encyc10paedisten en deïsten van diverse pluimage. Maar
zeker hebben wij ook goede dingen aan deze nauwe aanraking
met zooveel Franschen te danken: wellevendheid, welgemanierdheid, geestigheid, gevoel voor muziek, zuiver en beschaafd
spreken - wie durft ontkennen, dat Hollandsche stroefheid en
plompheid daarvan tot haar voordeel overnemen mocht? ~ Vooral
1) De Nederl. Spectator 1750, IT, 150 vlgg. Zeer terecht waarschuwt].]. Salverda
de Grave, De Franse 'Woorden t'n ket Nederlands, 1906, blz. 96 vlg., tegen de
voorbarige gevolgtrekking, die uit het overwegend aantal Fransche woorden voor
onzedelijkheid in onze taal besluit tot grooter zedelijkheid ten onzent.
') Verg. Van Schaik t. a. p. blz. 36. De Grijsaard I1, 225 (13 Januari 1769).
Sara Burgerkart I1, 609.
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ook dienen wij wel te onderscheiden tusschen de Franschen in
't algemeen en de réfugiés in 't bijzonder. Onder hen juist, door
hun harde leven en een door lijden gelouterd geloof, een ernst,
eene soberheid, die onze zeden niet bedorven, neen maar gezuiverd hebben 1).
§ 2. Geleden om het geloof hebben ook die Saltzburgers, van
wie er een aantal in onze Republiek herberg gevonden hebben.
Hunne geschiedenis is uiterst treffend en velen bekend~. In
Saltzburg waren reeds gedurende de gansche 17 de eeuw de
lutherschen strenger of zachter vervolgd al naarmate de geloofsijver der aartsbisschoppen groot was, streng b.v. onder Maximiliaan Gandolf in 1684. Onder wie toen zijn uitgeweken behoorde
die Jozef Schattberger, van wien wij het beroemde ballingenlied
hebben:
"Ieh bin ein armer Exulant .•. "

met dat roerende elfde vers:
"So geh ich heut von meinem hausz,
Die kinder musz ich lassen;
Mein Gott das treibt mir thränen aus,
Zu wandern fremde strassen •.. "

en het laatste, geheel in den toon der oude martelaarsliederen :
" W er dieses Liedlein hat gemacht,
Der wird hier nicht genennet,
Des Pabstes Lehr hat er veracht,
Und Christum frey bekennet. " I)

In 1727 werd Leopold Anton, vrijheer von Firmian, aartsbisschop, "blazende dreiging en moord" tegen zijne protestantsche

W., blz. 184.
') AusfikrZicke historie tierer Emigranten oder vertrielJenen Lutkeraner aus
tlem Ertsbissthum SaltsfJurg, Leipzig 1733. Vertaald door Is. Lelong als Gedenkwaardig en uytvoert'g historisçh verhaal van de verdreven ballingen uyt ket
aartsbisdom van Saltsburg, Amsterdam, 1733. Archief Staten-Generaal, Ingekomen
Brieven, Verbaal Vlaanderen, 1740. Wagen aar, Vaderl. Historie, XIX, 67-70.
Rauwenhoff, Gesçhied. '11. h. protestantisme, 1867, I, 2, 13-18.
') O. a. bij Lelong. a.w. I, 2, 8 vlgg. met Holl. proza-vertaling. De straks te
noemen resident Gallieris zond in Januari 1733 aan de Staten-Generaal een exemplaar
1) Verg. Koenen, a.
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onderdanen, vooral nadat zij het gewaagd hadden zich in het
Zoutverbond van Schwarzach (5 Augustus I73I) te vereenigen.
Leopold zwoer bij menig dol gelag hen te zullen verdelgen; het
Corpus evangelicorum was machteloos bij den overwegend roomschen Rijksdag, dragonnades, inkwartiering, gevangenisstraf waren
ook hier de middelen, ter bekeering gebruikt. Maar de aartsbisschop, zijn doel aldus niet bereikende, wilde liever over een
ontvolkt dan over een door ketterij besmet land regeeren. Dus
gaf hij op hervormingsdag 1131 het Landverhuizersedict, waarbij
alle lutheranen verbannen werden. In een jaar tijds gingen er
om en bij 30.000, voorzien van een "Bewijs van uittocht" in dezer
voege : "Nademaal de vertoonster dezes, Christina Langegger,
."dienstmaagd te Haimoz onder 't landgerecht van Gastein, van
"de evangelische religie belijdenis doende, uit dit Hooge Aarts"sticht zal trekken .. zoo verklaart men hiermede, dat de gemelde
."Langegger .. zich oprecht en redelijk heeft gedragen, doch van
"wege het verlaten van de roomsch-katholieke religie, dewelke
"hier alleen wordt geoeffend, verplicht is geworden uit te trekken" 1).
Zoo togen zij naar Pruisen, Scandinaviê, Engeland, tot naar NoordAmerika, overal liefderijk ontvangen en voortgeholpen, af en toe
onder zulke poêtische omstandigheden als waaraan de "Hermann
und Dorothea" - schoon door Goethe in de dagen der Fransche
-omwenteling verplaatst - ons de herinnering bewaart~.
Van de slachtoffers nu dezer "Los-van-Rome-beweging" zijn
er velen ook naar ons gekomen. Die van Middelburg, Vlissingen
en Veere lieten door dr. Treitel een vierhonderdtal Saltzburgers
gastvrije opname aanbieden. Er kwamen er 59, die voor rekening
der drie genoemde steden zijn onderhouden. Grooter trek had
van de stichtelijke liederen der Dfirnbergsche ballingen "door haar se1fs gecomponeert
en genomen uyt de voornaemste propheeten." Daarin o. a. Derer EvangelischSaltsburgisckm Emigranten Evangeliscker wanderstab in eygner melotley, met
'Verzen als deze (8):
"Jetzt nehm ich den wanderstab wohl in die hand
Und ziehe mit Jacob ins fremde Land,
Hie bin ich wohl arm in dieser Zeit
Dort werde ich reich in der ewigen freud."

1) Bij Lelong, a.w. I,
~

280 vlg.
Verg. Gesch. der chr. kerk in tafereelen, 1859, VI,

104

vlg.
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er plaats op verzoek van de regeering van 't Vrije van Sluis, die
in hun land groot gebrek aan arbeidskrachten hadden en daarin
gaarne zouden voorzien. Dus stelden zij den Algemeenen Staten
voor aan verdreven Saltzburgers onderkomen te verschaffen. Onze
resident te Regensburg, M. Gallieris, deed de daartoe noodige
stappen en 789, vooral Dümbergers, gaven aan zijn aanbod
gehoor. Dümberg was juist in dit jaar 1732 luthersch geworden
en wel waren de burgers vooral mijnwerkers, wat zij in 't Vrije
van Sluis niet konden zijn, doch de nood dwong hen en zij hoopten
ook op 't land te kunnen arbeiden 1). Een eigen predikant, Johann
Gottlieb Fischer, vergezelde hen en hij heeft hun moeitevollen
tocht uitvoerig beschreven. Den 29sten November 1732 vertrokken
de ballingen uit Dürnberg, 3 December uit Passau; 13 December
te Regensburg, waar Fischer zich bij hen voegde, aangekomen,
vertrokken zij van daar den 9den Januari, waren einde Januari te
Frankfort, gingen vandaar te scheep verder, waren 15 Februari
te Dusseldorf en kwamen over Nijmegen, Dordrecht, Rotterdam
en Rammekens, den 9den Maart 1733 te Breskens aan. Daar
werden zij door Jacob Bogaert, burgemeester van het Vrije van
Sluis, verwetkomd en voorts over het land verdeeld. Maar al te
spoedig trad de ebbe in van dezen krachtigen vloed van goedbedoelde geestdrift. Het verschil in klimaat was al te groot:
welhaast begon de Zeeuwsche koorts onder de ballingen te woeden. Al te' groot was ook het verschil van taal en zeden: men
verstond elkander niet en de Dürnbergsche leefwijze der bij de
Kadzandsche boeren ingekwartierden verdroeg zich slecht met
die der Zeeuwsche broodgevers ; toen de resident Gallieris hen
Juli 1733 bezocht, waren er luide klachten over de hardheid en
de gierigheid der boeren, over de traagheid, de koppigheid en de
onzindelijkheid der vluchtelingen. Ook begon het scherp belijnde
lutheranisme der vreemdelingen de gereformeerde gevoeligheid
van sommige inboorlingen te kwetsen, zoodat classis Walcheren
zelfs op onderdrukkingsmaatregelen bedacht werd 2). Aan weêrs') Lelong, a.w. m, voorrede (blz. 14).
") Voor de geschiedenis der Saltzburgers ten onzent is nog veel archiefstudie noodig.
De heer J. H. Pattist, predt. te IJzendijke, heeft mij uit zijn aanteekeningen ten
Archieve der Staten-Generaal bereidwillig het een en ander meégedeeld..
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zijde moge schuld geweest zijn, met mededoogen denken wij aan
de ballingen, die na zoo zware reis volbracht en zooveel verwachtingen gekoesterd te hebben, zoo bitter werden teleurgesteld.
Velen zijn naar hun land teruggekeerd; in 1740 waren er nog
172 over. De Amsterdamsche luthersche gemeente heeft hen trouw
bijgestaan, over de /60.000 voor hen bijeengebracht, waaruit o. a.
te Groede eene kerk is gesticht, waar zij konden samenkomen
onder een eigen predikant, die van staatswege / 600 per jaar
ontving. Toch is deze godsdienstig-oeconomische emigratie mislukt: hier werd van het menschelijk aanpassingsvermogen te
veel gevergd.
§ 3. Wij hadden de Hernhutters, aan het piëtisme verwant,
ook in ons tweede hoofdstuk kunnen onderbrengen. Tegelijk
behooren zij tot die leden van buitenlandsche secten of kerken,
die hier veilig gewoond en zich met ons verzwagerd hebben;
zoo geven wij hun, met gelijk recht, hier hunne plaats. Zij openbaren het algemeen piëtistisch beginsel op eigen wijze: handhaving van de rechten van het godsdienstig gevoel, en tegenover
confessioneele verdeeldheid omvatting in één genootschap van
de leden veler kerken 1). Reeds als klein kind is Zinzendorff
mystiek-godsdienstig en smaakt hij het gebed als "alIersüszester
Empfindung" 2), in zijn studententijd voelt hij zich "ein rigider
piëtist" S) en op zijn 22 ste jaar, dus in 1722, vestigt zich op zijn
landgoed Bertholdsdorf de eerste kolonie der Moravische broeders
"unter des Herrn Hut", die Zinzendorf als een afzonderlijk kerkgenootschap regelt, eene gemeente van heiligen, door liefde verbonden, vrij in hun denken, zich oefenende in evangelische deugden,
naar de wijze der oude, apostolische gemeente te zamen aanzittend
aan het liefdemaal en het lot raadplegend zelfs voor het kiezen
van een vrouw. De prediking richt zich tot het gevoel meer dan
tot het verstand, wekt eene verteedering tot tranen, eene weg') Maronier, Gesch. v. h. Protestantisme I, 187-203. Ypey, Gesch. v. d. Krist.
kerk zn de 18de eeuw, 1808, IX, 322-473 met veel literatuur. Spangenberg, Lellen
des Grafen von Zznzendorf, 1775.
") G. E. von Natzmer, Die Jugend Zinsendorfs im Lichte gans neuer Qullllen,
1894, S. 60.
3) Aldaar, S. 85.
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smelting door altijd weêr Jezus' lijden te gedenken, zijn wonden.
zijn bloed, Jezus die zóózeer God is, dat Zinzendorfvan Godzelven
als van een groot- of stiefvader placht te spreken. Uitbreiding der
gemeente is de plicht der geloovigen: allen protestanten hebben
de hernhutters het voorbeeld gegeven eener zelfopofferende missie 1);
toen Zinzendorff in 1760 stierf liet hij tal van gemeenten achter
over den ganschen aardbol verspreid, in alle het zuurdeeg van
die eigenaardige, bevindelijke vroomheid der piëtisten, hier vooral
als Jezus-dienst. In de liederen der hernhutters wordt het lijden
des Heeren met bloederige uitvoerigheid bezongen: Es liegt ein
lebend flämmlein /, entzundt vom marterlämmlein /, durch sein
Verdienst und Schmerzen / gar tief in meinem Herzen. Sind wir
schon itzt so selig / und bei den W unden fröhlich / ihr selgenn
J esus heerden / was wirds darnach erst werden"~. Of ook in
N ederlandsche teksten:

o gij bestorven wangen, gij lippen blauw als lood,
0, hoofd met bloed omhangen, en bleek gelijk de dood,
0, dierbaar martelhoofd, zij duizendwerf geloofd
Wat heeft uw bloedig zweeten de hel niet uitgedoofd." 8)
De bekeerde Eskimoos leerden: "Ach allerdierbaarst J ezus-kind,
maak dat ge in mij een bedje vindt" ') en zongen:
"Dat niets mijn ziele weere
t' Omvatten mijnen Heere
Ik kus hem duizendmaal
Op de bespogen wangen,
En stil mijn hartsverlangen
Aan zijne wonden, welk onthaal!" ")
') David Cranz, Historie van Groenland, 1767 (Holl. vert.), het gansche tweede
en derde deel over de geschiedenis van Nieuw-Hernhut en Lichtenfels in Groenland
van 1733 tot 1762.
') Gesangbuch zum gebrauch der Evang. Brudergemeinen, Barby 1783, S. 333
nO. 637.
8) Lofzangen en geestelijke liederen der Ver. Ev. Broedergemeente, Amsterd. 1787.
I, 80, nO. 84.
') David Cranz, a. w. IT, 187.
") Aldaar, IT, 200. De bloedtheologie werd trouwens ook bij anderen gaarne
bezongen. Ypey, a.w. IX, 445, herinnert aan de gezangen van Willem Sluiter: "Mijn
ziel begeert geen ander lust, dan in uw bloed te mogen baden ... " Of: "Als gij mij
toont uw open zijd, kiest mijn ziel die tot een woning."
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Gekleurde afbeeldingen van de wonden van Jezus, vooral de
speerwonde in de zijde, werden vurig aangebeden, en de Jezusdienst deed God zoo gansch vergeten, dat het was "alsof men in
een uurwerk alleen den wijzer bewonderde". Het is slechts billijk
hier bij te voegen, dat de oudste liederenbundel begint met:
"Allein Gott in der Höh sey ehr, Und danck für seine Gnade" 1).
Isaäc Lelong, die zijnen landgenooten, gelijk wij zagen, de
geschiedenis der Saltzburgers gaf, heeft ook het eerst in onze
taal den lof der hernhutters bezongen 2). Zelfs heeft hij zich bij
de broeders gevoegd (1744), maar zich later, in zijne verwachtingen
bedrogen, weer aan hun gemeenschap onttrokken. In 1735 dan
verscheen zijn "Godts wonderen met zijne kerke", opgedragen
aan Zinzendorff, in 1738 reeds door een tweeden druk gevolgd.
De doopsgezinde predikant J. Deknatel schreef v6órin een gedicht,
waarin hij o. a. bidt: "Heer Jezus, wilt deez' vreemdelingen, hier
met uw liefde en hoede omringen, zij hebben zich u aanvertrouwt" .. bede niet ongepast, ofschoon de hernhutters hier alleen
met de pen vervolgd zijn. Zelf gaf hij ook een bundel vertaalde
hemhutsche gezangen en liet twee zijner zonen te Hemhut opvoeden. Zoo baanden zij den graaf den weg, die in 1736 met
vrouwen oudste dochter naar ons land kwam. Als negentienjarig
student had hij vroeger te Utrecht enkele colleges gevolgd 3),
later zou hij nog althans tien maal binnen onze grenzen toeven.
') Das Gesangbuck der Gemeine in Herrn-Hutk, Daselbst zu finden im Waysenhause, 1735 (vijfde uitgave).
2) Verg. Sepp, Joh Stinstra, IT, 184-227, die o. a. wijst op de beteekenis van
de "Büdingsche Sammlung einiger t'n die Kirchenhistorie einschlagender sonderlich
neuerer Schriften, 1742-1745, 18 st., zonder echter de herkomst te noemen.
3) Gedurende dat verblijf te Utrecht had Z. het godsdienstig leven ten onzent goed
leeren kennen en omgang gehad met leden van allerlei secten. Hij ging toen om met
de gedachte of eene verzoening tusschen piêtisme en luthersche orthodoxie niet mogelijk
zou wezen en was zelfs zeer vervuld van de eerst door Herbert van Cherbury geopperde
en toen brandende kwestie van een natuurlijk en, algemeen geldigen wereldgodsdienst,
beantwoordend aan de eischen van rede en natuur. Toen hij echter onder de verschillende
kerkgenootschappen in Holland gelijkelijk menschen vond, die den Heiland liefhadden,
vroeg hij zich af, of daarin niet reeds die wereldgodsdienst bestond? Persoonlijk was
hij toen nog ijverig luthersch. Verg. Nils Jacobssen, Den Svenska Hernhutismens
upPkomst, 1908, p. 29 (waar "armeniska" wel een drukfout voor arminiska zijn zal).
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Nu ging hij naar Amsterdam en hield zijne konventikels op de
Kloveniersburgwal hoek Zandstraat, ergens op de Keizersgracht
en misschien nog elders. In een vliegend blaadje in de Fransche
taal, geteekend 2 April 1736, zegt hij volstrekt geen plan te
hebben "à tenir des assemblées publiques" doch slechts eenige
vrienden te willen toelaten "d'assister aux devotions particulières
dans son domestique". Hij heeft met die vergaderingen moeten
ophouden, omdat het verzet te groot werd. Zoo had hij vaak
onder zijn gehoor ds. Hieronymus van Alphen, die op zijne
vorige standplaats Leeuwarden de achting van Maria Louisa genoten had, gelijk reeds zijn vader, de Utrechtsche hoogleeraar,
den toekomstigen stadhouder Willem IV onder zijne leerlingen
had geteld 1), en die nu, door den graaf zoo ijverig te hooren,
hem onder de verdenking bracht van een "geheim Oranje-vriend
te zijn, bezig de stadhouderlooze regeering te belagen". Dat
Samuël Crellius, de sociniaan, hem hoorde, deed den graaf ook
geen goed. Daartegenover stond weer, dat Gillis van Bempden,
bewindvoerder der W. I. Cie, met wien hij druk briefwisseling
hield, anti-stadhouderlijk gezind was.
Het Wa::i ds. van Alphen, die uit naam van de prinses-weduwe
een stuk gronds bij Y selstein ter beschikking des graven stelde
met het huts Heerendijk. Zinzendorff ging haar in Leeuwarden
bedanken, en Marijke-meu, door haar eenzaam leven van veel
smarten tot deze soort van vroomheid geneigd, bleef den broederen altijd gunstig gezind. Hier op 's Heerendijk was Zinzendorff's
vriend De Watteville der hernhutters leider. Zijn aangenomen zoon
Joh. Mich. Langguth was met freule Benigna von Zinzendorff
getrouwd. "De Watteville", vertelt ons een man, die op 13 Juli
1738 eene godsdienstige samenkomst had bijgewoond~, "scheen
40 jaar oud, was matig van lengte, wat schraal, levendig en
vriendelijk in de aangezichtstrekken en het zwieren der oogen,
gekleed in gekleurd grijn, met een zakje in zijn eigen haar. De
baronesse was kort van persoon, niet te plotzig vet, eer naar de
schraalte overhellende, zij Wa::i eene brunette, meer bekoorlijk door
I)

Over deze

') P. Bakker,

Alphen's zie mijne artt. Nz'cuw Ez·ogr.
kousenkoopman, bij Sepp, a.w. II, 193-

Van

Woordenboek I,

S.T.
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adellijke opvoeding, snedig verstand, een levendige, bevallige
zwier, dan door haar aangezigtstrekken. Maar voegt het een
christelijk huiswijf over ééne zijde te hinken? Dat toeval bezat
zij ook". De man schijnt dit der arme baronesse als eene zonde
aan te rekenen. Tot in 1759 bleef 's Heerendijk de geliefde verblijfplaats ook voor Zinzendorff. Middelerwijl had in 1746 Corn.
Schellinger uitgebreide goederen te Zeist gekocht I), waar sinds de
stichtingen der gemeente gevestigd zijn. Daar trokken zij bij
voortduring veler aandacht. In 1759 bezocht hen de Zweedsche
geleerde Bengt Fermer, die de schoone omgeving, de heerlijke
beuken bosschen prijst, ook de goede huizen, waarin de broeders
handwerkslieden wonen; hun waar is goed, maar duur en zij
laten niet afdingen; de winst is gemeenschappelijk. De dagelijksche avondgodsdienstoefening kon Fermer niet bijwonen 2).
Uitvoeriger is vijf jaren later Conte Guiseppe Garampi, praefect
van het Vatikaansch archief, de latere kardinaal, die 2 - 1 7 Juni
1764 voor de tweede maal ons land bezocht. Hij schat de kolonie
op 400 zielen en vertelt van die ambachten, dat schier alle er
vertegenwoordigd en in voortreffelijke handen zijn. Schoenen,
zadelmakerswaren, linten, goudsmidswerk, ijzer, fijn houtwerk,
zijn alle in bijzondere kamers ten toon gesteld, duur, ja, maar
toch zeer gezocht. Ook Mons. Garampi vindt het opmerkelijk dat
men niet laat afdingen. Nog verhaalt hij, dat zij hun huwelijken
sluiten ten overstaan van de overheid~, wat zeer goed gezien is;
hij verzwijgt of weet niet, dat zij daarna vrijelijk in hunne kerk
mochten trouwen 4). Weder een geruimen tijd later, Juni 1778,
vertelt ons Louis Desjoubert, opperstalmeester des Franschen
konings, dat er 300 hernhutters te Zeist woonden, dat zij volmaakte godsdienstvrijheid genoten, dat de ongehuwden 24 in getal,
gemeenschappelijk leefden, dat zij twee maal per dag godsdienst') Voor I 155,000, Tegenw. Staat van Utrecht II 349·
") Bgdr. en Med. Bist. Gen. Utr. 1910. XXXI, 402 vlg. In 1762 is Joh. Beekmann in Zeist, die van dat niet-afdingen natuurlijk ook vertelt, maar bovendien als
zijn vermoeden uitspreekt, dat de stichting nog eens tot eene Duitsche stad uitgroeien
zal. Bgdr. Utr. 1912, XXXIII, 415.
8) "Ten overstaan" in de vertaling; "al magistrato" in den tekst.
') Bgdr. als boven, 1899, XX, 220 vlgg.
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oefening hielden èn (ook hij we&r !) dat hunne winkels goed voorzien,
maar duur en tegen vaste prijzen waren 1).
Reizigers zien dergelijke uiterlijkheden en dringen niet verder
door. Maar afwijking in leer of kultus valt op, aan wie langer
toeziet en speurzin voor dergelijke verschillen heeft. Al de Zuidhollandsche synode van 1738" onder praesidium van ds. 1. P. L.
Manger achtte een onderzoek naar de leerbegrippen der moravische broeders zeer gewenscht. Hun felste vijand - waarom
juist hij, weet ik niet - is geweest ds. Gerardus Kulenkamp
van Amsterdam, rusteloos met de pen kampende tegen lieden,
die in 't dogmatische zuiver Augsburgsch-orthodox, maar meer
van de praktijk dan van de leer vervuld waren 2). De kerkeraad,
door hem aangevuurd, gaf in 1738 eenen "herderlijken en vaderlijken brief" aan de gemeente ter voorlichting en waarschuwing,
later nog "Eene trouwhertige, nadere waarschouwing" 3). Killenkamp zelf, in 't volgend jaar, schreef zijn "De naakte, ontdekte
enthusiasterij, geestdrijverij en bedorven mystikerij der zogenaamde
Hernhutters" 2 deelen 4 0, waarin hij onverdroten en ongezouten
te keer gaat tegen hun bloedtheologie en vooral hun huwelijksmoraal, die, zegt hij, de deur wijd opent voor allerlei schandaal
en uitspatting. In een werk uit het Duitsch door hem vertaald
"Anatomie der hemhutsche secte, ontdekkende haar grouwelijke
geheimen", 1750 speelt hij dezelfde wijze, zeggende o. a. "dat de
hernhutters hunne onkuische uitdrukkingen tot de God onterenste
') Navorscher, 1910, blz. 341 vlg. Een fraaie prent van eene preek bij de
broedergemeente in Hurd, Gesch. van alle godsd., Ned. vert. Amsterd. 1791, VII,
324- Dat de hernhutters zoo duur verkoopen, nog in het rapport van Réal, Juli 1811,
Gedenkst. d. Algem. Gesch. v. Nederland, uitgeg. d. Colenbrander, VI, 182.
") De broedergemeente belijdt de Twaalf artikelen en de Augsburgsche confessie.
Zie overigens E. A. Kleinschmidt, De broedergemeente (Kerk en Secte III, 10) 1909,
blz. 34 vlg •
Zinzendorff zelf schrijft daarover in een brief d.d. 16 Dec. 1738 ter reede van
Texel (op reis naar Geörgië en St. Thomas) aldus: "Es haben etliche presbyterianische
Prediger in Amsterdam, bey welchen uns das gute Zeugniss der hohen Kirche in
"Engelland . nicht zum besten anschreibt, eine unziemlichc Wamung gegen uns heraus"gegeben. Es haben aber so wol die Herren Bürgemeisters von Amsterdam ihren mis
"tallen dagegen, als 4 öffentliche Pastores selbiger Stadt ihren redlichen Sinn vor des
"Herrn werck bezeuget ... " Zeitsch. f. Brüdergeschichte, 1908, Il, 57.
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b1asphemie~n

maken" 1). Ook de leer der verwerping was een
punt van debat; dat Christus alleen voor de uitverkorenen gestorven was, ontkende Zinzendorf, maar de precies-gereformeerden
zeiden, dat men zonder erkenning daarvan "in hunne religie niet
kon geïncorporeerd worden". Wel aanvaardde Zinzendorff het
dogma der verkiezing, maar hij zocht de oplossing van 't mysterie
niet in de eeuwige verdoemenis. Zijn hart deed hem zeggen:
"Die Thorheit spricht zum Herrn, was machest Du?
Die Weisheit glaubt und denkt: Du Liebe, Du" 1).

Kulenkamp's felle optreden moge voor een deel te verklaren.
zijn uit onaangename ondervindingen in de gemeente lI) - zijn
fanatisme was wezenlijk blindheid voor het eigenlijk karakter
der hernhutters en is van het soort van de Boekzaal, die op.
Zinzendorff dichtte:
"Een wolf in 't schapenvel, een looze huichelaar,
Een epicurisch zwijn, ja een godslasteraar"•••

Waardiger was Joh. Stinstra in zijne reeds genoemde" Waarschuwing tegen de geestdrijverij" f), waarbij wij niet vergeten,
dat hij zich vooral tegen de Nijkerkers richtte en de hernhutters
slechts in het voorbijgaan bestreed. Ook de Leidsche hoogleeraar
Joh. van den Honert liet, achter zijne intreerede als hoogleeraar
ook der kerkhistorie van 28 van Louwmaand 1739, drukken eene
"Dissertatio historico-theologica de veterum Waldensium, Bohemorum et Moravorum fide", waarin hij vooral betoogt, dat de leeren de praktijk der hernhutters verre afwijken van die der oude,
rechtzinnige waldenzen, gelijk ook prof. Daniêl Gerdes van
Groningen hen niet wilde toestaan zich met de oude moravische
broeders te vereenzelvigen 5). Nog in 1775 censureerde de Gorinchemsche kerkeraad iemand, die een hernhutter had geherbergd.
In 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid, toen er wegens.
1) Kulenkamp, Anatomie, blz. 88.
") E. A. K1einschmidt, a.w., blz. 21 vlg.
") Sepp, a.w. Il, 210 ,vlg.
') Boven blz. 40 noot 3.

') J. Th. EIsner, Brevis conspectus doctrinae fratrum Bohemorum in E. Gerdes>
Scrinium antiguarium VI, I, 381-457.
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de omwenteling in Zuid-Holland slechts een coetus gehouden
werd, besloten de broeders bij het dusgenaamd lemma (korte
verklaring) rakende de hattemisten, hernhutters e. a. al deze namen
te laten vallen en slechts te spreken van "het waaken voor de
rechtzinnigheid in ons kerkgenootschap". Toch verscheen nog in
1 802 van Petrus Hofstede, emeritus predikant en professor te
Rotterdam "De historie der oude en nieuwe hernhuttische secte",
waarin de grijsaard nog eens bijeenverzamelde al wat tot nadeel
der broeders ooit was bedacht.
Over 't algemeen heeft de polemiek hen weinig geschaad. Het
meeste aanstoot gaven hunne liederen, vooral het elfde en twaalfde
aanhangsel van den grooten bundel, waaruit de bedorven huwelijksmoraal der broeders blijken zou. Maar men mag veilig Aug.
Gottlieb Spangen berg, Zinzendorff's terecht geroemden biograaf,
geloof schenken, als hij zegt, dat de graaf zelf later die verzen
heeft betreurd, maar dat zij daarom niet slecht waren bedoeld;
het kwaad school meer in den smakeloozen vorm; van eene
verachting des reinen huwelijks mag hij niet beschuldigd worden.
Heeft op dit punt intusschen de laster hen kwaad gedaan hunne stille wandel, hunne arbeidzaamheid en soberheid, hun liefde
tot de zending was velen tot beschaming en dwong achting af,
meer dan lange apologieên konden doen. Toch ontbraken ook
deze niet. In 1738 gaf De Watteville, met eene aanbeveling van
Von Zinzen(forl(" een "Verklaringe der herhuttersche broeders",
waarin hij uitéénzette, dat zij niet ééne, afzonderlijke protestantsche gezindte vormden, dat zij het leerstuk der onmacht
·aanvaardden, doch der genade groote kracht toeschreven en dat
zij op 't punt van doop en avondmaal conform de belijdenis
leerden. Op het eind der eeuw verscheen eene vertaling van
Loretz' "Ratio disciplinae unitatis fratrum of grondschets van de
inrichtingen der evangelische broedergemeenten", met eene warme
en aanprijzende voorrede van H. J. Krom, hoogleeraar en predikant te Middelburg f). Krom oordeelt, dat de goede dingen in de
broeder-uniteit bij elke christengemeente eene heilige jaloerschheid
verwekken moeten~, en wel was het een teeken des tijds, dat
') Dordrecht, Blussé, 1793.
') Ratio disiplinae, voorrede, blz. CIX.
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bedoelde voorrede kerkelijk goedgekeurd is door de eerwaarde
classis van Walcheren. Inderdaad, de tegenstand had uit, de
kleine kring werd met rust gelaten, aanzienlijke bezoeken (als in
Juni 1768 van Willem V) deden hen natuurlijk stijgen in de
achting der menigte, hunne gebruiken en gewoonten werden
bewonderd, zooals hunne manier van begraven. Zij "gingen uit
den tijd gelijk men uit het eene vertrek in het andere gaat" I}
en bij het naderen van den dood werd er zachte muziek gemaakt
en gezongen, zooals ook bij het nederzinken van de kist liederen
klonken. Ook het dragen van rouwgewaad was geen gebruik.
De dood was niet akelig: hij voerde eigenlijk tot het ware leven
in. Daarom waren ook de kerkhoven als wandel parken ingericht.
Toch heeft deze sympathie de broedergemeente niet talrijk gemaakt.
Amsterdammers mochten eens binnenloopen in de hernhuttersche
kerk om het lieflijk en zuiver gezang~, de inhoud der prediking
lokte hen niet aan: "lieve broeders en zusters voedt u toch met
het bloed van den Heiland I Hecht u aan hem! Zuigt het bloed
uit zijne wonden, zooals de muggen het uit uw vleesch zuigen,
gij jaagt deze kleine bloedzuigertjes weg, maar 0 de lieve Heiland
heeft gaarne, dat gij zijn bloed zuigt"~. Of ook: "het is deze
opening (de wonde in de zijde) in welke de geloovige rust neemt,
hier ademt hij, hier spreekt hij, hier legt hij needer, zomtijds
overlang, zomtijds kruiselings, hier is zijn vaderland, zijn huis.
zijn beddeken, zijn kamer, zijn tafeltje, daar eet en drinkt hij,
daar 100ft en prijst hij het Lammetje" 4). Dit was inderdaad te
veel voor onze nationale nuchterheid. Er waren menschen, die
het kortweg razend maakte 5). Het valt te betreuren, dat zij daar') Lelong, Godts wonderen, blz. 262.
') Wolff en Deken, Brieven v. Abr. Blankaart, I, 309. Wagenaar, Amsterdam,
Il, 207, noemt die kerk niet. Over de Hernhutter kerk in den Haarlemmerhout De
Algemeene Spectator 1743, V, 33 vlg. Over de uitlegging door de hernhutters van
het Hooglied De Neder!. Cr#icus, I, lIS, die ook eene fraaie beschrijving geeft van
een hernhuttersch costuum.
S) Wolff en Deken, Cornelia Wildschut, VI, 39-55.
4) W. Hurd, a.w., VII, 237.
6) De Zeedemeester der kerkelijken (ds. Ph. Statius Muller) 1750, I, 421. Een
merkwaardig gedeelte uit een Hernh. preek in Beckmann's dagboek. ("Wir charmiren
uns an dieses Lämlein ... "), Bgd,.. Utr. Gen., XXXIII, 416.
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door zich meteen lieten weêrhouden tot de eigenlijke denkbeelden
-der broeders door te dringen.
Op het oogenblik tellen de Nederlandsche hernhutters nog twee
gemeenten; Amsterdam, Blokzijl, Akkrum (en misschien andere)
bestaan niet meer. De gemeente te Zeist telt 196 leden met twee
predikanten W. Reichel en H. Weiss; die te Haarlem 86 leden
en één predikant, A. E. Schmidt I). Zij worden beroepen door
het hoofdbestuur der geheele broederkerk te Berthelsdorff. In
'Onze W. I. koloniën behooren 24549 kleurlingen tot de broederkerk ~ met 89 zendelingen, van wie 20 te Paramaribo~.
§ 4. In een ander verband hebben wij reeds melding gemaakt
van de vriendschap tusschen de labadisten en de kwakers~. Ten
jare 1651 was George Fox in Engeland opgetreden, uit puriteinsche ouders geboren, na zwaren strijd tot innerlijke verlichting
gekomen, het uitwendig leven der christelijke gemeente tot den
simpelsten eenvoud terugbrengend, om haar te ontvankelijker te
maken voor de werking des Geestes, vrij tegenover den bijbel
en de belijdenisschriften, tegen den oorlog en tegen de slavernij,
predikend dat men slechts beven 5) zal voor God en zijn woord.
Toen de kwakers in aantal begonnen toe te nemen, toen zij in
1654 hunne eerste samenkomst te Londen hadden, traden ook de
puriteinen, onder Cromwell tot heerschappij gekomen, meteen
tegen hen op. Vooral het buitensporig gedrag van James Naylor,
die zich b.v. te Bristol als messias huldigen liet~, blies het vuur
der vervolging aan, ofschoon Fox, reeds vroeger omtrent hem
van nare voorgevoelens vervuld 7), zijn gedrag streng veroor1) Deze getallen zijn naar het Nieuw kerkelijk handboek 1912, blz. 369. E.
A. Kleinschmidt a.w. (1909) geeft resp. 224 en 58 leden. Zie ook het tijdschr.
Buiten 4 Sept. 1909.
0) Nieuw kerkelijk handboek blz. 4°1; Kleinschmidt a.w., blz. 3 : 28012.
8) Hunne namen N. K. handboek, blz. 402 vlg. Verg. ons deel I, 289.
0) Ons deel I, 284.
0) To quake, vandaar de naam. Zelven echter verkiezen zij liever" Vrienden der
Waarheid" te heeten, naar Joh. 151<, E. G. Nieuwburg-Wood, De kwakers, 1908,
blz. 8. Een andere naam: levelaar in Bes judicata IT, 109.
0) Dan. Neal, Historie der . . puriteinen, vert. door Jan Ross, Rotterdam, 1753,
1I, 2, 106-109.
') "As I passed from him I cast my eyes upon him, and a fear struck me
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deelde I). Maar gelijk eens de stille doopers van het fanatisme
der munsterschen, zoo hebben de kwakers veel te lijden gehad
van de dweepzucht dier zonderlingen, met wie zij nog in de
18de eeuw telkens verward werden 2). De heftige vervolgingen
onder Cromwell en later onder Karel II, die velen dood en, duizenden hunner in de gevangenis werpen, anderen als slaven
verkoopen liet 3), dreven hen uit het onherbergzaam vaderland.
In 1665 vinden wij een paar kwakers John Stubs en William
Katon in Zeeland en Rotterdam 4). Het volgend jaar kwamen zij
andermaal, nu naar Amsterdam, in gezelschap thans van William
Ames, waar zich eene kleine gemeente van kwakers vormde 5),
onder wie o. a. de ouders van dien Sewel, die hunne geschiedenis
schrijven zou 6). Ook elders hadden er kleine konventikels plaats,
door het volk vaak ruw verstoord, als te Moordrecht in 16597).
In Friesland werden zij door de regeering geweerd 8). Wat de
Amsterdamsche gemeente aangaat - zij werd door de overheid
geduld, die, naar haar vaste taktiek, geen martelaars wilde
maken 9). Zij vergaderden eerst in een gang aan de schans bij
de Regulierspoort, de Engelsche gang genaamd, soms ook in
<:oncerning him," George Fox, An Autobiography, ed. Rufus Jones, Londen, 1904,
pag. 234 op 't jaar 1655.
1) n'" he (d. i. James Naylor in de gevangenis te Exeter, als Fox hem daar bezoekt,
{}us October 1655, na de Messias-huldiging te Bristol en vóór zijn vonnis van 16 Dec.
1656) would have come and kissed me. But I said that since he had turned against
the power of God, I could not receive his show of kindness. The Lord moved me
to slight him, and to set the power of God over him," Fox, Autoót"ography, pag.
271. Zie ook Catal. Bibl. Thys nos. 2944-2946, pamfletten over Nayler.
') Nog Ypey, Gesch. d. kro kerk ü, de 18de eeuw, 1808, IX, 274 vergelijkt de
kwakers met de "bijstersporige wederdoopers."
") Van 1660-1685 ruim 13000 gevangenen en 198 over zee gebrachte slaven.
Over den toestand der toenmalige gevangenissen in Engeland W. Sewel, Hzstori
van de .. Quakers, Amst. 1717 fol. 165.
') Sewel, a.w. fol. 134.
~) Sewel, a.w. fol. 17I, waar men ook berichten vindt over den zonderling Turnier
te Dordrecht.
6) Sewel, a.w. fol. 205.
') Sewel, a.w. fol. 247 vlg.
8) Gerdes bij Ypey, a.w. IX, 276 noot I. Het was in 1662, en de Friesche
Staten noemden hen tegelijkertijd met socinianen en anabaptisten.
9) Aardige anecdote daarover bij Sewel, a.w. fol. 205.
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een looierij aan het Ververspad. Later kwamen zij samen in een
huis in de Driehoekstraat aan de Zuidzijde der Brouwersgracht,
tot zij in 1675 een huis kochten op de Keizersgracht, tusschen
Leliegracht en Prinsengracht, waar zij sinds en de gansche
I8 de eeuw door hunne "meetings for worship" gehouden hebben.
Als eene herinnering aan de vroegere plek, plaatste men een
geschilderden driehoek boven de deur 1). De kamer der samenkomst ontving haar licht door een grooten, glazen koekoek in
het midden der zoldering, die door een pilaar werd gestut, en
was voorts alleen van houten banken en kapstokken voorzien ~.
Daar dan zaten de kwakers in stilte neder, wachtend wat de
Geest hun zeggen zou, en als hij in eene vrouw zich openbaarde
mocht ook zij getuigen 3). Het gemeentegezang op gezette tijden
was er, als bij alle kwakers, afgeschaft; spontaan was het geoorloofd; doop en avondmaal werden er niet bediend. Daar hielden
zij ook hunne maandelijksche ledenvergaderingen, de "meetings
for business", waar nieuwe leden werden aangenomen, over armenzorg en kinderopvoeding werd gesproken, attestaties ontvangen
en verzonden werden, ouderlingen en opzieners werden benoemd;
nog hadden zij de driemaandelijksche vergadering in Engeland
(van leden van twee of meer districten, ieder van tien gemeenten).
waar uitspraak in hooger beroep werd gedaan, wanneer iemand
met eene beslissing der maandelijksche vergadering niet tevreden
was; en de jaarlijksche vergadering, die hoogste gerechtshof was
met onbetwistbaar wetgevend gezag 4). Het kleine getal Amsterdamsche kwakers veroorzaakte echter, dat dit in Holland maar
zeer onvolkomen kon worden toegepast. Andere gemeenten waren
') Wagenaar, Amsterdam, 11, 206 vlg. Wolff en Deken, Cornelia Wt'ldsckut, IV,
Brieven v. Alwah. Blankaart, I, 306 onjuist: "aan de overzijde van de
Heeregragt. "
.) Platen bij Hurd, Gesch. aller godsd. 1785, VI, 474 en Moubach, Godsdienstplichten.. van alle volkeren, 1738, VI, I, u8. De kamer maakt bij Hurd grooter
indruk, bij Moubach is de vergadering veel talrijker.
8) Huygens vermeldt het in zijn Journaal, IT, 319 (27 Febr. 1694) als eene
merkwaardigheid. In de Amsterdamsche gemeente sprak op 't eind der 18de eeuw
menigmaal eene vrouw, die in de Cornelia Wildschut, VI, 170 en Sara Burgerhart.
11, 575 "zuster Timmerman" heet.
') E. G. Nieuwburg-Wood, a.w., blz. 16-19.
192.
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er nog te Leiden 1), te Groningen 2) en waarschijnlijk elders. In
het jaar 1677 bracht Fox zelf met een groot aantal vrienden,
onder wie Penn, Barc1ay, Keith, een bezoek aan ons land. Zij
hielden "meetings" te Rotterdam, te Haarlem en "the Lord gave
us a blessed opportunity"~. Zij bezochten Wieuwerd, gelijk wij
vroeger hebben verhaald, en spraken daar lang met Anna Maria
van Schuurman en de anderen; Penn bezocht twee malen, de eerste
keer met Barclay, prinses Elisabeth van de Paltz te Herford, die
den kwakers bijzonder genegen was en menigmaal bij haren oom
Karel II hun voorspraak was geweest, die met Fox in briefwisseling stond 4) en thans Penn herhaalde malen toestond op haar
kasteel te prediken, waar hij haar tot tranen roerde en in haar
oogen was als een dier oude, Engelsche zendelingen, die voormaals het Evangelie naar Duitschland gebracht hadden 6); in
Amsterdam hadden Penn en Fox dien befaamden woordenstrijd
met Galenus Abrahamsz. de Haan, waarin zij diens stelling aanvielen, dat een gezant van God zijne leer met mirakelen bekrachtigen moest, twistgesprek dat door tolken moest worden vertaald,
wat zoo slecht ging, dat men 't staakte 6).
De kwakers hebben hier te lande in vrede kunnen leven, van
vervolging was geen sprake, het ergste was bespotting van den
kant van wie hen niet kenden en die zich vroolijk maakten over
een "godsdienst zonder aanbidding en een kerk zonder sacra') De kwakers vergaderden aldaar op de Middelste gracht (1659-1661), soms door
William Ames toegesproken en door de overheid wel tegen het volk beschermd, maar
niet in de stad geduld. Uit de Gerechtsdagboeken in Navorscher, XIX, 8 vlgg. In
1663 maakte Jan Smit, die zich kwaker noemde en openbaringen had, het prof.
Abr. Heidanus en Joh. Hoornbeek lastig, aldaar, XX, 387 vlgg.
2) In deze stad had in 1669 eene vrouw kwakersche boekjes verspreid en werd
eene samenkomst der "oprijsende Quakers" verstoord, Van Rhijn, TemPla Gronz'ngana,
1910, blz. 143.
3) G. Fox, Autolnography, pag. 551.
') De brief van 30 Aug. 1677: "I I'.annot but have a tender love to those that love
the Lord J. C.... " Hollandsch bij Sewel, a.w., fol. 613, Engelsch AutobiograPhy
pag. 552.
") Se wel, a.w., fol. 616.
6) Sewel, a.w., fol. 617 vlg. Over Galenus, die Fox vraagt: "Houd uw oogen van
mij af!" Autolnography, pag. 556' in de noot.
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menten" 1), over een secte "waar ook de vrouwen niet buiten 't
vermaak van mee te klappen uitgestooten waren" J), al gaven zij
toe, dat er "sagtmoedige, eenvoudige, sobere, getrouwe, modeste
en vreedzame menschen" onder waren 8). Wie hen beter kenden,
achtten hen. De vrieQd Wi1lia~ in de "Comelia Wildschut" is
het type van zachtmoedige verdraagzaamheid en menschenliefde;
hij verhaalt hoe hij kwaker werd, aanschouwend hun innig christendom, hun leven geheel in lien geest des Evangeliums, alles in
den geest en door den geest genietend en hoe hij, den geest als
een zacht windeke in zich voelende blazen, slechts dáárvoor zorg
dtoeg hem niet te wederspreken. Hij wil geen levend wezen
smart aandoen en is daarom vegetariër '). Elders wordt de uitdrukking .kwakersche menschen" gebruikt in den zin van braaf,
degelijk, met een hooge opvatting van het huwelijk Ii), al acht
men hen tegelijk "vol zotte begrippen", als willende zelfs niet,
wanneer iemand niest, zeggen: "wel bekome 't u I" 8) Hun stemmige kleedij trok voor en na de aandacht, en nog in 1776
beschrijft een goed waarnemer hun lange dassen, wijde broeken
en hun geweldige, groote, spitse hoeden, ook wel suikerbrooden
genoemd "). Ypey, die begint met te spreken van "Fox' schijnheilige zemelknooperijen", van zijn godsdienststelsel als van "een
mislijk mengelmoes van de ongerijmdste begrippen en bijsterzinnigste droomerijen" 8), rekent de kwakers later onder de "wijzen
van hun tijd" en spreekt uitvoerig over hunne vele en groote
1) Campo Weyennan, Den vrolijke Tucktkeer, 1730, blz. 191.
2) Campo Weyennan, Den ontleder der gebreken, 1724, Il, 167.
I) Haegse Mercurius van 2S Juli 1699 in fine, die ook aanteekent, dat de kwakers
den hoed niet lichtten, wat zeer de aandacht trok.
') Wolfl' en Deken, Cornelia Wildsckut, IV, 192. 2S3, VI, 176, Over ISdeeeuwsch
vegetarisme De Pkilantkrope, 1I, 353-360 (S Nov. 1758), De Pk,7osooPk, I 137-144
(5 Mei 1766) en mijn Het sedelg'k leven in de 18de eeuw, 1910, blz. 158 vlg.
') De Grfjzaard, I, 61, (2l Aug. 1767).
8) De Grfjsaard, I, 153 (13 Nov. 1767.)
') J. Ie Francq van Berkhey, Natuurl. Hist. van Holland, 1776, lIl, I, 623.
Verg. de bekende illustraties van Troost bij Asselijns Saartie Janss. en de prenten
van een kwaker en een kwakeres bij Moubach a.w., VI, 186. Ook het fraaie portret
van Fox vóór de genoemde Autobiograpky.
8) Ypey, a.w. IX, 273, 277.
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deugden 1). Zoo ging het altijd: in den beginne verdacht, namen
zij later de lieden voor zich in door hun vreedzaam gedrag,
hunne arbeidzaamheid, menschlievendheid en stille vroomheid 2).
Dus liet men hen met vrede, ongevaarlijk als zij bovendien
waren op politiek gebied door hun volstrekten afkeer van oorlog,
twist en diplomatie. Van invloed door hen op het geestelijk leven
der natie geoefend is nooit gebleken; van een rol als door hunne
broeders in N.-Amerika gespeeld was hier geen sprake. Maar
wie kan wegen of meten wat zij hebben bijgedragen aan b.v.
de toenemende veroordeeling der slavernij? In elk geval ging
op 't eind der eeuw de kleine, kwakersche gemeente te niet.
') Aldaar blz. 283 vlg.
") Zelfs Voltaire, wel niet van partijdigheid ten deze te verdenken, noemt een
kwaker nun religieux au milieu du monde, qui fait voeu de patience et d'humilité et
qui, loin de venger les injures publiques, ne venge jamais les siennes et ne porte pas
même d'epée." Brief aan Thieriot 4 Oct. 1735, Oeu~lres ed. Delangle frères LXIX, 204.

HOOFDSTUK XIV.
DE TOLERANTIE.

§ I. De gereformeerde kerk, door hare formulieren omtuind,
had wel gedurende de 17 de eeuw menigen aanval o~ hare rechtzinnigheid afgeslagen, had wel uit haar midden menigen ketter
uitgestooten, maar onaangetast door den geest des tijds, door
nieuwe denkbeelden bleef ook zij niet geheel. In den loop der
I8 de eeuw maakt dat proces zelfs snellen voortgang en wel naar
twee kanten, het wijsgeerig-theologisch onderzoek naar de gronden,
waarop het geloof rusten moet en naar het aandeel, dat de menschelijke rede nemen mag in de verklaring der bovenzinnelijke
dingen (daarover spreken wij in ons hoofdstuk over het hooger
onderwijs der periode) èn de wijd zich verspreidende idee der
tolerantie. Het woord klinkt typisch I8de eeuwsch 1). Voor een
deel is het streven naar gewetensvrijheid, naar opheffing van de
voordeelen aan het belijden van die of die leer verbonden; in
eene verdere ontwikkeling wordt het de prediking, dat de
heidenen, ook al worden zij niet door het licht der openbaring
bestraald, zalig kunnen worden, dat deugd gaat boven godsdienst,
wat dan weer voerde tot de stelling, dat godsdienst in 't algemeen een onverschillig ding was, of zelfs schadelijk, ja gevaarlijk
voor menschelijke ontwikkeling en menschelijk geluk. Zoo vindt
1) "Liefderijke verdraagzaamheid, wier zacht gelaat gevoelens van vrede en liefde
alom verspreidt, blijf schoone dochter des hemels, gunstelinge van God en Jezus,
eeuwig onder ons woonen en zalig ons door uwe heilzame invloeden!" Deze elegie
is van IJ. van Hamelsveld, Zedel. Toestand, 1790, blz. 147.
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men dan onder "toleranten" vogels van zeer diverse pluimage,
voorstanders van de gewetensvrijheid uit liefde voor den godsdienst, zoowel als de platste vrijgeesten. En het is natuurlijk,
dat velen niet aanstonds hunne houding tegenover het verschijnsel
konden bepalen.
Verdraagzaamheid was in de Republiek zeker geen exotische
plant 1). Van den beginne had de overheid, zij het uit verschillende motieven, aan allerlei kerk en secte zekere vrijheid toegestaan. Maar thans begon het vraagstuk in wijde kringen de
aandacht te trekken en meer stelselmatig te worden onderzocht.
Daarbij nu ondergingen de vaderen buitenlandsche invloeden, in
overeenstemming met den invloed van de Fransche, maar daarnaast ook Engelsche en Duitsche literatuur, die zich in onze
periode krachtig doet gelden B). Daar is J ohn Locke. In zijne
"Letters of toleration", 1692, pleit hij voor verdraagzaamheid in
geloofszaken, al sluit hij daarbij de katholieken nog uit. Zijn
"Essay conceming human understanding" , 1690, beleefde in
Fransche vertaling van P. Coste uitgaven te Amsterdam in 1700,
1735, 1774; zijn "Some thoughts conceming education", 1693,
werden in 1753 naar de elfde Engelsche uitgave vertaald door
den doopsgezinden predikant Verwer. Locke zelf, als balling in
ons land verblijvende en warm bevriend o. a. met den rem onstrantschen hoogleeraar Philippus van Limborch, heeft in diens
kringen liefde voor zijne denkbeelden gewekt. Dit mag ook
gelden van dien anderen Engelschen deïst John Io1a.nd, geboren
in 1670, den schrijver van "Christianity not mysterious" , waarin
hij aantoont, dat er in het christendom als in den volmaakten
godsdienst niets onbegrijpelijks kan zijn. Toland heeft in 1690
en 1692 te Leiden gestudeerd 8), Holland zeer liefgehad, vriendschap aangeknoopt met Fr. Spanheim, P. Ie Clercq e. a., wat
wederom op invloed wijst, door zijne denkbeelden geoefend 4).
') Ons deel I, 10 vlg. en
spiegel Nov. Dec. 1907.
2) Verg. G. Kalff, Gesch. d.
8) Album stud. a&. L.-B.,
Hybemus, 22 T.
') Van d'Holbach's vertaling

"De verdraagzaamheid onder de Republiek" in Tijd.
Nederl. LetterM. V, 567-571.
kol. 724 op I Nov. 1692: Johannes Tholandus,
van Toland Lettres philosopkigues sur l'ort"gine des
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Swifts "Tale of a tub", die voor gelijke rechten pleit aan roomsch.
itithérsch en kalvinist, werd door genoemden P. Ie Clercq uit het
Engelsch vertaald in 1735. Hij liet daar in 1743 op volgen de
overzetting van enkele andere geschriften van denzelfden auteur
o. a. de "Redeneering waarin men betoogt, dat de afschaffing
des christendoms in Engeland in het tegenwoordige tijdgewricht
onze koningrijken in eenige ongelegenheid zoude kunnen brengen
en mogelijk van zoo groot een voordeel niet zijn als men
denkt". In zijne "Voorrede" zegt Ie Clercq, dat Swift hier al
spottende de goddeloosheid van lieden als Toland, Tyndale e. a.
te keer gaat. Zeker was hij hun geestverwant niet, maar het is
de vraag, of het deïsme van Toland niet minder schadelijk was
dan "The voyage to the Houyhnhnms", satyre "turned against
human nature itself... amorbid effort to degrade mankind below
the level of the brutes" 1). Van den invloed der Engelsche spectatoren op de onze zal later de rede zijn.
Wat Duitschland aangaat, de oude minachting van de bewoners
der Republiek voor de Oostelijke broeders verandert in de eerste
helft der 18de eeuw ten goede ll) en daardoor wordt de weg,
breeder dan tot nog toe, gebaand voor den intocht van Duitsche
denkbeelden. Toch was kennis der taal in de beschaafde kringen
volstrekt niet algemeen. Johan Valckenaar heeft haar nimmer
bezeten 3), in het gezin van D. J. van Lennep "kwamen geen
Hoogduitsche werken over de vloer" '), Gijsbert Karel van
Hogendorp moest Duitsche berichten voor zijne vrienden ver-

préjugés etc. bestaat o. a. eene Amsterdamsche uitgave van 1768. Over eene nieuwe
Duitsche .vertaling van de Christiant'ty zie wat ik schreef in Tkeol. Tijdschr. XLIV,
458 vlg.
') G. Ravenscroft Dennis in zijne "introduction" vóór zijne uitgave van Swifts
.. Gulliver's travels," London, BeU, 1905, p. XXIV. Van deze .. Travels into several
remote natIons of the 1IJorid Dy Lemuel Gulliver", verschenen 28 October 1726.
kwam reeds een jaar later eene Nederlandsche vertaling in drie deelen in Den Haag,
tegelijk ook eene Fransche in dezelfde stad, van de pers.
2) Kalff, a.w. V, 569. W. de Clercq, Verhandeling over den invloed der vreemde
letterkunde, 1824, blz. 279 vlgg. 311-318.
S) Sillem, Leven van Jo Valckenaar I, 6 noot.
') M. F. van Lennep, Leven van mr. JacoD van Lennep I, 20.
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talen 1). Echter was er in theologische kringen - wij gaan het
nog zien - lectuur van Duitsche godgeleerden j de juffrouwen
Wolff en Deken kennen Semier, Steinbart, Rabener, Lavater.
Van Rabener verscheen in 1763 te Amsterdam "Verzameling
van hekelschriften" in vijf 8 0 deelen. Of van Lessing's geestverwant, Justus Möser, den leerling van Locke, den christelijken
deïst, werken in 't Nederlandsch zijn vertaald, weet ik niet 11),
maar Gellert's fabelen vonden hun overzetting 8), gelijk oden van
Klopstock ') j dat Mozes Mendelssohn onder ons niet zonder invloed
bleef, zullen wij nog zienj van Lessing-zelven werd het werk,
dat in de geschiedenis der verdraagzaamheid zulk een rol speelt,
de "Nathan der Weise" in proza vertaald en verscheen 1780, dus
reeds een jaar na de eerste Duitsche uitgave, bij Isaäc van Cleeff
te 's-Gravenhage. Het titelblad draagt de spreuk: Introïte nam
et heic Dil sunt 5). Uit het aangevoerde blijkt, dat de Duitsche
geschriften, welke voor de nieuwe denkbeelden zoo belangrijk
waren, hunnen weg ook ten onzent vonden en hunne werking
wel niet zullen hebben gemist. Dit mag ook verondersteld worden
van het befaamde boek des Deenschen dichters, L. von Holberg.
Van zijn "Nicolai Klimii iter subterraneum" 1741 verscheen eene
Nederlandsche vertaling te 's-Gravenhage bij van Thol in 1744.
zoodat ook hier te lande kon gelezen worden van "den godsdienst
des volks van Potu", die naar het ideaal der toleranten geschilderd werd 6).
') Joh. W. A. Naher, OverkeersckinK en vrijwording, blz. 212.
I) Over Möser laatstelijk H. Schierbaum in Mittk d. Ver. f. Gesck. v. Osnabrück,
XXXIII.
8) V66r mij ligt eene vertaling der fabelen en vertelsels in drie deeltjes met
keurige prentjes, verschenen te Amsterdam 1784. W. de Clercq, Verhandeling, blz. 281 :
"Gellert ... met geestdrift nagevolgd •.. was juist de man der eeuw."
') Behalve Asschenberg (Kal1I a.w. V, 571) gaf Pieter Leonard van de Kasteeie,
dien wij nog zullen ontmoeten, in 1798 eene vertaling van de Oden.
&) In 1784 verscheen een uit het Duitsch vertaald vervolg op de Nathan, de
JlI'onm'k van L,öanon, tegen de strekking der Natkan, welke immers niet anders
bedoelde dan "goedgeloovige christenen als kinderachtige halzen af te Inaken," Kalf!
a.w. IV, 460. De Natkan maakte maar weinig opgang. Veel meer Het leeven van
den Eerw. Heer Sebaldus Notkanker, in 1775 naar den 3en Hoogd. druk overgezet,
waarin de auteur, C. F. Nicolai, de kerkelijke onverdraagzaamheid bespot.
e) Onderaardscke reis van Claas Klim, 1744, blz. 91-101, verg. 142 vlg.
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Moge al de kennis der Fransche taal ten onzent niet zóó
algemeen zijn geweest als gewoonlijk wordt gedacht 1), zij was
algemeen genoeg om wat in die taal werd gedrukt (voor geen
klein deel op Nederlandsche persen) in breede kringen ingang
te doen vinden. Er is niet aan te denken in ons bestek ook maar
het vluchtigst overzicht te geven van onze betrekking met
Frankrijk te dezen opzichte, van het doordringen van den Franschen geest op elk gebied van het maatschappelijk en huiselijk
leven, van die verfransching der natie, van die "ontvaderlanding",
die groot genoeg blijft, ook al doen wij zeker wat af van de
zwarte schildering van hen, die er tegen hebben geprotesteerd 2).
Hier worde slechts vermeld, dat ook de denkbeelden omtrent de
tolerantie zich onder sterken Franschen invloed hebben ontwikkeld.
Een paar kenmerkende geschriften op dit punt hebben zelfs
binnen onze grenzen een groot gerucht gemaakt, gelijk dit
hoofdstuk ons leeren zal.
§ 2. Aan den beginne van onze "geschiedenis der tolerantie"
(zoo men ons dien te weidschen titel niet ten kwade duidt) staat
de eenzame figuur van Pierre Bayle. Over den invloed door de
Fransche réfugiés op ons volk geoefend hebben wij het een en
ander gezegd 8). Bayle is daarvan een typische belichaming,
meteen leidt hij bij ons eene nieuwe periode in 4). Hij was geboortig
') Voorbeelden bij

J. J.

Salverda de Grave, a.w. blz. 116.

0) Lezenswaardig nog altijd W. de Clercq in de a. verhandeling, blz. 226-230

en 236-273 over Franschen invloed op het geslacht der 18de eeuw, voornamelijk in
de letterkunde.
a) Boven blz. 49 vlg.
') La vie de mons. Bayle vóór de Dz'ctionaire historique et critique, I, (ik
gebruikte de 5de uitg. Amst. 1740) van de hand vanM.DesMaizeaux. DelaMonnoye
Histoire de M. Bayle et de ses ouvrages l , Amst. 1716. L. Feuerbach, Pierre Bayle,
Leipzig 1848. W. Bolin, Pierre Bayle, Stuttgart 1905. Haag, La Franceprotestante",
I, 1055-1077. Kan in Rotterd. .laar". 1888. v. Langeraad, Het prot. lIaderland, I, s.v.
Nieuw BiograPh. Woorden". I, s.v. Sepp. Godgel. Onderw. 11, 134-14°' Over
portretten van Bayle schreef J. H. R(össing) in het weekblad de Amsterdammer van
29 Dec. 1906 bij de herdenking van 's mans sterfdag vóór 200 jaar. Op het voor
zijne moeder geschilderd portret is hij 28 jaar, gebruind van gelaatskleur, met opmerkelijk
fraaie oogen en geestige, aristocratische trekken. Onder eene gravure naar een kopie
van dit portret plaatste de genoemde De la Monnoye dit distichon; "Bailius hic ille
est, cujus dum scripta vigebunt I Lis erit oblectent, erudiantue magis."
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van Carla, stadje in het graafschap Foix, waar zijn vader Jean 1)
Bayle predikant was en hij 18 Nov. 1647 het levenslicht zag.
Zijne moeder was J eanne de Burguière, insgelijks uit een oud
geslacht in het land van Foix. De protestantsche tradities zijner
familie verhinderden niet zijn overgang tot het katholicisme aan
de hoogeschool te Toulouse (19 Maart 1669), triomf der jezuïeten,
waarvan zij echter niet lang genoten. Want de jonge Bayle, door
waarheidszin gedreven, twijfelend aan de waarheid der te ras
omhelsde leer, door de diepe droefheid zijner ouders geroerd,
keerde spoedig terug van den ingeslagen weg en werd 2 I Augustus
1670 weder in de protestantsche kerk opgenomen 2). Denzelfden
dag week hij uit naar Genève, waar hij studeerde met de grootste
toewijding, daarna, 1674, gouverneur werd, o. a. te Parijs bij
de familie Beringhen. Het was in deze maanden, dat hij zijn
boven genoemd portret liet schilderen en met een treffenden
brief zijner moeder toezond 3). Den 2/4 November 1675 volgde
zijne benoeming tot hoogleeraar in de philosophie te Sédan, waar
hij onderwijs gaf tot dien noodlottig en 14 J uH 168 I, toen Louis XIV
het besluit teekende, waarbij de hoogeschool werd opgeheven.
Nu had een jong Rotterdammer, van Zoelen, te Sédan veel met
hem verkeerd en toen nu Bayle onzeker was waarheen hij gaan
zou, schreef van Zoelen over hem aan den raadsheer Paedts, zijn
bloedverwant, den schoonbroeder van Cornelis de Witt. Het
gevolg was dat deze in de Rotterdamsche vroedschap mededeelde, dat "zekere mons. Bayle, zijnde van de gereformeerde
"religie en te Sédan geweest professor philosophiae wel soude
"genegen sijn hem alhier ter neder te setten en ten dienste van
"de stad, onder wat titel het zoude mogen zijn, te laten gebruyken,
"indien hem een gering tractement wierde toegevoegt" 4). Het
gevolg was, dat die van Rotterdam hem benoemden tot hoogleeraar in de wijsbegeerte en de geschiedenis (op /500) aan de
Illustre School, juist opgericht; hij inaugureerde Vrijdag 5 Decem') De la Monnoye a.w. p. 2 noemt den vader Guillaume, de moeder Brugnière.
Ik volg echter Des Maizeaux, t. a. p. p. XVII, die nauwkeuriger is.
0) De la Monnoye zegt 1669.
3) De brief bij Des Maizeaux t. a. p. p. XXII.
4) Vroedschapsresoluties bij Sepp, a.w. Ir, 134.
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ber 168 I. Hier heeft hij rustige jaren doorleefd, ongehinderd in
zijn geloof, sober, voor geld noch eerbewijs aandoenlijk, ongehuwd, opgaande in zijn ambt en vooral in zijn boeken - totdat
hij 30 October 1693, door toedoen vooral van zijnen felIen vijand
Pierre Jurieu, als ketter werd afgezet. Hij overleed in den morgen
van 28 December 1706, terwijl geen zijner vrienden aanwezig
was. Oudejaarsdag werd hij in de Fransche kerk begraven. Zijn
testament 1) getuigt van zijn familiezwak en van zijne dankbaarheid aan zijne Rotterdamsche weldoeners.
Deze Pierre Jurieu, reeds te Sédan zijn ambtgenoot, door zijne
voorspraak insgelijks naar Rotterdam beroepen als predikant en
professor aan de Illustre School, was een man van de calvinistisch-gereformeerde richting, van een uiterst heftig en onverdraagzaam karakter, waarvoor alleen zijne slechte gezondheid
verontschuldiging biedt. Echter is hij 75 jaren geworden; immers
24 December 1637 geboren, is hij II Januari 1713 overleden 2).
Hij heeft Bayle het leven zeer zuur gemaakt, niet alleen omdat
hunne geestesrichting en beginselen zoo ver uitéénliepen, maar
het was vooral - gelijk meestentijds bij zulke conflicten - eene
persoonlijke kwestie. In 1686 schreef Jurieu zijn "Accomplissement des prophéties ou la délivrance prochaine de l'église" ,
waarin hij enkele plaatsen in de Openbaring aldus uitlegde, dat
binnen enkele jaren alle réfugiés naar hun land zouden terugkeeren en daar een machtig rijk stichten, nadat ook Lodewijk XIV
zich tot het protestantisme zou hebben bekeerd, in overeenstemming met wat hij ook in zijn "Lettres pastorales" beweren zou 3).
Daartegen verscheen in April 1690 "Avis important aux refugiez
sur leur prochain retour en France, donné pour étrennes à run
d'eux en 1690". De anonyme schrijver waarschuwde zijne geloofs1) Des Maizeaux t. a. p. pag. CIX.
2) Laatstelijk over hem R. N. L. Mirandolle in Ned. Archief van Kerkg. 1910,
VII, 3°3-324. D'Avaux zeide van dezen stokebrand: "Datum est ei os loquens
magna et blasfemias," aldaar blz. 308.
S) Des Maizeaux t. a.p. p. XLIX en note M. Van 't jaar 1687, dus lang vóór B.
antwoordde, ligt vóór mij een pamflet "Brief aan de Heer Jurieu raeckende het rijck

J Chrisft" •.. verhandelt in sijn boeck van de vervulHnge der proPhetische schriften"
door H. D., Utrecht, Ribbius, 4°, 38.
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genooten, dat zij zich niet door zulke voorspellingen zouden laten
bedriegen en een soort van munsterschen trek ondernemen om
daarginds een protestantsch Jeruzalem te stichten, terwijl hij voorts
hun enkele harde waarheden niet spaart, over wat, volgens hem,
niets was dan onrust stoken in Europa door hunne plannen van
terugkeer. Bayle heeft ontkend er de schrijver van te zijn, wat
nog onlangs insgelijks ontkend is 1), maar de anonymiteit is toch
wel opgeheven en B. mag als de auteur worden genoemd. In
elk geval hield Jurieu er hem voor, en betoogde dit in zijn
"Examen d'un libelle contre la religion, contre l'état et contre
la révolution d'Angleterre" (1691), waarop reeds een maand later,
Mei 1691, Bayle antwoordde met zijn "La cabale chimérique",
waarin hij de beschuldigingen weêr1egt. "Je luy montreray" ,
zegt hij, "que ma prétendue impieté ne consiste qu'en ce que je
n'ay pas voulu applaudir à ses faux mirac1es, à ses faux prophètes,
à ses prétendues revelations et je ne me feray jamais une honte
d'avoir contribué à soutenir mes confrères les refugiez sur Ie bord
du fanatisme et à l'avoir empêché luy-même indirectement de
pousser plus loin ses chimères" 2). Jurieu, nu eerst recht verbolgen,
leverde een klacht tegen Bayle in bij het consistoire, waarbij hij
ook de aandacht vestigde op 's mans kettersche denkbeelden
omtrent de kometen, waarin hij, zagen wij reeds, Bekker op zijde
streefde 8). Het einde was ook thans, dat, na lange procedure,
de stadsregeering Bayle van zijn professoraat ontzette, wij zagen
het reeds, 30 October 1693. Men had hem zelfs geene gelegenheid gegeven zich te verdedigen 4).
Van Bayle's werken ga voorop de Dictionaire historique et
critique, 1 0 dl. in 1695 en daarna in tal van uitgaven o. a. de
door mij gebruikte Sde "revue, corrigée et augmentie" in 4 fol. dl.
1) Zie Mirandolle t. a.p. blz. 309 noot. Ook De la Monnoye a.w., p. 178-181
loochent het auteursschap van B. Zie echter Sepp, Godgel. Onàerw. lI, 137.
2) Bayle, La cabale cht'mérique, Rotterd., Reinier Leers, 1691, pag. 286.
3) Ons deel I, 191, 260 vlg. Bayle "Pensées diverses à l'occasion de la comète,
qui parut au mois de Dec. 1680", Oeuvres, La Haye, 1727, lIl, 1,9-160; .addition
aux pensées diverses", aldaar lIl, I, 161-186 en "continuation", aldaar lIl, I,
187-417. Verg. ook IV, 410 S.
') Zie zijn brief van 5 Nov. 1693 aan Minutoli bij Des Maizeaux t. a.p. p. LXX.
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Amsterd. Leyde, 1740. Zij bevat biografische artikelen over
mannen en vrouwen, uit oude en nieuwe geschiedenis, uit den
bijbel en uit de klassieke mythologie, uit de wereld van kunst,
wetenschap, staatkunde, met uitvoerige noten, waarin, met eene
ongeloofelijke belezenheid, alle bronnen zijn uitgeput, in een allerbevalligsten stijl, vol geest, met eene neiging, zoo niet tot het
obscoene, dan toch tot het erotische. Zijne vijanden hebben hoog
opgegeven van die "quantité de citations obscènes" 1), en die o. a.
ook gevonden in het artikel over David, dat eene zeer bijzondere
verontwaardiging heeft gewekt. Om die reden slaan wij het op,
daarbij niet vergetend, dat Bayle, door den kerkeraad over de
eerste uitgave fel doorgehaald en opgevorderd "de reformer
entièrement l'acticle de David de manière que les bonnes ames
n'en pourront plus être scandalisées" lI), dit misschien heeft gedaan.
De tekst des artikels 8) is een getrouw verhaal naar I Samuel.
De noten geven o. a. oude rabbijnsche legenden over de geboorte
van David - want ps. 5 I 7, aan hem toegeschreven, hebben
sommigen uit zijn eigen leven willen verklaren (noot A); B. wijst
op de bekende moeielijkheid, dat Saul vraagt: "wie is die jongeling?" terwijl David voor hem op de harp heeft gespeeld. Stond
dit, zegt hij, in Thucydides of Livius, dan zouden alle critici
eenstemmig verklaren, dat de kopiïsten de bladzijden hadden
verlegd, of een stuk hadden ingeschoven, of in herhalingen waren
gevallen. Maar dergelijke vermoedens mag men niet opperen, als
het den bijbel betreft., Toch zijn er menschen, die durven beweren,
dat de verzen in I Samuel door elkander staan (noot D). Dit is
het ergste in het gegispte artikel. In den tekst heet David nog
"un soleil de sainteté dans l'Eglise" ; slechts heeft hij zijne vlekken
t. w. de geschiedenis van Uriah, waarover dan noot G op de
zachtste wijze spreekt: "on y apprend de queUe manière i1 faut
pleurer ses péchez et c'est un très beau modèle". De toon schijnt
wat luchtig, doch alles is ernstig bedoeld 4). Men ziet, dat het
') Actes du Cons. de l'Eg!. wal!. à Rotterd. 3 Nov. 1697 bij Des Maizeaux,

t. a.p. p. CXV.
2) Verg. Des Maizeaux t. a. p. pag, LXXX, ss. CXIX.
S) Bayle, Dictionaire, Il, 253 ss.
<) Strenger Voltaire "il n'est pas bien sftr ... que Ie meurtrier d'Urie, I'amant de
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niet hemeltergend is. Bayle was door en door kritisch, hij zag
moeielijkheden in bijbelsche verhalen (noot H) . .. en zeide het.
Anderen zagen ze ook, door hem geleerd, en... zeiden het niet.
Bayle is voorts de stichter van de "NouveUes de la république
des lettres" , 1684-1687, boekaankondigen 1) later door anè.eren
nagevolgd, o. a. in 1692 door de "Boekzaal van Europa', die
sinds 1 7 1 5 den sedert zoo bekenden naam droeg van de " Boekzaal der geleerde wereld". Men vindt deze nouvelles in deel I der
"Oeuvres diverses" in vier folianten, Den Haag 1727 "contenant
tout ce que cet auteur a publié sur des matières de théologie, de
philosophie, de critique, d'histoire et de litterature" . Ze zijn zonder
zweem van hartstocht, eerlijk; de polemiek tegen roomsch en onroomsch is altijd waardig, maar juist en scherp. Deel II der
"Oeuvres" begint met eene "critique générale de I'histoire du
calvinisme de mons. Maimbourg" (fol. 1 -160), den Franschen
jezuïet en kerkhistoricus 2), wezenlijk een stuk geschiedenis van
het Fransche protestantisme, terwijl "La France tout catholique
sous Ie règne de Louis Ie grand" (fol. 337-354), een kort tractaat is over de vervolgingen van de hugenoten in Frankrijk.
Van groot belang voor B's denkbeelden is het lijvig stuk
"Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus Christ:
contrain les d'entrer, ou ron prouve par plusieurs raisons démonstratives qu'il n'y a rien de plus abominabie que de faire des
conversions par la contrainte" (fol. 355-560) 8), een voortreffelijk
Bethsabee, Ie roi traitre aux Philistins ait fait ses psaumes", Oeuvres, ed. als boven.
t. LXX 280.
') De Haegse MercuriUs d. d. 22 Nov. 1698 zegt: "In 't begin van 1684
verscheen aan de franse Horizont Ie mercure savant - dit gaf de geluckige aanleiding
aan den grooten Bayle om met het begin van Maart 1684 ons te illumineeren met
de voorschreven profitabie nouvelles, die men noyt genoeg kan lezen." Iets vroeger
van B.: "deze virtuoos is een levende bibliotheecq en weet alles."
") "Maimbourg a trouvé Ie secret de donner à l'histoire l'air du roman et au roman.
l'air de l'histoire", Bayle, Nouvelles d'Avril 1684, art, lIl, Oeuvres 1, 27. Een dergelijk
oordeel in de Critique générale, Lettre IV, Oeuvres, 1I, 26.
8) Aangekondigd (alsof het een in Engeland gedrukt boek ware) Nouvelles d'Aoftt
1686, Oeuvres I, 629 en nog eens, uitvoeriger, Nouv. de Novembre 1686, Oeuvres
I, 698 s. In het boek is die waau volgehouden: "iei" is Engeland b.v. Comm. philos o
1I, ch. 5, Oeuvres 1I, 413h onderaan.
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en nobel betoog voor gewetensvrijheid. "Si la multiplicité de
religions nuit à un Etat, c'est uniquement parceque l'une ne veut
pas tolérer l'autre, mais l'engloutir par la voie des persécutions ...
Si chacun avoit la tolérance que je soutiens... ce feroit une
honnête émulation a qui plus se signaleroit en piété, en bonnes
mreurs en science; chacune (religion) se piqueroit de prouver
qu'e1le est la plus amie de Dieu en témoignant un plus fort attachement à la pratique des bonnes reuvres ... " 1) Dit is reeds
Lessing's "Nathan" kant en klaar. In een werk als dit ziet men
Bayle op zijn best d. i. in zijne eigenlijke natuur. Hem zit die
verdraagzaamheid in merg en been, niet uit scepticisme, maar
omdat hij in de vrijheid gelooft, en als men b. v, het vijfde
hoofstuk van het tweede deel leest lI) gevoelt men dat zulk een
taal invloed moet geoefend hebben. In dit tome II der Oeuvres
voorts het genoemde "Avis important" (fol. 579-633) en "La
cabale chimérique" (fol. 63;-685). Het derde deel bevat de
philosophische en sterrenkundige werken, gelijk wij al zagen j
deel IV is van belang voor de "Lettres de mons. Bayle" (fol.
521-884), waaronder ook van anderen aan hem. Hier b.v. een
brief van koningin Christin a van Zweden d.d. Rome 14 Dec.
1686, met die woorden, welke ons in de dochter van Gustaaf
Adolf zoo smartelijk treffen j " ••• sachez que rien ne m'avoit
choquée que ce reste de protestantisme dont vous m'accusiez.
C'est sur ce sujet que j'ai beau coup de délicatesse j parce que on
ne peut m'en soupçonner sans offenser ma gloire et m'outrager
sensiblement" 8).
BayIe, deze fijne Erasmus-natuur, die aan den ingang der
18de eeuw staat als de groote apostel der gewetensvrijheid, is
door tijdgenoot en nakomeling bitter miskend. In zijn spot en
ironie was een groot deel treurigheid, gekwetste liefde voor de
hooge idealen, die hij voorstond en die hij zag verguizen, een
1) BayIe, Commentaire etc. II, eh. 6, Oeuvres II, 415 .
•) BayIe, Commentaire etc. U, eh. 5, Oeuvres, IT, 410-415. Van Servett's
terechtstelling: ,,". une tache hideuse des premiers tems de notre réformation •.. "
aldaar 415a,
") BayIe, Oeuvres IV, 628a. Hijzelf schijnt dat niet gevoeld te hebben, Nouvelles
de Janvier 1687, Oeuvres I, 722 a,
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eenzaam man gelijk allen, die hun tijd vooruit zijn geweest.
De blaam van atheïsme, door Jurieu op zijne werken gedrukt, is
er jammerlijk op blijven rusten. Het heet, bij toch ernstige
schrijvers, dat hij een gevaarlijk man was, wiens scherpzinnigheid de twijfelzucht tot een stelsel verhief 1); "un esprit sceptique
et railleur dans lequel semblent s'être incarnés Ie doute et Ie
paradoxe" en wiens "Dictionaire" is wel "un monument gigantesque d'une érudition riche", maar tegelijk een "véritable chaos
ou se mèlent toutes les vérités et toutes les erreurs, qui ont eu
cours parmi les hommes, et ... ne laisse dans l'esprit qu'incertitude et confusion " S); een scepticus, wiens scepticisme de
beteekenis heeft "einer unentschiednen NeutraUtät" 8). Te liever
plaatsen wij hiertegenover het oordeel van een Nederlandschen
historicus, die Bayle het recht laat wedervaren, dat hem toekomt:
"Als apostel, niet van het indifferentisme, maar van de meest
"onbeperkte tolerantie, zoo sta hij v66r ons; van den godsdienst,
"veel min van het christendom afkeerig, heeft hij voor de eischen
"der individualiteit gesproken en ieders regt verdedigd, om te
"knielen bij het altaar, dat hij verkoos. Te midden van eene
"theologiseerende natie levende, heeft hij het voorgeslacht her"innerd, dat de godgeleerde twisten meerendeels golden zeer
"duistere vraagstukken en bragt hij het zijne toe om aan de
"religie en aan de theologie elk haar eigen gebied te doen be"houden" '). Met deze woorden nemen wij afscheid van den nog
te weinig gekenden man, op wien het Fransche protestantisme

en ons land gelijkelijk roem dragen mogen. In de geestelijke
-ontwikkeling der 18de eeuw. ook ten onzent, bekleedt hij eene
aanzienlijke plaats.
§ 3. De botsing tusschen de beginselen der tolerantie en de
kerkelijke rechtzinnigheid was onvermijdelijk; aanleidingen tot
den strijd waren er genoeg 11). In 1767 gaf Jean Francois de
') W. de Clercq, Verhandeling enz. blz. 233 vlg•
•) Weisz, Histoire des rij. prot. de France, 1853, n, 104. 113.
8) Feuerbach, a.w., S. 186.
0) Sepp, Godgel. Ond., I1, 136.
5) In ons kort bestek gaan wij voorbij aan den invloed van den Leidschen hoog.
leeraar in de rechten Gerard Noodt, 1647-1725, die in 1706 die merkwaardige
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Marmortel, lid der Académie zijn 11 Bélisaire" , een staatkundigen roman, nog in datzelfde jaar te Parijs driemaal herdrukt
en in tal van talen overgezet. Insgelijks nog in 1767 verscheen
er te Amsterdam een Fransche druk bij E. van Harrevelt waaruit ik zal aanhalen en in het volgend jaar eene
Nederlandsche vertaling. De veldheer van ]ustinianus, door zijn
vijanden ten val gebracht en van het oogelicht berooid, wordt
door den keizer in 't geheim bezocht en zet voor hem zijne
denkbeelden uitéén. Die omtrent den godsdienst zijn aldus. God
is geen "tyran triste et farouche", maar lankmoedig en goedertieren, verschrikkelijk slechts voor de boozen. Zijne hemelsche
hofhouding is saamgelezen, uit die Titus'en, die Trajanus'en,
die Antoninus'en, die de vreugde der stervelingen zijn geweest.
uit de goeden aller landen en aller tijden. Want ook de heidenen
zullen zalig worden, zoo zij deugdzaam waren, en er is geen
klove tusschen de ziel van een Cato of Aristides en een christen.
Hoe Belisarius dat weet, vraagt de keizer. God, antwoordt de
blinde, heeft ons twee gidsen gegeven, die overéén moeten
stemmen: het Rcht des geloofs en dat van het natuurlijk gevoel.
De openbaring vult slechts aan wat het geweten zegt, dezelfde
stem weêrklinkt uit den hemel en binnen in mijn ziel. En dat
geweten is betrouwbaar, dat inwendig licht doet ons zien dat
God goed is, dat wij Hem en onze naasten moeten liefhebben.
kwaad met goed moeten vergelden en dat alle menschen Zijne
kinderen zijn. "Par là, reprit ]ustinien, vouz allez sauver bien
du monde! Est-il besoin, dit Bélisaire, qu'il y ait tant de
réprouvés?" God wil dat zeker niet, maar de vorsten hebben
vaak het geloof misbruikt om de menschen te vervolgen. Want
de vorsten moeten zorgen voor de zeden en de openbare rust.
maar die zijn los van het geloof. De geopenbaarde geloofsgeheimnissen "ne tiennent point à la morale" , en dit heeft God
aldus ingesteld, opdat er ook buiten de openbaring brave lieden
Oratio de religione ao z·mperzo, jure gentium, Hoera, uitsprak, waarin hij reeds op
grond van het natuurlijke recht der volken, vrijheid voor alle godsdienstige begrippen
vraagt. Ik denk ook aan jur. prof. C. H. Trotz, die 9 Oktob. Iï4I te Franeker
zijn ambt aanvaardde met eene Oratio de lioertate sentt"endz· dicendique consultis
propria, waarin hij vrijheid van godsdienst als een recht eischt voor ieder.
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zouden kunnen zijn. Dus moeten de vorsten slechts vragen of
iemand - van welk geloof dan ook - een goed onderdaan is?
Geen inquisitie! De waarheid zal ook zonder zwaard zegepralen.
Bovendien, hoe weet de vervolger, dat hij de waarheid dient?
"Dans les espaces immenses de l'erreur la vérité n'est qu'un
point. Qui l'a saisi ce point unique? Chacun prétend que c'est~lui;
mais sur quelle preuve?" Hoe dwaas dan iemand door vervolging
te willen dwingen te denken gelijk gij denkt. Geloofsvervolging
maakt Of weerspannigen Of schelmen. De dapperen worden
martelaars, de lafaards huichelaars, de dwepers losgelaten tijgers.
Laat er eens geen aardsch voordeel meer te verkrijgen zijn met
twisten over den hemel, alle geesten bedaren, alle secten houden
zich rustig. "Et la cause de Dieu sera abandonnée", werpt
Justinianus nog tegen. God heeft u niet noodig om zijne zaak
te handhaven, zegt Belisarius. Het is niet door uw bestel dat de
zon op- en ondergaat; zoo schijnt de waarheid door haar eigen
glansen en men verlicht de geesten niet door de vlam der
brandstapels. Laat de dwaling betijen. De dogmatische twisten
sterven van zelve uit door de verveling van een dispuut, over
wat niemand begrijpt en waarnaar niemand luistert. Slechts de
nieuwsgierigheid maakt novateurs. Want zij zijn als de gladiatoren: waren zij alleen, zij zouden elkander omhelzen; nu de
menigte toekijkt gaan zij elkaar te lijf. Het is voor een vorst
gemakkelijker de dwalenden te verbranden dan hen te bekeeren,
maar als zij God vroegen, wat wapen moeten wij gebruiken, om
u te doen aanbidden gelijk gij begeert, hij zou antwoorden:
uwe deugden 1).
Gelijk in Frankrijk, waar het boek door de Sorbonne, 26 Juni
1767, werd veroordeeld, wekte het ook ten onzent verbittering
en tegenstand. Het was dr, Petrus Hofstede, predikant en hoogleeraar te Rotterdam aan die School, waar Bayle geschitterd had
en over wien wij nog in ander verband handelen zullen, die zijne
stem tegen den Belisarius verhiefll). Hij deed het in 1769 in zijn
') Marmontel, Bélisaire, Amsterd. 1767, p. 160-176.
") Verg. J. P. de Bie, Het leven en de werken van Petrus Hofstede, 1899,
blz. 175-241.
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• De Belisarius van den heer Marmontel beoordeeld en de kwade
zeden der vermaardste heidenen aangetoond, ten bewijze hoe
onbedagtsaam men dezelve om hunne deugdzaamheid verhemeld
heeft." Hij zal niet, gelijk anderen, Mannontel een atheist noemen,
hij is veeleer een pelagiaansch naturalist, en als Pelagius loochent
hij de oorspronkelijke, menschelijke verdorvenheid. De zaligheid
der heidenen, misschien door een paar kerkvaders geleerd en
door Zwingli in een onvoorzichtig oogenblik verdedigd 1), is niet
bestaanbaar met de leer, dat de zaligheid alleen is door Christus.
De hoofdzaak in Hofstede's betoog strekt om aan te toon en, dat
die hooggeroemde deugden der heidensche wijsgeeren slechts in
de verbeelding bestaan j dat zelfs Socrates, Plato, Aristoteles aan
de gemeenste ondeugden schuldig zijn en Cicero en Seneca,
deze gewaande hemellingen van Marmontel, waren helsch in hun
ondeugden 8). Zullen nochtans de ,heidenen en barmhartigheid
vinden bij God, wat eene verborgenheid is, het zal althans niet
zijn om hunne deugden. Met het pleit voor verdraagzaamheid in
den Belisarius gaat hij echter mede, hij verwerpt het ketterdooden,
en houdt het ten dezen zelfs met Coornhert tegen Kalvijn en
Beza 8). Het is zeker, dat Hofstede, zonder iemand te willen
kwetsen, slechts hulde deed aan wat hem waarheid scheen, maar
hij heeft in die kitteloorige tijden heel wat stof opgejaagd en
daar, meer dan op de tolerantie, zijn boek een aanval was op
de zeden der heidenen, ontboeide hij den "Socratischen oorlog",
waarin de toenmalige linkerzijde, van het orthodoxe christendom
afkeerig, het opnam voor de deugden van Socrates en andere
wijsgeeren, die "saneten van het rationalisme." Zoo deed de
remonstrantsche predikant te Rotterdam, Cornelius Nozeman met
') P. Hofstede, De Belisarius beoordeeld... 1769, blz. 120 vlg. Verg. Ypey,
Gesch. v. d. chr. kerk in de 18tk eeuw, m, 170.
I) P. Hofstede, a.w., blz. 193.
8) P. Hofstede, a.w., blz. 240 vlgg. Menschen als Hofstede, Barueth en hunne
geestverwanten wilden allerminst voor onverdraagzaam doorgaan, zij gunden h. i. ieder
zijne vrijheid, slechts moesten de privilegii!n der bevoorrechte kerk onaangetast blijven.
Hofstede roemt er zelfs ergens op, dat men in de gerer. kerk "verouderde gevoelens
(heeft) afgelegd, de verschilstukken min wezenlijk verklaard, verscheiden onvoegelijke
uitdrukkingen laten varen en, om de verwijdering weg te nemen, van weerskanten
eenige stappen voorwaarts gedaan heeft," Leven van Nahuys, 1782, blz. 231.
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eere gehandhaafd", 1769, waarin de wijsgeer verdedigd
en voorts betoogd wordt, dat alle brave lieden uit alle landen
hiernamaals deel zullen hebben aan een naar hun staat evenredig
geluk. Er volgde een lijvig antwoord van Hofstede 1). Thans gelijk zoo vaak bij voortgezette polemiek - is zijn toon al feller,
persoonlijker, en ergerlijk b.v. is, dat hij, zelf schatrijk door zijn
huwelijk met de weduwe Ignatia Maria du Bois-Visch, den armen
Nozeman broodschrijverij ten laste legt S). Bedenkelijk ook, dat
hij een aanval doet op de broederschap, waartoe Nozeman behoorde,
smadelijk vragende naar de vrijheid van godsdienstoefening, welke
den remonstrantschen zou verleend zijn 8). Daarmede was de
gansche polemiek reeds onzuiver geworden. Want de remonstranten kwamen nu voor hun kerkgenootschap op, professor
Van der Meersch van het seminarium te Amsterdam schreef,
onder den schuilnaam Philalethes Aretophilus "Vier brieven" tegen
Hofstede; Pieter van den Bosch, remonstrantsch predikant te
Leiden hekelde hem in een satyrieken "Lierzang" en maakte de
gereformeerden voor ketterjagers uit; Kornelis Redelijk, mr. metselaar in Den Haag beweerde in zijn "Eenvoudig en zedig antwpord" ,
dat de vrijheid van godsdienstoefening tot de konstitutie van het
gemeenebest behoorde en dat de leer der hervormden was gesmeed in den raad der goddeloozen ; tegen welke allen toen weder
Joh. Barueth, predikant te Dordrecht, goede vriend van Hofstede,
zijn "De advocaat der vaderlandsche kerk" richtte, InI~ 1'172,
ter verdediging der hervormden '). Een onvruchtbare strijd - al
bewijst hij de belangstelling in het vraagstuk van de verhouding
der kerkgenootschappen. Hofstede werd middelerwijl geprezen als
') P. Hofstede, De lJeoordeelz'ng van den Belisarius ••• tegen den keer C. Nozeman
verdedigd • .. 1769.
2) Verg. De Bie, a.w., 208 noot 2.
a) P. Hofstede, De lJeoordeeling ••. verdedigd, blz. 44 noot.
') De korte kistorie van de Synode nationaal... door den procureur der
vaderlandscke kerk, Arnhem, 1776, wordt door Sepp aan Hofstede toegeschreven,
wat de Bie a.w., blz. 239, noot ontkent. In elk geval is het boek in zijn geest en
gericht tegen de toleranten, die de Dordsche synode "bespotten en lasteren." Ook de
aanteekeningen zijn in preciesen geest (bv. blz. 117 b). Tegen de tolerantie ook
D. van der Kemp, hoogleeraar te Leiden, in zijn De gronden der goede kope voor
Neerlands Hen. Kerk verdedigd, 1770. Vergel. ook zijne inaug. oratie van 1766.
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"beschermende onze druivetrossen:
mijn Hofstee, ijvrig in Godts werk
bewaekt den wijngaerdt, Christus' kerk
en vangt met list de kleene vossen." ')

Intusschen traden de Staten van Holland tusschenbeide - gelijk
reeds zoo menigmaal - en verboden I Mei 1773 op zware straffen
het bespotten van de leerstukken der publieke kerk.
Jammer, dat de hoofdzaak van den Belisarius onder dit strijdrumoer werd vergeten. Toch niet door allen. Een spectator, van
wien men de behandeling van dit onderwerp misschien niet zou
verwacht hebben, betreurt het, dat men hier te lande den schranderen Marrnontel, die aan zijne landgenooten trachtte te leeren
den plicht der menschelijkheid te betrachten, omdat op de deugd
meer dan op verschil van godsdienst moet gelet worden, heeft
verketterd als een naturalist, die den geopenbaarden godsdienst
geheel en al het hart poogt in te trappen 2). Hij had gelijk. De
beoefenaars van het bevindelijk christendom speelden den Belisarius
uit tegen de arminianen, pelagianen en andere ketters, die maar
niet sterven wilden 8). Marrnontel was dáár, met zijne prediking
van de deugd als hoofdzaak in den godsdienst, van vroomheid
ook buiten het christendom, een "werkheilige, die het in eigen
geregtigheid zoekt en derhalve stinkende is voor God," en, tegenover de prediking van de zaligheid ook der heidenen, kwamen
zij er toe de leer der verwerping tot het waanzinnig uiterste te
verdedigen 4). Aldus "wierp een dweepziek en baldadig volk zich
op tot deurwagters van de poorten des hemels." Maar anderen
kwamen er daardoor juist toe te vragen !Jof het Gods goedheid
niet behaagd kon hebben de deugdzame heidenen aan Christus
deel te doen hebben zonder de openbaring?" 5). En zij betoogden,
dat de heidenen, van Christus nimmer gehoord hebbende, ook
onmogelijk in Hem gelooven konden en dat "dierhalve het getrouw gebruik van het schemerlicht der Rede egter van ons niet
') Bij de Bie a.w. blz. 199 noot 3. Een ander vers blz. 220.
2) De spectator der studenten, 1774, blz. 124 vlg.
") J. Hartog, Spectator. geschriften, blz. 243.
') De Philosooph, IV, 41-48 (6 Febr. 1769).
") De Philosooph, IV, 145-151 (8 Mei 1769).
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moet veracht worden, die met grooter Licht en Genade van
God in Christus beschonken zijn" 1). Heeft alzoo de Belisarius
zeker aanleiding gegeven over de leer der verwerping na te
denken, ook over de gewetensvrijheid bracht men zijne woorden
onder de menschen, b.v. de ook door ons vermelde "Dans les
espaces immenses de l'erreur la vérité n'est qu'un point" enz. 2)
Op deze wijze dan heeft het boek zijn invloed geoefend op de
ontwikkeling der geesten in het Nederland der 18 de eeuw.
§ 4. Wie van het verzet tegen de tolerantie getuige is, zal
billijk doen te bedenken, dat verdraagzaamheid velen slechts een
andere naam scheen voor onverschilligheid tegenover allen godsdienst. Wezenlijk was zij dat menigmaal 3). Zeker mag men haar
niet gelijkstellen met dat godsdienstloos materialisme, waarover
wij in een volgend hoofdstuk iets zeggen moeten, toch, dat zij
godsdienst tot de adiofora rekende, was voor velen reden genoeg
haar met argwaan aan te zien. Men placht (en pleegt nog) hier
vooral den boozen invloed te speuren van Voltaire. Zeker is, dat hij
ten onzent welbekend en veelgelezen was. Hij heeft verscheiden
malen ons land bezocht 4), met allerlei menschen omgegaan, hij
heeft hier veel laten drukken, en schoon hij, naar zijn aard,
klaagde, dat hij hier niet gelezen werd, voor niet weinigen was
hij de schrijver van de mode, hun afgod, dien men niet mocht
aantasten 11), wat natuurlijk niet zeggen wil, dat wie hem lazen,
ook aanstonds hem in alles volgden 6). Gevreesd met name was
hier zijn befaamd • Traité sur la tolérance" van I 763, geschreven

') De Philosooph, IV, 193-200 (19 Juni 1769)'
0) De Denker, VII, 94 vlgg. (zo Maart 1769).
3) Ook vreemdelingen werden er door in de war gebracht. De Zweedsche geleerde
Ferrner, die ons land in 1759 bezocht, vertelt in zijn dagboek dat J. C. F. de Bada
du J ardin, die over godsdienst zeer eigenaardig dacht, toch in de kerk te Scheveningen
mocht begraven worden, "maar dat is echt Hollandsch." Bijdr. Rist. Gen. Utr.
XXXI, 343.
') C. A. van Sypesteyn, Voltaire.. in Nederland, 1869. Mijn "Les relations
entre Voltaire et 's Gravesande" in Janus, Mai 1908.
5) WolfT en Deken, Cornelz"tz Wildschut, II, 49, 67. Brzeven, uitg. Dyserinck, blz. 34·
6) Bnngener, Voltaire et son temps, 185 I, I, 176. Jonl:edames, die zich bij haar
toilet uit V. lieten voorlezen, Nieuwe Nederl. Speet., 1788, blz. 89 vlg.
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"à l'occasion de la mort de Jean Calas" (9 Maart 1762) 1) en verscheiden malen in ons land gedrukt. Tijdgenooten ten onzent
waren van oordeel, dat het aan het Evangelie meer kwaad dan
goed had gedaan en speelden een woord van Rousseau 2) tegen
hem uit, dat Voltaire, ware hij alleenheerscher, al zijn christenonderdanen gaarne zou verbranden. Voltaire, vonden zij, wil dat
anderen zullen verdragen, maar hijzelf kan dat niet, en zij tellen
hem onder die "kinderen van Adam, die de grootheid hunner
verdorvenheid zigtbaar doen uitblinken midden in hun gewaande
wijsheid" 8). 'Niet beter hebben lateren over de Traité gesproken, en
Bungener zegt er sarcastisch van: "Les protestants devaient être
bien flattés, assurément, de se voir défendus sur ce ton" 4). Hierin
ligt veel onbillijks, want wie Voltaire moge geweest zijn, hier
kan zijn ernst niet worden miskend. Hij verhaalt uitvoerig de
tragedie der familie Calas en somt op wat de protestanten om
het geloof te lijden hebben gehad, gruwelen, die bij gewetensvrijheid, hoe ook door sommigen gevreesd, toch wel niet waren
geschied IS). Hij verhaalt van die landen waar zulk een vrijheid
heerscht en waar dus vrede is, want wie de harten niet poogt
te dwingen wint ze 6). Hij pleit voor de wedertoelating der verdreven réfugiés ook op oeconomische gronden 7) en toont aan
dat het recht der intolerantie er een van wilde dieren is 8). Wat
bloed heeft daardoor gevloeid en - bij de christenen 't allermeest! En dan volgt dat woord, dat hem zoo kwalijk is genomen
en dat dus letterlijk dient aangehaald: "nous avons pendu depuis
1745 buit personnages de ceux qu'on appelle predicants ou mi') Voltaire, Oeuvres, ed. als boven, XXXVIII, II7-312, gevolgd door npièces
originales concemant la mort des sieurs Calas." In de nDictionaire pbilosopbique" staat
ook een artikel Tolérance, Oeuvres, LVIII, 334-353 .
•) T. w. Jean Baptiste Rousseau 1670-1741, die (men boude daarmeê rekening)
V.'s geslagen vijand was en hem ook in Holland vervolgde.
3) De Denker, XII, 327 vlg. (10 October 1774).
') Bungener, a.w., I, 141. Vergel. I, 174 s. 1I, 212 ss.
0) Voltaire, Traité, Oeuvres, XXXVIII, 15 2 .
6) T. a.p., p. 157.
') T. a. p., p. J 64.
ti) T. a. p., p. 169.
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nistres de l'Evangile qui n'avaient d'autre crime que d'avoir prié
Dieu pour Ie roi en patois 1) et d'avoir donné une goutte de vin
et un morceau de pain levé à quelques paysans imbéciles" 11). Dit
is niet de aangewezen manier om over het avondmaal te spreken
en zeker is het onwaardig en grof tegenover de heldhaftige
predikanten - maar het schijnt mij ongeoorloofd den ernst van
het gansche tractaat daarom te verdenken, alsof het louter zou
zijn ingegeven door haat tegen godsdienst en (roomsch) christendom. Over den schadelijken invloed van het bijgeloof op den
godsdienst zegt Voltaire goede dingen 8) en men kan er geen
beZWaar tegen hebben, dat hij een onderzoek naar de verdraagzaamheid in O. en N. T. eindigt met de woorden: "si vous
voulez ressembler au Jésus Christ, soyez martyrs et non pas
bourreaux" '). Hij is scherp maar waar: "Qu'y a-t-il en effet de
plus fou et de plus horrible que de dire aux hommes : mes amis,
si vous ne savez pas distinguer l'Omoöusion dans l'hypostase
nous vous dénonçons que vous serez brulés à jamais et en attendant nous a1lons commencer à vous égorger?" 6) Mag men aan
zijn ernst twijfelen als hij in chap. 22 "la tolérance universelle"
aanbeveelt en zegt: "ik zal de uitspraak niet bestrijden: buiten
de kerk geen zaligheid, maar toch, kennen wij dan al de wegen
Gods en de uitgestrektheid Zijner barmhartigheden? Mag men
niet zoo goed op Hem hopen als voor Hem vreezen ? Er zijn in
Europa 40.000.000 menschen die niet tot de roomsche kerk
behooren, zullen wij tot ieder van hen zeggen: mijnheer, aangezien gij ontwijfelbaar verdoemd zijt, wil ik niet met u eten
noch handeldrijven noch iets hoegenaamd met u te doen hebben?" 6)
En wordt die scherpheid niet genoegzaam verklaard door wat
van roomsche zijde gezegd werd als b.v. "L'extinction totale des
protestants en France (dus: I/U der natie toenmaals) n'af{aiblirait
pas plus Ie pays qu'une saignée n'affaiblit un malade bien con') T. w. van Poitou, Valence en Montauban.

0) T. a. p., p. 204.
3) T. a. p., p. 206.
0) T. a. p., p. 256 s.
0) T. a. p., p. 283 s.
e) T. a. p., p. 288 s.
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stitué" 1). Alles te zamen genomen, Voltaires" Traité" is te hard
beoordeeld - wat zijn atheïsme heette is toch eigenlijk verwerping van oude dogmata over God - en zijne verdraagzaamheid
ligt wel naast onverschilligheid 2), maar mag er niet zonder meer
mede vereenzelvigd worden. En wij mogen veilig aannemen, dat
menig Hollandsch lezer van het tractaat daardoor het lijden
zijner geloofsgenooten in Frankrijk beter begrepen en de gevaren
der onverdraagzaamheid scherper gezien zal hebben.
§ 5. De stijgende (ik zeg niet ongodsdienstigheid, maar) onverschilligheid voor het "systema van Dordt" en de daarmeê
samenhangende toeneming van kettersche denkbeelden deed de
rechterzijde der kerkelijken op verweer bedacht zijn. Zij was terwijl toch het godgeleerd hooger onderwijs overwegend naar
linksch neigde - nog machtig genoeg, om haren wil den dwalenden op te leggen. Dit ondervond Antonius van der Os 8),
sinds 1748 gereformeerd predikant te Zwolle, een leer1irtg van
den Leidschen hoogleeraar Alberti, die op den kansel aanstoot
gaf door leerafwijking, b.v. het stellen van de rechtvaardiging
des zondaars na en niet vóór het geloof ') en de "arminianerij",
dat hij de deugd preekte ten koste van het geloof. Voorts achtte
hij het eeuwig zoonschap van Christus niet bewijsbaar uit Micha
51, Ps. 2 7, Joh. 5 26, wat zijn ambtgenoot en wederpartijder ds.
Dani~l de Gimmer ariaansch-remonstrantsch Genes. 3 scheen
hem te leeren, dat de mensch alleen om eigen zonden door God
veroordeeld wordt, wat de ander sociniaansch-remonstrantsch vond.
Dat van der Os onder de rechtvaardigheid Gods verstond "Gods
genegen wil om den zondaar door Christus zalig te maken", was
zulk een ketterij dat deze "ds. Heftig" 5) er geen naam voor
') Abbé de Caveyrac, L'accord de la religion et de l'kumanité, p. 149. Verg.
Lettre écrite au jésuite Le Tellier par un bénejicier Ie 6 Mai 1714, opgenomen als
chap. XVII in de Traité t. a. p.. p. 264-27°.
2) Eene laatdunkende uitspraak van Kroonprins Frederik van Pruisen in een brief
aan Voltaire d.d. 9 Sept. 1736 in Oeuvres, ed. als boven LXIX, 412 s.
') Ypey en Dermout, a.w., lIl, 462-485. Aantt. blz. 215-226. Ypey, a.w.
VII, 376-393.
') Verg. ons deel I, 125.
0) Brief van ds. Heftig aan professor Maatig in Wittem Leevend, II, 239-247.
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wist. Nog schrikkelijker haeresieën ga ik voorbij 1). In Augustus
1750 door ds. Gimmer en twee andere leeraars over deze dwalingen (bewijzen voor zijn goede hart) strengelijk gegispt, werd
van der Os 18 December van dat jaar afgezet 2). Heftig is de
beroering in de gemeente - ds. J. van Rossum, vier diakenen
en één ouderling houden het met den veroordeelde - de stadsregeering roept ds. Gimmer c.s. ter verantwoording, maar zij
weigeren te komen en beroepen zich op den stadhouder - tot
hunne teleurstelling, want Willem IV, reeds vroeger in eene
heftige, kerkelijke twist betrokken 8), door toenemend lichaamslijden gedrukt 4.), heeft geen lust in dit nieuwe krakeel, vraagt
raad aan prof. Venema te Franeker en deze adviseert het oordeel
der Leidsche godgeleerde faculteit in te roepen ö) - de hoogleeraren adviseeren tot vrede omdat de zaak van weinig belang
was 6). Intusschen ging de twist over het gansche land, "zwavel
en pek werden in den brand geworpen", in de Zwolsche gemeente
"wroetten de leden van één gezin in elkanders ingewanden en
scheurden echtgenooten zich van één" 7). Eindelijk werd de afzetting van Van der Os bevestigd door de klassis en dan door
de Overijselsche synode, Juni 1755. In 1758 werd hij leeraar bij
de vrije doopsgezind.remonstrantsche gemeente te Beverwijk (eene
voorloopster van de latere gelijksoortige te Dockum iI), daarna te
Oost-Zaandam (Januari 1764). Hij is te Zwolle gestorven.
Deze droevige geschiedenis heeft groote opschudding verwekt
en aan den boom van dit kerkelijk proces zijn zijtakken vol
') Ypey en Dennout, a.w., UI. Aantt. blz. 216 nO. 651.
0) "Ter kerke uitgebonsd," Ypey, a.w., VII, 393 noot. Zie ook Handelingen des
kerkeraads van Zwol z'n de zaake van de onregtzt'nnt'gheûi van ds. A. v. d. Os, 2 dln.,
waarin ook het Protest van V. d. Os (2 Jan. 1751) en het Contraprotestdermeerderheid.
3) Te Steenwijk, Wagenaar, Vad. Hz'st., XX, 360-370.
') Wagenaar, a.w., XX, 447 vlg. Blok Gesch., VI, 255 vlg.
•) Neder!. jaarboeken, V, II49-II53. De faculteit bestond uit J. v. de Honert,
J. Alberti, J. Eggers, B. de Moor en J. J. Schultens.
8) Tegen dat advies Nik. Holtius, Aanmerkt'ngen over een geschrijt enz. een fel
pamflet. Tegen hem weder prof. J. v. d. Honert, Consideratt'é'n op een geschrijt enz.
Verg. nog Boekzaal der gel. wer., Mei 1752, blz. 587 vlgg. Ned. Jaarb. VI, 469 vlgg.
') Ypey en Dennout, a.w., nl, 479, 48 1.
s) Ned. Jaarb. XII, 561 vlg. Boekzaal der gel. wer. 1764, Jan. blz. 78 vlgg.
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wrange vruchten 1). Velen hebben zeker gevoeld, dat hier een
triomf werd gevierd, die voor de 'protestantsche vrijheid van
onderzoek een zware bedreiging was. Welke persoonlijke gevoeligheden den twist mogen hebben aangestookt (jaloezie op den
welsprekenden, gezienen en "begoedigden" d. i. bemiddelden
man), Van der Os is toch afgezet, omdat hij opkwam voor het
toetsen van de leer aan de Schrift. Hij raakte aan de formulieren,
en al wat precies-gereformeerd was in den lande wilde het systeem
handhaven als een dam tegen de nieuwe denkbeelden. Vandaar
de krasse uitspraken van sommige kerkelijken in deze dagen.
"De Dordtsche vaders hebben na een vrij, onpartijdig, grondig
onderzoek de waarheid gevonden, derhalve behooren de hervormden zich van hare onveranderlijkheid overtuigd te houden" 9).
Of ook: "Eene synode ontleent de onfeilbaarheid harer besluiten
aan de overeenstemming met Gods woord. Dit was het geval bij
de Dordtsche, dus was haar leer onfeilbaar" 8). Dit is wel zuiver
roomsch en moet wie het hoorden tot nadenken hebben gebracht.
In hooge mate bedenkelijk was ook, dat nog in 't midden del"
18de eeuw het woord "remonstrant" bij machte was z66 woedende
hartstochten te doen laaien. Arminiaan zijn was nog voor velen,
tot dogmatisch onderscheiden geheel onbekwaam, het kort begrip
aller boosheid. Onverantwoordelijk was daarom wat de genoemde
Holtius, predikant te Koudekerk en zijn vriend Alexander Comrie
predikant te Woubrugge, "primitieve kalvinisten, echte, oude
voetianen" dorsten bestaan. Zij gaven in 1753-1759 uit "Examen
van het ontwerp van tolerantie om de leere, in de Dordrechtse
synode anno I 6 I 9 vastgesteld met de veroordeelde leere der
remonstranten te verenigen" 4). Het waren dialogen tusschen
Orthodoxus, de rechtzinnige (Comrie); Philalethes, de waarheidsvriend (Hoitius) 5); Pantanechomenus, de alverdragende (prof. J.
') Ned . .Jaarb., VII, 763 vlgg. vm, 194, 488-5°1. 1353-1360 over den oudkapitein Abel Lijphart, die het voor Van der Os had opgenomen en gedwongen werd
het land voor Oost-Indil! te ruimen.
2) Synode te Dordrecht 1753, art. 16 bij Ypey en Dermout, a.w., lIl. Aantt. blz. 221.
8) Synode te Delft 1754, art. 17 bij Ypey en Dermout, t. a.p.
') Bibliografische bijzonderheden bij A. G. Flonig, Alexander Comrie, 1892.
blz. 128 vlg. 152 vlg.
") Ik verbeter aldus Ypey en Dermout, a.w., m.Aantt. blz. 23 1 naarHonig,a.'llI., blz. 271.
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Schultens); Euxodius, die den breeden weg bewandelt (prof.
Alberti) en Adiaphorus, de onverschillige (een onbekend
edelman). Deze rolverdeeling zegt reeds veel. Men bedenke, dat
dit vreeselijk ontwerp nooit was geschreven, het bestond louter
in "de hersenen van de orthodoxe examinators" 1), die slechts
bedoelden. onder dezen vorm te velde te trekken tegen wie zij
onder dooden en levenden hielde~ voor de belagers der Dordtsche
orthodoxie. Wijlen J. Alting, B. Bekker, A. Röell en Fr. Lampe,
gelijk de Leidsche hoogleeraren Alberti en Schultens werden
heftig aangevallen, waardoor zij trachtten "een kabale des oproers
uit den afgrond der hel te doen opdonderen in de kerk, die
Vitringa en Lampe moest muilbanden, opdat Coccejus dalen en
V oetius rijzen mocht. " Aldus Schultens, die herhaaldelijk, tot
schade zijner studies, zich in dit akelig toernooi heeft gemengd.
Vooral moesten in de onderscheiden stukken van dit "Examen"
de remonstranten het ontgelden, en waarvan zij alweder werden
beticht leert ons de ontruste vraag van een tijdgenoot, of het
geen zaak ware de schrijvers aan te klagen wegens "faamrooving
en gewelddadigheid," daar zij den remonstranten ten laste hadden
gelegd, dat zij "uit beginselen van liefde en vreedzaamheid den
doorlugtigen prins Maurits glor. ged. wilden vermoorden?" 2) En
moet men deze "mannen vol gevaar in kerk en burgerstaat"
maar ongestraft laten zeggen, dat "wie de leer der christelijke
verdraagzaamheid prediken en begunstigen hun pays met den
Antichrist maken?" 8) Geheel ongestraft bleven zij niet. In de
voorrede voor de tiende samenspraak in het negende deeltje van
het "Examen" 1759 werd de sinds overleden hoogleeraar Van
den Ronert (6 April 1758) nog eens vinnig doorgehaald als een
woelziek man, die uit zelfverbeelding zich in alles had gemoeid
en er doorgaans met gescheurde kleed eren was afgekomen. Was
Van der Os een aartsbedrieger - wat moest men wel van zijn
patroon Van den Ronert denken? Rad hij niet "pijlen, aan heele
') Ypey, a.w., VII, 162 vlg. de noot.
2) De Nederlandscke Spectator, VI, 16 (22 Dec. 1753). De verdediging der
schrijvers is uiterst zwak (zie Honig, a.w., blz. 274), en dat zij zich op Walaeus.
Trigland en Fruytier beroepen (verg. boven blz. 12) is bedenkelijk.
S) De Nederl. Spectator, VI, 15 vlg.
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en halve pelagianen ontleend, in het herte van het inwendig
christendom" gestoken; had hij niet "zijne galle met groote gulpen
-over de vromen van Nijkerk" uitgegoten? Curatoren der Leidsche
boogeschool deden onderzoek en klaagden Holtius bij de Staten
aan, die hem aanzegden, dat hij voortaan zonder hun toestemming
geen geschriften over theologische stoffen mocht uitgeven. Aanstonds hebben Comrie en Holtius toen de pen neergelegd en was
het weder een oogenblik stil 1).
In Januari 1765 hadden de Staten van Friesland eene uitgave
van Voltaire's "Traité" laten verbieden, te Leeuwarden gedrukt lI),
en dit vooral op raad van Leeuwarder predikanten. Nu geviel
het, dat ds. Gerardus Theodorus de Cock, predikant te Harig 8),
de maand daarop te Leeuwarden eene beurt vervullend, naar
aanleiding van Joh. 15 : 17, over die algemeene christelijke liefde
sprak die verdraagzaamheid jegens andersdenkenden met zich
brengt. Er waren er, die dit met instemming hoorden, maar velen,
-onder wie de predikanten J. Ratelband en H. van Hiltrop te
Leeuwarden en de kandidaat B. van der Feen (al vroeg op
inquisitie gespitst!) vonden hier overtreding van het plakkaat der
hooge overheid en verklaarden, dat zij dingen hadden gehoord,
"welke een vunzige lugt van onregtzinnigheid verspreidden" 4),
als daar waren "die wederzijdsche liefde moet over alle menschen
worden uitgestrekt, hoezeer ook in godsdienst verschillend";
"Gods eeuwig voornemen is geweest alle menschen zalig te
maken"; "alle menschen bezitten nog het beeld Gods." Deze
I) In de kringen der "fijnen" was Comrie zeer geliefd. Tante Suzanna Holland leest
.zijne "Ware en valsche genade", Sara Burgerhart I, 375. wat wel zijn zal de
vertaling van Boston's Beschouwing 'Van het verbondt der genade, 1741, 1868 1• Van
ede meeste van C.'s werken zijn uitgaven nog van 1884, 1888 enz.
') Nederl. Jaarb., 1765, blz. 57. Hartog in De Gzäs, 1880, lIl, 433 vlg.
8) Hij was de oudoom van Hendrik de Cock, den man der afscheiding. Hendriks
vader heette Tjaard, diens vader Regnerus (tot zijnen dood in 1806 pred. te N. Pekela).
Verder vind ik den stamboom niet vervolgd in de biographie zijns vaders door Hendrik
·de Cock jr. 1859. blz. 10 vlg. Maar deze Regnerus was de broeder van onzen
'6erardus Theodoor.
') Ypey en Dermout, a.w., m, 515 [Petrus Hofstede] Historisch 'Verhaal van
het voorgevallene in de berugte zaak van ds. G. J. de Cock, 1766. Voor het
.auteurschap van Hofstede, zie de Bie a.w., blz. 132 noot 2.
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gevoelens werden z66 schadelijk geacht, immers afwijkend van
de canon es, dat, toen de Cock kort daarop te Beetgum beroepen
werd, drie gemeenteleden een protest indienden. Er werd eene
commissie van vier predikanten benoemd (1 October 1765) die
hem voor onrechtzinnig verklaarden, ook al had de Franeker
faculteit van de sinds gedrukte leerrede getuigd, dat zij niet
streed met de formulieren. Ds. Ratelband, sedert lid der faculteit
geworden, ging met dat oordeel niet mede 1). De commissie
echter hield vol, dat hij én over de eeuwige v6órverordening én
over de algemeene verdorvenheid "redekavelde als een looze
remonstrant" 11). Maar de Cock, gesteund door George Frederik
baron thoe Schwarzenburg en Hohenlandsberg, stemgerechtigde
te Beetgum, grietman van Menaldumadeel en curator der Friesche
hoogeschool 3), week niet. Weder kwamen de Staten er bij te pas,
voorts de Erfstadhouder, de jonge Willem V, sinds 8 Maart 1766
met die waardigheid bekleed, tot wien een commissie uit classis
Leeuwarden te beêvaart toog, zeggende dat zij in de uitspraak
der faculteit niet kon berusten, waarbij zij zich niet ontzag "over
het eerwaardig karakter van den voortreffelijk en Venema bewimpelenderwijze de vale verf van onregtzinnigheid te strijken" 4).
Willem V, die in de theologie en hare geheimen nog niet ver
was doorgedrongen en de praedestinatie daarom voor "iets se er
sonderlings" hield 6), schreef op het einde van Slachtmaand 1766,
dat hij in overeenstemming met de Staten, de zaak hield voor
') Boekzaal der gel. wer., 1765, blz. 530, 673-678 en 1766, blz. 83-86.
Ratelband, geen man van studie, maar geroemd kanselredenaar, was ni. 16 Juni 1765
academieprediker geworden, maar eerst 6 Januari 1767 inaugureerde hij als hoogleeraar,
zijn professoraat was eene mislukking, Boeles, a.w., H, 550-554.
") Ypey en Dermout, a.w., lIl, 519.
s) Over zijn grootvader Michaël Onuphrius, als "een man van zaken maar niets
meer" De Fénelon, Bgdr. Hist. Gen. Utr., XXX, 185. Zijn vader was George
Wolfgang. Hij zelf is de man van de bekende deductie over Frieslands quoten, I78z
en de uitgever van het Friesche charterboek. Gehuwd met eene gravin van Aumale,
stierf hij 1783 door de Cock in eene lijkrede herdacht, die "onderscheiding verdient
van de gewone lijkpreeken" zegt Scheltema, Staatk. Nederl., 1806, Il, 303, maar die
Hartog, Predikkunde, blz. 281, hoogdravend en duister noemt.
') Ypey en Dermout, a.w., lIl, 526.
6) Gedenkschr. van Van Hardenbroek, J, 381 vlg.
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"afgedaan en gesleten" en dat de classis zich hiernaar had te
voegen. De classis betuigde toen dat zij over 's prinsen antwoord
met teedere gevoelens van blijdschap was aangedaan en in deszelfs
hoog goedvinden berustte 1). De Cock verkreeg toen weder zitting
in de classicale vergadering en heeft voorts te Beetgum veertig
jaar lang nog gelukkig geleefd 9). Het ingrijpen der staatsmacht
had hier de uitbreiding der ziekte gestuit. En over de vatbaarheid
ervoor moet men niet gering denken bij menschen, die vonden
dat in het nagebed van een waalsch predikant, de woorden:
"banni de nos sociétés l'intolérance" , bedenkelijk naar arminianisme riekten 8).
Over deze geschiedenis van de Cock hebben wij nog een
merkwaardig vertoog van 24 November 1766, waarin een streng
rechtzinnige sprekend wordt ingevoerd. Hij hóopt dat eén vreemde
kok niet zal zegepralen over de rechte en ijverige opdisschers
van het woord en vertelt met blijdschap, dat men te Harlingen
op het "predikseeltje" , waarop te voren ook de namen der menniste vermaners naast die van de gezanten van Jezus stonden,
thans de eerste niet meer plaatst. Om nu de bedreigde rechtzinnigheid (want "de tolerantie heeft door de geheele wereld
bijna veld gewonnen") in de kerk te handhaven, stelt hij een
middel voor - de scherts ligt hierin, dat de schrijver van h~t
vertoog het juist hém laat voorstellen - waarbij reeds de latere
opheffing van de privileges der bevoorrechte kerk wordt bepleit.
Laten voortaan, zegt hij, de regenten, die meest de zielverderfelijke
ketterij der tolerantie aanhangen, vrijheid verkrijgen om tot de
dissenters over te gaan en toch in de regeering te blijven. Dan
zouden zij onze kerk nièt langer besmetten door onrechtzinnige
predikanten te beschermen en de orthodoxe te dwarsboomen en
2ij zou recht puur zuiver worden. Doch dan moesten de leeraren
der dissenters uit de staatskasse gelijke tractementen ontvangen
als die der hoofdkerk, omdat, daar alle ingezetenen dezelfde lasten
') Nederl. Jaaro., 1766, blz. 1225-1229.
2) n Eene eer van zijn orde", Ypey en Dermout, a.w., lIl, 529. Hij stierf 23
October 1808, Romein, naamlfjst, blz. 88, 444 vlg.
3) De Phz"losooph, IV, 288 (4 Sept. 1769).
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opbrengen, zij op het onderhoud hunner leeraren hetzelfde recht
hebben. Op deze manier zal alle ketterij uit de kerk verdwijnen,
de goede orthodoxe mannen behoeven niet langer kabalen van
vervolging aan te richten, de regenten zullen niet langer (wat zij
noemen) de onbezonnen drift der zeloten behoeven te beteugelen:
<Ie kerk zal zuiver, de vrede alom zijn 1).
In Harlingen, daareven genoemd, was die Joh. Stinstra leeraar
bij de doopsgezinden, wiens kerkelijk proces een rol speelt in de
geschiedenis der tolerantie en tegelijk aantoont, dat de preciese
hervormden in hun verweer ook met verdachte dissenters zich
vrijmoedig inlieten 2). Wij moeten voor deze geschiedenis enkele
jaren in de eeuw teruggaan. Reeds lang was er in Friesland
wrijving tusschen gereformeerd en doopsgezind. In 1719 had de
<1oopersche leeraar Jan Thomas van de Knijpe de persoonlijkheid
van den H. Geest ontkend (de controverzen loopen altijd over
dogmatiek, zelden over godsdienst of zedelijkheid) en was toen,
op aandrang der hervormden en naar de desbetreffeqde plakkaten,
afgezet door de Staten. Bovendien gelastten zij allen doopsgezinden leeraars een trinitarisch formulier te onderteekenen ! Toen
zij weigerden, sloot men hun kerken. Wel is waar duurde dat
niet lang, maar in 1738 klaagde de hervormde predikant van de
Knijpe, Winandus van Assen 8) (alsof er van de Knijpe een
noodlottige, tot inquisitie drijvende, invloed uitging) drie doopsgezinde predikanten van socinianisme aan 4). Daarop volgde in
1740 een "Request" van de Friesche doopsgezinden aan de
Staten, waarin zij voor hunne leeraren vrijheid van geweten en
woord vroegen, opdat zij niet, telkens door lichtvaardige verDe Denker, IV, 370-376.
2) Verg. ons deel I, 175 vlg.
") Romein, a.w., blz. 580 op Nieuw-Brongerga (comb. met Knijpe). Winandus
vertrok 9 Aug. 1739 naar Beetgum.
') Blaupot ten Cale, Doopsgez. in Friesland, blz. 205 -213,321-353. Van Assen
had trouwens de wet op zijn hand. Bij plakkaat van 23 Maart 1662 hadden Gedeputeerden aan de doopsgezinden verboden besmet te zijn met neenige sociniaansche,
Quakers of dompelaars dwalingen," de (gereformeerde) predikanten met hel toezicht
daarop belast en op het misdrijf vijf jaar tuchthuis gezet. Foeke Sjoerds, Alg. Beschr.
v. O. en N. Friesland, 1768, Il. 855.
1)
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moedens verontrust, zich op onbewezen beschuldigingen zouden
moeten verdedigen. Johannes Stinstra was de steller van dit stuk I).
Het werd 15 Februari bij den Landdag ingediend tegelijk met
eene "Deductie" mede door Stinstra gesteld. Dit laatste is een
pleidooi voor het goed recht van de vrijheid van geloof, godsdienst en geweten, als steunend op het natuurrecht, op het
protestantsch beginsel, dat de Schrift stelt boven regels van
menschen, als overeenkomstig met de wetten van staat en provincie, als bevorderlijk voor de rust en den vrede der ingezetenen.
Artikel 13 der Unie van Utrecht waarborgt die vrijheid en dit
artikel is in de nadere Unie van 1651 niet herroepen, gelijk aan
de Friesche doopsgezinden die vrijheid nader is toegestaan bij
resolutie van 28 Februari 1672. Zoo vragen zij niets dat met de
wetten van den Staat in strijd zou zijn. Heeft men het, gelijk
wordt voorgegeven, gemunt op de socinianen, welke onder de
doopsgezinden heeten te schuilen, dat men die dan openlijk aanwijze. Vergelijk eens England met Spanje en Portugal en zie
hoeveel voordeel eene redelijke vrijheid geeft boven den schrik
eener akelige dwinglandij. De goede God verhoede, dat in dit
land der vrijheid ooit de ingezetenen-zelven, terwijl van elders
verdrevenen hier veilige herberg vonden, onder verdrukking
moesten zuchten! S)
Tegen deze Deductie nu kwam de Groninger hoogleeraar en
kerkhistoricus Daniël Gerdes in de voorrede van zijn "Elenchus
veritatum", ook van 1740, op zeer heftigen toon in verzet, waardoor Stinstra weder geprikkeld werd tot de uitgave zijner "Vijf
predikatiën over de natuur en gesteldheid van Christus' koningrijk,
onderdanen, kerk en godsdienst," die in Mei 1 74 I van de pers
kwamen. Zij behandelden naar aanleiding van Joh. 18 88 eerst de
stelling, dat de echte godsdienst van Jezus ten eenenmale vreemd
is aan allen dwang; de tweede schetst naar vs. 37a de oor') C. Sepp, Johannes Stinstra en zijn tfjd, 2 dln. 1865. Over 's mans waarschuwing
tegen de geestdrijverij, Doven blz. 40. Men zie over deze gansche ge5chiedeni~
laatstelijk W. J. Kühler, Het Soet'nianisme in Nederland, 1912, blz. 264-267, die
duidelijk aantoont, dat Stinstra, schoon geen sociniaan; toch veel met deze vrijzinnigen
gemeen had.
0) Sepp, a.w., I, 220-224.
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spronkelijke eenvoudigheid en het ware wezen van den christelijken godsdienst; in de derde naar vs. 37b toont hij aan, dat
zuivere oprechtheid de kenmerkende hoedanigheid van een christen
is; de vierde geeft naar Matth. 238-10 eene schets van de eigenlijke
gesteldheid van de kerk van Christus, waarin geen bindende
formulieren maar alleen de uitspraken der Schrift erkend worden;
de vijfde naar Rom. 14 12 dringt aan op het erkennen van de
waardij der persoonlijke overtuiging. Sepp, aan deze preeken
hulde brengend, zegt nochtans, dat het Stinstra niet is gelukt
het uiterst moeielijk vraagstuk van de vriendelijke samenvoeging
van positieve overtuigingen met verdraagzaamheid jegens andersdenkenden op te lossen 1). Het is mogelijk, maar hij heeft het
toch der oplossing nader gebracht. Intusschen - nauwelijks
waren de preeken verschenen of er ging "uit de kerk eene
algemeene kreet op van verontwaardiging over 's mans voorbeeldelooze onbeschaamdheid. .. van het openlijk voorstaan van
eene alle paaIen overschrijdende verdraagzaamheid als van de
voornaamste sociniaansche dwaalingen" l!). Om den bundel goed
te verstaan dient men ook de aanteekeningen te lezen, enkele
weken later door Stinstra uitgegeven en in den tweeden druk
aan den voet der bladzijden geplaatst 3). Daaruit blijkt welke
aanmerkingen waren gemaakt b.v. tegen Stinstra's woorden, dat
zij, die anderen aan hun formulieren willen binden, hun eigen
koninkrijk vestigen en zich tot geweldenaars opwerpen - waaruit
men had gedistilleerd, dat hij alle regeerders des lands geweldenaars had gescholden! Uit zijn zwijgen van de Drieëenheid
maakte men op dat hij dit dogma verwierp; en dat men de
vromen en deugdzamen moet begunstigen, bewees, dat hij ook
den socinianen ter wille wenschte te zijn. Dus besloot classis
Franeker 15 Mei 174 I Stinstra bij de Bolswarder synode van
I Juni eq volgende dagen aan te klagen als een versmader van
de Triniteit en van de borgtochtelijke genoegdoening van den
Zone Gods. Let wel, dat hier een doopsgezinde berecht wordt
') Sepp, a.w., I, 237.
9) Ypey, a.w., IX. 153.
3) De tweede druk is ook te Harlingen en in 1741.
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door hervormde besturen. De synode maakte, na roerige discussie,
de aanklacht tot de hare en diende haar in bij de gedeputeerden
- zeer tegen den zin der beide vrijzinnige kommissarissen-politiek, Ressel Douwe Ernst van Aylva, grietman van Westdongeradeel en Sjuck Gerbold J uckema van Burmania Rengers. grietman
van Franekeradeel, die hadden voorgesteld de zaak slechts voor
de Rarligger magistraat te brengen 1).
Den 17 den Juni 1741 kwam de zaak van Stinstra ter tafel bij
Gedeputeerden onder voorzitterschap van Willem Friso, den
lateren Willem IV, toen nog alleen stadhouder der drie noordelijke gewesten en Gelderland 11). De prins, wetenschappelijk, ontwikkeld, persoonlijk tot verdraagzaamheid geneigd, durfde zich
niet laten gaan, bevreesd zich de gereformeerde predikanten tot
vijanden te maken, wat zijne vurig gehoopte verheffing 8) tot
stadhouder ook van Holland en Zeeland zou kunnen schaden.
Want zij, deze dienaren des woords, waren het die de overheid
menigwerf tot strenger maatregelen dreven, dan zij zelve wezenlijk wilde. Altijd op de wacht, bliezen zij telkens alarm en wekten
onrust bij de schare. Zij behoefden niet altijd te worden gevreesd,
maar er moest altijd op hen worden gelet: het overslaan der
schaal was vaak in hun hand 4). Zoo stelde dus de prins der
vergadering voor het "boekie" van Stinstra ter examinatie te
stellen in handen van de theologische faculteiten aan 's lands
hoogescholen en van de zes Friesche classes en naar hun advies
zich te gedragen. Aldus geschiedde. Achtereenvolgens kwamen
de adviezen in D). Harderwijk (Cremer) antwoordde 1 Juli 1741,
dat het boek sociniaansch was; Groningen (Driessen, Verbrugge,
Van Velzen en Gerdes) 10 Juli, dat het al de gronden des
christendoms ondermijnde; Utrecht (Van Alphen, Mill, Voget en
') Ypey, a.w., IX, 153 is hier te verbeteren naar Sepp, a.w. I, 254-361, die
over een verslag der Bolswarder synode de beschikking had, door genen ~ntbeerd.
2) Over de negen gedeputeerden leze men Sepp, a.w. I, 261-265.
a) "Le démon de l'ambition verse sur ses jours ses malheureux poisons .. (il) a
d'ailleurs infinement d'esprit et des qualités respectables," Voltaire d.d. 6 Aug. 1738.
Oeuvres, ed. als boven, LXX, 532.
') Verg. mijne schets van hun invloed in Tijdspiegel van Nov. 1907, blz. 254-261.
6) Vereenigd uitgegeven te Leeuwarden bij T. van Dessel, 1742, 148 blz.
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Van Irhoven) I Oktober, dat het overal de hartelooze leer van
het socinianisme predikte; Leiden (Wessel, Van den Honert,
Alberti en Esgers) 30 Oktober, dat het bepaald ariaansch was;
Franeker was verdeeld: Laan schreef 14 Oktober, dat het met
socinianisme was besmet 1), Venerna alleen pleitte Stinstra vrij.
Deze hoogleeraar, door ons nog vaak te noemen, achtte dat
socinianisme maar schijn, waarom de beschuldiging zich ook met
negatieve bewijzen moest behelpen. Vergeten wij niet, dat Venema
Stinstra persoonlijk zeer welgezind was, wat op het oordeel over
mogelijke ketterij altijd gunstigen invloed geoefend heeft 2). De
Friesche classen veroordeelden hem alle. De afloop was dus gemakkelijk te voorzien. Den 13 den Januari 1742 werd het boek
door gedeputeerden veroordeeld en de auteur geschorst. Hij mocht
niet prediken en heeft zijn vrijen tijd o. a. met het vertalen van
Richardsons romans doorgebracht -- waarover wij nog spreken
moeten. Eerst vijftien jaren later is hij in zijne bediening hersteld 8),
genoot in Juli 1773 de eer Willem V bij diens bezoek aan Harlingen namens den doopsgezinden kerkeraad te begroeten, wat
hij waardig en sober deed 4), werd in 1785 emeritus en overleed
8 Januari 1790 - een der besten onder de slachtoffers der onverdraagzaamheid. Bij de beoordeeling zijner geschiedenis zal het
slechts billijk zijn te bedenken, dat ook zeer gematigde tijdgenooten het verwerpen van elke bindende geloofsbelijdenis door
de vrijzinnige doopsgezinden schadelijk achtten voor hunne gemeenten. Maar, zegt een dier schrijvers, "die niet is te raden is
"ook niet te helpen, de geleerden onder hen zijn vrij in woorden
') Het verbaast ons niet van den man, die 23 Mei 1742 door den Prager student
Mirowitz zou laten verdedigen: nDe tolerantia civili ad socinianos non extendenda,
genuinis mennonitis minime iniqua," verhandeling door hemzelven geschreven. Aldus
verbind ik Boe1es, a.w. 1I, 458 met Sepp, a.w. 1I, 36.
9) Aldus juist Sepp, a.w. 1I, 35.
3) Over de pogingen tot vernietiging van het vonnis Sepp, a.w. 1I, 109-14°.
') De toespraak bij Sepp, a.w. 1I, 281 vlg. Vergelijk daarmede de Groete, den
prins 21 Juli 1773, op zijne reis naar Friesland, in de Beemster toegezongen door
Betje Wolff (2 e druk, Hoorn, Tjallingius, 1773) die, schoon zij .niet "door haatelijke
vleyerij I een hart, zo wel geplaatst als 't uwe, zal mishaagen" (blz. 12) toch niet zoo
sober is. De Aanspraak van ds. Wolff is kort en eenvoudig (aldaar, blz. 6 vlg.).
Betje's gevoelens zouden zich trouwens spoedig wijzigen.
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"en gedagten (dit kan op Stinstra slaan); zij konnen niet ver"dragen, dat hunne broeders, met hen niet willen afwijken van
"de meningen der oude doopsgezinden in de leere der Drieëen"heid enz." 1).
Dat de macht der preciese gereformeerden, in hun verweer
tegen de tolerantie, nog altijd te vreezen was, blijkt eindelijk wel
hieruit, dat zij twee hoogleeraren ten val brachten. Te Utrecht
doceerde als buitengewoon hoogleeraar de later zoo rampzalige
Rijklof Michaël van Goens, uit een beroemd geslacht 2), de oude
en nieuwe letteren. Zijne rechtzinnigheid was reeds verdacht
(omdat hij in den socratischen oorlog tegen Hofstede c. s. partij
had getrokken), toen hij in 1774 deed verschijnen de tweede,
thans niet anonyme, uitgave (gelijk de eerste) van zijne vertaling
van Mozes Mendelsohn's "Verhandeling over het verhevene en
naïve in de fraeje wetenschappen". Het boek verwekte groot
rumoer, zoowel om den naam des schrijvers 8), als omdat de vertaler zich invoegingen had veroorloofd die velen aanstoot gaven.
Zoo had hij b.v. uit de "Dictionaire d'anecdotes, Paris, 1767, I,
168 eene anecdote overgenomen, waarin zekere "oudé muggezifter" , de bruiloftsmaaltijden eene uitvinding des duivels noemende
en, herinnerd aan het voorbeeld van den Z ..... r (die op zulk
een feest water in wijn veranderd had) gezegd had: welnu, hij
zal ook wel eens wat beters gedaan hebben" 4). Dit was een hoon
den christelijken godsdienst aangedaan, waarbij zijne bestrijders
nog eens herinnerden, dat hij in zijne intreerede als hoogleeraar
had gesproken van den "barbaarschen stijl van het N. Testament",
waaruit immers bleek, dat hij dien stijl, toch ook door Gods geest
ingegeven, "met opgeschorten neus overzijde aanzag". Wie den
') Foeke Sjoerds, a.w. II, 8S7.
") Gouv.-Gen. Rijklof van Goens t 1682 - Volkert Vim Goens, vroedschap te
Schiedam - Rijklof Michaël, vice-president van den Raad van Justitie te Batavia _
Daniël Franciscus, raad in den Hove provinciaal te Utrecht gehuwd met Cath. Jul.
Cunningham. Dezen zijn de ouders van onzen Rijklof en van die Johanna Maria, die
de eerste vrouw was van den kinderdichter van Alphen.
0) Onder de oude levensschetsen van Mozes Mendelssohn die in de N. Alg.
Komt. en Letterbode. 1799, I, 82 a _82 b.
') Van Goens, VerhandeHng enz.·, blz. 64 vlg.
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Latijnschen tekst der oratie leest, ziet aanstonds, hoe de hoogleeraar gansch iets anders gezegd had 1). Hofstede viel hem aa.n
in "Drie brieven aan den heer R. M. van Goens" en voorts in
zijn maandschrift "De Nederlandsche bibliotheek" door hem en
Hobbema in 1774 opgericht tegenover de vrijzinnige "VaderIandsche letteroefeningen "2). Het einde van ook deze weinig
verkwikkelijke historie - waarvoor wij overigens naar de uitvoerige berichten verwijzen 8) - was, dat Van Goens, om eene
ontzetting uit zijn ambt te voorkomen, zijn ontslag vroeg, Mei
1776, en lid der Utrechtsche vroedschap werd 4). Ontslag; want
de hoogleeraren waren gebonden aan de formulieren, en dat
Van Goens niet rechtzinnig was, was op de mis te Frankfort
bekend. Op hun standpunt hadden de preciesen gelijk - zij
kwamen op voor de rechten der begunstigde kerk - maar het
standpunt was gevaarlijk voor vrijheid van geloof en wetenschap.
Drie jaren vroeger was Groningen het tooneel geweest van
een gelijksoortig drama: ook daar was een (niet-theologisch)
hoogleeraar om zijne onrechtzinnigheid gevallen. De lezer bespeurt reeds, dat wij over professor F. A. van der Marck
spreken gaan 6). Hij was, na te Duisburg gepromoveerd te zijn,
') De studenten moesten goed Grieksch leeren, "facile postea, hebraïcae potissimum
linguae ope, barbaram N. T. dictionem intelligerent" d. i. zij zouden dan gemakkelijk
de niet klassieke taal des N. T. onderkennen.
I) In 1789 veranderde de naam èn de geest van het tijdschrijft, dat voortaan "De
vaderlandsche bibliotheek" heette.
8) De Bie, a.w., blz. 307-329; B. ten Brink, LevenslJeschrfiving van R. M. van
Ooens. H. W. de Beaufort, Geschiedk. Opstellen, 1893, II, 62-129. Petrus Hofstede
laat in zijn Leeven van Janus Vlegelius, 1781 (do i. F. G. C. Rütz, luthersch
predikant in den Haag) Liberius, den vrijgeest, ook Betje W olff een bezoek brengen,
die immers in haar De Bekkeriaansche dooling het vóór van Goens opgenomen had.
0) Toen van Goens in 1795 het hem door Willem V toegekende jaargeld ad
f 1200 (De Beaufort t. a. p. 110) niet meer ontving en zich deswegen tot den prins
had gewend, schreef deze uitvoerig over hem aan den erfprins, d.d. 12 April 1796,
waarbij hij echter van de zaak Hofstede zwijgt, Gedenkst. 1I, 916 vlg.
G) Van der Marck, Waaragtlg verhaal van hetgeen.. is voorgevallen, Lingen
1775. Iets ter vervolging van het waaragtlg verhaal, Gron. 1796. Jonckbloet,
GedenklJoek, blz. 129-161, uitvoerig gedocumenteerd. Heerspink, De godgeleerdheid
enz., II, 73, 224 vlg. Sepp, Gesch. d. theologie, blz. 128 vlg. Ypey, a.w. VII, 411-420
en de verbetering VIII, 789-792, waarin de schrijver enkele voor de Groninger
predikanten onaangename uitdrukkingen herroept. Ypey en Dermout, a.w., m, 543-559.
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12 December 1758 te Groningen hoogleeraar geworden, waar

hij Nederlandsch staatsrecht, natuur- en volkenrecht, protestantsch
kerkrecht en Romeinsch recht vergeleken met Groningsch doceeren moest. Hij begon reeds met aanstoot te geven door
zekere geringschatting te toon en voor dat Jus romanum, dat als
oppermachtig wetboek gold - al begon er wel krachtig verzet
te komen - en het vaderlandsch recht ,aandacht te schenken.
Een zijner leerlingen promoveerde in 1764 over Drenthsche
stoklegging 1) en had stellingen, die het Romeinsch recht verkleineerden, wat den rector Chevallier verontrustte. Maar erger
werd het, toen de predikant Brunsveld de Blau tegen hem begon
te prediken, omdat hij "de natuurwet te zeer verhief", daardoor
de zaak brengende voor de tot oordeelen onbekwame en daarom
gaarne oordeelende schare. Dit was 1770. Een jaar later diende
klassis Groningen bezwaren in tegen 's mans boek "Academische
lessen", waarin hij voor theologen nog al "het nut der natuurwetten voor den staat des kristendoms betoogde", d. i. niet
natuurwet in onzen zin, maar natuurlijke wet in tegenstelling
van geopenbaarde wet, wetten die uit de natuur der menschen
voortvloeien 8). De hoogleeraar werd in dit bezwaarschrift gesteld door Abresch - geacht van de formulieren af te wijken.
Hij leerde, dat God der menschelijke natuur hoogen adeldom
had meêgegeven en dit streed, vond de classis, met het "oorspronkelijk en algemeen bederf van den gevallen mensch, deszelven aangeboren blindheid... in goddelijke zaken. . . doodelijk
onvermogen om door eigen natuurkrachten zijn eeuwig heil te
1) Lantreckt '/Jan Drentke, boek 11, art. 52-56, mart. 64, 75 vlg 91. Stoklegging is in allerlei streken, ook in Drenthe, de vorm van eigendomsoyerdracht, Fockema.
Andreal' Gutln. Burg. Reckt, I, 172, 11, 50 noot 55. L. M. Schukkingh, De symbolica
rerum tratlitione guae in Drentkiae rep. Stoltlegginge nuncupatur. De stelling
achter dit proefschrift, die de rector Chevallier schadelijk voor de academie achtte,
luidde: "Usum juris romani grammaticum, historicum imo et politicum qua doctrinalem
agnoscimus, sed usurn ejuedem juris forensem legaiem in Drenthla negamus." Voor
verzet tegen tirannie VaD. het Corpus juris, "een van de slechtste boeken die ooit
gemaakt zijn," De Borger, 11, 161-165 (3 1 Jan. 1780), De Ontlerzoelter,m,318vlgg.
(29 Juli 1771).
,V) Over de Lectiones acatlemictE Van der Yarck zelf aan den senaat October 1771
in Jonckbloet, a.w., blz. 132 vlg. noot.
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bevorderen." Het baatte van der Marck niet, dat hij evenzeer
had geleerd, dat de kennisse Gods uit de natuurlijke krachten
ook der goddelijke genade toe te schrijven is. Want de Dordtsche
canones leerden immers dat er wel eenig natuurlicht in den mensch
overgebleven was, doch dat dit voor de kennisse Gods in 't geheel niet en voor de burgerlijke deugd maar zeer weinig baatte 1).
Bovendien, oordeelde de classis, van dien adel der menschelijke
natuur hadden socinianen, remonstranten en pelagianen ook altijd
hun ketterschen mond vol! Nog had van der Marck geleerd, dat
het recht om de sacramenten te bedienen geen goddelijk maar
een menschelijk recht is. Dit was zeer bedenkelijk, want oordeelt
iemand zóó over deze "waarheden van den godsdienst", hoevele
"niet min wichtige en met dat al geheel onaangeroerde leerstukken
schieten er niet over, en wat mag Z.H.G. wel omtrent dezelve
gevoelen?" sJ Ja, wie zou dat zeggen? Toch beweerde de classis
in dit stuk aan den senaat, dat zij den professor niets wilde
opdringen wat het zijne niet was, den hoogleeraren middelerwijl
toebiddend "het uitgeleezenste van Jehova's zeegeningen". Ziethier de beschuldiging - wie zal het van der Marck euvel
duiden, zoo hij, ook maar een natuurlijk mensch, de toen (1772)
juist verschenen "Menuet en domineespreek" misschien met verholen welgevallen zal gelezen hebben? Wel kwam hij nog in
eene "Verklaaringe ... tegen de bedenkingen der E. classis" voor
de vrije beoefening der wetenschap op, door "diergelijke handelingen van kerkelijken" bedreigd. Het heeft niet mogen baten.
Den 18d en December 1772 vergaderden curatoren (op twee na)
met professoren (op Chevallier en v. d. Marck na) en verklaarden
met negen stemmen meerderheid B), dat de juridische hoogleeraar
') Canon. Dordrac. III en IV, § 4. Verg. ons deel I, 125 vlg.
2) Bedoeld werd de verkiezing en de verwerping! Men vergete op dit punt niet,
dat de haat der kerkelijken tegen v. d. M. reeds in 1768 was gewekt door 's mans
pleidooi voor een door den kerkeraad van Spijk ontslagen schoolmeester, die dan ook
door de Hooge Justitiekamer van Stad en Lande was gehandhaafd, Ypey en Dermout,
-a.W., lIl. Aantt. blz. 249.
8) Drie curatoren en jur. prof. L. C. Schroeder, histor. prof. L. Offerhaus, litt.
hum. prof. J. de Rhoer wenschten naderen uitleg af te wachten; jur. prof. T. Cannegieter
pleitte vrijspraak, Waaragtig verkool, blz. 102 vlg.
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onrechtzinnig was op 't punt van het oorspronkelijk bederf, van
de wedergeboorte en van de bijzondere genade en dat zijne
meeningen ten dezen direct aanliepen tegen de leere der Hervormde kerk. Dit vonnis bracht vanzelf verlies van zijn ambt
mede 1), waarom dan ook 2 Februari 1773 de stoel van Van der
Marck vacant werd verklaard. De classis, in plaats van nu verder
te zwijgen, bedankte 22 April den senaat voor zijne "bewaaring
van de zuiverheid der leere... wenschende dat het gezeegend
opperhoofd der kerk UEd. geve het goede van Jerusalem te
aanschouwen". Dit goede werd nog in dat zelfde jaar aanschouwd,
zoo niet door den senaat dan toch door ds. Petrus Abresch, den
praeses der classis, die voor zijn ijver met de professorale toga
werd beloond en reeds 22 December inaugureerde - overigens
een bekwaam theoloog. Van der Marck zelf, schoon door zijne
studenten verdedigd 2), toch met de zijnen in Groningen niet
meer veilig, omdat de schare van den kansel (0. a. door theol.
prof. G. Kuypers, den vroegeren beroerder van Nijkerk) heftig
tegen hem werd opgeruid en daaraan gaarne gehoor bleek te
geven, week met zijn talrijk gezin uit naar Nijmegen, werd
spoedig daarop professor aan het athenaeum te Lingen, 1783
hoogleeraar te Deventer 8), totdat hij in 1795 te Groningen in
eere werd hersteld. Hij stierf 1 November 1800, twee jaren na
zijne vrouw, Agneta van der Horst. Hij was bij zijn terugkeer
met velen zijner vroegere vijanden openlijk verzoend, " waartoe "
zegt Ypey, "eene gemeenschappelijke politieke denkwijze welligt
evenzeer als 's mans te dier tijde geheel gekoelde drift tegen de
kerkelijken het hare zal hebben toegebragt" 4). Voor deze motieven
1) Lex academiae art. 39: professores sunto in religione orthodoxi. . (is iemand dat
niet en) monitus non destiterit exautorator," d. i. ontslagen en afgedankt. De formulieren
werden bindend geacht ook voor niet theologische professoren, "cujus (t. w. van die
wet) sapientiam, qui justis argumentis probaverit, magnus mihi erit Apollo," Muntinghe,
Acta sec. ac. Gron. 1814, pag. 107.
") O. a. door den proponent Faber in "zeker infaam libel," waarvoor hij ter stede
uitwijken moest. Of de studentenrelletjes in deze zelfde dagen met de afzetting van
Van der Marck samenhingen, laat Jonckbloet a.w., blz. 150 vlg. onbeslist.
S) Hier werd hij 1787 na de "restauratie" der oranje-partij ook nog eens afgezet
en werd toen professor te Bergsteinfort.
') Ypey, a.w., VIII, 791, verg. Ypey en Dermout, a.w., m, 559-
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van het blij eindigen des treurspels is iets te zeggen j een treurspel blijft deze geschiedenis met dat al. Want laat de veroordeeling wettig geweest zijn, dat zij kon geschieden was hoogst
bedenkelijk voor alle vrij onderzoek en een tot nadenken stemmend voorbeeld van de macht der kerkelijke rechtzinnigheid. In
deze treurige zaak heeft ook Petrus Hofstede een rol gespeeld,
door niet alleen den Groninger hoogleeraar J. J. Ie Sage ten
Broek tegen van der Marck te stemmen, maar ook den stadhouder, den rector magnificentissimus en curator primarius der
hoogeschool, die altijd zooveel blijken had gegeven van "deszelfs
trouwe aankleevinge aan de voorschreven leer" tegen hem in te
nemen 1). Als naspel van het geheel mag nog gelden het kerkelijk
proces tegen David Kleman, predikant te Voorburg, die geacht
werd een vriend en geestverwant van Van der Marck te zijn
en in 1774 een geschrift uitgaf, dat "onkruid zaaide, terwijl de
menschen sliepen", omdat hij tegen de leer der zedelijke onmacht
opkwam en zich daardoor "de snerpende kerkroede" had waardig
gemaakt. Slechts door een Statenbesluit van 1 8 Mei 1 776 ontkwam hij aan deze garde. Wien het lust leze ook nog van deze
procedure B). Dat tegen de veldwinnende tolerantie het kerkelijk
verweer nog krachtig genoeg was, is ons wel openbaar geworden.
Ons rest nog in dit hoofdstuk den toestand te schetsen, waarin,
ook door invloed der tolerantie-idee, de dissenters, de roomschen
en de joden op het einde der eeuw verkeerden.
§ 6. De doopsgezinden, wij zagen het aan de zaak-Stinstra,
waren der gereformeerde kerktucht onderworpen, maar een proces
als het zijne was toch eigenlijk meer gericht tegen gewaand of
werkelijk socinianisme, in hunne kringen vermoed of aanwezig.
Hun eigen leer wordt niet meer bestreden als in de dagen, toen
de gereformeerden met de dooperschen redetwistten over de vraag
der vleeschwording Christi uit Maria. De tolerantie-geest der 18de
eeuw was ook hun gunstig, en zij begonnen de schade hunner
I) Verg. de Bie, a.w., blz. 268 .
•) Ypey en Dermout, a.w., ru, 559-567. Ypey, a.w., VII, 420-427. Willem
V beklaagde zich dat ds. Heringa hem had willen dwingen partij te kiezen vóór
Kleman, Gedenksckr. van Van Hardenbroek, I, 381.
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vroegere terugzetting in te halen door zich op politiek, oeconomisch, paedagogisch gebied te gaan bewegen. De overheid liet
hen met vrede; in 17 10 en 17 I I is de raadpensionaris Heinsius
zelfs uiterst liberaal opgetreden ten behoeve van de in Zwitserland vervolgde doopsgezinden 1). In datzelfde begin der eeuw
mocht een ijveraar in een dichtbundel van den derden rang 2).
nog eens een scherp woord tegen hen loslaten:
"Fijne stoffen zonder koorden,
" Valsehe schijn en sehoone woorden,
nEygenbaat en stille twist,
"Luyen lekker - dat 's mennist" ");

er mocht nog eens gespot worden met de fijne menniste zusjes 4).
over 't algemeen was de toon welwillend geworden. Men prijst
de doopsgezinden als stijlen van de beurs, als ondernemend en
weldadig 5), ja neemt zelfs het mennistenleugentje in bescherming 6).
Er wordt toegegeven, dat zij zoo goed van de wereld zijn als
wie ook 7) en instemming betuigd met een (trouwens al oud) versje:
"Eertijds waren de menisten
('t Geen ik zeg is louter waar)
In de wereld; maar nu is de
Wereld midden onder haar" ~.

Over hun rijkdommen is maar één roep: "de schatrijke benisten "
is eene vaste uitdrukking in de literatuur van den dag en wij
weten hoe velen hunner zich op den koophandel geworpen en
schatten verdiend hebben, rijkdommen, waarvan wij in fondsen
en genootschappen nog de vruchten plukken. Wat niet wegnam,
dat er onder hun leeraars (veelal nog ongestudeerde) doodarme
waren, zooaIs die van Goedereede, die in 1765 het doen moest
A. van Gulik in Doopsgez. By'dragen, 1908, blz. 85-105, 1909, blz. 127-155.
Nederduitse en Latijnse keurdz'gten, 1710-1734.
Bij Kalff, Letterk., V, 459.
Zie boven blz. 41, noot 3.
Wt'llem Leevend, 1I, 76.
Brzeven van Abr. Blankaart, 1I, 202 vlg.
Cornelia Wt'ldsckut, lIl, 45, V, 67.
8) De Nederl. Spectator, I, 203 het gansehe vers.
')
")
")
')
&)
')
')
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met f 500 tractement en nog zorgen voor het vuur in de stoven
en het vegen van de kerk 1). Over hunne preeken hooren wij
soms klagen als over louter zedekundige vertoogen, waarbij men
van te voren niet weten kan of er één woord van den Zaligmaker
bij zal zijn 2). Een Fransch reiziger in 't laatste kwart der eeuw
roemt een hunner kerken te Amsterdam als fraai, maar vond
haar door slechts 60 menschen bezocht, hij vernam echter dat de
meeste families toen al op hun buitens waren, wat, gemerkt den
tijd des jaars, ook zeer goed mogelijk was 8). Zij waren over
't gemeen nog wel gehecht aan hun kerk; onder de doopsgezinden ten platten lande waren nog fanatieke conservatieven.
die bij geval een leeraar het voorgezette maal weder weigerden,
als hij durfde zeggen, dat Menno ook maar een mensch geweest
was 4). Toch daalt hun ledental aanmerkelij~. Er waren aanzienlijke doopsgezinden, die, om op het regeeringskussen te komen,
"gemoffeld" werden tot lidmaat der groote kerk, volgens de
cynische uitspraak: "mennist deugt hier noch ergens" t. w. om in
staatsdienst vooruit te komen 5). Zoo is b.v. David van Lennep,
de overgrootvader van den romanschrijver tot de bevoorrechte
kerk overgegaan 6). De volksmond had daar eene onvriendelijke
uitdrukking voor 7).
In den patriottentijd zijn de doopsgezinden zeer naar voren
getreden, zij hebben hun pen geleend aan de zaak der vrijheid,
zij hebben door hun geld grooten invloed geoefend o. a. in
Friesland 8), onder hunne predikanten zijn felle jacobijnen. Ik noem
alleen maar Francis Adriaan van der Kemp, sinds 23 November
1777 doopsgezind predikant te Leiden. Hij was warm bevriend
Doopsgez. Bijdr., 1907, blz. 158.
') Wil/em Leevend, IV, 234.
8) L. Desjobert, Voyage aux pai"slJas op Zondag 7 Juni 1778, Navorscker, 1910,
blz. 20.
') Doopsgez. Bijdr. 1909. blz. 63. aO. 1770.
") De Denker, V, 1°7, "gemoffeld worden" aldaar blz. 120.
0) J. van Lennep, Het leven van mr. C. en D. Jo v. Lennep, 1861, 1I, 24.
') T. w. nebeniste draayer" in een pamflet van 1787, aldaar blz. 114. Over
dezen sterken teruggang en over hunne inwendige geschiedenis Blaupot ten Cate.
D. z'. Holl. II en Doopsgez. Bijdr. sparsim.
8) Gedenksckr. van Van HardenlJroek, lIl, 401 vlg. op 1782.
1)
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met Johan Derk van der Capelle van de Poll. den schrijver van
het beroemde "Aan het volk van Nederland" (3 September 1781),
"even grootmoedig als capricieus," een man aan wien de heele
patriottische partij "meer verplichting heeft dan bekend is."
Van der Capelle schrijft hem eene stoutmoedigheid toe, die men
.. bij een menistenleeraar niet zoeken zou" en noemt hem gaarne
zijn intimus 1). Hij ook was het die den befaamden "Lierzang"
van Pieter Vreede (1780) op zijn naam uitgaf en er een proces
~m verdroeg. Hij placht te Leiden, na 's ochtends gepreekt te
hebben, onmiddellijk, in krijgsdos gestoken, aan het hoofd van
zijn vrijkorps op te trekken ter wapenoefening en, even vurig
~p den kansel, heeft hij die beruchte preek gehouden over
1 Kon. xn 3ó-2oa: Het gedrag van Israêl en Rehabeam ten
spiegel van vorst en volk!!), waarvan hij den indruk nog placht
te versterken door er de felste vloekpsalmen bij te laten zingen,
bij voorkeur den 82 sten en 83 sten, wat stichtelijk was om aan te
heffen. In 1785 wijdde hij zich geheel den krijgsdienst toe, werd
deswege in 1787 gevangen genomen, maar mocht op 't einde
des jaars naar Amerika uitwijken. Daar had hij vele vrienden
onder de vrijheidsmannen, daar heeft hij zich gewijd aan geleerden
arbeid 11), aan zijne correspondentie, aan de opvoeding zijner
kinderen, aan den landbouw, om 7 September 1829 in zijn tweede
vaderland te sterven; zeker een buitengewoon man en een der
beste jacobijnen 4). Zoo stonden tal van doopsgezinden aan de
zijde der patriotten; in Amsterdam hadden. de rijke memüste

1) Brieven 71. en a. J. D.v. d. Capellen 71. d. Poll, uitg. W. H. de Beaufort 1879,
blz. 177, 200, 244.
I) Rehabeam, die tot Isra!!l zegt: "Mijn vader heeft u met geeselen gekastijd, ik
zal u met schorpioenen kastijden," gold den patriotten als het geliefkoosde type van
Willem V.
8) Over zijn "Memor on the use of copper" als een brief aan ]eal\ Luzac, zie mijn
Ramp van Leiden, 1906, blz. 73 vlg. 144,
') Helen Lincklaen Fairchild. Francis Adrian van der Kemp, New-York 1903.
M. Onnes Wzn., De vermaner F. A. van der Kemp in Doopsgez. Bgdr. 1907.
blz. 99-151. De raadpensionaris van Bleiswijk wordt gezegd het uiterlijk van Van
der Kemp te hebben genoemd "eene siuistre physionomie", Gedenksckr. Van Hardenoroek, ID, 197. Het por~ret van 1776 vóór het boek van mrs. Fairchild toont datoiet·
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kooplieden hunne gemeenebestgezinde sociêteit in de Oude
Batavier in de Kalverstraat 1); bij de oranjepartij zouden zij na
de revolutie van 1795 verdacht worden van het verlangen om hunne
vrijheid voor de wet te misbruiken door op hunne beurt de
gereformeerden te willen onderdrukken ~ - verdenking door niets
gesteund; in Friesland zou JelIe Sipkes van Teerns, ongestudeerd
vermaner bij de Waterlanders van Ijlst, een politieke rol spelen 8) ;
dat Schimmelpenninck doopsgezind was, zou ook hen naar voren
brellgen :). Intusschen voor 1795 - hoezeer zij ongemoeid werden
gelaten - van gelijke rechten ook voor hen geen sprake - zij
waren als de Samaritanen in Israêl 6) en werden geprezen als
"veritabele mennisten ", zoo zij zich rustig hielden 6).
Van vervolging van de remonstranten was in de 1 8de eeuw
evenmin sprake meer, al bleef, wij zagen het, arminianisme de
groote ketterij. Hunne richting neigde naar vrijzinnigheid, wat
historisch zeer verklaarbaar is. In hun kerkgenootschap waren
de leden aan formulieren noch vormen gebonden en was plaats
voor een man als Paulus van HeJ~_~rt, die, als hervormd predikant
van Wijk bij Duurstede afgezet (24 Augustus 1784) vooral wegens
verwerping van de leer der praedestinatie, met professor G. Bonnet
van Utrecht dien strijd gestreden had over het recht der rede
in geloofszaken, waarbij hij de "formeele zijde van alle mogelijke
dogmatische kwesties het eerst zuiver aan de orde" stelde, te
Rotterdam zich bij de remonstranten aangesloten had en 24 November 1790 hoogleeraar aan hun seminarium geworden was in de
fraaie letteren en wijsbegeerte 7). Trots de waakzaamheid der
preciese hervormden tegen remonstrantsche dwaalleer, was de
1) Van Kooten aan Valckenaar 18 April 1797, Gedenkst. der Alg. Gesch. van
Nederi., uitg. Colenbrander, Il, 527. Voor Zutfen, Doopsge!lS. Bfjdr. 1881, blz. 52.
") Lampsins aan den erfprins 13 Octob. 1795, Gedenkst. als boven, Il, 8n.
") Over hem 1I. J. Busé in Doopsgc!lS. Bfjdr., 1909, blz. 49-103.
') Gedenkst. als boven, lIl, 523. Doopsgezind was ook Pieter Vreede, voorts
J. van Halmael en de zeer invloedrijke familie Willink, Gedenkst. V, 368, 379 vlg.
VI, 443, 458, 491, 606.
al Hartog in De Gziis, 1880, m, 236.
0) Ds. Barueth prijst aldus den "eenvoudigen" Ouwejans, aldaar blz. 231.
') H. IJ. Groenewegen, Paulus van Hemert als godgeleerde en als wfjsgeer, 1889.
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oude vijandschap onder de burgerij lang bekoeld j al bleven de
" schotjes" nog bestaan, de verhouding was goed geworden 1) en
vrijzinnigen gingen schuld gevoelen over het kwaad hun aangedaan
en wilden dat gaarne herstellen 2). Onder hunne predikanten
traden velen als vurige patriotten naar voren, één hunner, ds.
C. Rogge van Leiden, gaan wij als enthousiast beschrijver der
omwenteling nog vaak ontmoeten.
De verhouding tusschen de luthersehen en de rechtzinnige
hervormden was goed wegens dogmatische sympathieën. Ds. Joh.
Barueth, dien wij al leerden kennen als den "advocaat der
vaderlandsche kerk" 8), wilde gaarne met hen samengaan; de
opvoeding van \\I'lllem V door den luthersehen Brunswijk W olfenbuttel hebben wij, zegt hij, toegejuicht, het huwelijk van prinses
Caroline met den luthersehen prins Nassau-Weilburg hebben wij
"gegouteerd" , ja het zelfs van onze kansels "aan de goedkeuring
van den hemel ernstig aanbevolen" 4). Het is naïef-kwasterig
gezegd, maar waar. Toen in 1759 de toen zestienjarige prinses
Caroline (zij was 28 Februari 1743 te Leeuwarden geboren) verloofd werd aan Carel Christiaan van Nassau-Weilburg, die luthersch
was, bracht zij daardoor de mogelijke erfopvolging van hare
mannelijke nazaten in gevaar, daar wel is waar, zoo Willem V
kinderloos zou sterven, hare zonen recht op het stadhouderschap
hadden, doch slechts zoo zij belijdenis deden van den .. waren
Kristelijken Hervormden godsdienst" Ö). Van hervormde zijde is
toen betoogd, o. a. door een erkend woordvoerder onder hen als
Petrus Hofstede, dat dit huwelijk juist moest worden toegejuicht,
omdat het de hereeniging zou kunnen bewerken van IUthersch
') Willem Leevend, H, 61 vlg .
• ) Brieven v. Abr. Blankaart, I, 306. Verg. den berouwvollen uitroep van den
jongen J. van Lennep - het was toen al 1827 - als hij Regenboog's Histone der
Remonstranten gelezen heeft, bij M. F. van Lennep, Leven van mr. J. v. Lennep,
I, 106. Bilderdijk heeft hen altijd gehaat. Twee venijnige versjes van hem op Van
Hemert bij Groenewegen a.w., blz. 70 en IS8, een brief van B. aan Southy (1827)
in Ned. Spectator van 14 Juni 1902.
3) Boven blz. 83.
') Hartog in De Gids, 1880, lIl, 23r.
0) Nederl. .Iaarb., 1747, blz. 848.
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en gereformeerd, door de besten hunner altijd gewenscht 1). Over
zulk eene poging een en dertig jaar geleden hebben wij vroeger
gesproken 2). Wat trouwens de deur dicht deed was, dat de prins,
die zich in zijne eigen bezittingen tegenover gereformeerden en
roomschen bij uitstek tolerant toonde 8), beloofde zijne kinderen
in den hervormden godsdienst te zullen laten opvoeden, wat hij
herhaalde, toen hij in Januari 1761 den Staten kennis gaf van
de geboorte van een zoon 4). Hofstede is zoo irenisch geweest
zeker ook om der wille der gouvernante, die dit huwelijk zeer
begeerde - maar het niet meer heeft beleefd. Want zij stierf
12 Januari 1759 en de echtvereeniging, die door de anti-stadhouderlijke partij was tegengehouden 5), had 5 Maart 1760 plaats.
De goede verhouding tusschen luthersch en gereformeerd is een
poos bedreigd door de brandende kwestie van eene eigen kerk
voor die van de Augsburgsche confessie aan de Kaap. D. w. z.
in het moederland begon de twist te branden. Aan de Kaap zelve
bleef de vrede gehandhaafd, ook toen de kerk in 1780 gekomen
was 6), zoodat de hervormden dáár dat treffend woord van verdraagzaamheid mochten spreken, waaraan wij reeds in ander
verband hebben herinnerd 7). Huwelijken tusschen luthersehen en
hervormden werden, gelijk vroeger, nog op 't eind der eeuw
door ijveraars veroordeeld, opdat b.v. niet "een keten van lutersche
wezens in de war zou geraken door een gereformeerde schoondochter" 8) maar de gematigden stemden ze toe 9). Dat binnen de
muren der luthersche kerk zelve de tolerantie ook was door1) [Po Hofstede], Godgeleerde en kistorische verhandeling, 's-Gravenh. 1760.
Voor H.'s auteursschap De Bie a.w., blz. 118, noot I.
0) Boven blz. 15.
0) Joh. W. A. Naber, Caroline van Oranje, 1910, blz. 54-57.
') Aldaar blz. 35.
0) Waarbij de godsdienst des prinsen het voorwendsel was. Verg. ook Joh. Naber
en L. de Neve, Vorstinnen van Oranje-Nassau, 19°9, blz. 183 vlg. Over de poging
om Carolina gouvernante van Friesland te maken Blok, Gesch. VI, 284, 287 vlg.
") C. Spoelstra, Bouwstoffen (verg. ons deel I, 226) I, 112, 141, 151, 191,
268 vlg. 27 I, 310, 405, Il, 256.
") Ons deel I, 229.
0) Sara Burgerhart, I, 341. Il, 476 vlgg.
") Aldaar, I, 357 vlgg. Il, 479 vlgg.
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gedrongen, is bekend genoeg. In 1786 waren van de zes Amsterdamsche predikanten er drie vrijzinnig, E. H. Mutzenbecher.
J. C. Baum en A. Sterck, zeker ook door het onderwijs dat zij
te Halle van Semler genoten hadden, en ook tegen hen hooren
wij de gewone beschuldigingen, dat zij zich "bijna heesch schreeuwen om de deugd aan te bevelen", dat zij zeggen "dat men in
alle gezindten zalig kan worden" enz. De oneenigheid voerde tot
de scheuring van 15 Maart 1791. waarbij de nieuwe, streng
Augsburgsch-rechtzinnige gemeente den naam van HersteldLuthersch aannam. In de geschiedenis dezer troebelen valt op te
merken, wat wij ook elders als regel vinden, dat de kerkelijk
rechtzinnigen tot de Oranjepartij behooren. Als 2 Januari 1788
vijf doleerende gemeenteleden zich bij den kerkeraad met hunne
grieven aanmelden, zijn zij "met Oranjelinten en medaillons van
den stadhouder rijkelijk versierd" en in datzelfde jaar hebben de
orthodoxen tegen den van Dordrecht beroepen Joh. Tissel dit
bezwaar, dat hij bekend staat als een "landsoproermaker" tegen
den souverein 1).
De toestand der roomschen had zich ook ten goede gewijzigd.
immers de onderlinge verhouding der burgers, zoodat zelfs.
"roomsch en onroomsch in wandel en handel als een vaderlandsch
broeder leeft" 2). Toen de zevenjarige oorlog woedde (1756-1763)~
zagen enkele fanatici daarin een godsdienstoorlog, waarbij Pruisen
voor het protestantisme opkwam en die ook ten onzent partij
moest doen kiezen, gelijk sommige gemoedelijke menschen in
Frederik den Groote het bolwerk van den protestantschen godsdienst zagen. Gelukkig ,werd die dwaasheid door vele anderen
gehekeld 8); de Pruisische koning zou, had hij het vernomen,.
') F. J. Domela Nieuwenhuis, Gesck. d. Amsterd. Lutk. gem. 1856, blz. 201,
203, 243. Over Joh. Tissel, die van 1772-J775 te Schiedam, van 1775-1788 teDordrecht stond, een "aanhanger van de opkomende nieuwe richting" nog J. W. Pont,
Nieuwe BfJäragen enz., 1907, I, 33 vlg. Hij was niet zoo fel als die andere luthersche
predikant te Schiedam, Justus Hoop, die van den kansel bad, dat "Z. D. Hoogheid
benevens zijn gehee1e aanhang.. als Korach, Datban en Abiram van de aarde mocht
ingezwolgen worden", Pont a.w., blz. 43 vlg .
•) Lefrancq van Berkhey, Nat. Hist. v. Holland, 1773, 111, 2, 820 vlg.
8) ZinrfJ'k en sckertzend woordenboek, I, 313-320 (9 Oct. 1759) en Nederl.
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over die hem toegekende waardigheid wel cynisch den mond
vertrokken hebben 1). Erger geworden was het verfoeielijk stelsel,
dat schouten en baljuws zich lieten omkoopen om de plakkaten
niet toe te passen. Reeds in de 17 de eeuw was dit euvel groot
geweest 2), thans was het nog in omvang toegenomen. Daar
waren de "bienvenue-gelden" d. w. z. de "gouden handschoenen",
bij de komst eens nieuwen baljuws van de priesters in zijn ressort
gevraagd, gelukwenschen in baar geld tot bedragen van /" 1000
toe 8). Daarnaast de admissie-gelden, een soort van pro-introitu
door eIken nieuwen pastoor of kapelaan te storten. Voorts de
recognitiegelden, de gewone, jaarlijksche belasting door de roomschen op te brengen, in Noord- en Zuid-Holland b.v. in 1786 tot
een bedrag van /" 176 I 4 - I 6 - 0 4). Tot zulk een bederf was het
op 't einde der Republiek gekomen! Van vervolging was geen
sprake meer, maar een deel der burgerij betaalde eene willekeurige belasting voor de uitoefening van haren godsdienst, aldus
vullende "de tresoren van drost en schout". Dit laatste is eene
aanhaling uit een gedicht "Aan de Nederlandsche roomschgezinde
landlieden" in de "Post van den nederrhijn", waarin hun bij
verandering van zaken ontheffing van al dit kwaad wordt beloofd 5). En men moet den patriotten tot hun eer nageven, dat
zij hun woord gehouden hebben.
Zij 't dan al door ten deele zoo onedele motieven - de roomschen leefden hier ongestoord, verschijnsel, dat vreemdelingen op
hunne reizen in ons land altijd trof. Hunne berichten zijn vaak
Spectator, XI, 9-16 (I Dec. 1758). Verg. W. de Clercq, Verhandeling als boven
blz. 294.
') De kroonprins aan Voltaire d.d. 20 Mei 1737: "Les princes du Nord ont incontestablement de grandes obligations à Luther et à Calvin (pauvres gens d'ailleurs),
qui les ont affranchis du joug des prêtres et de la cour romaine et qui 'ont augmenté
considérablement leurs revenus par la sécularisation des biens ecclésiastques," Oeuvres
de Voltaire, ed. als boven, LXX, 93.
2) Knuttel, Nederl. Katholieken, I, 152, 156, 168. Tijdspiegel Nov. 1907 blz. 262.
Ons deel I, 173.
3) Knuttel a.w., H, 260.
') Knuttel, a.w. Il, bijl. K. geeft de lijst der gemeenten met de door ieder
gestorte som.
') De post van den Nederrhijn, 1786. VI, 125° vlgg.
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van beteekenis - ook voor de eigen geschiedenis der roomschen
hier te lande, waarbij wij in ons bestek niet kunnen stilstaan en blijken bij narekening ook niet zelden op goede waarneming
te berusten. In het begin der eeuw heeten steden en dorpen vol
van geheime kerken. waar priesters vrijelijk dienst doen 1) ; roomsche
reizigers hooren er ongestoord de mis 11). Men moet die achteraf
gelegen kerken wel door nauwe steegjes bereiken, maar ze zijn
talrijk, ruim, van galerijen voorzien, door een groote menigte
bezocht. In Amsterdam waren er wel dertig 3), wat niet zoo veel
verschilt van het juiste getal, t. w. vijftien der katholieken en
zeven dergenen, die de bul U nigenitus niet aanvaardden, onze
oud-katholieken, toen vaak janssenist gescholden 4). In Den Haag
trok altijd zeer de aandacht de fraaie kerk der karmelieten in
de Lorre- of Assendelftstraat 5) - wat zij ook verdiende, niet
het minst omdat zij door tal van aanzienlijke burgers werd
bezocht en (bewijs van groote tolerantie) hare deuren geopend
had 6). Te Leideu arbeidde in 1764 pater Thomas Hoube, ook
een karmeliet, behoorende tot de provincie van Parijs, wien met
zijn ordebroeder Augustinus de zorg voor deze statie was toevertrouwd 7). Inderdaad waren de karmelieten in 1648 niet geheel
uit Leiden verdreven 8), hunne kerk aan den Nieuwen Rijn bij de
Rijnstraat was in gebruik gebleven, in 1729 nog eens gesloten,
in 1752 weder geopend 9). Te Rotterdam, zegt een reiziger in
het derde kwart der eeuw, zijn 8000 katholieken, die vrij hun
godswenst oefenen mogen, behalve de ]anssenisten, die twee zeer

1) Guillot de Mareilly, Relat. Hzstor. et theol. d'une voyage en Hollande, Paris,
1719, pag. 56, 85.
2) Voïage de Hollande, 1736, anonym, Oud-Holland, XXVIII, 91.
") Voïage enz. t. a.p., blz. 80, 87.
') Wagenaar, Amsterdam, 1765, Il, 210-216. Tegenw. staat van alle volken,
XV, 90 vlg. geeft 12 kathol. en 8 janss. kerken.
') Voïage enz. t. a. p., blz. 84. Craandijk in Bfidr. Vad. Gesch., X, 18.
") De Riemer, Beschr. van 's-Gravenhage, 173°, I, I, 424.
T) Reisjournaal van Monseign. GaramPi, 1764, Bfidr. Hist. Gen. Utr., XX, 232.
(Italiaansch met Hall. vertaling door den uitgever).
a) Verg. ons deel I, 173.
") Van Mieris, Beschr. v. Leyden, 1762, I, 108.
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fraaie kerken hebben 1). Een overzicht der Nederlandsche missie,
één jaar vroeger, in 1763, voor den internuntius Ghilini samengesteld, geeft voor Rotterdam in twee staties 6700 communicanten 11), wat dus nog al verschil maakt. De "janssenisten"
hadden inderdaad twee kerken, in den Oppert en op het Slijkvaart 8). Zelfs de jezuïeten werden oogluikend geduld, terwijl
toch het strenge plakkaat van 16 Juli 1708 hen ten lande uitgebannen had. Te Rotterdam was hun kerk geschonken aan de
Minderbroeders Observanten, maar in een belendend huis woonde
pater Thomassen, die daar "eene particuliere bidplaats" hield 4).
Hij heette Alexander en heeft in zijn kapelletje aan de Leeuwenstraat geregeld dienst gedaan tot zijn dood op S Mei 1798, met
weten der regeering 5). Ook te Leiden was de jezuïetenkerk
gesloten, maar er woonde nog een vader-jezuïet De Winter, die
zich met vergunning der overheid verborgen hield, om zorg te
dragen voor huis en goederen. Hij had slechts een gering aantal
poenitenten en aan zijn tafel placht vaak aan te zitten pastoor
Nitaart "van een katholiek dorp Oegstgeest" 6). Die kerk stond
in de SchooIsteeg en Van Mieris zegt voorzichtig, dat er geen
"openbare dienst" meer gehouden werd 7), wat met Garampi's
bericht zeer wel samengaat. Te Utrecht deed in het midden der
eeuw vader Lazarus van der Leepe den dienst in de jezuïetenkerk; nog een tweede kerk wordt vermeld 8). In Amsterdam
hield zich schuil, d. w. z. met toestemming der regeering, de
jezuïet, die de gevolmachtigde der missies was "en hij heet altijd
Van Kessel, de onsterfelijke jezuïet evenals de Lama Lamarum " 9).
Wel kenschetsend voor de onderlinge verhouding is de klacht
van roomsche zijde geuit, dat de nuntius in 1764 bij de vasten
') Reisjournaal, t. a. p., blz. 202 vlg.
2) A. H. L. Hensen in Rotterdam in den loop der eeuwen, II, I, 91.
s) Tegenw. Staat van alle volken, 1744, XV, 241.
') Reisjournaal, t. a. p., blz. 205.
0) A. H. L. Hensen, t. a. p., blz. 95.
6) Reisjournaal, t. a. p., blz. 205.
') Van Mieris, a.w., I, 109.
8) Reisjournaal, t. a. p., blz. 215. Tegenw. Staat, XXI, 378.
$) Reisjournaal, t. a. p., blz. 226 vlg.
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dispensatie heeft verleend voor het vleescheten, omdat nu de
protestanten, bij wie arme katholieken in dienst zijn, hun niet
langer vastenspijzen zullen willen verstrekken 1), wat zij dus
gewoon waren te dóen. Dat de geloofsgenooten elkander wisten
te vinden, sprak van zelf: katholieke reizigers gaan te Rotterdam
in het roomsche logement Het wilde zwijn, te 's-Gravenhage in
het gelijksoortige De drie haasjes 9).
Waren de roomsche kerken voor 't uiterlijk gewone huizen,.
de katholieken begonnen in de tweede helft der eeuw naar"
openlijken kerkbouw te streven - niet zonder fel verzet der
hervormden. In 1764 en volgende jaren wekte zulk een plan te
Vlissingen heftige beweging, waarbij een broeder en een neef
van Betje Wolff de beweging tegen de " afgodendienaars " leidden 8).
Gansch Walcheren was er door in opschudding gekomen, de belhamels waren gestraft, tevergeefs had Willem V, die den katholieken niet ongenegen was (waarover later meer) op matiging
aangedrongen ). rn 1783 nog werd tegen roomschen kerkbouw
van de kansels geprotesteerd Ó). Weder drie jaren later ontbrandde
er een gelijksoortig verzet te Axel, waar al in 1707 de roomschen op een eigen kerk hadden aangedrongen. Zij hadden op
den Overslag en op de Koewacht ieder een kerk, door Gentsche
paters bediend, maar in 1783 kregen zij te Axel zelf een huis
voor godsdienstoefening (vooral ten behoeve van het Waalsche
regiment-Grenier), wat zij in 1786 tot een kerk wilden verbouwen 6).
Maar zulke strubbelingen waren toch uitzondering, de tijdgeest
bewoog zich in andere richting en juist in deze jaren, 1783, 1784
verrezen er openlijk kerken te Rijswijk, te Steenwijk, te Hilversum. Diderot, die in 1773 ons land bezocht, had een diepen
indruk van het ongestoorde leven en bedrijf der katholieken 7}
') Reisjournaal, t. a. p., blz. 235.
') Reisjournaal, t. a. p., blz. 201, 206.
11) Dyserinck in De Gids, 1882, 1I, 144.
') Brieven van Willem Vaan van Lijnden, uitg. de Bas, 1893, blz. 3 en 7
(2 Febr. en 26 Febr. 1779).
5) Ds. Sterck te Heusden, Hartog in De Gids, 1880, lIl, 225.
0j Knuttel, a.w. "1I, 252. J. Scharp, Geschiedenis .. van Axel, 1787, Ir, 260 vlg~
7) Diderot, Vo)'age de Hollande, Oeuvres, XVII, 440.
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en vijf jaren later bezocht Desjobert eene roomsche kerk te
Utrecht, zóó volgepropt met menschen. dat hij er niet in kon
gaan 1). Van stap tot stap gaat het voorwaarts. Den 22 sten Januari
1785 schonken de Staten van Holland vrijdom van impost aan
katholieke gestichten (bij welke gelegenheid aan den dag kwam,
dat die belasting al jaren lang was ontdoken!) maatregel, die het
land toch veel kostte, want in 1786 kregen de roomschen aan
betaalde impost over dat jaar terug in Amsterdam /"9297, in
Haarlem /"5252, in Leiden /"435, in Den Haag /" 898 enz. 2), Ook
begonnen zij reeds tot ambten toegelaten te worden, zooals te
Alkmaar en te Gorinchem, 17848), ja 25 Januari 1787 volgde
zelfs de afschaffing der gehate recognitie-gelden 4). Toch, al wierp
de tolerantie ook voor hen vruchten af, het was gelijkheid die
zij begeerden, en daarom waren velen hunner zeer warm voor
de idealen der patriotten, koesterden sympathie voor de Amerikaansche opstandelingen 5) en velen hunner priesters hebben in
1787 ijverig deel genomen aan het verzet tegen Oranje 6).
Bij het ouder worden der 18 de eeuw was de afzondering,
waarin "de joodsche natie" leefde nog geenszins opgeheven. Nog
zwoeren zij hun afzonderlijken eed voor de rechtbank, al zijn
de bekende zware vervloekingen niet uit minachting voor de
joden daarin opgenomen 7); nog hadden zij hun eigen begraafplaatsen, als bij Ouderkerk aId Amstel, al van 11 April 1614 in
gebruik 8), wijze ·van begraven door sommigen reeds toen, boven
de bijzetting in de kerken, als hygiënischer geprezen 9). Van
') Voyage de L. Desjobert op 18 Juni 1778 in Navorscher, 1910, blz. 340.
2) Knuttel, a.w. lI, 247 vlg.
3) Ned. Jaarb., 1784, blz. 1310, 1935.
4) KJluttel, a.w., lI, 252-265.
0) V. d. Capelle v. d. Poll, Brieven, uitg. de Beaufort, 1879, blz. 114.
") P. Camper aan 'Yiilem V, Vervolg op Wagenaar, XVI, 231.
T) Fockema Andreae in Versl. en med. Kon. Ac. v. w., X, 3-19.
8) M. Wolff in Bijdr. v. vad. gesch. 1910, blz. 378. Guillot de Mareilly, Rdat.
hist. etc. p. 91.
0) De Vaderlander, lI, I05-II2, UI-u8 (I en IS April 1776). IJ. v. Hamelsveld, Zedel. toestand, blz. 351-354. De Artz, lI, 2, 199-204 (1765). Mijn Van
sterven en begraven, blz. 14 vlg. Ouderkerk was voor de Portug., te Muiderberg en
bij Zeeburg waren begr.pl. voor de Duitsche joden.

II8

DE TOLERANTIE.

ambachten en bedrijven was hun toegestaan slechts het boekdrukken, de slagerij I), de grossierderij, de pharmacie, de kleerekoop, soms ook de chirurgie 1), voorts de marskramerij, waarin
zij nog soms gehinderd werden 11). Verspreid over het gansche
land, waren zij vooral toch in Amsterdam gevestigd, een afgezonderd volk van vreemdelingen, door hun eigen pamassîm in
ellende en onkunde gelaten '). Sommigen, die zich op den grooten wisselhandel geworpen hadden, vooral onder de Portugeesche
joden, waren rijk geworden, als David de Pinto, de eigenaar van
de buitenplaats Tulpenburg bij Amsterdam, waar hij in 1749
Willem IV en diens gemalin ontving 6). De stadhouder volgde
hierin slechts de traditie zijner voorvaderen, want de Oranje's
hebben altijd tegenover de joden rechtvaardigheid betracht. Zulke
rijke joden waren er meer; in een Engelsch bericht van 1743
heet het, dat de joden in Den Haag weelderiger leven dan ergens
elders 8). Maar de armen waren velen, vooral onder de Duitsche
joden (of smousen, zooals zij zelfs in officiêele stukken heeten) 7)
') In Groningen hadden zij toegang tot het knokenhouwersgild, Mendels in tfl-on.
volJtsal. 1907, blz. 102 noot. Lefrancq v. Berkhey, a.w. m, I, 427.
') Hofdijk, Ons voorgeslacht, VI, 208.
8) Resolutie tegen ket omlopen van de jooden, Leiden, I I April 1733. Een type
is Simon in de Ferdinand Huyck.
'l Ilun aantal aldaar werd in 1796 geteld op 2°335, te laag zeker. Van de
geestelijke verwildering en lichamelijke vervuiling der joden onder de tirannie der
pamassijns vindt de lezer wezenlijk huiveringwekkende voorbeelden in drie rapporten,
wel is waar uit later tijd, immers aan koning Lodewijk uitgebracht, maar waarin
opzettelijk ook de toestand vóór 1795 geschilderd wordt. Zie Gedenkst. V, 268-276
(Dec. 1806 anonyml, V, 284 vlgg. (2 Maart 1807 van J. D. Meyer), V, 406-413
(5 Mei 1808 van C. Asser). Het tooneel der verpeste vrouwenbaden vergeet de lezer
nimmer (t. a. p., blz. 27°, 407). Schande ook voor de Amsterdamsche vroedschap, die
deze reglementen handhaafde! Het verbod om het verleide meisje te huwen, t. a. p.,
blz. 269 geeft de jniste toedracht, wat daarvan t. a. p., bIl!. 407 gezegd wordt is
blijkbaar eene vergissing, want kerkelijke tucht op den verleider zon niemand hebben
kunnen afkeuren.
a) Oud Holland, XXVIII, 89 noot.
S) Altiaar, blz. 84.
1) Privileg. v. het col1. chirurg. te Amsterdam 1729. Keur van 28 Januari 1737
ten faveure van de bontwerkers, Handvesten.. der stad Amsterdam, 1748, nI,
I402b sub I.
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sinds 1673 door de stedelijke overheid met de Poolsche joden
of polakken saam gesmolten 1), eene armoede door vreemdelingen
opzettelijk vermeld 2). Landgenooten zagen vooral hunne afzondering van de christenen en stelden vast, dat "vermenging met
ons Hollanders" schier nooit voorkwam 8). Van de gewone burgerlijke betrekkingen werden zij - zelfs nog ver in den patriottentijd - afgehouden, gelijk nog in 1786 aan een Surinaamschen
jood geweigerd werd aldaar procureur te worden, ofschoon het
Hof van civiele justitie en Bewindhebbers van de W. I. Cie, op
voor hem vleiende gronden, voor toelating hadden gepleit 4).
Directeur-generaal en Raden van Essequebo verzochten 3 I Januari
1774 en nog eens 15 April en 19 Juni 1775 om geen enkelen
jood een paspoort naar die kolonie te geven. De deliberatie over
één geval van uitzondering duurde van 1773 tot 17941» - de
nawerking misschien nog van de vroegere vrees voor "joodsche
stoutigheden" 6), maar in jeder geval onverdraagzaam. In het
vaderland vertoont dit achttiende-eeuwsch antisemietisme zich ook
in straatliedjes zooals "Op de hedendaagsche modedracht der
jooden en joodinnen zooals zij op Saterdag zwieren in de Plantagie
en buiten de stad" ").
Echter stond hier veel goeds tegenover. Op 't punt der huwelijkswetgeving kwam de magistraat den joden tegemoet. Zoo gaven
in 1712 de Algem. Staten toestemming tot het huwelijk van den
man met de zuster der overleden vrouwen tot dat van de vrouw
met den broeder des overleden mans (leviraats-huwelijk), verbintenissen door de gereformeerde kerk afgekeurd. Het verlof
werd intusschen niet voor vast geschonken, maar telkens bij wijze
1). Bijdr. v. vad. gesch. als boven blz. 382.
') Fermer's dagboek in Bfjdr. Hist. Gen. Utr., XXXI, 364.
8) Lefrancq v. Berkhey, a.w. m, I, 426 vlg. Toch werkten ook hier de llÏenwe
denkbeelden door: een dochter van Van Capellen tot de Marsch huwde te Parijs met een
joodsch officier. M. S. Asser in zijn, in ons hoofdstuk XVI te noemen, Brie'lJ enz.
1795, blz. 21.
0) Bfjdr. v. vad. gesch. als boven, blz. 388 vlg.
") Asser bij de opening van Felix libertate in de later te noemen Handelingen.
') Ons deel I, 177.
") De vroolijke zeekeld, z. j. (eind 18de eeuw), blz. 13 vlg.
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van uitzondering verleend 1). Een wissel op een christen, die op
sabbath verviel, mocht op Vrijdag d.a. voorafgaande worden aangeboden; ook mochten de joden op sabbath hunne winkels sluiten,
maar zij konden dan en op hunne feestdagen wel voor schepenen
geroepen worden. Vreemdelingen merkten dit op als iets bijzonders 2). De vrijdom van 's lands rechten en imposten, in 1785,
gelijk wij zagen, aan roomsche godshuizen verleend werd ook
joodschen gestichten vergund~. De eeredienst, het rituëel in synagoge en huisgezin was vrij. De portugeesch-joodsche synagoge
te Amsterdam tusschen Muidergracht en St. Anthoniebreestraat,
in 1674 voltooid was een beroemd gebouw, de duitsch-joodsche
daartegenover was minder fraai 4). Behalve deze hadden zij nog
eene synagoge boven de Vleeschhal, sinds 1686, eene derde
achter de groote synagoge, sinds 1730, voorts nog drie of vier
kleinere in de Amstelstraat, op Vlooienburg, op Uilenburg en
elders 5). Diderot, die Amsterdam dertien synagogen geeft, werd
getroffen door het luid rumoer dat na de gebeden op sabbath in
de synagogen gemaakt werd, "à faire boucher les oreilles du
Seigneur" en liet zich door een Haagschen rabbijn uitleggen,
dat zij geen heilige plaats kenden dan alleen den tempel te
Jeruzalem, die eenmaal zal worden herbouwd 6). Desjobert, in 1778,
vertelt iets dergelijks van de synagoge te Rotterdam aan de
Boompjes, "neuve et tres bien éc1airée" 1), waar hij de bezoekers
zag, "à l'ordinaire fort malpropres se balançant en devant et en
arrière au milieu d'un chant très désordonné 8)." Het is duidelijk,
') Groot plakkaatboek, V, 682 vlg. Mijn art. in Ned. Arch. v. Kerkg. 1903, II,
260 vlg. sub 2, 264 sub 10, 265. Koenen, Gesch. d. joden, blz. 241-244.
0) Diderot, Oeuvres, XVII, 432.
') Vrijdom van den impost op turf voor de armen al in 1698, voor de Portug.
joden al in 1681, plaatsen bij Wagenaar, Amsterdam, II, 234, die nog andere
gunsten, hun verleend, opsomt.
') Wagenaar, Amsterdam, II, 220 vlg. Eene uiterst fraaie plaat van de inwijding
der portug. synagoge, Aug. 1675, bij Moubach, a.w., I, 104/105, van plechtigheden
in die der duitsche joden, aldaar fol. 116.
") Tegenw. Staat, XV, 97 vlg. te verbeteren naar Wagenaar t. a. p.
S) Diderot, Oeuvres, XVII, 431 ss. Verg. Moubach, a.w. I, II7.
7) "Eene deftige sinagoge", Tegenw. Staat XV, 242.
8) Voyage de L. Desjobert in Navorscher 1910, blz. 349.
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dat deze woorden zijn ingegeven, voor een deel door verachting,
voor een deel door onkunde van joodsche gebruiken. De toon
der vrijzinnige landgenooten van toen is veel vriendelijker, bij
W olfI en Deken zelfs warm 1). Voegen wij al het gezegde te
zamen om tot een oordeel te komen, dan geven wij het een
hedendaagsch schrijver toe, dat, trots de verklaring van 1657,
die de joden onderdanen van den Staat noemde, het een
"burgerschap van den tweeden rang" was 2). Wij zullen hun
toestand zeker niet gunstig noemen 8), al is er te groote bitterheid in het woord van een voorvechter der joden onder de
Bataafsche republiek, dat men "hun heeft gepermitteerd in het
openbaar psalmen te zingen en van honger te sterven" 4). Maar
één ding vergete bij dit alles niemand: wat wij thans als onrechtvaardig afkeuren, was nochtans eene vrijheid, die joden van
elders tot jaloerschheid stemde en aan vreemdelingen als iets
bijzonders opviel.
Ons hoofdstuk over de tolerantie is ten einde. Wat de hoofden
en harten van zoovelen vervulde aan idealen over godsdienstvrijheid en gelijkheid aller gezindten voor de wet, zou na 1795
werkelijkheid worden. De gereformeerde kerk, die de tolerantie
als gevaarlijk had afgewezen, zou haar zien invoeren en zelve
ondergaan. Voor dit tooneel kunnen wij echter nog niet aanstonds
het scherm ophalen: er is in de oude bedeeling nog het een en
ander, dat het nieuwe heeft voorbereid en vooraf de aandacht
van den lezer vraagt.
') Wittem Leevend, VI, 9, VID, 59. Cornelia Wildschut, II, 53. Onder de
speetatoren ijveren voor de joden De Nederlandsche Spectator, 1749-1760 en De
Denker, 1763-1775.
") Mendels in Gron. volksalm. 1907, blz. 45 vlg.
3) Ons deel I, 299.
4) M. S. Asser, Briev. enz., blz. 7.

HOOFDSTUK XV.
KERKELIJK EN GODSDIENSTIG LEVEN.

§ I. In nauw verband met het kerkelijk en godsdienstig leven
van de tweede helft der I8de eeuw staan de Spectatoren. schrijvers
die er grooten invloed op geoefend hebben en tegelijk er de
typische vertegenwoordigers van zijn. Het zal slechts billijk wezen
hun vooraf eene bladzijde te wijden. Het is wijlen dr. J. Hartog,
die in een reeks van tijdschriftartikelen en daarna in een afzonderlijk
boek 1) eigenlijk voor 't eerst belangstelling voor hen vroeg,
behalve dat Sepp, tien jaren vóór hem, reeds had gewezen op
die "reeks van weekbladen, die in den loop der I8de eeuw hier
"te lande uitgegeven, in navolging onzer Engelsche naburen, als
"letterkundige producten van onmiskenbare waarde, ook voor de
"geschiedenis van het leven en denken onzer natie hoog belangrijk
"zijn" !). Inderdaad ligt het vaderland van deze soort van letterkunde aan de overzijde der Noordzee. waar Richard Steele
7 April 1709 het eerste vertoog van It The Tatler" geschreven
had, waar hij met Joseph Addison sinds 1 Maart 17 10 aan It The
Spectator" en "The Guardian" begonnen was, "a work (t. w. die
"Spectator) which endeavours to cultivate and polish human life
"by promoting virtue and knowledge and by recommanding
.. whatsoever may be either useful or ornamental to society" 8).
1) De lijst zijner geschriften in Levensber. Mfj. d. Ned. Letterk. 1905, blz. 76 vlg.
De spectatoriale geschriften J741-1800, re druk r872, 2e druk 189°.
') Sepp in Godgel. Bfjdr. 1862, blz. 882.
') Tke Spectator in de "Dedication to the R. Hon. John Lord Sommers."
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Ten onzent is dat doel aldus omschreven: "den mensch langs
"een aangenamen weg, overal met bloemen bestrooit, tot de
"deugdt te leiden, hun van hunne verkeerde driften, spoorloos"heden en gebreeken te geneezen, zonder zelfs de geringste aan
"hun aandacht te laten ontsnappen" 1). Een man als Addison,
wiens humor "leaves us good and happy" en die was "one of
"the kindest benefactors that society has ever had" 2), zulk een
man te willen navolgen is een deugd. En de Nederlandsche
auteur, die ten onzent den eersten spectator schreef is zeker niet
ongelukkig geweest. Na een groot aantal Fransche geschriften
te hebben gegeven 8), toonde Justus van Effen eensklaps aan wie
het mocht betwijfeld hebben, dat hij zijne moedertaal evenzeer
beheerschte. Den 20sten Augustus 173 I verscheen het eerste nummer
van "De Hollandsche Spectator, het laatste is gedagteekend
8 April 1735, enkele maanden v66r zijn dood, in het geheel
360 vertoogen, die in de geschiedenis onzer letterkunde een
goeden klank hebben. Het proza van mr. Justus is rijk en verscheiden, zijne personen behoeven zich het voetlicht niet te schamen,
sommige zijn klassiek geworden '). Tegelijk heeft hij, ruim van
blik, door buitenlandsche reizen ontwikkeld, oprecht protestant
en tegelijk verdraagzaam, warm voorstander van eerbaarheid en
goede zeden, nog geen eigenlijk demokraat misschien 5) maar
vol belangstelling voor het leven der kleine burgerij - ijverig
en uit een onverdeeld gemoed medegearbeid aan onze nationale
godsdienstig-zedelijke ontwikkeling.
Van Effen opent die lange rij van geschriften, die gedurende
eene halve eeuw in ons vaderland het geestelijk leven der natie
hebben ontwikkeld. Hun getal is als het zand der zee in menigte.
') P. Ie Clercq in de voorrede van zijne vertaling voor De Snapper (The Tatler)
1733, I.
S) Thackeray, The EngHsh humourz'sts, Pocket ed. p. 167.
3) Le Misanthrope 17II-17I2 (Ned. vert. d. Le Clercq 1765'), Le Journal
tztéraz're 1713, La bagatelle 1718-1719, Le courz'er polz'tique et galant 1719,
Nouveau spectateur français, 1725.
') De Hollandsche Spectator, Amsterdam, 12 dIn. W. Bisschop, Justus van Effen
geschetst t'n zijn leven en werken, 1859. G. Kalff, Gesch. d. Ned. Letterk. V, 533-547.
Mijn art. in Nt"euw Biogr. Woordenb. I, s. v.
") Kalff, t. a. p., blz. 544.
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Het begint met "Den AIgemeenen Spectator", 1742 -17 46, en
het eindigt met "De arke ~oachs" 1799. Tusschen deze beide
polen "De Denker" en "De Grijsaard", "De Onderzoeker" en "De
Rhapsodist", "Philosooph" en "Philanthrope", "Koopman" en
.. Artz", "Kerkelijke zedemeester" en "Spectator der studenten" wie noemt hun namen alle? Van verschillend allooi, nergens
Van Effen overtreffend, hebben zij naar zijn voortreffelijk voorbeeld het klavier der volksconscientie bespeeld, sommigen uiterst
alledaagsch 1), anderen zich hooger verheffend, met uiterst talentvolle "correspondenten", mannen en vrouwen, wezenlijk gedreven
door de begeerte om in een tijdperk van verslapping een ontzenuwd geslacht te stalen, om bij het verval van zeden en het
achteloos loslaten van strenge beginselen de noodzakelijkheid te
prediken eener hoogere moraal en van een zuiveren godsdienst
des gemoeds, aldus inroeiende tegen een stroom, dien zij terecht
noodlottig achtten voor het vaderland, dat zij liefhadden. Dat zij
dit deden door moraliseeren, betoogen, onderrichten spreekt van
zelf: dat was naar den geest des tijds. Zelfs de roman, met name
de Engelsche, dier dagen bedoelde vooral op te voeden, de zeden
te verbeteren, betere denkbeelden ingang te doen vinden. "Hetgeen men bedoeld zal vinden," heet het in de voorrede van
Richardson's "Clarissa", "is de verhevenste en gewichtigste
leeringen niet alleen van de zedelijke deugd maar ook van den
christelijken godsdienst na te sporen." De vertaler, de ons reeds
welbekende Joh. Stinstra, die de jaren zijner schorsing voor
theologischen en letterkundigen arbeid gebruikte, geeft in eene
breede voorrede vóór het eerste deel der "Clarissa" eene apologie
van de door hem ondernomen taak, als den christen en evangeliedienaar niet onwaardig. "Want deze roman is gerigt tot dat
oogmerk, waartoe het Opperwezen zelve ons de verbeeldingskragt
en hartstogten heeft ingeschaapen, ter bevordering van goede
zeeden, om ons de sterkste liefde tot reine deugd, de felste haat
tegen zonde en godloosheid in te boezemen"~. Zijn niet de romans
1) B.v. De Onderzoeker, I, 1-8, I Nov. 1768.
I) Clarissa of de historie 'tJan eene jonge juffer, uit het Engelseh naar den
derden druk 'tJertaald door Joh. Stinstra, HarIiDgen. 1752, 8 dIn. Historie 'tJan den
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van Wolff en Deken eigenlijk spectatoriale vertoogen, wat betreft
de bedoeling om te leeren en te stichten, maar veredeld, verfijnd,
vol verf en gloed, vol fantasie en plastiek? Vinden wij thans de
spectatoren te betoogend, te onderwijzend - hunne tijdgenooten
waren aan die manieren gewoon, en het is slechts billijk er bij
te voegen, dat de besten dezer schrijvers hunne week blaadjes.
hebben gekruid met vernuft van de beste soort, met geest en
humor van zuiver allooi. Wat hun ook tot eer strekt, is dat zij
bij al hun kritiek-oefenen van geloof in hun medemenschen uitgaan
en vertrouwen, dat er van hun geslacht nog wat te maken valt.
De meesten zijn, wat nu liberaal heet; zij prijzen niet eenzijdig
den goeden, ouden, tijd, zij willen vooruit, nieuwe wegen op,
zij bestrijden oude vooroordeelen, sturen aan op vrijzinnige denkbeelden in godsdienst en staatkunde en leveren niet alleen kritiek.
doch geven ook de middelen aan de hand, die verbetering moeten
aanbrengen. Dit verzekert hun voor goed eene plaats in de
geschiedenis onzer nationale ontwikkeling en, zoo zij op ons vaak
den indruk maken van konservatief, in waarheid waren het nieuwe
idealen, waarvoor zij ijverden en was het een nieuwe geest, die
hen bezielde. Wat zij gegeven hebben is koren en kaf. Het kaf
heeft de wind verwaaid, het koren, dat zij hebben gezaaid, heeft
vrucht gedragen.
§ 2. De opleiding der a.s. predikanten was sinds de vorige
eeuw maar weinig veranderd 1). Maar er gingen toch klachten
op over de slechte inrichting der theologische studiën, waarbij
o. a. (merkwaardigerwijze als in onze dagen) werd aangedrongen

ridder·baronet Karel Grandison, uit het Engelsch overgezet, Harlingen, 1756,7 din ..
Met Richardson (t 4 Juli 1761) stond St. in levendige briefwisseling. Voor zijne
merkwaardige uitlating over het Hollandseh, dat boven het Friesch der tale de wet
stelt, zie Clarissa I, voorreden, blz. ****, 2 vlg. Over zijn arbeid ook Sepp, a.w. Il,
243-252. Over den invloed van Richardson op Wolff en Deken handelt het academz'sch
proefschrift van mej. H. C. H. Moquette, Groningen 1898. Welsprekend is Diderot's
"Eloge de Richardson," Oeuvres éd. Assezat 1875, V, 226 s. Om deze romans juist
te waardeeren legge men ze naast andere gelijktijdige bv. De levensgevallen van·
Vlaamsche Mie en lersche Beth [door Dan. de Foe?) uit 't Engelsch vertaald,1752,.
overigens geen onverdienstelijke, maar langdradige, schelmenroman.
') Verg. ons deel I, 159-164.
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op studie der psychologie I). Wat zij nog leerden was dikwijls
slecht, zoodat zij geen "ongestipt Hebreeuwsch" konden lezen~,
of te weinig algemeen ontwikkeld waren om een Franschen
reiziger in zijn eigen taal voort te helpen 3). Natuurlijk zijn zij
niet allen z66: sommigen bewijzen hun zelfstandig werken met
de stukken 4), of komen door eigen onderzoek tot twijfel aan de
formulieren van éénheid en gaan over tot de remonstrantsche
broederschap 5). Aan de academie leefden zij het al te vaak nog
zeer woeste studentenleven mede, waarbij de degens nog menigmaal bloed proefden en de ontucht voerde naar de binnenkameren
des doods 6) j gelukkig nog bij wien het niet verder kwam dan
laffe baldadigheid '). Gelukkig ook, zoo zij niet bedorven werden
door die scholastiek, die toen van sommige Duitsche academies
nog voerde tot "ellendig spelen met begrippen" 8) en eenigszins
geleken op dat aantrekkelijk beeld van den theologischen student,
zooals een vaardig penseel het ons heeft geteekend 9). Het getal
proponenten daalde gedurende de tweede helft der eeuw gestadig:
in 1755 waren er 3 à 400 en 40 voor ééne vacature, in 1791
bedroeg het gansche getal nauwelijks 401°). Classis Amsterdam
ging voort voor de Indische kerken predikanten uit te zenden;
voor Ceylon examineerde zij af en toe op dat eiland geboren
jongelingen, zooals in 1751 twee "mistiezen ", Franciscus Janze en
Petrus de Sylva li).
') De Denker, 1I, 289-296 (10 Sept. 1764).
0) Cornelia Wildschut, VI, 56.

") Voyage de Desjobert, 1778, Navorscher, 1910, blz. 342.
') J. F. van Beek Calkoen. H. Donker Curtius, N. Alg. .K. en Letterb. 1799, I,
114a , 187 a •
S) P. Weiland, 1779. bij Schotel in Godg. Bfjdr. 1865, blz. 189-193; Tideman,
Rem. broedersch. blz. 374; Siegenbeek, Levensb. Letterk. 1842 s. V.
6) Speet. d. stud. 1774, blz. 265-280. Philanthroop, IT, 177-184 (7 Juni 1758).
1) » •• dat hij met steenen de ruiten repareert als een Leidsch student", Weyerman,
De vrolijke Tuchtheer, biz. 21 I.
8) Rauwenhoff, Gesch. v. h. Prot. rI, 52 •
0) Spectat. d. stud., blz. I I vlgg. Van der Palm in eene na te noemen redevoering.
'0) IJ. v. Hamelsveld, Zedel. Toestand, blz. 469. In 1784 was de verhouding van
vacaturen tot proponenten als van 30 tot 7. Beets, Van der Palm, blz. 30 noot 3.
") Spoelstra, Bouwstoffen, 1I, 98.
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Voor en na worden nog de meeste predikanten getogen uit
den kleinen burgerstand; "gemeene" of onvermogende ambachtslieden maken hun zonen predikant I). Als een jongeling van
goeden huize zich voor het ambt voorbereidt, trekt dat de aandacht 2). Jongens, zwak naar geest en lichaam, nergens toe bekwaam, worden maar dominé 3). Vandaar de bij voortduring lage
tractementen, waarvoor geen schoenmakersknecht met zijn daghuur
zou willen opstaan 4) en waardoor zij soms tot onwaardige praktijken komen 5), zij preek en zich misschien zalig maar zeker niet
rijk 6). Te midden van zoovele weinig ontwikkelden, door dwaze
gemeenteleden als een afgod vereerde predikanten '), heeft de
beschaafde, gematigde voorganger een moeilijk leven, schoon bij
sommigen geacht 8). Want de meerderheid der gemeente begeerde nog wel gehechtheid. aan de leerstukken der publieke
kerk, het uit overtuiging aannemen van het systema van Dordrecht,
maar het getal groeide toch der genen, die er prijs op stelden de
nieuwe denkbeelden van den kansel te hooren verkondigen. Er
waren er, die uit overtuiging aan dit begeeren konden tegemoet
komen, maar ook "plooiende broeders", die dan naar rechtsch, dan
naar linksch zwenkten 9). Voor 't overige gingen zij onder goed
en kwaad gerucht door. Afgescheiden van al te plompe en gemeene aanvallen 10), werd ook van ernstiger zijde de waanwijsheid
gelaakt van den jongen predikant, die op een biddag de gemeente
uitscheldt 11), werd sommiger luiheid aan de kaak gesteld I~ of
') De zeedem. d. kerkel., I, 58 vlgg. De Pkilantkrope, H, 159. Men vergete
niet, dat de Zeedem. d. kerkel., geschreven door den Leeuwarder lutherschen predikant
Ph. L. Statius Muller, tegenover de bevoorrechte kerk vaak onbillijk is.
") Wz'llem Leevend, I, 38.
8) IJ. van Hamelsveld, a.w., blz. 492.
<) De Zeedem. d. kerke!. I, 399.
6) De Borger, I, 314 (1779).
6) Wz"llem Leevend, I, 3. Cornelia Wildschut, I, 55.
') Cornelia Wildschut, V, 131 vlg. De Grijzaard, I, 366 vlgg. (1768).
8) De Grijzaard, I, 363-366, 343.
") Wiltem Leevend, VIII, 165 .
•0) N. Opr. Haegse Mercurius', blz. 115 vlg. (24 Juli (699).
") De Grijzaard, I, 313-320.
U) De Pkilanthrope, I, 327.
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hun verweten, dat zij zich lieten misbruiken tot het sluiten van
ongewenschte huwelijken I). Dergelijke persoonlijke indrukken
mogen niet te hoog worden aangeslagen - toch voegen ze
trekken aan het beeld toe. Wat ook geldt van berichten van
vreemdelingen. Voltaire, oppervlakkig, heeft een grap over de
Haagsche predikanten der onderscheiden gezindten, "qui parlent
tous à merveille et qui, en vérité, ont tous raison" 2). Waardeerend
is, vijftig jaar later, Diderot, die de gereformeerde en luthersche
predikanten, "pieux, honnêtes et sociables" noemt~. De Zweedsche
geleerde Ferrner hoorde in 1759 uit den mond van professor
Lulofs te Leiden, dat de studenten door de vooroordeelen van
een deel der geestelijkheid afkeerig werden gemaakt van de
mathematica, waarom hij, de astronoom, een college gaf over ..
den samenhang van ziel en lichaam 4). In den patriottentijd is,
het oordeel uiterst onzuiver, de rechtzinnige predikanten waren
meest oranjegezind, bij de dissenters waren veel patriotten 5). Zeker
is, dat van de eersten zich velen in ergerlijke vleierij te buiten
gingen tegenover het Oranjehuis 6) en van de laatsten anderen
dat in grofheid overtroefden 7). De predikanten in O.-Indië gaan
ook af en toe door de spitsroeden heen; die te Batavia heeten.
') De Grijzaard, I. 240.
2) Oeuvres, LXVIII, 104 (7 Octob. 1722).
8) Oeuvres, XVII, 440 (1773).
0) Fermers dagboek op 25 Juni 1759, Bijdr. Utr. Gen. XXXI, 480 vlg.
") Te Rotterdam bv. waren bij de hervormden twee patriot, bij de dissenters.
allen, behalve de lutheraan Sander, Bijdr. Utr. Gen. XXXI, 135.
6) Ds. J. van Spaan te 's.Gravenhage 9 Maart 1766 tegenover Willem V bij
Hartog, Patriotten en Oranje, blz. 125. Hofstede, Bloemen gestrooit op het graf
van Wz'lkm Karel Hendrik Frz'so, 1752, eene lijkrede op WiIlem IV, van belang
voor onze kennis van het Oranjegezind denken en, trots den klassiek geworden
bombastischen stijl (bv. blz. I II-II4) met enkele goede bladzijden (IS, 44, IS9 vlg.),
Maar 605 kost het moeite te gelooven, dat die taal ernstig bedoeld is. Natuurlijk
wordt de prins ook geprezen als de steunpilaar der herv. kerk: "hij deed de Sulamith
rijden op de hoogten der aarde" (blz. 9 I). Terecht heeft Van der Capellen, Aan het
volk valt Nederland, 17SI, blz. 6S, getoornd over die "lage predikanten, die den
Prins voorstellen als een heijlige man in nauw verband met God."
1) Zij zullen wel bedoeld zijn in een stuk van Lampsins aan den Erfprins nog in
1795, "des êtres méprisables, qui vendent leur éloquence et leurs écrits au parti
dominant," Gedenkst. II, 8n.
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weelderig te leven. Zij rijden (1750) in vergulde karossen en
kleeden zich in zwart fluweel; ook zijn er die in slaven handelen wat een oude klacht was 1).
§ 3. Nadat "de redenen voor en tegen in de weegschale des
heiligdoms gelegd" waren 2) en het beroep was aangenomen,
volgde de intrede. De kosten daaraan verbonden waren vaak voor
arme proponenten bezwarend; daarom verboden o. a. de Staten
van Gelderland in 1727, op verzoek der classes Nijmegen, Tiel
en Bommel, kortweg eIken maaltijd bij die gelegenheid te geven
en alle versieringen, aan de pastorie aan te brengen 3). De inrichting der godsdienstoefening was dezelfde gebleven als in de vorige
periode, maar men begon toch oog te krijgen voor het nuchtere
er van en begeerde een eeredienst minder "droog en eenzelvig"
en "waarbij de toehoorders altoos levendig blijven konden" 4) wenschen ook later geuit 5) en nog heden niet ongepast. De
vroegpreek was te Groningen, althans nog in 't midden der eeuw,
bestemd voor de huwelijksinzegening 6), en te 's-Gravenhage werd
zij, zoo het bericht niet op eene vergissing berust, wel op een
zeer vroeg uur gehouden '). Over lang preeken werd voor en na
geklaagd sJ, te Leiden vaardigde nog in 1794 de magistraat er
een verbod tegen uit ~ j het was eene magere troost, dal ook

1) Vos, a.w. fol. 334. Na'lJorscher, 1903, blz. 49 vlg. Hartog, Patr. en Oranje,
blz. 12I. Ons deel I, 220-222.
0) Aldus ds. Laan te Groningen 1727, Gron. volksalm. 1910, blz. 36. Voor den
overwegenden invloed der Geldersche "amptsjonkeren" op een beroep at. 1758, zie
Ge/re, XI, 234 vlgg.
") Nederl. Arckiif van kerkgesck. 1843, Hl, 419 vlgg. De intrede van Joh. Georg
Palm bij de St. Petri te Hamburg, den 16 Dec. 1727, kostte (niet hem maar der
gemeente) 4437.15 mk., Mittk. d. Ver. f. Hamb. Gesck. XXIII, 336.
') Brieven van Abr. Blankaart, 1787, 1, SI.
0) W. de Clercq, Dagboek", I, 129, at. 1819.
6) Gron. volksalm. 1910, blz. 54 op 19 April 1750; verg. mijn Van trouwen en
bruiloftvz"eren, blz. 33.
') Prinses Wilhelmina woont vóór haar vertrek naar Den Helder, Mei 1782, om
vijf uur de vroegpreek bij, Joh. Naber, Prt"nses Wz1helmina, 1908, blz. 53. Misschien
was het een bijzondere dienst voor haar.
8) De Pkilanthrope, I, 249 vlgg. (11 Mei 1757).
•) Schotel, Eeredzenst, blz. 409.

9

130

KERKELIJK EN GODSDIENSTIG LEVEN.

andere landen het euvel kenden I). Ook het geleerdheidsvertoon
op den kansel was nog niet verdwenen: wij laten ons vertellen,
dat de predikant van zeker visschersdorp gaarne Hebreeuwsche
en Grieksche teksten in originali aanhaalde, dat hij, door een
vriend gewaarschuwd, die malle gewoonte naliet, maar dat toen
zijn kerkeraad hem verzocht weder te doen als voorheen, omdat
de gemeente juist door die exotische woorden zoo bijzonder
gesticht werd~. Maar belangstellende gemeenteleden gingen zich
toch stooten aan wonderlijke tekstuitIeggingen 3), of aan de tegenstelling tusschen de preek van een jong domineetje over "Henoch
wandelde met God" en zijn studententijd, waarin hij met niemand
minder dan met God gewandeld had 4). Tegen de predikanten
der WaaIsche kerk werd aangevoerd dat zij - wel verre afgeweken dan van den grooten Jacques Saurin, die van 1705-1730
in 's-Gravenhage schitterde en boven Bourdaloue en Bossuet werd
gesteld - zoo "opgedrild" preekten, zonder apostolische verheffing 5), wat van sommigen hunner mag gegolden hebben, maar
zeker niet van allen, niet van Sebald Fulco Johannes Rau, eerst
predikant, later hoogleeraar te Leiden, die door de kracht zijner
welsprekendheid zijn gehoor placht te boeien en te ontroeren 6).
Zeker is ook, dat de Waalsche homileten zich tot vrijer preekrnethode hadden gevoegd, ook elders, gelijk ds. Mercier te Londen,
die profane schrijvers dorst aanhalen, wat b.v. onze Erfprinses,
die hem daar gaarne hoorde, eerst ergerde, maar later stichtte 7).
Het gaan naar de Fransche kerk behoorde ten onzent trouwens
') Navorscker, 1909, blz. 356. Verg. nog Pont, Bfjàrqgen, 1I, 182.
2) Van Effen, La Bagatelle van 16 Janvier 1719, Lausanne 1743, Ir, 163 s.
3) Journal De Beyer, pag. 277 op 3 April 1764 (nJesus l'antitype de tous les
pendus"). Eene scherpe, maar levendige parodie op de manier van preeken bij
Weyerman, De snelzienàe Lynceus, Ir, 141 (7 April 1749).
') Brz'even van Abr. Blankaart, III, 335.
0) Sara Burgerhart, I, 128. Zeer ongunstig laat over de toenmalige kanselwelsprekendheid zich uit De Goncourt, La femme au 18 szëcle, pag. 396 ss. Zie ook
Hartog, Preàikkunde, blz. 190, 409 vlgg.
~) Hartog, Preàikkunde, blz. 406 vlgg. Glasius, Godgel. Nederl. III, 145. Mijn
Ramp van Leiden, blz. 57 vlg. Over de redenaarstalenten van den jongen Rau spreekt
met geestdrift Van der Palm Redev. Verh. en L. G. (uitgave 1854) Irl, 116.
7) Joh. Naber, Pr,'nses Wilhelmina, blz. 223.
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tot den goeden toon, zelfs bij wie geen "oui" van "non" konden
onderscheiden I). Het verdient opmerking, dat er verzet kwam
tegen het doorvoeren van het standsverschil ook in de kerk 2),
gelijk men van medische zijde ging waarschuwen tegen het gevaar
voor pas herstelde zieken, om te vroeg hun eersten kerkgang te
doen 3). Dat er onkerkelijke dames waren, die, gedurende de godsdienstoefening, met een luchtig gezelschap de kerk instoven en
den predikant hinderden door overluide, zotte en irreligieuse
klap 4), hooren wij toch met eenige verbazing, al zijn er meer
voorbeelden van dat rondwandelen en begluren van de gemeente
onder den dienst 5).
Wat nu de eigenlijke predikkunde aangaat, nog altijd gold
het beginsel, dat het vóór alles aankwam op uitlegging en verklaring van elk woord der Schrift. De invloed der groote, Engelsche homileten als Tillotson, Doddridge liet zich nog maar spaarzaam
gevoelen. Als Petrus Brouwer, predikant te Dordrecht, preekt
over ps. 84 1• 2• gaat hij uitvoerig na wie de opperzangmeester was,
wie de kinderen van Noach waren, of het lied betrekking heeft
op David of op wien of wat anders ook. Hij heeft eene gansche
bladzijde noodig om te betoogen, dat wij bij de uitdrukking "Heer
der heirscharen" eenvoudigst doen met aan den drieëenigen God
te denken. Toch behoort Brouwer al onder de beteren, gelijk
Jacobus Hinlópen, die, doordrongen van het nadeel van een
eeuwIgdurend dogmatiseeren, de christelijke zedekunde op den
kansel bracht en het bestond te preeken over gehoorzaamheid
aan God, kuischheid enz. Een en vijftig jaar lang predikant te
Utrecht (28 Nov. 1751-Jan. 1803 emeritus, t 23 Juni) heeft hij
daar op mannen als Lukas Egeling, Jodocus Heringa, Ahas. van
den Berg, grooten invloed geoefend 6). De eigenlijke stoot tot
') Wiltem Leevend, n, 215. Cornelia Wz"ldschut, T, 82. Lefrancq v. Berkhey, a.w.
nl, 2, I I26 vlg.
9) Willem Leevend, I, 100. Sara Burgerhart, I, 289.
B) De Artz, IV, I, 266 vlgg. (I768). Van Hamelsveld, a.w. blz. 441 (1791).
') De Grijzaard, n, 349 (28 April 1769), verg. 352.
'l De Spectator d. studenten, blz. 159, 280 (I774).
6) Glasius, Godgel. Nederland, n, I03-II3. Hartog, Predikkunde, blz. 283-287.
Ook op Bellamy? Er zijn van hem twee nagelaten leerredenen, uitgegeven te VHs-
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verbetering der predikkunde ging uit van Ewald Hollebeek, sinds
1762 hoogleeraar te Leiden. Wij ontmoeten hem nog als wij overhet Hooger Onderwijs in deze periode handelen. Hier worde
slechts herinnerd, dat hij in 1768 eene Latijnsche verhandeling
gaf over .. De beste wijze van prediken'" waarbij de dusgenaamde
Engelsche methode van schriftuitlegging op den kansel bescheidenlijk verdedigd wordt. In 1770 verscheen eene vermeerderde,
met voorbeelden toegelichte, uitgave 1). Hij beveelt in dit boekje
de Engelsche d. i. de synthetische methode aan tegenover die
nationaal-analytische, die in 't eindelooze ontleedde en verdeelde,
"de onderscheidene beteekenissen der Hebreeuwsche en Grieksche
woorden aanwees en beoordeelde, de verschillende meeningen der
uitleggers, ook de gekste, wikte en woog"~. Daartegenoverplaatst HoUebeek dan de methode van Tillotson, Watts, Doddridge
e. a. die "de tekstwoorden kort verklaren.. en boven alles in
verband brengen met het vrome leven naar de behoeften der
verschillende toehoorders" 3). Beide methoden past hij toe op Luk.
24 t S-27 , de Emmaüsgangers ').
Men zou meenen, dat 's mans pogen zou zijn toegejuicht. Integendeel vreesde men den ondergang der kerk zoo zijne methode
ingang vond. Het nieuwe van de zaak verwekte ook hier eene
heilige siddering 5), men vreesde groot gevaar voor de rechtzinnigheid, want het kwam immers aan, niet op ,.mooi" of
"praktikaal" preeken, maar op de uitlegging van elk woord,
want elk woord diende ter zaligheid. Een kwaad was ook, dat
singen bij T. Corbelijn 179°, over "het voorregt der geloovigen" (Gen. 15') blz. 1-32
en over "het toekomstig oordeel" (2 Cor. 5 1 °), blz. 33-64, reeds als student uitgesproken. Het zijn "practikale" preeken, sober van stijl, doch het tIeffende der gedachten viel mij niet mede.
') De optimo condonum genere, quibus ea divinas literas a suggestu sacro exponendi
metkodus, quae vulgo Anglicana dicz'tur, modeste defenditur, multis animadversionibus,
tum illustrandi tum confirmandi patia ad/ectis, przore auchor.
~) De opt. conc. gen. I, pag. 10 S.
8) Aldaar pag. 25. Hollebeek volgt hier Gilbert Bumett, A discourse of tke
pastoral care, pag. 216 s.
') Aldaar pag. 26-44. De uitlegging der Eng. methode begint pag. 32. Aangewezen wordt, dat deze vooral het godsdienstig element zoekt.
6) Hartog, Predikkunde, blz. 289.
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vele dissenters de methode in toepassing brachten, waardoor zij
eerst recht kwam in de reuke der ketterij. Er bestond reeds
eene N ederlandsche vertaling van de leerredenen van Tillotson
in 5 dIn. 4° bij Tirion 1732. Deze vermaarde uitgever was doopsgezind en de overzetting was het werk van doopsgezinden o. a.
van Wagenaar. Desgelijks was het de doopsgezinde predikant
Lipkens, die eene vertaling bezorgde van de preeken van Hugo
Blair. een Schot die Tillotson nog overtreft I). ZOO barstte dan
de storm los over Hollebeek's argeloos hoofd. Zijn latere ambtgenoot G. J. Nahuys verzette er zich tegen, hij, van wien het
goedkeurend heette, dat hij niet maar een tekst koos maar "beblokte dien ook en haalde met hulp zijner taalgeleerdheid en
andere kundigheden alles uit denzelven. hetwelk hij vermoeden
kon door Gods geest daarin gelegd te zijn"~. Merkwaardig is
ook wat ds. Joh. Claessen van Leerdam te berde bracht in een
preek van 17 Juli 1772. Die Engelsche leerredenen worden, vindt
hij, vooral door naamremonstranten en grove toleranten geprezen,
maar men vindt er slechts eene dorre zedeleer in en (dit was
van ouds een kwaad ding) de gronden van 's menschen verdorvenheid en onmacht blijven onaangetoond. De Engelsche preekwijze is het kenteeken van den tolerant, gelijk de troffel het
merk is van den vrijmetselaar. Dus, zegt ds. Claessen, weg er
mee in deze toch al zoo dartele dagen! Tako Sibelius van Gouda
richtte in 177 I een Latijnsehen brief aan Hollebeek, waarin hij
o. a. betoogde, dat gezonde bijbelkennis bij de nieuwe methode
te loor zou gaan, want "ook" de oude joden konden, toen zij de
uitlegging der H. Schrift veronachtzaamden, in het donker de
waarheid niet meer vinden 3). Hier wordt de grond van het verzet
wel duidelijk openbaar. Toch vond Hollebeek ook steun, vooreerst bij leerlingen als J. H. Pareau, P. Weiland. Van der Palm,

') Verg. Siegenbeek in Archief Voor kerk. gesch. 1835, V, 218-221. Nog ligt
vóór mij P. Doddridge, Praktikale leerredenen over de wedergeboorte enz. Uit het
Enge1sch, Amsterd. Tirion, 1746.
D) P. Hofstede, Leeven van Gerard J. Nakuys, 1782, blz. 49. N. zou 1781
hoogleeraar worden en in datzelfde jaar overlijden.
3) Ypey, Gesch. d. kr. kerk t·n de 18de eeuw, VII, lI2-II6, vm, 645 vlgg.
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N. C. Kist 1), dan ook bij zijn Groninger ambtgenoot Paulus
Chevallier, die op de series van 177 1/177 2 aankondigde, dat hij
een college zou geven over de Engelsche preekmethode en dat
hij haar met Nederlandsche voorbeelden zou toelichten. Toen had
hij reeds, in 1770, een zestal leerredenen uitgegeven 2), als proeve
der nieuwe preekwijze, maar deze hadden "wegens den zo filosoftschen grondslag en inhoud, als kunstmaatigen, langzinnigen
en daardoor voor eenvoudigen gansch donkeren stijl, het geluk
niet van in eenen algemeenen smaak te vallen... zij waaren
naar sommiger gevoelen juist geschikt om .. het zaad van arminianerij, socinianerij .. in de harten der hervormde kristenen te
strooyen"~. Chevallier hield zich verder buiten den twist. Hollebeek's zwager, de Franeker hoogleeraar F. H. Manger 4), volgde
hem insgelijks, doch ook op niet gelukkige wijze. Maar door
zijne leerlingen heeft hij invloed geoefend en eene nieuwe periode
van schitterende kanselwelsprekendheid voorbereid.
Het is aangenaam op te merken. hoe in de tweede helft der
I8 de eeuw ook voor het geheel onvoldoende godsdienstonderwijs
de oogen opengingen. Daar waren vooreerst nog als vroeger de
kerkelijke catechisatiën. Wij hebben, behalve het vroeger genoemde 5), over dit onderwerp eene uitgewerkte predikatie van Joh.
d'Outrein, die ons alles vertelt wat wij noodig hebben te weten 6).
De kerkelijke catechisatiën waren Of voor kinderen en onervaren en
1) Jod. Heringa in Archief v. kerkgesch. 1833, IV, 260; Sepp, Proeve enz., blz.
67-125. Over Weiland ook hoven blz. 126.
') Van hem nog Lijkrede over H. K. H. de princesse Anna, 1759. Lijkrede over
Th. A. Clarisse, 1782 (die, als pred. te Amsterdam, 5 Mei van dat jaar op den
kansel der Martini te Groningen ziek geworden en 7 Mei overleden was).
3) Ypey, a.w. VII, 116 vlg. Verg. ook Hartog, a.w. blz. 297-300.
') Samuel Hendrik Manger huwde in Juni 1762 met Elisabeth Gerdes, dochter
van den Gron. kerkhistoricus Daniël Gerdes; 23 April 1758 was E. Hollebeek gehuwd
met zijne andere dochter Anna Maria - zijn tweede huwelijk. Manger was (volgens
een brief van prof. med. De Lille aan zijn schoonzoon Valckenaar d.d. 20 Jan. 1792,
bij Sillem, Leven v, Valckenaer, I, 42 noot) "sterk aan den drank."
5) Ons deel I, I 67 vlg .
•) Joh. d'Outrein, De groote nuttigheid der catechisatzë'n, Dordr., van Braam,
z. j. (1704)' Na eene hopeloos vervelende tekstverklaring van 2 Tim. 3 11 (blz. 1-26)
komt de toepassing, waarom het ons te doen is.
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in de eerste beginselen der leere Christi àf voor degenen, die al
verder gekomen waren. Van deze laatste waren er te Dordrecht
drie over den Heidelberger t. w. eene des Zaterdagavonds ter
voorbereiding van de predikatie des anderen daags, en twee
Maandags en Dinsdags, "ter herkauwinge van hetgene telkens
over eene Sondagse onderwijsing gepredikt is" 1). Ook placht
men des Zondags in de groote kerk de voormiddagpreek, onmiddellijk nadat zij gedaan was, nog eens kortelijk te herhalen
voor de catechisanten, opdat zij het gehoorde "met de reine
dieren zouden kunnen herkauwen" 2). Ten overvloede werden nog
de weekpredikaties van Maandag en Zaterdag in openbare catechisaties veranderd, over zoodanige stoffen, die der gemeente het
allernuttigst zouden zijn 3}. "Openbaar" , want behalve de antwoorders waren er ook toehoorders, de antwoorders, mannen en
vrouwen, "ook luiden van jaren en ervarentheydt en dat ook
onder de fatsoenelijkste burgers, ja selfs van voornamer rang" 4)
(schoon die meestal schitterden door afwezigheid), de toehoorders,
allen die maar lust hadden het vragen en antwoorden aan te
hooren. Op het antwoorden van de te behandelen bijbelpericoop
bereidde mee zich voor door de lectuur van populair-stichtelijke
boeken, waarvan d'Outrein een gansehen catalogus geeft 5). Hij
verwacht van deze methode veel, het uitleggen gaat hier zooveel
beter dan in de gewone preek en hij heeft dikwijls opgemerkt,
dat "de toehoorders veel minder in een sakelijke en levendige
catechisatie, dan in een predikatie met slaap sullen bevangen
worden" 6). Men ziet het duidelijk: bij preek en catechisatie
beide was het te doen om het uitleggen van Gods woord, louter
didactisch-dogmatisch, slechts geschiedde dat bij de eerste uitsluitend door de leerrede, bij de tweede door vragen en antwoorden, soms overgaan de in een woordenwisseling tusschen den
predikant en een sceptischen of strijdlustigen "antwoorder" , waarin
') d'Outrein, a.w. blz. 54.
0) Aldaar blz. 55.
S) Aldaar blz. 34.

') Aldaar blz. 56.
') Aldaar blz. 59-64.
') Aldaar blz. 40.
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dan de toehoorders zich natuurlijk buitengemeen verkneuterden.
Het groote kwaad was echter, dat het louter ging over dogmatische spitsvondigheden, over fijnuitgesponnen ketterijen of dorre
tekstuitleggingen - buiten hart, gemoed en geweten om. Natuurlijk konden verstandige en gemoedelijke predikanten er soms nog
wat van maken. Een vreemdeling, die in de Fransche kerk te
Rotterdam binnenliep op Zondag 1 I Juni 1778, hoorde daar eene
catechisatie "avec satisfaction ", die de predikant hield "à des
petites filles, chacune lui répondant à son tour" 1). Soms teekenen
ouders in hun dagboek aan, dat hun kinderen voor 't eerst en
met goed gevolg hebben geantwoord~.
d'Outrein noemt nog "huis-catechisaties, die de ouwders verpligt
sijn te houwden omtrent hun kinderen en huisgenooten" en voorts
"school-catechisatiën, die de schoolmeesters moeten in het werk
stellen omtrenf hunne leerlingen ft ~. Hij spreekt er echter verder
met geen woord van. Nu was de gangbare meening, dat alle
onderwijs ouderplicht was. Gelijk de moeder haar kind zelve
moest zogen en het niet overlaten aan eene gehuurde min, zoo
moesten de ouders zelven onderwijs geven en het niet aan meesters
opdragen. Dit gold ook van het gódsdienstonderwijs, maar in de
praktijk kwam daar weinig van: de meeste ouders waren of te
onkundig, of onverschillig. Dus werd in de dorpen het onderwijs
overgelaten aan de schoolmeesters (en ieder weet hoe laag nog
de meesten hunner stonden I), in de steden aan de catechiseermeesters. En dezen, uit de allerlaagste standen opgekomen, slecht
opgevoed, al te vaak lui en dom, deden niet veel anders dan hun
leerlingen inwijden in de dogmatische geschillen van den dag,
die zij nog bovendien geheel verminkt weêrgaven. Waren kinderen op 't punt van hun intrede in de wereld te doen of te gaan
trouwen, dan werd zulk een "godgeleerde huurling" aangenomen
tegen eene bepaalde som, iets lager als men zijne belijdenis
slechts voor den kerkeraad, iets hooger als men haar voor dezen
of genen predikant-alleen wilde afleggen. Er waren catechiseer') Voyage de Desjobert, Navorscher, 1910, blz. 346 .
•) Journal De Beyer, pag. 90 op 30 Okt. 1755.
8) d'Outrein, a.w. blz. 35.
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meesters, die voor elke gewenschte belijdenis onderricht gaven.
Wat tijdgenooten ons van dit alles verhalen is verbijsterend 1).
Eén hunner raadt als geneesmiddel aan, dat deze meesters weer
tot hun handwerk zullen terugkeeren en dat de predikanten zullen
onderwijzen, maar hij ziet toch bezwaren: zullen dan de standen
dooreen zitten? Zal één predikant dan wel 200 leerlingen kunnen
hebben? Zullen er wel uren in de week voor beschikbaar zijn?
Zal elke predikant dan moeten catechiseeren? 2) Laat ons dankbaar erkennen, dat wij toch ook te dezen opzichte vooruit zijn
gegaan. Intusschen, al waren deze onderwijzers minder slecht
geweest, wat hadden zij kunnen doen, waar hulpmiddelen geheel
ontbraken? Er was geen leerstof. Voor en na deed de Heidelberger dienst, het heilig boek, waaraan niemand de hand durfde
slaan 3), of een "kort begrip" of Hellenbroek of - nog erger een van die schoolboekjes of kinderbijbels voor schoolgebruik,
waarvan de inhoud, bestemd immers voor kinderen, ons de haren
te berge doet rijzen 4). Wanneer wij ons dan door Diderot laten
vertellen, dat hij hier te lande ouders had ontmoet, die den onderwijzers hunner kinderen hadden verboden den bijbel te gebruiken
of ook maar den naam te noemen van God, duivel of hel Ó) dan behoeft dat niet, zooals Diderot wil, alleen uit den invloed
van Rousseau verklaard te worden, maar het kan ook verzet zijn
tegen dergelijke schandelijke kinderlectuur. Gelukkig, zoo zij
daardoor tevens werden aangespoord zelven hunne kinderen te
çatechiseeren. En z66 waren er zeker, gelijk die predikant, die
een programma voor het onderwijs zijner kinderen ten uitvoer
bracht, dat men niet dan met bijzondere voldoening leest 6). Aan
goede gidsen ontbrak het daarbij niet. Locke van wiens "Some
thoughts conceming education" wij eene vertaling van 1753 kennen 7),
') De Phz'losooph, I, 130 (1766). De Nederl. Spectator, V, 129-136 (1753)'
De Zedem. der kerkelijken, I, 401 vlg.
2) De Denker, IX, 3°5-312 (1771).
3) Zie het kostelijk verhaal van jonker Titus van Ewsum en den catechismus der
<lienstbode Hillechien Jacobs (1720) bij Rutgers in Gron. volksalm. 1904.
') Voorbeelden bij Pomes, Over van Alphens kindergedicktfes, 1908, blz. 77-1°5.
5) Diderot, Oeuvres, XVII, 440.
6) De Grijzaard, I, 345-348 (1768).
') Verg. boven, blz. 69.
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drong immers aan op godsdienst naar der kinderen begrip. Met
ingenomenheid vooral zien wij op W. E. de Perponcher, die in 1774
zijn "Instruction d'un père à son fils" gaf - louter over g'odsdienstige opvoeding. Hij wil vertrouwelijke gesprekken met kinderen, waarin men hen wijst eerst op de zinlijk waarneembare
dingen, op den arbeid van menschen en het werk der natuur,
om aldus in eerbied te kunnen naderen tot den Heer der natuur,
Zijne wijsheid en macht. En bij dit alles geen woord over de
gruwelen van hel of duivel j over den dood wordt gesproken als
over den overgang tot beter leven - uitnemend en kinderlijk 1).
Het is dezelfde geest, die ons ook tegemoet komt uit een voortreffelijk boekje, een jaar vroeger verschenen, Swildens' "Vaderlandsch A-B-boek voor de Nederlandsche jeugd", waarin reeds
een christendom boven geloofsverdeeldheid voorgedragen wordt 2).
Ook te dezen opzichte blijkt de 18de eeuw het nieuwe krachtig
te hebben voorbereid. Ten slotte sta hier nog de herinnering dat,
zoo het godsdienstonderwijs op de gewone scholen een paskwil
heeten mag, zoo de kerkelijke catechisatie minder den godsdienst
dan wel gereformeerd-dogmatische kennis aankweekte, de Latijnsche scholen als "heidensch" gebrandmerkt worden. Eén uur
wordt er de catechismus opgezegd, ja, overigens "is dat al wat
er over den godsdienst gehandeld wordt" 3). De klacht over dit
paganistisch karakter van het gymnasiaal onderwijs was niet
nieuw. Een vijf-en-zeventig jaar vroeger had reeds de groote
Bekker geklaagd: "op de Latijnsche scholen, die tot de geleerdheid geschikt zijn, weet ik niet, dat onder de 25 boeken meer
dan een of twee zijn, waarin de gronden van het kristen dom der
teere jonkheyt worden ingescherpt. Die dan uit de triviale scholen
tot de universiteiten komt op te gaan, brengt uit deselve honderd
') Nog bekender is 's mans Onderwfjs voor kt"nderen van vier tot zes Jaar, Utr.
1782, 2 dIn. J. van Lennep gaf daarvan eene nieuwe uitgave, Amsterd. Kraay, z. j.
iI862). waarin hij II, 289-299 over den godsdienst schrapte - wat M. F. v. Lennep.
Het leven van mr. Jac. v. Lennep, 1909, I, 9. noot 4 onvermeld laat.
0) Uitvoerig in mijn Het zedely'k leven in de 18áe eeuw, blz. 1°3-106. Over Betje
Wolff's Proeve over de opvoeding, 1779, ook in den geest van de Perponcher,
aldaar blz. 109 vlg.
') De Denker, lIl, 347 (1765).
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verssen uit Horatius, Ovidius, Vergilius thuis tegen één spreuke
uit Gods heilig woord" f). Het is het oude verzet tegen de overheerschend humanistisch-heidensche richting op de Latijnsche
scholen, reeds door de 16e-eeuwsche gereformeerden geuit. Weder
een honderd-vijf-en-twintig jaar vroeger had de Leidsche conrector
Petrus Bloccius het afgekeurd, dat Cicero en Aristoteles eer worden
gekend dan Christus en verklaard, dat, terwijl zijne leerlingen,
wat hem betrof, thuis Xenophon en Menander mochten lezen, hij
ze op school het N. T. zou laten opslaan 2).
§ 4. De gemoederen, van wie aan het kerkelijk leven deelnamen, werden in het laatste kwart der eeuw bewogen door de
nieuwe psalmberijming~. Het is waar, dat de heerschappij van
Datheen nooit geheel onbetwist bleef en dat er telkens pogingen
tot verbetering werden gedaan. De 17 de eeuw kent meer dan
veertig berijmingen, zoodat Hendrik Ghijsen eene bloemlezing
kon maken uit zeventien psalmbundels 4). Zelfs een weinig dichterlijk man als Trommius gaf eene .Zedige verbeteringe van den
Rijm van Datheens psalmen" (1665) en grootere en kleinere
dichters hebben den bundel geheel of gedeeltelijk berijmd 5). Toen
Hendrik Btuno, conrector te Hoorn, in 1656 eene nieuwe berijming had gegeven, dichtte Huygens daarop die bekende zeven
regels, die gevleugelde woorden zijn geworden~. In de I8 de eeuw
heeft vooreerst van Effen de smakeloosheid van Datheen's "ergerlijk werk" heftig aangevallen '), anderen wezen op de dwaze
woorden, der gemeente op de lippen gelegd, die in de "lamme
B. Bekker, De Betoovertie wereld, 1691, I, XXIV, § 7.
P. Bloccius, Meer dan tweehondert ketterijen, 1567, blz. IlO. Verg. mijn artikel
hem Tkeol. Tfjdschr. 1904 en aldaar blz. 320.
Jos. van Iperen, Kerkel. historie van ket psalm-gesang 1777/78. B. Janssonius,
Gesch. v. h. kerkgesang 1860, blz. 147-161. Hartog, Spect. Geschr. blz. 252-268.
') H. Ghijsen, Den Honigraet tier psalmdichten vergaetiert uit seventim psalmboeken·, 1686.
") Mijn Oude Nederlandsche psalmberijmingen in Handd. Mij. Ned. Letterk.
190 5/ 1906.
0) Const. Huygens, De gedichten uitg. Worp, V, 285 (" .. maer dat een van Datheen
daer is de wereld sot nae. .. 't magh wesen; maer iek vrees, 't is all te vréen op
God nae").
') Van Effen, De Holl. Spectator, VI, 57-64 (I Mei 1733).
1)
0)
over
')
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berijming van den dommen Datheen" nog zooveel aanstootelijker
worden 1). En aanstootelijk werden zij aan telkens meerderen. Er is
eene anecdote, dat, toen Willem V eens ps. 7833 hoorde opgeven,
hij met verontwaardiging het psalmboek dichtsloeg~. Door sommigen werd - in plaats van te toornen - met die of die verzen
-den draak gestoken, dikwijls niet onvermakelijk. In ps. 33 luidt het:
"lek sa! des morgens klaer,
Ontwaken sonder vaer ... "

waarop door iemand de volgende conjecturen worden voorgesteld. Volgens ,,'t Handschrift van Cambridge" moet men lezen
"sonder aer" d. i. zonder ander of alleen. Maar "Burman" meent,
-dat door omzetting en wegwerping van enkele letters de juiste
lezing duidelijk wordt, t. w .
.. lek sal des morgens, ja 'k
Ontwaken sonder vaak."

De gtssmg van "Le Clercq" is echter misschien nog openbarender, als hij voorstelt te lezen:
"lek sal des morgens klaer
Ontwaken. Zondaar vaar!"

d. i. ga heen, vertrek. Zelfs hebben sommigen "sonder vaer"
verkort willen zien uit "sonder gevaer" doch het is duidelijk, dat
Datheen voor zulke losbandigheden de man niet was; hij had dan
~ok kunnen zeggen: "sonder moêr" voor "zonder rumoer" ~.
Misschien had die boerin uit Tienhoven, door haar gevoel geleid,
de moeielijkheid opgelost, toen zij, den eersten Zondag na haars
vaders dood ter kerke komend, zulk een troost vond in te zingen:
"des morgens zal ik klaer, ontwaken sonder vaer", want het was
alsof die woorden z6ó voor haar gezet waren '). De lezer zal ') De Netierl. Spectator, m, 113-120 (1751). Hij noemt ps. 6', 109 11, 49'.
') Gesch. der chr. kerk in tafereelen, 1859, V, 248. In deze regels zingt de
'Christelijke gemeente dat "gelijek een dronekigh mensch hem opmaket, als de wijn wel
verteert is •.. alsoo is oock onze Godt opgerezen." De nieuwe berijming wischt het
ergste uit.
I) Juvenalis Glaucomastix ean Guépin) Datheniana, 1758, blz. 17 bij van Iperen,
a.w. I, 249-252.
') De Pkilanthrope, VI, 71 (1762).
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ons de inlassching vergevende - toestemmen, dat de parodie
niet onverdienstelijk is ter kenschetsing van het toen archaïstisch
geworden "vaer" voor "vrees", vooral als men er een aanval op
ziet, minder op den onschuldigen Datheen, die, door anderen
geprest, had gedaan wat hij kon I), dan wel op die hopelooze
behoudzucht, die het reddeloos verouderde vasthield tegen alle
ware stichting en allen goeden smaak in. Doch eindelijk overwon
de aanstoot, door het onverstaanbaar geworden plat gerijmel gegeven, èn conservatisme èn provincialen naijver (nationale ondeugden bij uitstek).
Den 25 sten Mei 1762 hadden de Algemeene Staten (want ook
dit kerkelijk belang is op last Hunner Hoogmogenden behartigd!}
tot eene verbeterde berijming besloten, tien jaren later" want
langzaam gaat zeker, 6 Mei 1772, deden zij daarop het besluit
volgen, dat ten grondslag des werks zouden gelegd worden de
bundels van Ghijsen, van Joannes Eusebius Voet (1758) en van
het genootschap Laus Deo, Salus Populo (1761), terwijl zij eene
commissie tot dezen arbeid lieten benoemen door .. ieder gewest!
Dat ging ook weder met bedaardheid. De Staten van Holland
verkozen 13 Mei 177 2 Joh. Spaans, predikant te 's Hage en Rutger
Schutte te Amsterdam, die van Friesland 14 Mei George Lemke·
te Harlingen, die van Stad en Lande 26 Mei Th. Lubbers te
Groningen, Drost en Gedeputeerden van Drenthe 30 Mei H. J.
Folmer te Dwingeloo 2), de Staten van Utrecht 3 Juni Jac. Hinlópen te Utrecht 3), die van Overijsel 20 Juni Dirk Semeins van
Binnevest te Deventer, die van Zeeland 29 Juni Jas. van Iperen
te Veere, die van Gelderland eindelijk 31 Oktober Ahasverus.
v. d. Berg te Barneveld. Aan deze heeren voegden de Algemeene Staten toe W. baron van Lijnden en Mr. Thomas Hoog,
raadsheer in den Hoogen raad, met twee amanuenses Mr. Jacob
Visser en Mr. Pieter Leonard van de KasteeIe, dien wij op ander
terrein ook nog zullen ontmoeten. Na een aantal deftige formaliteiten 4) werd de eerste zitting 12 Januari 1773 gehouden in de
') Verg. ons deel I, 17 vlg.
") Over hem H. J. Oosting in Drentsehen volksalm. 1906, blz. 80-95.
3) Boven blz. 13 I.
') Van Iperen, a.w. I, 332 vlgg.
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bovenachterzaal van het Mauritshuisl waarbij ds. Van Spaan met
"eene luide smeekstem" in "nadrukkelijke bewoordingen" een
gebed "uitboezemde" 1). Met grooten ernst is er gewerkt, in de
eerste zes zittingen handelde de vergadering over taal- en spelregels, in de zevende kwam psalm 1 aan de beurt en zoo voorts,
van vers tot vers, van regel tot regel. Jammer, dat men den
melodieën geenerlei aandacht schonk, maar men vreesde de gemeente, die toch reeds met de uiterste voorzichtigheid aan de
nieuwe woorden moest gewend worden, nog bovendien door
nieuwe zangwijzen af te schrikken. Er schijnt zelfs niet aan gedacht, om zich tot bekende musici te wenden met de vraag, of
de nooit gebruikte, moeielijke melodieën niet door betere konden
vervangen worden? 2) In Juli was men gereed. Den tweeden
dier maand las Van den Berg voor een aanzienlijk gezelschap
in de gewone zaal ps. I 10 tot I 18 voor 3). Den 19den werd de
commissie in eene vergadering van H. Hoog Mog. plechtiglijk
ontbonden en den I sten Januari 1775 (het was het jaar van onzen
oorlog met Marokko 4) en van den Amerikaanschen opstand)
werd de nieuwe bundel, alom verspreid, alom met blijdschap
begroet, met feestliederen, gedenkpenningen geëerd, ingevoerd 5).
De tegenstand tegen de berijming zelve was betrekkelijk gering,
maar heftiger tegen het sneller zingen, waartoe vele gemeenten
thans waren overgegaan. Wat het eerste aangaat 6), er was het
domme vooroordeel, dat zich liet wijs maken, dat sinds de nieuwe
"salmen" gezongen werden, er ook minder "salmen" in onze
') Aldaar, I, 337-341.
') Ter verontschuldiging mag misschien worden aangevoerd, dat de muzikale ontwikkeling der natie laag stond en "de toonkunst hier een kasplant" was, D. F. Scheurleer,
Het muziekleven in Nederland in de tweede helft der 18de eeuw, 1908, blz. 109.
Van dit werk heeft de firma Nijhoff het eerste hoofdstuk afzonderlijk uitgegeven,
waarbij alle noten zijn weggelaten I
3) Eene fraaie prent daarvan bij van Iperen, a.w. Il, 368.
') Blok, Gesch. VI, 315.
i) Over de invoering te Rotterdam een voorbeeld voor andere plaatsen _
schreef P. Hofstede aan Le Sage ten Broek te Groningen, De Bie, a.w. blz. 293-30~
en Van Iperen, a.w. Il, 453 vlg. Over het gedicht van Barbara Maria van Lier te
Assen op de invoering Dr. Volksalm. 1906, blz. 83.
6) Verg. De Pht'lanthrope, VI, 65-7 2 •
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nVleren gevangen werden '); er was het dogmatisme, dat met
Comrie zeide de psalmen Datheens nog in den hemel te zullen
zingen 2); er was de bedenking, dat de nieuwe psalmen te fijn
waren voor het "gemeen", dat b.v. van ps. 104 niets begrijpen
kon~, tegenover alle welke bezwaren anderen het machtwoord
stelden, dat men de nieuwe berijming eerbiedig uit de handen
der overheid had te ontvangen, zonder aanmerkingen te maken 4).
Maar tegen het sneller tempo was een woedend verzet b.v. op
Walcheren~, te Vlaardingen en te Maassluis, waarover eene
fijnversneden pen ons geschreven heeft: dáár kwam het tot volslagen oproer 6). Geen wonder bij eene gemeente, die hing aan
de noten "uit te rekken, in den mond te draaien, te kaauwen,
"en door ettelijke verlagingen en verheffingen tusschen de tanden
"en het verhemelte slangsgewijze henen te slingeren en te dwar"relen" 7); geen wonder, waar zij van hare voorzangers verlangde,
dat zij de psalmen Davids zouden zingen met "trammelanten en
mordanten op elke noot" 8); geen wonder bij eene natie, bij wie
de oude muzikale geest was uitgebluscht en de kerkzang dusdanig
was ontaard, dat hij zelfs de beste organisten omlaagtrok en hun
dwong hun machtig instrument te profaneeren 9). Over 't algemeen begon men met ijver de betere zangmethode in te voeren,
maar de tegenstroom der onwillige massa was te sterk, en in
1790 klaagde een belangstellend waarnemer, dat de nieuwe berijming slecht en gedachtenloos gezongen werd '~. En het gehoor
voor de melodie ging zoo geheel verloren, dat de bewerkers der
Evangelische gezangen in 1805, waar zij de gezangen op psalm')
")
3)
<)
•)

Hartog, a.w. blz. 259 noot. Sara Burgerhart, I, 247 vlg.
Willem Leevend, VI, 66.
De Spectator der studenten, blz. 321-328, 345-352, 369-376.
De Denker, U, 255 .
Archief Zeeuwsch Genootsch. 1903, blz. 29 vlgg.
6) Scheurleer, Het Vlaardingsche zangverschil in den Rogge-bundel, blz. 17-50'
') Van Iperen, a.w. Il, 45 I.
8) Verg. De Philanthrope, lIl, 185-192 (1759).
9) Aldus zelfs nog in de dagen van J. Worp, S. van Milligen, De kerkzang 'Van
de eerste chr. periode tot onzen tijd, 1908, blz. 75. Verg. Theol. Tijdschr. 191 I,
blz. 273 vlgg.
'0) IJ. van Hamelsveld, a.w. blz. 445 vlg.
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wijzen lieten zingen, eenvoudig alle noten tot heele maakten! Bij
zoo droevig verval van den zang-zelven zal men zich wel weinig
hebben aangetrokken van de verbazing eens vreemdelings, die
zich zelfs verwonderde over de gewoonte om de preek door een
tusschenzang te onderbreken 1).
§ 5. Er is ons thans aan gelegen het godgeleerd hooger
onderwijs, dat den invloed van den tijdgeest evenzeer onderging.
in een aantal zijner vertegenwoordigers te leeren kennen. Bij
den aanvang der eeuw schitterde te Franeker Campegius Vitringa,
de groote oriëntalist, de bijbelsche exegeet ,} en naast hem zijn
zoon, de jonge Campegius Vitringa, sinds 3 December 1716 hoogleeraar, maar door vroegen dood, 1723, aan de hoogeschool ontroofd. Ruardus Andala gaf er sedert 2 3 Juni 170 I wijsbegeerte;
Albertus Schultens sinds 1713 Hebreeuwsch tot zijn vertrek naar
Leiden in 1729; Tiberius Hemsterhuis eindelijk, de beroemde
graecus, "gelijk er nauwelijks enkelen in den loop der eeuwen
geboren worden", was het decus academiae, sedert hij in December
17 17 zijn Amsterdamsehen leerstoel in arren moede verlaten had ~.
Den 25 sten van Slachtmaand 1740 aanvaardde hij te Leiden het
professoraat in het Grieksch en de vaderlandsche geschiedenis 4).
Aan de voeten dezer mannen heeft Harm Venema 5) gezeten, in
1697 te Wildervank geboren, van 17 l l - I 7 I 4 student te Groningen, maar in 17 14 naar Franeker vertrokken, waar de katheders
zooveel beter bezet waren. Hij bleef er vijf jaren, was daarna
predikant te Dronrijp tot 1723, toen hij den jongen C. Vitringa
te Franeker opvolgde. Hij inaugureerde 22 Maart 1724 over "den
aangeboren drang naar waarheid en vroomheid, vol van liefde" 6)
1) Diderot, Oeuvres, XVII, 44 2 •
") W. F. C. J. van Heel, Camp. Vïtringa als godgeleerde beschouwd, 1865. Hij,
overleed 31 Maart 1722. Zijn portret door B. Akkama.
a) Rij had een geschil gehad met de anti-stadhouderlijke vroedschap, Wyttenbach,
Vita Ruhnkenit~ ed. Bergman, p. 215.
') Van H .. s portret, eene zwarte kunstprent van W. Pether, door Siegenbeek,
L. Hoogesch. II, Toev. en Bijl. blz. 198 terecht geroemd, bevindt zich een exemplaar
in mijne verzameling.
5) Boeles, a.w. II, 399-4°7. Mijn artikel in N. Biogr. Woordeno. 1I, s.v. 's Mans
portret door Akkama 1735.
") De zelo veritatis et pzë"tatis genuïno et charitatis Pleno.
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Houbraken naar een schilderij van B. Accama.
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en huwde 19 Mei deszelfden jaars Vitringa's weduwe Anna Sofia
Sijdzes WaJe 1). Door Schultens en Hemsterhuis in de Oostersche
en Grieksche wereld ingewijd, heeft Venema die taalkennis zoowel toegepast op de bijbelsche exegese als er voor zijne bronnenstudie der kerkgeschiedenis de vruchten van geplukt. Wat hij
gaf was waarlijk historische exegese, niet die oude tekstverklaring,
die louter schraging van het dogma bedoelde, exegese, waarbij
kennis van de geschiedenis der Oostersche oudheid en van de
taal der Oostersche volken de uitlegging van het woord te hulp
kwam. Zóó kwam hij er toe, om meer dan één psalm niet op
den Messias, maar op den Makkabeeuwschen tijd van toepassing
te verklaren (waarin hij sommigen theologiseerenden leeken nog
niet ver genoeg ging) 2) en om het boek Daniël in verband te
brengen met Antiochus Epifanes 3). Hij gaf ook dogmatiek, en
zijn "systhema theologiae" is vooreerst merkwaardig, omdat hij
daarin de rede als eerste "principium" aan de Schrift laat voorafgaan, dan ook omdat hij over de Drieëenheid, als boven onze
bevatting, zeer voorzichtig en over de Verkiezing en Verwerping
in 't geheel niet sprak 4). Wat de sacramenten aangaat had hij
bezwaar tegen de eerste vraag uit het doopformulier (onze kinderen der verdoemenisse onderworpen) en achtte verschil van
liturgie in ééne kerk mogelijk 5).
Ten jare 1735 werd hem ook het onderwijs in de kerkelijke
geschiedenissen opgedragen. Daaraan danken wij zijn lijvig we{k
over de kerkgeschiedenis, waarin hij Gerdes op zijde streeft 6). Ook
') Afschrift trouwboek Franeker, waarnaar de datum bij Boeles, t. a. p. 401 te
verbeteren is.
0) Toen Venema ps. 45 Messiaansch verklaarde kwam daartegen op de voortreffelijke
Epo Sjuck van Burmania, burgemeester van Dockum: n'" wat maakt u bereidvaardig I om Gods geliefden Zoon in 't heilig harpgezang I Te zoeken ••. " Sepp,
Stinstra, I, 264.
S) Venema, Comment. op Genesis 1747, Daniël 1752, Psalmen 176%-1766,
Jeremia 1765, Maleachi 1788".
') Glasius, Godgel. Nederl. lIl, 491 geeft den inhoud van Venema's dogmatiek
volgens een dictaat uit 's mans mond in 1731 opgeteekend. De ontbrekende § § 18-23
handelden misschien over de verkiezing. Verg. nog Ypey, a.w. VIII, 142 vlgg.
") Boeles, a.w. 1I, 403 noot 3. Sepp, Stins tra, I, 53.
6) H.Venema, Institutûmes kistoriaeeccleszlze, Lugd.Bat. et Leov. 1777-1783, 7 din. 4°.
10
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hij begon die geschiedenis nog met de schepping der wereld; en
de lotgevallen van het volk Gods "onder de belofte en de wet"
houden hem twee deelen bezig. Van de coccejaansche typologie
is hij los, zijn onderzoek is vrij; ook had Vitringa hem reeds
overtuigd (dus nog vóór Jean Astruc's beroemde "Conjectures",
1753), dat Mozes schriftelijke oorkonden had gebruikt. De vijf
volgende deelen geven de geschiedenis tot in de 16 d e eeuw, met
veel bronnenstudie, rijke literatuur en een begin van kritiek. Htl
laat recht wedervaren aan Pelagius \ maar het pausdom is hem
uit den booze en met welgevallen vertelt hij de woordspeling op
Hildebrand (Gregorius VII) wiens naam helle-brand beteekent en
daarom juist bij hem past 2). Om die reden verwijlt hij ook gaarne
bij de voorloopers der hervorming, Savonarola o. a. prijzende als
den volmaakten prediker en den navolger der profeten 3). Opmerkelijk is ook zijn rechtvaardig oordeel over de anabaptisten, juist
als tegenwoordig onderscheidt hij de doopsgezinden van de wederdoopers, van wie zij zich èn eertijds èn nu in leven en instellingen
zoozeer onderscheiden, dat zij zonder merkelijke onbillijkheid niet
mogen verward worden 4). Als hij vertelt, dat Adr. van Haemstede
verweten werd, dat hij de anabaptisten zijne broeders noemde,
roept hij ironisch uit: wat een misdaad! 5) zelfde uitroep door hem
geslaakt bij de vermelding van 't feit, dat Tako Sybrands de geloofsbelijdenis slechts wilde onderschrijven met de clausule: voorzoover overeenkomstig Gods woord 6). Genoeg ter kenschetsing
van den geest van dit voortreffelijk boek, waarvan Verschuir
zeggen mocht, dat het niet uit de kanalen der compendiën, maar
uit de bronnen zelve geput was 7). Nog Rooyaards heeft hem uit
') Venerna, Imtitut. IV, 532 S. (nfuisse P. autem virum sanctum, eruditum" etc.)
.) Aldaar, V, 644.
8) Aldaar, VI, 439 ("Absolutissimus fuit concionator .. prophetarum imitator .. ").
Op deze bladzijde vindt men ook den lof der Imz'tatio Ckristi.
') Aldaar VII, 443 s.
0) Aldaar VII, 250 (nQuod crimen !")
C) Aldaar VII, 316.
') Prof. J. H. Verschuir, Elogium Venema, 1787. Boven, blz. 28 noot 5, hebben
wij hem reeds genoemd. Hij was sinds 18 Maart 1767 hoog!. te Franeker en de
zoon van Hendrik Verschuir en Marg. Forsten. Deze Hendrik was weder de
zoon Tan den piêtist Joh. Verschuir en diens eerste vrouw Amarens ter Moet.
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een onverdeeld gemoed geprezen 1). Alleen als kanselredenaar
schijnt Venema niet te hebben uitgeblonken. Zijne preeken over
de Bergrede zijn uit het Latijn vertaald en bewijzen dus niets
voor of tegen zijn stijl. Toch hebben tijdgenooten dien "slecht,
droog, stroef, onbeschaafd, onkiesch en zelfs somwijlen slordig"
genoemd '). Dit "zelfs" is opmerkenswaardig en bewijst, dat voor
dezen criticus het slordige bij al het overige de deur dicht deed.
Venema werd in 1774 emeritus op zijne volle weddeJ 1900, en overleed 25 Mei 1787, negentig jaren oud, waardoor dat "schitterende
licht werd gebluscht, dat met zijne glansen zoo lang onze hoogeschool
had bestraald". De betreurde doode werd te Franeker begraven.
Het ligt voor de hand, dat de voortreffelijke man, die z66
afweek van de heerschende denkbeelden, niet ongemoeid is gelaten. Zijn voornaamste tegenstander, toen hij "afgleed van den
berg der rechtzinnigheid" 3), was professor Antonius Driessen te
Groningen. Deze groote kampioen der Dordtsche rechtzinnigheid,
die ons vaak aan Maresius denken doet 4), was in 1684 te Sittard
geboren en had, na te Eijsden, Maastricht en Utrecht predikant
te zijn geweest, 19 September 1717 den Groningschen katheder
beklommen met eene rede over de Broederliefde, hachelijk onderwerp voor een man, die juist haar in zijn polemiek deerlijk placht
te vergeten. Want zijn theologie ging op in dogmatischen strijd.
In 17 18 ontdekte hij in Wittichius' "De natura Dei" spinozisme j
in 1732 viel hij de nagedachtenis van Lampe aan over de natuurlijke geboorte van den Zoon \1it den Vader; hij gjspte Schultens,

die het waagde de beoefening van het Hebreeuwsch (waarin hij
Margaretha Forsten op haar beurt was de dochter van den wedman J. Forsten en
van Johanna Venema, de oudste zuster van prof. Harm Venema. Verg. de opdracht
vóór Joh. Verschuirs Waarheid in het binnenste en het voorbericht vóór zijn Alleenspraak der siele. Voorts Boeles, a.w. Il, 401 noot 2. De hoogleeraar Joh. Hendr.
Verschuir (1735-18°3) huwde Isabella Fontein, hun zoon Gijsbert, de burgemeester
van Alkmaar, voegde beide namen samen mèt dien van zijn dorp Heiloo, van hem
stamt de familie De Dieu Fontein Verschuir van Heilo.
') Archiif voor kerkgesch. 1829, I, 74.
9) Verg. Ypey, a.w. VIII, 69. Zie Venema, De waare christelijke religieondersogt
en naagespoort u# Matth. V-VII, Leeuw. 1753, 3 dln. Uit het Latijn vertaald.
I) VOS, Gesch. d. vaderl. kerk, Il, 133.
') Ons deel I, 155.
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nog bovendien een tak van den Semietischen taalstam dorst te
zien!) door kennis van het Arabisch te willen verbeteren; hij
streed tegen Röell 1) en dat te liever, omdat hij daardoor "zich
kon zuiveren van den lak, hem aangewreven, alsof hijzelf een
röellist ware 2); hij twistte met Jacobus Ode, hoogleeraar te Utrecht,
die Lampe tegen Holtius en met Bernhard Cremer te Harderwijk,
die Lampe tegen zichzei ven verdedigd had 3) - in 't kort deze
"altijd in 't vuur levende salamander" vertoont ons nog eens in
de 18de eeuw het zuiver beeld van den voetsiaanschen, in wezen
roomschen, scholasticus 4). Ook heeft hij een eigen boekdrukkerij
moeten oprichten, omdat geen pers langer in staat was de kopij
zijner strijdschriften snel genoeg te verslinden. Op 't einde zijner
dagen door zware melancholie geplaagd, ging hij I I November
1748 tot zijn rust in. Driessen was gehuwd Ie met Elisabeth
Huysinga, 1714, later met Jacoba Kuyck van Mierop, 17 21 5),
wier beider lot, aan de zijde van zoo heftig een man, men geneigd
is te beklagen, al is het zeer wel mogelijk, dat hij, gelijk menig
ander polemicus, in zijn huiskamer in vrede zal gezeten hebben,
als onder zijn eigen vijgeboom, "en er was niemand die hem
verschrikte" 6).
Tegen Venerna nu gaf Driessen in 1734 een geschrift in 't
licht, waarin hij hem van remonstrantsche gevoelens beschuldigde 7), terwijl hij in een open brief aan de synode van Stad
en Lande hem bovelldien nog een aantal andere haeresieên aanwreef. Venema zuiverde zich in twee tegenschriften ~, waarin hij
') Verg. ons deel I, 263.

9) Ypey en Dermout, a.w., Il, aantt. blz. 359, nO. 697.
8) Aldaar lIl, 207 vlg.

') Zie bv. een gebed van hem bij Heerspink, a.w., I, 83.
") Boeles achter Jonckbloet, a.w. blz. 61 vlg.
") Verg. wat ik schreef Theolog. Tfjdschr. XLIV, 325. Een zoon van onzen
hoogleeraar, Johannes Petrus D. jur. dr. huwde 17 Mei 1744 Anna Christina Alberthoma.
Zie verder mijn artt. over dat geslacht in N. Biogr. Woordenb. I, s. v. en onder
Chevallier.
') Hypotheses arminiamzantes viri clar. H. Venema detectae et refutatae. Verg.
voorts Ypey, a.w. VII, 142 vlgg. 147-15°, 373-376.
8) H. Venema, Justa cum viro cl. Ant. Driessenio expostulatio. H. Venema's.
Korte verdeediging van zfjne eer en leer.
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o. a. aantoonde, dat zijn gevoelen over eene algemeene en bijzondere verkiezing ook door de Dordtsche vaderen was geleerd.
Zoo is het ook. In Canon. Hl en IV § 8 en 9 leert de synode:
Zoovelen door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig
geroepen, maar wie niet hooren, hebben dat zichzelven te wijten,
als in de gelijkenis van den zaaier. Zoo had dan Driessen beter
gezwegen, wat de synode hem nu ook aanried verder te doen.
Toch had hij gelijk, in zooverre als zelfs de Dordtsche vaderen
(men gedenkt het niet zonder droefheid) hadden gearminianizeerd
door in die § § den vrijen wil toe te laten I). Intusschen werd
sindsdien Venerna toch door velen verdacht, wat ook den naam
zijner leerlingen, tot in Zevenbergen toe, schaadde. De verstandigen spraken hem vrij, "maar men weet", zegt Ypey weinig
vleiend, "hoe het eenvoudig gros der hervormde kristenen gewoon
is te denken" !). Over Venema's verdediging van Stinstra hebben
wij gehandeld 3): al het gezegde geeft ons het beeld van den
theoloog, wiens beginselen tot een nieuwen tijd behooren, al
heeft hij ze nog niet immer zuiver toegepast.
Driessen had te Groningen als ambtgenooten Otho Verbrugge
(1670-1745) den oriëntalist, die minder bekend is, "omdat", heeft
iemand naar waarheid, al is het eene droevige waarheid, gezegd,
"hij verdraagzaam was en het bovenal zijne roeping achtte om
de belangen der studeerende jongelingschap te behartigen" 4);
Cornelius van Velzen (1696-1752) den dogmaticus, die de "stellige en geschilverhandelende godgeleerdheid" onderwees en ook
de praktijk des christendoms, daarbij een zeer omslachtig homileet,
van wien wij ook nog eene naar Spanheim bewerkte kerkgeschiedenishebben - voor 't overige een stijve voetsiaan 5); Albertus
Voget (1695-177 I) den geleerden en bezadigden coccejaan, die
') Ons deel I,

126.

2) Ypey, a.w. VII, 376 noot.
") Boven, blz. 99.
') Boeles achter Jonckbloet, a.w. blz. 63. L. Offerhaus over Verbrugge: " ... se
totum studiosae juventuti mancipavit.. judicans nunquam se utilius, melius tempus
suum locare posse, quam si sibi demandatum munus procuraret, auditoresque suos
adsidua opera juvaret", bij Heerspink, a.w. I, 91.
6) Heerspink, a.w. I, 100-104. Boeles s.v.
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in de exegese de allegorische dwaasheden te keer ging, herinnerend aan Luthers woord, dat de allegorie is als eene
schoone lichtekooi, vredelievend naast een kemphaan als Driessen,
maar die tot schade der hoogeschool in 1735 naar Utrecht vertrok 1) jeindelijk Daniêl Gerdes. Deze, te Bremen in 1698 geboren,
aanvaardde I I Januari 1736 het hoogleeraarsambt te Groningen 2).
In 1752, na den dood van Van Velzen werd hem ook de kerkgeschiedenis opgedragen, en het is op dit gebied, dat hij zich
beroemd gemaakt en eene beteekenis verworven heeft, die tot
op onzen dag voortleeft. Want van hem hebben wij de "Introductio in historiam Evangelii saec. XVI passim renovati", Gron.
et Brem. 1744-1752 in vier kloeke kwartijnen, voorts het "Scrinium antiquarium, sive miscellanea Groningana nova, ad historiam
ecc1esiasticam spectantia", ib. 1750- 1765, ook 4 dIn. 4°, beide
vol van onschatbaar materiaal. Na zijn dood (9 Febr. 1765) gaf
zijn schoonzoon Hollebeek nog van hem uit het "Specimen
Italiae reformatae". Het eerste deel der "Introductio" is opgedragen aan den Friesehen stadhouder en in het voorbericht zet
hij uiteen aan welke eischen de geschiedschrijver voldoen moet.
Het boek is van zoo groot belang, omdat het, niet alleen, zooveel
nog onuitgegeven handschriften en brieven afdrukt, zooveel tot
toen onbetreden terreinen der historie onderzoekt, maar ook
met moed tegen de minachting der geschiedenis opkomt. In zijn
Scrinium drukte hij weder een aantal zeldzame stukken af, met
die liefde voor het vergetene, met dien hartstocht om wat voor
goed stom scheen te doen spreken, om het doode te doen opstaan,
die te allen tijde den waren historicus heeft gekenmerkt. De
"Geschiedenis der hervorming in Italië" ken ik niet, maar het
inhoudsoverzicht doet begeeren het met aandacht te lezen. Gerdes
is als historicus uiterst vrijzinnig - als dogmaticus, in den vaderlandsehen theologischen strijd betrokken, is hij dat veel minder.
Wel waarschuwt hij ernstig tegen verdachtmaking van andersdenkenden en wel staat hij tot op zekere hoogte godsdienstvrijheid voor, maar voor het schadelijk vergif der socinianerij
') Aldaar I, 93-100. Boeles s.v.
s) D. Gerdes, Oratio de unctione sanctorum, quae

flules doeet omnia.
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maakte hij al aanstonds eene uitzondering en het was daarom,
dat hij - wij zagen het boven I) - tegen de Deductie van
Stinstra zich verzette. Want hij hield de "anabaptisten in Vriesland " voor bandelooze vrijgeesten. Terecht heeft de Groninger
hoogeschool op dezen voortrefIelijken man, sterk van geest en
zwak van lichaam, roem gedragen. Hij werd opgevolgd door
Chevallier, ons reeds welbekend, die ook zijn huis betrok 2).
Gerdes had uit zijn tweede huwelijk met de Groningsche officiersdochter Reindina Mellema twee dochters, die later huwden met
HoUebeek en Manger 3).
In het jaar van Stinstra's proces, 174 I, bestond de Leidsche
faculteit (want ons bestek noodzaakt ons Harderwijk en Utrecht
deze maal voorbij te gaan) uit Wesselius, van den Honert~ Alberti
en Esgers. Sinds was de eerste, die de geschiedenis en de gewijde welsprekendheid had gedoceerd, gestorven (16 Januari 1745)
en 21 Juni deszelfden jaars opgevolgd door Bernhard de Moor,
van de Franeker hoogeschool overgekomen. J. van den Honert,
zoon van Taco Hajo van den Honert (sinds 1714 hoogleeraar te
Leiden) was in 1734 de ambtgenoot zijns vaders geworden en
gaf o. a. ook geschiedenis, gelijk wij zijne intreerede bij de aanvaarding van dat deel zijns ambts (28 Januari 1739), "De Bohemorum et Moravorum fide" reeds vermeldden, als tegen de
hernhutters gericht en mede getuigen waren van zijne al te felle
bestrijding der Nijkerkers 4). In 1740 was Van den Honert de
vader overleden en opgevolgd door Johannes Alberti. Voor het
vroeger leven van dezen zeer merkwaardigen man moeten wij
naar de literatuur verwijzen ~). Den Sden October 1740 inaugureerde onze Asser molenaarszoon, sprekende over het nauw ver1) Boven blz. 96.

") Gron. Volksalm. 1910, blz. 78.
8) Zie boven blz. 134 noot 4. Verg. voorts Hollebeek's prae/atio ad Gerdesii
Specimen Italiae reformatae L. B. 1675. Boeles, a.w. s.v. Heerspink, a.w. blz. I,
104-114, II, 3-19. Sepp, 1127Jl. v. Ned. Kerkgesek. 1886 sparsim. Een fraai portret
van G. door Quinkhart. Zeer scherp over hem Joh. Beckmann, Bgdr. Gen. Utr.
XXXIn, 439 vlg.
') Boven blz. 59 vlg. 40.
0) Verg. mijn artikel over Alberti in N. Biogr. Wrdb. I, s.v. waar ook de literatuur
gegeven wordt.
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band van theologie en critiek 1), over de taalkennis voor de
godgeleerdheid onmisbaar, omdat alleen kennis van o. a. de
Grieksche taal kan leiden tot eene zuivere philologische behandeling van het N. T. Maar deze methode was gevaarlijk voor
het schriftgezag: daarom hebben de preciese gereformeerden
Alberti altijd gewantrouwd en in de zaak-Van der Os hebben
Mottius en Comrie ook hem lustig' doorgehaald ~. Maar hij, doodelijk
bang voor tbeologisch getwist, deed er een verstandig zwijgen
toe, verstandiger zeker dan de polemiek van enkelen zijner
ambtgenooten. Want de waarheid moet wel klaar en zuiver
worden uitgesproken, maar men behoeft niet eIken aanval op
haar af te weren. Bij het nederleggen van het rectoraat op
8 Februari 1749 sprak Alberti over de poêzie als den theoloog
nuttig~, wel uitbundig toegejuicht o. a. door Ds. Nozeman, ons
uit den socratischen oorlog reeds bekend, maar hachelijk onderwerp toch voor den man, van wien zelfs zijne vrienden getuigen
moesten, dat zekere boerschheid hem was blijven aankleven. De
oratie voert een pleidooi voor goeden smaak en dichterlijk gevoel
als voor den theoloog onmisbaar, pleidooi zeker noch onnoodig
noch ongerechtvaardigd. Eigenaardig voor den tijd, waarin
Alberti's biograaf leefde (1845) is, dat deze het in zijnen held
als iets bijzonders prijst, dat hij ergens een regel uit Vondel
aanhaalt. En eigenaardig voor den tijd van Alberti zelven, dat
hij een der weinigen was, die teen Noorsche mythologie beoefende,
al deed hij dat dan ook uit die "Historia Daniae" van Saxo
Grammaticus (t 1208), die voor de Oudnoorsche sagen eene
goede, maar voor de wezenlijke mythologie eene onzuivere bron
is. Alberti's beteekenis ligt vooral in zijne Grieksche taalkennis,
op het N. T. en zijne exegese toegepast; ook gafhij een Grieksch
woordenboek op het N. T. Van Alberti's vriendschap voor
Ruhnkenius spreekt Wijttenbach op treffende wijze '), Ruhnkenius zelf roemt hem niet minder 5). Hij stierf 13 Aug. 1672,
1) Joh. Alberti, Oratio inauguralis tie tkeologiae et critices connubio.
') Boven blz. 9 1.
8) Oratio pro poê'si tkeologz's utili.
') Wyttenbach, Vita Ruknkeniz~ ed. Bergm. pag. 162.
") Ruhnkenü Opuscula, Il, 674, 779 s.
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een met reden beroemd geleerde, een wegbaner voor de nieuwere
critiek, zachtzinnig en beminnelijk in den omgang.
Middelerwijl was Joh. Esgers 30 Mei 1755, Joh. van den Honert
6 April 1758 overleden. Hem volgde den 16 d en van Wijnmaand van
datzelfde jaar Joh. van Schelle op, reeds zes jaren later gestorven. De opvolger van Alberti was Ewald Hollebeek. Uit een
oud predikantengeslacht ~ was hij te Haamstede ten jare 17 19
geboren, predikant geweest, en in 1752 hoogleeraar te Groningen
geworden, waar hij 8 September inaugureerde over "De schade,
der godgeleerdheid door vooroordee1en berokkend, en de beste
manier om daaraan tegemoet te komen" 2). Dit klonk al als een
programma. In 1760 als rector sprak hij over "Het bederf in het
tegenwoordig christendom" 3) en toen hij twee jaren later, 22 November, voor 't eerst den Leidschen katheder beklom, onderhield
hij zijn toehoorders over "den theoloog, die niet orthodox is, als
hij ook niet waarlijk vroom is" 4). Wel zeer duidelijk spreekt uit
al deze reden de nieuwe geest en het is geen wonder, dat wie
de oude rechtzinnigheid handhaafden, hem met schrik hoorden.
De inaugureele oratie werd door Weyland in het N ederlandsch
vertaald en Betie W olff, Hollebeeks schoonzuster 5), plaatste er
'J Zie mijn artt. in N.. Biogr. Woordenboek, I s. v.
') Oratio de damnis quae praefudicia in rem theologicam inferunt deque optz'ma
h's occurrendi methodo.
s) Oratio de corrupto hodierni christz'anismi statu.
') De theologo non orthodoxo nisi vere pio. Siegenbeek e. a. zeggen 26 Nov.
Maar Beckmann teekent aan dat hij den 22 sten Nov. de rede hoorde "in dem alten
und unansehnlichen Auditorio" (Bijdr. Gesch. Utr. XXXIII, 387) en de oratie zelve,
bij Luchtmans en Hoogeveen, wijst het eveneens aan.
0)
Gerardus W oUI, notaris te Leiden huwt Aletta Geesteranus.
I'

Adrianus W oUI,
pred. Beemster,
huwt Elisabeth
Bekker.

I
Hendrina W olfI
huwt Jan Kist,
pred.teOud.Alblas,
die t 2 Dec. '50.
6 Aug. '52 her·
trouwt zij met Hol·
lebeek, ber. hoog!.
te Gron.

I

Anna WolfI
huwt Anthony Kist, pred. te
Woerden, broeder van Jan.

I

Joost Gerard K.
t 181 5, huwt
Syburg Henrica
Rooyaards.
Hun zoon is
N. C. Kist.

I
Willem K.
huwt
HendrJka
Francisca
Ribben.

-.

Ewaldus K.
t 1822, de
vriend v.Van
der Palm.
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een vers achter, wat hem natuurlijk ook bij de rechterzijde geen
goed deed. Misschien heeft Betje "zwager Hollebeek" I) geteekend in de figuur van professor Maatig in den Willem Levend.
Als aftredend rector sprak Hollebeek in 1764 over "Het in Nederland toenemend kleenachten der goddelijke openbaring" 2), en nog
eens, in 1780 over "Het nut, dat uit de aanvallen der ongeloovigen op de Schrift voor het christendom voortvloeit" 3). Het was
de grijze Hollebeek, die den 21 sten Februari 1795 (de verwisseling van het rectoraat had toen dien dag plaats) den rector Jean
Luzac uit naam van den Senaat bedankte, "dat hij de belangen
"der hoogeschool in deze allermoeielijkste tijden, hoedanige ons
"vaderland te voren nooit gezien had, met zooveel voorzichtig"heid en kloekmoedigheid, zoo groote zucht voor rechtvaardigheid
"en billijkheid en tegelijk met zooveel kunde en gematigheid had
"voorgestaan, dat zij haar behoud voornamelijk hem moest dank"weten" 4). Het was de waarheid. Jean Luzac, rector geworden
8 Februari 1794, had in dat jaar vooreerst de groote moeielijkheden gehad, ontstaan uit den doodslag van den student Van
Schaack door den commandant der cavallerie 5); daarna had hij
in Januari 1795 persoonlijk bij generaal Moreau de zeer bedreigde
belangen der universiteit bepleit, bedreigd o. a. door een wel
edelmoedig, maar ondoordacht besluit der studenten tot afstand
van oude privilegiën. Luzac werd dus terecht bedankt - hijzelf
had in zijne rede over "den burger Socrates" iedere toespeling
op de tijdsomstandigheden vermeden 6). Kort daarna, den 24sten
October 1796 is Hollebeek overleden, door vele goeden beschreid 7).
1) Brieven, uitgave Dyserinck, blz. 4.

2) Titel van de 1765 te Leiden verschenen HolJandsche vertaling van OraNo de
divz'nae revelatzonis in Belgio contemtu atque caussis ~jus praecz"puis.
8) Ora/zo de utilitate ex incredulorum contra sacras literas conaminihus in
relligzonem christianam redundante.
') Siegenbeek, a.w. I, 337-341.
6) Uitvoerig bij J. v. Lennep, Leven van mr. C. en D.Jo van Lennep, nr, 59-84.
6) Oratio de Socrate cive. Verg. Naber, Versi. Kon. Ac. van W. 4 0 reeks X,
298. Mijn De ramp van Leiden, sparsim. Mijn art. in Leidsch Jaarh. 1910,
blz. II2-122.
') De lijkrede door ds. D. C. van Voorst naar Openb. 14'·, Leiden, J. van Thoir,
is opgedragen aan de weduwe.
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Liggen al zijne groote verdiensten op homiletisch gebied 1) door zijne gansche persoonlijkheid heeft ook hij, voor zijn deel.
den nieuw en tijd voorbereid.
Eindelijk verdienen hier nog de Schultensen genoemd te worden. Albertus, zagen wij reeds, was in 1729 uit Franeker naar
Leiden vertrokken. In 1749 werd de zoon, Jan Jacob, door curatoren uit Herborn geroepen, ook tot hoogleeraar in de Oostersche
talen en in de godgeleerdheid 2). Drie jaren later overleed de
vader, waarna de zoon hem opvolgde als interpres van het legaat
van Lev. Warner 3). Het is jammer, dat hij door deel te nemen
aan den theologisch-kerkelijken kamp zijne studiën ietwat heeft
verwaarloosd 4), doch het is ook iets waard, dat hij verdraagzaamheid en liefde gepredikt heeft, gelijk reeds vroeger zijn vader
hem gewaarschuwd had tegen "den wildzang der zeloten" en "al
dat versocinianen ». Toen hij in 1 77 8 overleed werd hij opgevolgd
door zijn zoon Hendrik Albert, geboren 25 Februari 1749 nog
te Herborn, sinds hoogleeraar aan het Amsterdamsch Athenaeum
en 11 Maart 1779 te Leiden optredend met eene rede over wat
Nederlanders voor de beoefening van het Arabisch hebben gedaan 5). Hij zou grooten invloed oefenen op Van der Palm, gelijk
te zijner tijd zal blijken 6).
§ 6. Het godsdienstig leven onzer 18de -eeuwsche vaderen, hunne
') Boven blz. 132 vlgg.
') Hij inaugureerde 22 September met eene Oratio de fructibus in theologiam
redundantz'bus ex pem'tiore lz'nguarum orientalium cognitione.
a) Molhuysen, Gesch. Univ. Bzbl. 1905, blz. 26 vlg. Onder het bibliothecariaat
van P. Burman was de oudste Schultens interpr. leg. Wam. geworden, vóór dien
tijd stonden de Oostersche Mss. onder den biblioth., Molhuysen, a.w. blz. 43.
') Verg. Siegenbeek, a.w. Il, Toev. blz. 205. Ook gaf hij een afzonderlijk college
polemiek, gelijk Joh. Beckmann ons vertelt, Bijdr. Gen. Utr. XXXIII, 381, waar
blz. 380-387 uitvoerig over Sch. gehandeld wordt.
') Oratz'o de studio Belgarum in titerts arabicts excolendzs.
6) Het karakter van H. A. Schultens bij Wyttenbach, Vita Ruhnkenii, p. 237.
Over het verloren gaan der annotationes Schultensienses mijn Ramp van Leiden,
blz. 49, De boekerij ging in haar geheel in 1794 over aan Van der Palm, zegt Beets,
Leven van Van der Palm, blz. I l I. Maar er is een brief van de wed. SchuItensC. E. de Sitter d.d. 3 April 1796 aan v. d. Palm te Middelburg, waarin zij schrijft
zich te verheugen, dat de koop is doorgegaan, ms. Leidsche bibliotheek "Palmiana".
sub nO. 1567.
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innerlijke vroomheid naar den eisch te onderzoeken en daarna te
beschrijven, vraagt dieper gaande historisch-psychologische studie
dan ons bestek ons veroorlooft, uitgebreider speciale literatuur
dan wij onder oogen kregen en eene op dit gebied vaardiger pen
dan waarover wij beschikken. In afwachting van anderer arbeid
doen wij wezenlijk niet meer dan enkele lijnen trekken. Eene
moeielijkheid is al aanstonds de juiste waardeering van de klachten
over het verval van den godsdienst. Nimmer, heet het ergens,
is de godsdienstloosheid tot zulk eene hoogte gestegen, het is
het eigenlijk kenmerk der 1 gde eeuw i). Dit gelijkt z66zeer op
dergelijke klachten in andere eeuwen, dat wij er zonder meer
niet aan hechten kunnen. Ook worden er voorbeelden genoemd:
de schooltijd begint niet meer met gebed, de huiselijke godsdienstoefening is afgeschaft, de kinderen gaan niet meer naar de
kerk~. Hier is een veralgemeenen, dat tot voorzichtig oordeel
maant. Dit doet ook de waarneming, dat éénzelfde berichtgever
dán klaagt over eene "thans in de mode sijnde heerschende
kleenagting voor den godsdienst", dán vaststelt, dat er "onder
de aanzienlijken en bij de deftige burgerij in Den Haag eene
bestendige en bedaarde geneigdheid tot den godsdienst doorstraalt"~. Meer hebben wij aan de waarneming, dat in breede
kringen de oude rechtzinnigheid was vervloeid en plaats had
gemaakt voor andere opvattingen. Dat de tolerantie veld won
en daarmede de onverschilligheid voor het onderscheid der kerkgenootschappen, zagen wij reeds. Daarnaast vond eene atheïstisch
gekleurde wijsbegeerte aanhangers. Het "Système de la nature",
door den kring der encyc10paedisten uitgegeven en waaraan
vooral Von Holbach gewerkt had, werd ook hier gelezen. Daarnaast vermoedelijk evenzeer de "Catechisme universel" van Saint
Lambert, de "Loi naturelle ou catechisme du citoyen français",
van Volney, het "Entretien d'un philosophe avec la maréchale
de ... " van Diderot. Zeker is De la Mettrie hier van invloed
') De Grg'zaard, I, 44. Zoo ook E. Renan: " .• I'irréligion profonde du ISe siècle
en rapetissant Dieu et en Ie limitant en quelque sorte par l'exc1usion de tout ce qui
n'est pas lui". Vie de Jlsus.
") Van Hamelsveld, a.w. blz. 219 vlg. (1790).
3) Lefrancq van Berkhey, a.w. m, 2, 1036 en 1081.
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geweest. Er waren vaders, die hem aan hunne kinderen te lezen
gaven, met name zijn "L'homme machine" 1). Dit beruchte tractaat,
109 pagina's in 12o~, handelt over den invloed van het lichaam
op den geest. is van een frivool materia1isme en noemt het bestaan van God onverschillig voor de levenspraktijk 3); de ziel des
menschen schijnt soms in zijn maag te zetelen 4) j de ziel heeft
juist als het lichaam besmettelijke ziekten 5) j het is voor onze
rust onverschillig of de stof eeuwig zij dan wel geschapen, of
er al dan niet een God zij 6). Toch spreekt hij ook van "la
conscience vengeresse" 7). Ook andere van 's mans werken werden
hier gelezen. Zijne raadgeving: "prens donc Ie bon temps, qua~d
et par tout ou i1 vient, jouis du présent, oublies Ie passé qui
n'est plus et ne crains point l'avenir" 8), is de theorie van den
student]ambres 9). Overigens was hij materialist te goeder trouw 10);
het tractaat "La volupté" , dat zijn naam het meeste kwaad
heeft gedaan, is ten onrechte onder zijne werken opgenomen 11)
en toen hij in 175 I aan een overladen maag gestorven was, zeide
Frederik de Groote van hem, dat hij door zijne vrienden betreurd
werd, dat hij een goed arts en een slecht schrijver was, maar
dat dit laatste niet hinderde, als men zijn boeken ongelezen liet i2).
In hoeverre ze dan nochtans ten onzent zwakke hoofden op hol
hebben gebracht, valt moeielijk na te gaan. Over de groote
') Cornelia Wildschut, I, 12, V, II7, VI, 196. Verg. De Pkilanthrope, I, 346.
') Het staat o. a. achter De Ja Mettrie's Oeuvres philosoPkiques, Berlin 1764',
z tom., mo.ar afzonderlijk gedrukt bij Elie Luzac te Leiden, 1748, die er zich in
het avertissement over verontschuldigt.
") L'homme machine, pag. 61.
0) Aldaar, pag. 16.
") Aldaar, pag. zo.
8) Aldaar, pag, 6z.
') Aldaar, pag. 59.
8) De la Mettrie, Oeuvres, als boven, II, 209 s.
"l Wi'llem Leevend, lII, 30Z vlg.
10) De la Mettrie, Oeuvres, als boven, I, J9.
11) Aldaar, II, z69.
") R. Ko~er, König Friedrz'ch der Grosse, 19°4, I, 495. Van De la Mettrie verd\ent nog gtboekt te worden, dat hij eene Fransche vertaling gaf van Aphorismen
van Boerhlllj,te (Paris, Huart, 174.) met eene hartelijke opdracht aan zijn vader, die
weldadig aandoet.
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massa gingen zulke theorieën heen, gelijk ze welmg vernam van
bespiegelingen als van d'Hermenches, "que c'est un grand poison
dans ce monde matériel que la métaphysique" 1). Dergelijke
machtspreuken als van dezen (ook overigens zeer onsympathieken)
Zwitserschen officier 2), zouden weinig indruk gemaakt hebben
bovendien op eene natie, die godsdienstig begeerde te zijn, zonder
zich nochtans met "metaphysische" vraagstukken het hoofd te
breken. Met lichte ironie spreekt een aanzienlijk regent van de
poging eens kanselredenaars om de erfzonde te verklaren uit de
praeëxistentie der ziel 3), en Willem V was geen slechte vertegenwoordiger dier nationale eigenaardigheid, toen hij zeide, dat
er dogmata moesten geleerd worden, doch dat de meeste daarvan
toch "voor misteriën moesten worden gehouden, waarvan wij
menschen ons geen begrip konden vormen" 4).
Intusschen, zij 't dan al niet door den invloed van zuiver wijsgeerige bespiegeling maar van lichter lectuur, in wereldsche
kringen was het mode voor een "esprit fort" door te gaan, van
de deugd te spreken als van een "ridicule effort" en met de
heilige dingen van den godsdienst te spotten 5), on gedachtig als
men was aan het wijze woord van een Franschen priester, "il est
fort aisé de tourner la religion en ridicule, mais il faut beaucoup
plus d'esprit pour la défendre" 6). In de kringen der godsdienstigen
andere verschijnselen, die in den grond der vroomheid evenzeer
schaadden, des Zondags tweemaal ter kerke, vader en moeder,
de kinderen vooruit, de knecht achteraan, maar tehuis een leven
van zelfzucht en overdaad en met dezelfde tong God verheerlijken en den naaste vloeken; eene godzaligheid, die bestaat in
een grooten bijbel ergens in een donkere kamer in een hoek
en een berookt, morsig psalmboek in de keuken; een godvruchtigheid die "nooit eris lacht, maar altijd zucht en bij tijen

') Lettres de Belle van Zuijlen, ed. Godet, 1909, p. 141 (1764).
") W. H. de Beaufort in De Gzäs, 1908, H, II2-132 en 1909, III, 226-239.
3) "Obscurum per obscurius", Journal-De Beyer, p. 74 (1754).
') Gedenksckr. van Van Hardenbroek, I, 381 vlg. (1776).
0) De Grfjzaard, H, 349-352 (17 69).
6) Bachaumont, Mémoires, ed. Barrière, pag. 263 s. (1764).
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is of Haayntje pik der regeert" 1). Of wederom - wel typisch
voor het tijdperk - eene sentimentaliteit, die wegsmeltend gevoel
voor vrome aandoening houdt, waardoor juffrouw Célimène "quand
"un prédicateur d'un ton doux, suppliant, insinuant conjure son
"auditoire de daigner être heureux sent precisément la même
"chose, que quand un amant lui fait une déc1aration d'amour" 2).
Of, nog eens, eene godsdienstigheid, die in éénen adem doet uitweiden over de beteekenis van de "vaderen onzes vleesches" uit
Hebr. 12 9 en over het overnemen van eene obligatie van ./2000
en een liefdemaaltijd van "alle collegaas met haare vrouwtjes" 3).
Kleine trekjes, ieder op zich zelf schijnbaar onbeteekenend, maar
die te gader ons het beeld des godsdienstigen levens althans in
omtrek geven. Wij zoeken er daarom nog andere bij.
Politiek en godsdienst gingen aldus samen, dat de prinsgezinden als regel orthodox, de patriotten vrijzinniger waren. Petrus
Hofstede en de zijnen handhaven het "gereformeerd Oranjegeloof" ,
's Mans leerrede op den AIgemeenen Dank-, Vast- en Bededag
van 19 Maart 1788, naar aanleiding van psalm 75 4 (en daarom
getiteld ,,'s Lands pylaren vastgemaakt") was eene doorloopende
verheerlijking van Oranje en veroordeeling der patriotten 4). Als
voorbeeld der andere strooming staat den lezer aanstonds voor
oogen de kring van professor Petrus Burman op zijn buitengoed
Santhorst onder Wassenaar, het "hoofdkwartier der zoogenaamde
vrijzinnigen"~. De geest, die dáár heerschte, is bezongen in de
') Wi'llem Leevend, lIl, 65 vlg, Cor1zelia Wi'ldschut, I, 18, 21, 25. De Grijsaard

lI,

II z- 1 zo,
2) Van Effen, La Bagatelle. nouv. éd., 1743, I, 176 (1718). Over het flauw

vallen onder de predikatie als bewijs van groote godsvrucht, Zinrijk en schertsend
'Woordenb., I, 226 vlg. (1759).
8) Joh. d'Outrein bij Schotel, Kerkel. Dordrecht. II, 120 vlgg. noot (1701).
') Verg. N. C. Kist, Neerlands Bededagen, 1849, I1, 475-480.
I) J. Hartog in Gz'ds, 188z, 11, 238-280. Dozy, Leidens omgeving, 1900, blz. IS.
Boeles, Frieslands hoogeschool, I1, 444-453. Burman, geb. 1714, pupil van zijn
beroemden oom en naamgenoot te Leiden, 22 Maart 1736 hoogleeraar te Franeker,
1742 opvolger van d'Orville te Amsterdam in de oude talen, geschiedenis en welsprekendheid (inaug. "oratio pol!tica de enthoesiasmo poëtico", 10 Sept.) hoofd der
stadsbibliotheek, curator van het gymnasium, 36 jaar lang een sieraad van het
Athenaeum ("ut unus lliustris scholae decori tuendo sufficeret"), 10 Juli 1777 emeritus,
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vermaarde "Onveranderlijke Santhorstsche geloofsbelijdenis, in
rijm gebragt door een zuster der Santhorstsche gemeente ter drukkerije van haare koningklijke majesteit Reden". Daarin heet het:
"W'aanbidden één voortreff'lijk Weezen
't Is Vrijhei<l nooit naar eisch geroemd .... " ')

verder:
"Wij noemen ondeugd ketterij
En kan er grooter ondeugd wezen,
Dan dat men 't vaderland verraadt." ')

ook:
"In weerwil van de [Dordtsehe] Santen
En die nog zweren in hun naam,
Wij houden 't met de toleranten,
Wij stooren ons aan haat noch hlaam,
W'eerbiedigen de zagte wetten
Der vriend'lijke verdraagzaamheid .... " a)

Men had op Santhorst heilige dagen, die waarop tirannen
stierven, of
"Ook vieren wij dus met elkander
Sint Hugoos vlugt met blijden geest •... " ')

De dag, waarop Oldenbarneveldt werd vermoord was "Asdag"
en tot de Haagsche martelaren baden zij: ,,0, heil'ge Witten,
altoos groot" 5). De relieken, die men op Santhorst vereerde
waren "het napje van Sint Brederode" ~, voorts:
over!. 24 Juni 1778 op Santhorst. D. J. v. Lennep in zijn Latijnsche feestrede ,bij
het tweede eeuwfeest van het Athenaeum 10 Jan. 1832, bijlage A. achter het
Gedenkboek dier viering, pag. 53-56. J. v. Lennep, Leven van C. en D. Jo v. L.
IV, 270 vlgg. Over zijn twist met SaKe en Klotz, Boe1es a.w., VI, 450 vlg. en de
noten van Kemkamp bij het eenzijdig relaas van Beckmann in Bidr. Gen. Uw.,
xxxm, 421-426. Over het familiedrama te zijnen huize, Brieven van Wolft' en
Deken, blz. 130 vlg.
') De Santkorstscke geloofsbelijdenis, blz. 6.
Ol Altiaar, blz. 8.
a) Aldaar, blz. 10.
') Aldaar, blz. 19.
") T. a. p.
6) Burman had in 1766, bij het tweede eeuwfeest van den opstand, eene rede
gehouden, "Brederodius seu libertatis Batavae secu1aria altera", waarin aan Brederode
de eer werd gegeven, die aan Oranje toekwam.
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"Het choorhemd van paap Huibert, daar
Hij meê bekleed ter kerke in noodde
Die twist en haat vijandig waar ....
Het krukje daar Sint Jan op steunde,
Toen hij het moordschavot beklom ...•
Een waaier van prinses Louise,
Van Groeneveld een lokjen hair,
De banden, waarmeê was gebonden
De moedige Niëllius,
Een handschrift van St. Aldegonden
De kist van onzen Grotins .... " 1)

Het vers, schoon niet zoo erg bedoeld, wekte groote ergernis
en werd gehouden voor vijandig aan de heerschende kerk en de
eer van Oranje. Betje W olff - want zij was de schrijfster trachtte het later te doen doorgaan voor een "badinant stukje",
louter "pOëtische fictie" 2). En Burman .. verloochende haar. Hij
schreef aan prof. te Water: "daar ik op 't woord van eer en
deugd UEerw. verzeker, dat ik met gemelde juffrouw W olff nooit
eenige familiaire omgang gehad heb of verlange te hebben .. zij
die door dat ombeschaamt gedigt mij heeft tragten tort te doen
en een haatlijk misbruik gemaakt heeft van eene conditie, in
vrolijken luilIJ dikwils met beeter vrienden op Santhorst gedronken voor Vaderland, Vrijheyd, Vreede, Vriendschap en Verdraagzaamheid"~. "Van dezen geest" (der onkerkelijkheid), zegt
Reitsma 4), "was ook eene bedenkelijke uiting het schimpdicht ... "
en dan noemt hij een ander gedicht van Be1;je, "De menuet en
de domineespruik" (177 2), waarin het bekende geval te Groningen
1) De Santk. geloofso., blz. 2 I vlg.
") E. W olff, Aan mijnen geest, 1774, de opdracht.
') De brief d.d. 10 Jan. 1773 bij Van Vloten, Elisabeth Wolff en daaruit bij
Hartog t. a. p., blz. 274-277. Ds. Wolff heeft het daarentegen voor zijne vrouw
opgenomen in Apologie • ..• van het dichtstukje genaamd de S. G. 1772, waarvoor
Betje hem zeer dankbaar was: gloeiende kolen op haar hoofd. Brieven als boven,
blz. 90 vlg., Dyserinck in Gids 1903, I, 310-315. Hoezeer ook in het buitenland
Santhorst gold als het hoofdkwartier der patriotten, blijkt o. a. uit Mirabeau, Aux
Bataves sur Ze Stadhoudérat, 1788, pag. 5, die de S. Gel. als echte bron gebruikt.
Over de belachelijke partijdigheid van dit opgeblazen stuk, zie C. A. van Sijpesteyn,
Voltaire • ... Mirabeau z'n Nederland 1869, blz. 208 vlgg.
') Reitsma a.w" blz. 344,
II
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gehekeld wordt van een ouderling, die op de bruiloft zijner dochter
gedanst had en daarvoor gecensureerd was. Heel erg intusschen
is ook dit berijmd pamflet niet; slechts de namen der viet predikanten, Drijfdoor, Endeemaar, Dweepziek en Valscheschijn doen
denken aan het libel. De grap ligt hierin, dat de gecensureerde
Eerrijk op zijne beurt aantoont, dat volgens even oude wetten
een predikant "op zijn hooft ni groote of smalle of witte of geele
pruiken dragen mag" maar alleen een "kalotgen" I). De opschudding, door 't gedicht gewekt, was groot en schijnt ons thans
overdreven ~.
De opkomende natuurwetenschap, die met de eeuw groeide en
ook in niet-deskundige kringen tot eene woede werd - de verhandelingen over chemie liggen op de toilettafels der dames en
er zijn er, die (griezelige liefhebberij I) om maar anatomie te
kunnen beoefenen met een cadaver in haren koffer reizen ~ stond bij sommigen in verdenking aan godsdienst vijandig te
zijn, maar maakt op ons den tegenovergestelden indruk. Trouwens,
als Hofstede zijnen tegenpartij der ds. Nozeman 4) bespot om diens
kapellen vangen, horentjes verzamelen, vogels opzetten, met de
luchtpomp werken 5), zal dat wel uit die vijandschap en niet uit
wezenlijke vrees voor den invloed der natuurkennis voortkomen.
Want zij vertoont zich juist met eene sterk godsdienstige strekking.
J. F. Martinet begint dààrom zijn voortreffelijken arbeid, opdat
wij uit Gods werken, waarvoor de menschen zoo "doemwaardig
onaandoenlijk" zijn, "deszelfs verheevenste denkwijze .. grootheid, almagt, wijsheid en goedheid met verrukking beschouwen"
zouden~. Gelijk Jan Swammerdam eenmaal aan zijnen beschermer,
1) De menuet, blz. 47.

2) Tegen De menuet verscheen De menuet en de kalot des ouàerlings met ezelsooren. Verg. nOl: S. D. van Veen in Gron. volksalm. 1893, blz.• 36-71. Betje
zinspeelt op de verschijning van haar vers in Brieven als boven, blz. 84 (2 Juni 1772).
Aldaar blz. 153 komt een ds. Endeemaar voor.
') Aldus de 18.jarige gravin de Coigny, Mém. de mad. de Genlis bij Goncourt,
La femme du 18 szëcte, pag. 373. Tot dergelijke uitspattingen - indien historischkwam het ten onzent niet, Wiltem Leevend, 1I, 50 vlg.
') Boven, blz. 82 vlg.
") Hofstede, De beoordeeling van den Belisarius verdedigd, 1769, blz. 42 aanm •
•) J. F. Martinet, Katechismus der natuur, 1778, I, 2, 5.
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Thévenot, zijne meesterlijke verhandeling over de bladluis aanbood met de woorden: .Doorlugtige Heer, ick presenteer UEd.
alhier den almagtigen vinger Gods in de anatomie van een luys" 1),
zoo sprak later Lesser van de "theologie der insecten of aanwijzing van de volmaaktheden Gods in alles wat deze dieren betreft" ~
en John Arbuthnot van Gods voorzienigheid, gelijk die openbaar
wordt in het getal der dagelijks geboren jongens en meisjes 3).
Voltaire erkent in de zwaartekracht "la main toute puissante de
YEtre suprême" 4) en zegt elders, dat, evenmin als de muizen in
de gaten van een groot gebouw iets weten van het doel van den
bouwmeester, wij kunnen doordringen in het geheime plan van
"le divin architecte qui a bati cet univèrs" 5). Dit laatste klinkt
zeer "deïstisch", en ik stel Voltaire ten dezen niet op één lijn
met Swammerdam of Martinet - ik beweer slechts dat de natuurwetenschap sterk godsdienstig gekleurd was. Dat ging, het spreekt
van zelf, volmaakt goed samen met kritiek op godsdienstig-bijbelsche voorstellingen. De geneeskracht van het badwater van Bethesda
<Joh. 5') vond die soort van rationalistische verklaring 6), waarvan
de methode ver over de grenzen onzer periode reikt '), en de
groote Petrus Camper leerde, dat de barenswee~n niet een straf
waren voor de zonden van Adam, maar dat de Voorzienigheid
daardoor de miskramen verhoeden wilde~. Niet gevaarlijk voor
de rechtzinnigheid was zeker dr. med. J. Otten Husly, toen hij
25 Oktober 1791 op "Concordia et Libertate" te Amsterdam eene
voordracht hield - ik kan niet gissen uit welke bronnen geput -over den toestand der kunsten en wetenschappen even na den
zondvloed ,.
I) J. Swammerdam (1637-1685) BilJet der natuur, uitg. Boerhaave, 1737, blz. 67.
') F. C. Lesser, Tlu!otogie des imeetes, trad. de l'Allemand, La Haye, 1742,2 tom.
') Zie 's-Gravesande, Oeuvres, ed. Allamand, 1774, lI, 221-248.
') Voltaire, Oeuvres, êd. Delangles frêres, LXX, 494 (1738) •
•) Voltaire, Oeuvres, LXIX, 396 (1736).
I) De Artz, III, I, 216 vlgg. (1766).
1) Da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw, 18231, blz. 37 vlg. noot tegen

prof. H. E. G. Paulus van Heidelberg c.s.
8) Als ik althans Diderot, Oeuvres, XVII, 448 gelooven mag.
8) J. v. Lennep, Het leven van Mr. C. en D. Jo v. Lennep, II, 2 I I vlg. C. et L.
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Roederer heeft van Voltaire gezegd, dat zijn schimpscheuten
meer het katholiek systeem dan den eigenlijken christelijken
godsdienst raakten en dat hij, zoo al niet de waarheid, ten minste
de nuttigheid ervan erkende 1). Het is maar de vraag, hoeveel
men acht dat er van dat eigenlijke overblijft. Er was een deïsme,
ook ten onzent, dat naar Taine's omschrijving "sous les religions
positives qui sont fausses" was "la religion naturelle, qui est
vraie. Elle est Ie texte authentique et simpie, dont les autres
sont les traductions altérées et amplifiées. Otez les surcharges
ultérieures et divergentes; il reste l'original, et cet extrait commun
par lequel toutes les copies concordent est Ie deïsme"~. De
geloofsbelijdenis van vele godsdienstigen laat zich aldus omschrijven: ik aanbid een Wezen dat door zig zelf bestaat, alles
vermag en alles wil met eene oneindige wijsheid. Ik zie de betrekking tusschen dat aanbiddelijk wezen en den met verstand
begunstigden mensch. Het denkbeeld: God beloont en straft is
onontbeerlijk voor een redelijk, zedelijk wezen. Deugd is orde en
wie haar veracht maakt zich zelven en anderen ongelukkig. De
wetten van den wijzen Jezus bevorderen door hare heilzame
strengheid ons waarachtig geluk. Deze geëerde Persoon mag niet
worden beleedigd, noch te zijnen koste mogen Epicurus of
Lycurgus worden opgevijzeld 3). Hier vertoont zich een christelijke
tint, die soms ook van deze schakeering is: Toen de wereld in
stikdonkere duisternis bedolven lag, verscheen de Zoon van God,
de gezegende Jezus op de aarde en predikte de kundigheden,
welke tot herstel van het menschdom uit zijn diepen val en tot
deszelfs zaligheid nodig en tevens toereikende zijn. Hij bracht
de onsterfelijkheid en het eeuwig leven in het licht door zijn
Evangelie 4). Dit is, dogmatisch gesproken, reeds stelliger meteen was dit, ook bij de verlichten, de regel : Jezus is de
opger. 1748 niet te verwarren met "Libertate et Concordia", opger. 1734, aldaar,
lIl, 199 vlgg.
') Prof. P. L. graaf Roederer in Journal de Paris en daaruit N. Alg. K. en Letterbode, I, 146 (1799),
') Taine, l'Ancz"en régz'me 8 , pag. 281.
8) CorneliaWildsckut, I, 8, 35, V, 298, VI, 187. Wolff en Deken, Brzeven, blz. 33 vlgg.
') Y. van Hamelsveld, Zedel. Toestand, 1790, blz. 426.
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goddelijke insteller des christen doms, de christelijke openbaring
is door wonderwerken bevestigd en geschreven onder het onfeilbaar geleide van den geest Gods. Het klinkt slechts alles zeer
koel - zeer ver af - het is eene verdunde orthodoxie, waaraan
werd toe- of afgedaan naar ieders behoeven. De Zeeuwsche edelman en geleerde maecenas Van de Perre, de weldoener van Van
der Palm, heet een christen, "niet in die flauwe, onbestemde
bèté"êkoêbis, waardoor deze heerlijke naam dagelijks ontheiligd
wordt, maar een christen door zijn geloof aan de leer der verzoening als noodzakelijk voor de rust van zijn gemoed." Aldus
Van der Palm zelf 1), wiens eigen christendom later, in het oog
van zijnen biograaf en kleinzoon Nic. Beets, ook nog te schroomvallig zijn zou. Voor weêr anderen stond of viel het christendom
met het geloof in alle bijbelsche wonderen, zoodat zij zich bezwaarlijk konden begrijpen, hoe men een christen blijven en
twijfelen kon, dat b. v. het geheele menschdom uit één paar
menschen voortgesproten is 2). De rechtervleugel der verlichten
raakt hier aan het toenmalig orthodoxe christendom, dat wij
reeds in Hofstede, Holtius, Comrie, Barueth e. a. leerden kennen.
Als uit den mond van wijlen Maccovius 3) klinkt ons het woord
van Ds. Rummerink, bij zijne intrede te Dordrecht op 8 Juni
1777, dat "de Heere Jezus zich in 't verderf van zulken, die
hem niet hebben gewild, eeuwig zal verheerlijken" 4). Misschien,
eindelijk, waren er ook ten onzent deïsten als in Duitschland
Möser, van wien gezegd is, dat hij nochtans het positieve christendom voorstond "im Interesse der Allgemeinheit und aus Zweckmäszigkeitsrücksichten" 5). Bedoeld is vooral: ten bate van de
zedelijkheid. Want hierover waren ook de vrijzinnigen het eens,
dat godsdienstloosheid noodwendig tot losheid van zeden werd,
al kon men niet blind zijn voor de uitzónderingen~.
I) Van der Palm, Lofrede op Joh. Adr. van de Perre, 1790, in Redev., Verk. en
L. Geschr., nieuwe uitg., Leeuw., Suringar, 1, 205.
0) De Borger, I, 185 (1779).
8) Ons deel, I, 127.
') M. Rummerink, Leerredenen, Dordr. 1807, I, 49.
") H. Schierbaum in Mittk. d. Ver. f. Gesch. v. Osnaorück, XXXIII, 199.
6) Spinoza (Willem Leevend, II, 175); Rademacher (Brieven van W olff en Deken,
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Het moeilijkst valt het de vroomheid aan te wijzen, die immers
uit den aard schuil gaat en weigert om voor haar portret te
gaan zitten. In afwachting van nader, grondig onderzoek, geven
wij niet dan enkele losse trekken. De heiligheid van het gebed
wordt gevoeld door wie er tegen opkomen, dat de kinderen gebeden zullen opzeggen, waarvan zij nog niets begrijpen 1) j door
wie het bidden uit eigen hart stellen boven het lezen van een
gebed uit een formulierboek, waarin immers de particuliere nooden
niet uitgedrukt staan" 2); door wie het onheilig kinderspel veroordeelen, waarbij kinderen ernstige woorden profaneeren, aldus:
.. Alle oogen wagten
Hier zijn wij met ons agten;
Onze vader, die daar zijt,
Die ons dikke stukken snijdt;
Onze moeder, die daar leeft,
Die ons wat te snoepen geeft;" 8)

door wie, eindelijk, het bidden vóór tafel wel afkeuren, als het
meer gelijkt op "het morrent gegnor van ondankbaar vee, dan
naar de zuchten van een bewogen hart", maar het betreuren.
dat door het misbruik het gebruik door verkeerde schaamte uit
de mode is geraakt '). De huiselijke godsdienstoefening was bij
velen nog in eere 5), maar wie zal uitmaken hoeveel gedachtenlooze sleur en hoeveel ware godsvrucht daarbij hun plaats vonden?
Geldt dit ook niet van die overdenking. waartoe patricische
dames des morgens op haar kamer bleven? ~ Het bezwaarlijkst
zal die godsvrucht zich ongerept hebben kunnen houden in eene
gansche "week van devotie", als Anna van Engeland of Brunswijk
blz. 23); la duchesse de Choiseul (Goncourt, a. W., pag. 454 s.) Verg. De Grijsaard,
II, 220-232.
') Zóó reeds Hondius, Swart .Register, blz. 229. De Grijsaard, I, 351 •
., Hondius, a.w., blz. 41-43. Sara Burgerkart, I, 357.
8) Brieven 7). Abr. Blankaart, II, 72. Toespeling op Ps. 145 u, 11 ( .. Aller oogen
wachten op u en gij geeft hun spijze te zijner tijd enz."), geplaatst boven "Gebed
vóór het eten" in de liturgie der geref. kerk.
') Sara Burgerkart, I, 36. Wiltem LeeventJ, II, 261, m, 305. Br. 7). Abr.
Blankaart, II, 71, 76, 80. 82.
") Zóó bij den reeds genoemden heer Van de Perre, Van der Palm, R. V. en L. G., r, 197.
I) Wz1lem LeeventJ, IV, 274.
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Wolfenbuttel geen audiëntie geven en zich in hunne kamer
terugtrekken I). Wie zal zeggen, wat er dan in de harten zulker
hooge "devotionarissen" omging? Maar er is geen reden, dat
wij bij deze en dergelijke betooningen alleen aan een vorm zonder
inhoud zouden denken, zoo min als wij geneigd zijn een man
als Van Hogendorp voor eene uitzondering te houden, die in
zware dagen zijn "diepste ontwerpen gewend was met God alleen
aan te leggen, tot Hem te bidden en Zijne ondersteuning levendig
te voelen" 2). Geen uitzondering, want ook in de literatuur der
periode komen ons herhaalde malen uitingen van vroomheid tegen,
die ongehuicheld zijn en in breede kringen werden medegevoeld ~.
Dat het "sentimenteele" ook hier zich met het vrome mengde,
blijkt wel uit het voorkomend geloof in de onsterfelijkheid der
dieren 4).
§ 7. Over het zedelijk leven gedurende onze periode heb ik
elders bericht gegeven 5). Voor de feiten - altijd voor vermeerdering vatbaar - mag ik daarnaar verwijzen; hier zij het de
plaats voor enkele algemeene beschouwingen. Van de 18de eeuw
te spreken als van een tijd van louter zedelijk verval is zeker
ongerechtvaardigd: slechts dringen hare typische zonden z66
naar voren, dat hare deugden op het tweede plan blijven. In
het openbare leven trekt vooral de schromelijke zelfzucht van
het provincialisme de aandacht, dat lokaal egoïsme, in hooge
mate bevorderd door de ongelukkige inrichting der Republiek
als eene zeer los verbonden federatie van gewesten, maar van
ouds een nationale karaktertrek 6). Door en door onzedelijk is
de onwil om kleine, plaatselijke belangen te laten wijken voor
wat vaak de republiek het hart raakte, onzedelijk het jagen naar
eigen voordeel door die duizend-en-één kleine koninkjes, de
') Journal De Beyer, pag. 34 (5 Juli 1747), 216 (21 Aug. 1761).
') Joh. Naber, Overkeerscking en Vri/wording, bl. 330.
a) Op Mej. de Neufville's Bespiegelz'ngen voorgesteld in Dicktmaatige Brieven,
1741, als van belang voor onze kennis der godsd. denkbeelden wordt gewezen door
Kalff, Letterk., V, 482.
0) Journal De Beyer, pag. 264 s., met verwijzing naar twee werken van eh. Bonnet.
6) L. Knappert, Het zedelfjk leven onzer vaderen %'n de 18de eeuw, Haarl.,
Tjeenk Willink & Zoon, 1910.
6) Sillem, Leven v. Valckenaer, 1I, 200.
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regenten, die zich niet hebben ontzien om door eigen lui en lekker
leven de belangen van den staat schandelijk te verwaarloozen.
Ook dit is te algemeen natuurlijk - er waren'nobele regenten maar zij trekken de aandacht als eene minderheid, en zeker is
dat hier een van de voornaamste oorzaken ligt van onzen ondergang 1). Ook daarna:, in de dagen der Bataafsche republiek, bleef
het euvel bestaan, zelfs wonnen de federalisten het van de unitariërs, en ook hier is het de harde hand van Napoleon geweest,
die tot éénheid dwong. Maar deze botte, nijdige onwil om het
persoonlijke voor het algemeene te doen wijken vertoont zich,
in anderen vorm, als die tuchteloosheid in het dagelijksch leven,
op markten en straten, waarom Holland eenvoudig berucht was.
Letterlijk elke vreemdeling binnen Qn'=e grenzen vertelt ervan
met lichte huivering of toornigen weerzin; geen reiziger of hij
brengt van zijne Hollandsche odyssaea de heugenis mede aan
(behalve de afzetterij der herbergiers) onduldbaren overlast van
steenen gooien, naroepen, uitjouwen, van het pad dringen en tal
van andere onhebbelijkheden, waaraan hij onbeschermd blootstond ~.
Een hunner geeft er de (zeer juiste) verklaring bij: vreemdelingen
worden op straat uitgelachen, omdat de gemeene man zulk een
hoogen dunk heeft van de vrijheid, waaronder hij leeft 3). " Vrijheid"
d. w. z. verworden tot haar karikatuur, bandeloosheid; en de
"gemeene man" d. w. z. de Nederlander in het algemeen. Tuchteloos ook tegenover het eigene. De uitnemende Lulofs, van 1742
tot 1768 aan de Leidsche hoogeschool verbonden, die zijne sterrenkundige waarnemingen moest verrichten in een paar bouwvallige
torentjes boven op het academiedak 4), mocht daarbij ook het
Leidsche publiek den toegang niet verbieden. In 1759, bij de
verschijning van de komeet van Halley, was het er zoo rumoerig,
dat hij zijn telescoop niet gebruiken kon en in 1762 werd zij,
tijdens een maanzwijm, door de omstanders beschadigd 5)! Tuch1) L. Knappert, a.

W.,

blz. 6-29.
88 (1736); Navorscker 1910, blz. 206 (1778) enz. enz.
a) Ferrner in zijn dagboek (1759) in Bijdr. Bist. Gen. Utr., XXXI, 326.
') H. G. v. d. Sande Bakhuyzen in Leidsck Jaarb., 1911, blz. 2 en de plaat.
") F. Kaiser, Annal. d. Sternwarte z'n Leiden, I, XII; Ferrners dagboek B9'dr.
als boven, blz. 468-474.
2) Oud.Hollanà,

xxvm,
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teloosheid, die zich evenzeer openbaart in de treuzelende langzaamheid, waarmede ambachtslui aan een karwei werken, ons
wederom door een vreemdeling zeer levendig geteekend 1), zelfde
lamlendigheid, die ook bij de behartiging van 's lands zaken
droevig aan den dag treedt~. En deze nationale zonde had weinig
kans in hare wezenlijke leelijkheid te worden gezien, gemerkt
die welgedane zelfgenoegzaamheid, wel typiscll I Sde eeuwsch,
met het eigene volmaakt tevreden, die uit overtuiging Nederland
bezong als de "lust der Oppermajesteit" en het er voor hield, dat
de Nederlanders, "hoewel vrij wat verbastert, in deugd, geschiktheid en goede zeeden alle andere Europische volken" overtroffen 3).
In deze dwaze zelfverheerlijking lag toch een klein deel waarheid,
wat namelijk aangaat die goede zeden. Op het gebied van het
huwelijksleven b. v. stond het IS de eeuwsch Holland, trots veel
ergerlijk kwaad '), zeker boven Frankrijk, en er is geen reden
Schimmelpenninck van verblindheid te beschuldigen, toen hij
eenmaal den Eersten Consul, op diens gekscherende toespeling
op zijn gelukkig huwelijk, antwoordde: "Nous tachons de nous
entenir à nos moeurs bataves à cet égard" 5). De feiten bevestigen
dat woord.
Het zedelijk leven vertoont ook eigenaardigheden, die niet
nationaal, maar overal in de IS de eeuw opvallende verschijnselen
iijn. Het is, gelijk bekend, de tijd van het beuzelachtige, van
opgaan in kleinigheden, van groote dingen kleineeren en nietigheden opblazen. Het was de tijd, dat de Académie française in
verscheiden zittingen tot geen besluit kon komen of men moest
schrijven "patton" (d'un soulier), of "paton" 6); dat de Staten
Generaal der Vereenigde Nederlanden besloten, dat de Haagsche
kermis voortaan jaarmarkt heeten zou 7); dat het stadhouderlijk
1) Diderot, Oeuvres, XVII, 413 (1773). Ook van Effen, Hall. Speet., X, 188 (1734).
0) Gedenkschr. Van Hardenhroek, m, 489.
") Kalff, Letterk., V, 571-575. 446 vlg.
') L. Knappert, a. W., blz. 8z-88.
0) Gedenkst., IV, 475 (24 Nov. 1803).
S) Mémoires d'Argenson, éd. Rathery, II, 36 (Nov. 1738). De Dictionaire van
[740 heeft päton.
') Joh. Naber, Prinses Wilhelmina, blz. 170 (Mei 1793).
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hof "opgehult is met kinderagtigheden" 1). Want de Oranje's der
periode zijn ook ten dezen als een beeld der natie. Willem IV,
wien het aan kennis noch goeden wil ontbrak, was tegelijk
"schrikkelijk bagatellier en hielt altoos de menschen op met
spreukjes en badinages als men over saken dik wils kwam spreeken" 2). Niet beter vooral Willem V. die ook veel wist, in veel
belang stelde, maar opging in beuzelingen; die de allerdringendste
zaken ter zijde legde voor de rol, die hij in een liefhebberijkomedie spelen moest 3), de gansche Haagsche kermis door op
straat was en 's nachts in de Vauxhall ') en wiens bloedelooze
minnarij met freule Constance van Lijnden van Hoevelaken een
droevig schouwspel geeft der dwaaste kinderachtigheden 5).
Tragisch, dat hij tegelijk scherpzinnigheid genoeg had om te
zien, dat "de zaken van staat behandeld werden als in het stadhouderlooze tijdperk" en dat hij, wat hij ook deed, het toch
niemand naar den zin maken kon 6). Maar het is duidelijk, dat
het beuzelachtige der hooge kringen als eene besmetting werken
moest, zoodat aanzienlijke staatslieden hun gemoed bij elkander
uitstortten over de koffie ten paleize, die wel goed van smaak,
maar te rijkelijk gesuikerd was ~.
Van belang voor onze kennis van het zedelijk leven is de
waarneming - die trouwens weder niet alleen voor ons land
geldt - van het langzaam doorbreken van de gedachte van
sociale rechtvaardigheid en het daarmede samengaande mededoogen met het lot van den "minderen man". In de 17 de eeuw
vinden wij daarvan iets bij sommigen, met name bij Caspar
Luyken ~. In de l8 de blijft het nog lang rustig, en kenmerkend
voor die vredige welvoldaanheid is de bespiegeling van een toch
1) Gedenksckr. Van Hardenbroek, I, 135 (1756).
0) Aldaar, I, 133 (1756).

") Aldaar, Il, 169 (1780).
') Aldaar, Il, 564 (1781). Uit vroeger tijd, 1769, I, 323.
0) Aldaar, Il, 401, 509 vlg. en sparsim.
') Brieven van Willem Vaan van Lijnden van Blitterswijk, ui tg. De Bas, blz. 118
(3 Mei 1784), blz. 80 (15 Aug. 1782).
') Gedenksckr. Van Hardenbroek, m, 304.
8) L. Knappert, a w., olz. 143 vlg.
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zoo welrneenend man als Van Effen op eene wandeling door een
achterbuurt, waar ,,'t wel scheen of het er kinderen geregend
had" 1). Het verschijnsel vertoont zich als klasse-justitie ~ en
daarmede samenhangend a1s klasse-bevoorrechting, vaak in zeer
groven vorm. Zoo had Pieter Melvill zijn fregat Castor 30 Mei
1781 aan de Engelschen verloren, die hem met de overige bemanning gevangen namen. Om hem los te krijgen, liet men 80
à 100 matrozen in der vijanden hand. Het geval was te ergerlijker, omdat Melvill, gehuwd met Johanna van Daehne, wier
moeder voor de favorite doorging van Heincke, secretaris van
Brunswijk, aan die verhouding zijne bevrijding dankte 3). Vandaar
ook in het gevangeniswezen - naast hier en daar eene zoo
lekkere keuken als in het Amsterdamsche Beter-geck- of ergerhuis 4) - eene behandeling van gevangenen, die van gebrek aan
alle gevoef en zedelijk inzicht getuigt. Met name was dat zoo in
de spinhuizen, waar de lichtekooien werden opgesloten, slechts
door houten traliewerk gescheiden van het publiek, dat vrijen
toegang had, met de vrouwen gekheid maakte en afspraak tegen
den tijd, dat zij ontslagen zouden worden. Vooral in de kermisdagen liep het druk, en de stichtelijkheid der dan afgespeelde
tooneelen, kan men zich gemakkelijk voorstellen S). Van protest
tegen deze schandelijkheden verluidt niet - wel wordt omgekeerd, als in 1795 de provisioneele representanten van Holland
een eind maken aan het weerzinwekkend schouwspel der buitenaf pronkgalgen, die maatregel van conservatieve zijde veroordeeld
en aan allerlei, behalve aan menschlievendheid, toegeschreven 6).
Welbewuste pogingen tot zedelijke verbetering der gevangenen
liggen buiten onze periode - de oprichting van het bekende
') Van Effen, De HoU. Spectator, X, 185-192.
0) L. Knappert, a. w., blz. 43 vlgg.
3) Gedenksckr. Van Hardenoroek, ITI, 413, 415. Verg. TI, 664.
') Zie de van overdaad schier ongeloofelijke spijslijst bij S. Kàlff, Oudk. karakters.
blz. 193 vlg.
") Oud-Holland, xxvm, 89 (1736). De nieuwe vermakelijke gaarkeuken, Amstd.,
blz. 8 vlg. De nieuwe Oostindiscke Roozeooom, Amstd., blz. 55 vlg. Voor Engeland
W. Hogarth's prent: The harlots progress, in Brideweil.
0) Bijdr. Rist. Gen. Utr., XXXI, 177 vlg.

17 2

KERKELIJK EN GODSDIENSTIG LEVEN.

genootschap met dat doel door Nierstrasz is in 1823; reeds een
tiental jaren vroeger had de heer ter Hoeve op 't eiland Fijenoord eene inrichting voor verwaarloosde kinderen. Van even grof
gevoel spreekt de behandeling van krankzinnigen, die of, weder
,vooral op kermissen, in ijzeren kooien op de markt te kijk gezet
werden Of in de dolhuizen konden bezichtigd worden, tegen vier
stuivers, ten bate vaak van den conèierge. Onder de inkomsten
van dien van 't Delftsche dolhuis komt voor "het geheele kijkgeIt" t). In dit woordje "kijkgelt" schuilt een heel stuk zedeleer,
de overoude leer van krankzinnigen, als van door booze demonen
bezetenen, die de algemeene opmerkzaamheid ten prooi vielen;
maar dat dit de I gde eeuw door stand hield, bewijst weer ten
overvloede hoe ver de 19de van de I8 de, maar hoe dicht de 18de
bij de middeleeuwen ligt. Overigens wordt door vreemdelingen
de zindelijkheid onzer dolhuizen geprezen 2). Hetzelfde beginsel
eindelijk ook in de armenzorg. of eigenlijk in het ontbreken van
armenzorg. Weldadigheid was groot, en nog altijd trekken wij
bij millioenen de renten van de kapitalen, door de vaderen voor
liefdadige doeleinden opgelegd. Maar armoede was toch door God
gewild, behoorde in de maatschappij thuis en mocht daarom eigenlijk niet verdwijnen. Dat blijft zelfs ver over de grenzen onzer
periode de meening der uiterste rechterzijde. Da Costa had groote
bezwaren tegen de armen gestichten zijner dagen 3), die zeker ook
de beste nog niet waren - maar hij en de zijnen vonden bovendien koloniën als Frederiksoord "uit den duivel": de door God
gewilde armoede opheffen is eene poging als de Babelsche torenbouw C). Daartegenover haast ik mij te herinneren, dat ten onzent
in de laatste helft der 18de eeuw het vraagstuk der armenzorg
onder de oogen werd gezien, middelen ter verbetering werden
overwogen 5) en dat in 't algemeen de geest der verteedering,
der naastenliefde, der rechtvaardigheid ook over het toen levend
geslacht vaardig werd. Daarvan getuigt o. a. de oprichting van
') Archief St. Joris-Gasthuis te Delft volgens vriend. meded. van Prof. Mr. D. van Blom.
0) Navorscher 1910, blz. 208 (1778).
3) Da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw, blz. 26, 85 vlg.
') M. F. v. Lennep, Leven van Jac. v. Lennep, I, 74 noot.
6) L. Knappert, a.
blz. 146 vlg.
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eene vereemgmg als de "Maatschappij tot behoudenis der verdronkenen", 24 Augustus 1767 door C. van Engelen, doopsgezind
predikant, daarvan nog meer de oprichting van de Maatschappij
tot nut van 't algemeen, November 1784, door Jan Nieuwenhuyzen
met krachtige medewerking van J. H. Swildens, bezield als zij
waren met "een teeder medelijden voor den staat des gemeenen
mans in ons vaderland" 1).
§ 8. Tegen de toenemende onkerkelijkheid, zich openbarende
ook in sterk dalend getal theologanten, door eene poging tot
verbetering der schraalste predikantstractementen niet te stuiten ~,
vertoonde zich als reactie een apologetisch streven ter verdediging van het christendom. Er waren er, die meenden het kwaad
alleen reeds door de macht van hun woord te kunnen stuiten,
zooals Levade, Waalsch predikant te Amsterdam 3); anderen
schreven er boeken tegen, zooals Hendrick Lussing 4) en Jac.
van Nuys Klinkenberg 5), Joh. Mart. Hofman ~ en Y. van Hamelsveld '). Loffelijk pogen, zeker, dat alles, maar dergelijke opzettelijke apologieën preeken gemeenlijk slechts voor de bekeerden.
Wat ook geldt van het pogen van Walter Senserff. Deze oudburgemeester van Rotterdam bepaalde bij uitersten wil d.d. 16
van Wijnmaand 175 I, dat' jaarlijks een hervormd stadspredikant,
1) Verg. uitvoeriger L. Knappert, a.w., blz. 150-155.
0) ResoluUe der Staten 71an Holland IS Juni 1792 uitgevaardigd door Van de Spieghel

op aandrang van Prof. J. W. te Water. De a1gemeene financiëele toestand was toen
ook slecht, A. J. Van der Meulen, Studies o7ler ket ministerie Van de Spiegkell905,
blz. 376-383. Over het tegelijk stijgend aantal krankbezoekers, dat zich buiten de
hoogescholen om voor het predikambt voorbereidde, een merkwaardig bericht bij Ypey
en Dermout, a. w., IV, aantt. blz. 20.
") Les sermons de Le7lade prononcés dans les églises d' Amsterdam et de Lausanne,
1777 (uitg. in 1791).
') H. Lussing, De noodzakelijkheid 71. d. goàsd. in Jt gemeen en 71. d. chrtst. in
't bijzonder, 1767-1774,
') J. v. Nuys Klinkenberg, De 7100rdeelen 71. d. goàsd. in tegenstellz"ng 'Dan de
dwaasheid, on7loorzigUgketä, gevaarlijkheid en schandelijkheid 71an het kedenàaagsche
ongeloof, 1770-1776. Van hem ook een weekblad "De christen", ter staving van
de waarheid van den chr. godsdienst, 1772-1778. Verg. Ypey en Dermout, a.
IV, 43 vlg. De Bie, a. w., blz. 331, 389. Glasius, Godg. Ned., n, 27°-278.
0) J. M. Horman, Inlezäing t. d. oordeelkundige bijbel7lerklaring7lan Lilië'ntkal, 1775.
') Y. v. Hamelsveld, De bijbel 71erdedzifd, 1783-1786.
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te benoemen door des erflaters weduwe, acht preeken zou houden
tegen atheïsten, deïsten, heidenen, joden en mohamedanen of
andere tegensprekers van het christelijk geloof. Hiervoor zou hij
1500 genieten. Tot 1777 heeft ds. Joh. Patijn deze hachelijke taak
vervuld, na hem nog verscheiden anderen 1). In ditzelfde Rotterdam bewogen in 1792 eenige lidmaten ds. Jan Scharp om zes
leerredenen te bouden tegen de nieuwe arianen, socinianen en

illumina1fm ~.
Een anderen weg naar hetzelfde doel sloeg Jan Stolp in. Deze,
een ambteloos en geletterd burger der stad Lelden, Tegateerde bij
.zijn dood (13 October 1753) der hoogeschool.flo.ooo, uit de renten
waarvan om de 10 jaren een gouden eerepenning van.f 250 moest
worden uitgereikt, voor de beste verhandeling tot staving of van
de natuurlijke godsdienstleer of van de geopenbaarde zedenleer.
Acht Leidsche hoogleeraren zouden curatoren zijn. De antwoorden
moesten vooral de goddelijkheid des evangelies in het licht stellen.
Stolp zelf had honderd vragen ter uitschrijving achtergelaten. De
-eerste bekroning geschiedde 13 October 1755, toen J. A. Melchior,
phil. prof. te Duisburg (zoon van den Franeker hoogleeraar) in
het Latijn had geantwoord op de vraag: "Welk is de trap van
zekerheid, tot welken de bewijzen voor het aanzijn van God, uit
-de beschouwing van dit geheelal ontleend, kunnen gebragt worden; en welke is de beste weg om die bewijzen van agteren op
te maaken, ter staaving van deze allergewigtigste waarheid?" ~
Te Haarlem ontstond in 1778 de sedert zoo vermaard geworden Teylerstichting. Volgens uitersten wil van den 8sten van
Grasmaand van dat jaar schonk Pieter Teyler van der Hulst al
zijne bezittingen tot de oprichting van twee genootschappen, het
-eerste tot de "behandeling van onderwerpen over de waarheid
1)

J.

HabbenIa, H. Viervant, P. Sprenger van Eyk; Ypey, Gesch. à. Kr. H. in

,de r8de eeuw, II, 93 vlg. Nederl. Jaarb., 1752, blz, II72.
') Rotterdam z·. à. loop der eeuwen, II, 3, 74 vlg.

') J.

A. Melchior, De argumentz"s quibus exutentz"tz Dei probatur a posteriorz~

w.,

w.,

L. B. 1756, Ypey en Dermout, a.
IV, 45 vlgg. Aantt. blz. 8. Ypey, a.
II, 94 vlgg. Siegenbeek, Gesch. à. L. Hoog. I, 277, noemt den man Jacob Stolp.

De acht tegenwoordige curatoren (1911) in Uni'llers. Gids, 1910/U, blz. 73, bij wie
o()()k het archief berust.
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van den chr. godsdienst en deszelfs vrijheid in den burgerstaat" ,
opdat "zoowel de vrijheid van godsdienst zou verdedigd als eene
gegronde kunde van de natuurlijke en geopenbaarde godsdiensten
zou bevorderd worden". Het tweede genootschap zou de natuur-,
dicht-, historie-, teeken- en penningkunde moeten bevorderen. Elk
genootschap zou uit zes leden bestaan en jaarlijks eene prijsvraag
uitschrijven met uitloving van een gouden penning ad f 400. Zoo
geschiedde voorts van jaar tot jaar, en mannen als Van Hemert,
Jelgersma, Borger, Van Hengel, Pareau hebben prijsvragen beantwoord. Tegenwoordig bloeit vooral Teyler's natuurkundig genootschap t).
Ten jare 1781 verscheen er ten onzent eene vertaling van een
werk van G. S. Steinbart, theol. prof. te Frankfort aJd. Oder,
onder den titel "Samenstel der zuivere wijsbegeerte of leer der
godzaligheid volgens het christendom, ingerigt ten dienste van
al de zoodanigen, die wijsheid zoeken." In dit werk gaf de
vroegere bewonderaar van Voltaire een christendom "ontdaan
van de oudjoodsche denkbeelden der apostelen" en overéén'stemmende met de gezonde rede. Tegen hem verhief zich Jacobus
Engelsma Mebius, predikant te Jorwerd in "Brieven aanmerkingen behelzende" (1785), die o. a. bij classis Gorinchem zulk
een bijval vonden, dat zij besloot dergelijk pogen krachtig te
steunen. Dus stelde zij aan de Z. H. synode voor 1°. eene prijs
uit te loven voor de beste weêr1egging van een nog gevaarlijker, juist verschenen boek, "Historie van de verbasteringen
van het christendom" door Jozef Priestley, den beroemden pre<dikant - chemicus - fysicus te Birmingham (1733 -1804) en
2°. een genootschap op te richten, dat telkens, als er een godsdiensthoonend werk. verscheen. eet\ eereprijs voor de weêr1egging
zou uitloven. De synode ging er op in, en vijf predikanten,
J. Heringa, A. van Assendelft, M. Rummerink, J. Kneppelhout
en D. A. Reguleth richtten 19 October 1785 het Haagsch genootschap ter verdediging van de voornaamste waarheden van
') Eene monografie over Teyler's Stichting kwam mij niet onder oogen. Ypey en
Dermout, a. W., IV, 47 vlg. Ypey, a. w., U, 96 vlgg. J. Craandijk, Et'gen Haard,
11885. blz. Il6. J. C. Kluyver, Verslag van de ••• unt'verst'teit, 1910, blz. 9 vlg.
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den christelijken godsdienst, waarvoor 30 Juni 1787 de Staten
van Holland en. Westfriesland octrooi gaven. Het genootschap
maakte niet front tegen de deïsten, maar tegen de neologen of
nieuwe hervormers d. z., zooals Heringa het in 1787 ter algemeene vergadering zeide, "geletterden, die zich niet ontzien heilige
zaken oneerbiedig te behandelen, beproefde waarheden zonder
behoorlijk onderzoek door stoute machtspreuken te verwerpen en
allerhande zorgelijke dwalingen met onbesuisden iever door te
dringen." Zij loochenen de Triniteit, het bestaan van goede en
booze engelen, den staat der rechtheid, den val, de verdiensten
des Middelaars en al wat zijne vernedering en verhooging aanbelangt. Bovendien pleiten zij voor vereeniging der kerkgenootschappen, "die hare confessies achter de bank mogen werpen en
de zedelijke deugd betrachten, vereerende onzen Jezus als den
wijsten der menschen, den oppedeeraar, door wien de Heer des
hemels ons heeft gebracht tot het licht der waarheid." "Verraaderlijke arglistigheid!" roept Heringa uit, en hij verzekert, dat hij
zulke vreeselijke dingen zou weigeren te gelooven, zoo hij de
eigen geschriften der neologen niet gelezen hadde. Het is wel
duidelijk, dat hij en de zijnen in die neologen geen andersdenkende geloofsgenooten zagen, maar bestrijders van het christendom.
In dezen geest spreken zij in hunne programma's, op hunne algemeene vergaderingen, geven zij wenken aan hun departementen
en correspondeerende leden. Alleen van 1785-1835 werden er
130 verhandelingen bekroond, in 1831 waren er 26 ingekomen
alleen over "het hooggaand lijden van Jezus in Gethsemané. In
den beginne tegen de neologen, bestrijdt het van 1795-1810
ook de rationalisten, lokt later tot onderzoek uit op het gebied
der bijbelsche godgeleerdheid en zal nog later arbeiden in den
geest der moderne theologie. "Is de strijd" heet het in 1835,
"veranderd, dan wijzigen wij ook de verdediging naar den aanval
en wij zoeken het christendom van die zijde te verdedigen van
waar het wordt aangetast." Zoo is het met zooveel oude stichtingen gegaan: mét de tijden hebben zij zich veranderd 1).
1) H. J. Rooyaards, Het genootschap tot verdediging van de christelijke godsdienst
geschiedk. geschetst, 1836 (uitgeg. 23 Oet. 1835). A. Kuenen, Het Haagsen genoot-
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Middelerwijl naderde de Republiek haar droevig einde; men
kan zich slechts verbazen, dat het reeds niet veel vroeger gekomen is. Ondermijnd door die woedende partijschap, die niet
het vaderland, maar eigen grootheid of voordeel zocht; aan
stukken gebroken door het zelfzuchtigst provincialisme, dat
honderd kleine staatjes schiep en eene akelige bespotting was
van het "geunieerd", ging de vrije staat der Nederlanden ten
onder, niet door het geweld eener vreemde mogendheid, maar
door eigen verdeeldheid; zij bezweek "gelijk een huis invalt,
waar men binnenin alle stutbalken doorgezaagd heeft". Den 13 den
September 1787 rukten de Pruisen over de grenzen, en de menigte
jubelde nu vreemdelingen haar kwamen verlossen van het geweld
van eigen landgenooten; Utrecht gaf zich reeds den I sden over,
alleen Amsterdam hield vol, zag de Pruisische troepen onder
hare muren, maar gaf October toe 1). Van de restauratie heeft
de Oranjepartij nog zeven jaren kunnen genieten, onmachtig
eenige hervorming tot stand te brengen, in voortdurende onrust
gehouden door de patriotten-uitgewekenen in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk en door de keezen binnen de grenzen, die
Van de Spiegel met moeite in toom hield. Het uitbreken der
Groote Revolutie gaf den patriotten krachtigen steun, vooral toen
de Fransche republiek buitenlandsche politiek ging voeren en
C. F. Dumouriez plannen maakte voor een Belgisch-Bataafsch
gemeenebest. Er is niet van gekomen. Want nog eens hielden
vreemdelingen den val der Zeven Provinciën tegen. Den I gden

schap, gedenkschrift, 1885. J. B. Noordink, Hebben de werkzaamheden van deze
maatschappij inderdaad iets bfjgedragen, om de zaak van het christendom te bevestigen en te verdedigen? 1801. Ypey en Dermout, a.w., IV, 48-52. Schotel,
Kerkel. Dordrecht, 1I, 587 vlg. 650. Het genootschap was spoedig populair. Reeds
in 1793 luidt het: "Heeft de juffrouw niet iets onderhanden? Zal de juffrouw niet een
kansje wagen naar den prijs van het Haagsch genootschap?". Comelia Wz'ldschut, I, 148.
') Voor de gebeurtenissen binnen de hoofdstad is belangrijk J. v. Lennep, a.w.,
1I, 122-191. De prent van den intocht van Prins en Prinses in Den Haag, 24 Sept.
weergegeven bij Joh. Naber, Prinses Wilhelmina, blz. 128.
12
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Maart 1793 sloegen de Oostenrijkers Dumouriez bij Neerwinden,
waardoor de Franschen, reeds in Breda, moesten terugtrekken t).
Maar binnenslands groeide de revolutie, door jongeren als M. van
Hall. Gogel, Wiselius met alle kracht bevorderd, in voortdurend
verkeer met de Fransche regeering~, door de clubs, de leesgezelschappen voorbereid. Na den val van Robespierre, 27 Juli 1794,
hielden de geheime comité's eene nationale bijeenkomst te Haarlem,
waar bes1t>ten werd om de komst der Franschen te verzoeken,
terwijl Valckenaer uit zijne ballingschap dreef tot gewelddadig
optreden en allen regenten den nek te breken. Maar ook te
dezen opzichte liet het nationaal karakter niet meer toe dan
"demi-mesures" 3). Pichegru ontving order om na het verslaan
van het N ederlandsch-Engelsche leger het land binnen te trekken.
Hij rekende daarbij op de hulp der Bataafsche comités, maar de
regeering was nog sterk genoeg, om "het zich inmisceeren in
de administratie der publieke zaken tegen te gaan" 4). Na gerekte
onderhandelingen over een wapenstilstand trok Pichegru 28 December 1794 over de dichtgevroren Waal, den lodenjanuari 1795
werden de Engelsch-Oostenrijksche troepen over Rijn en Lek
teruggeworpen, den I6den waren de Franschen in Utrecht, den
I8 d en sloegen de Algemeene Staten eene capitulatie voor, waarbij
de Prins en zijn huis zelfs niet werden genoemd, dienzelfden
dag vertrokken de prinses, de erfprinses en haar zoontje en
landden den 19den 's ochtends te Yarmuiden, in den nacht van
18 op 19 ging de prins met zijne beide zoons scheep op het
vermaarde pinkje en meldde den 20sten zijn aankomst te Colchester aan Fagel 5). En op den 19den dansten de Amsterdammers
om den vrijheidsboom: het Bataafsche volk had de "uitoefening

'} Sflotprent op den val van Dumouriez bij Colenbrander,

Bataafscke republiek.

1908, blz. 31.
I) Sillem, Leven van Valckenaer, I, 276.

") Verg. later Lampsins aan den Erfprins, Juni 1796. Gedenkstukken, II, 928•
') Colenbrander, a.w., blz. 40.
o} Gedenkstukken, II, 818 vlg. La note gaie in dit treurspel, Gedenkst., II. 81 9.
noot 2. Aardige prentjes van de revolutie in Jan. 1795 in Almanak der Bat. revolutie.
Amsterd., v. Gulik, 1796.
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zijner aangeboren rechten hernomen." Met de Republiek viel
ook de bevoorrechte kerk, inwendig verdeeld, met hare door
gerekte twisten over leersubtiliteiten sterk verminderde autoriteit.
Ook voor haar zou de zon weer verrijzen - thans had zij nog
door hare donkere dagen heen te gaan.

HOOFDSTUK XVI.
DE ONDERGANG DER BEVOORRECHTE KERK.

§ I. Scheiding van kerk en staat stond op het programma
der patriotten t). In het plan eener constitutie van November
1791 komt eene opgave voor van punten, die aan de beslissing
der nationale vergadering behooren onderworpen te worden, waaronder: "1°. alle denkbeelden omtrent eenige voorrechten, uit de
verscheidenheid van begrippen omtrent den christelijken godsdienst voortspruitend, behoren weggenoomen te worden. Tot alle
ampten en bedieningen zijn alle burgers eeven gelijk gerechtigd;
geene geboorte nog godsdienst, maar deugd en verdienste zullen
in aanmerking komen. 2°. Iedere secte zal volkomen vrijheid
hebben om het Opperwezen te dienen, zoo en op welken voet
deselve behaagd, mits de publieke rust niet storende. Iedere secte
zal haare priesters of leeraaren besoldigen en voor het onderhoud
') Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland, 17951840, 's Rijks geschiedk. publicatiën. C. Rogge, Volledige verzameUng van alle
stukken !Jetreffende de afschezäing der kerk en den Staat, Leyden 1796. Volledige
verzameling der pu!Jlz"catzë'n enz, Leyden, Herdingh en Du Mortier, 1795-1806.
19 dln. Verzameling van vaàerlandsche wetten en !Jesluiten van 22 Jan. 1798 tot
10 Juli 1810, uitg. Mr. J. van de Poll, Amsterd" Joh. Müller, 1840. Dagverhaal
van de handelingen der nation. vergadering. C. Rogge, Tafereel van de gesch.
der jongste omwenteling, Amsterd., 1796. Dez., Gesch. v. d. Staatsregeling voor h.
Bat. volk, Amst•• 1799. Ypey en Dermout, a.w., IV, 124-284. L. Offerhaus,
De rechtstoestand van kerkel. goederen !Jij de hervormden, 1888. S. D. van Veen,
De Geref. kerk in Friesland, 1795-1804, 1888. Colenbrander, De Bataafsche
repu!Jlz'ek, 1908.
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haarer kerken en cieraadjes zorgen. De thans exteerende kerken
en publicque godsdienstige gestigten zullen afgestaan worden ten
gebruike van zodanige gezindheid die 8/. der bevolking van de
plaats of stad uitmaakt" I). Hetzelfde beginsel is neêrgelegd in
de "Schets tot grondslag eener nieuwe constitutie voor de republiek der Bataven" door Capellen van de Marsch c. s. behalve
dat bij hem ,,'s lands cassa" den eeredienst blijft betalen 2). Daarentegen waren de Oranjegezinden tegen de scheiding. In een ander
ontwerp van constitutie, nu door Yvoy 14 September 1795 den
erfprins aangeboden, luidt het onverwrikt in art. 16: "De gereformeerde religie zal de heerschende in den staat zijn ... " In 1798
had de Oranjepartij dat standpunt nog niet verlaten. Eerst in
1799 komt daarin wijziging 3). Intusschen - zij was thans van
allen invloed beroofd, maar voor de patriotten kwam het er op
aan ook dit nieuwe beginsel in de praktijk te gaan toepassen.
Van de gereformeerden, ook zelfs van de patriotten onder hen,
hadden zij daarbij slechts lauwe medewerking te verwachten wat voor de hand ligt 4). Van den aanvang heeft dit echter onder
overigens verwante geesten verschil gebracht, gelijk ook de Franschen spoedig bemerkten 5).
Den 31 sten Januari 1795 verscheen de "Publicatie behelzende
de erkentenis en verklaaring der Rechten van den mensch" 6)
van de provisioneele representanten van het volk van Holland,
onder het klein zegel van den lande en geteekend door Pieter
Paulus 7). Daarin las men o. a.: "Yder mensch heeft het regt van
God zodanig te dienen als hij wil of niet wil. Allen zijn verkiesbaar tot alle ampten ... " Er waren er, die zich aan die woorden
stieten, ze schenen hun onverschilligheid voor den godsdienst te
') Gedenkst., I, 27.
109.
<l) Gedenkst., II, 865, III, 553, 557, 875.
') Rapport aan den gezant Noël 12 Jan. 1796, Gedenkst., 1I, 30 •
") Noël aan Delacroix, 28 Juli 1796, Getlenkst., II,64.
0) Vo/led. Verz. d. publ. I, nO. 3.
') Rogge, Tafereel, blz. 35z-361. Biogr. aantt. betr. P. Paulus door P. H. Suringar,
Leiden 1879. Cynisch en onbillijk over dezen in elk geval buitengewonen man een
Rotterdamsch tijdgenoot in Bijdr. Hist. Gen. Utr., XXXI, 179-186.
0) Getlenkst., I,
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verraden 1) - bezwaren zeker niet gedeeld door den provisioneelen raad der gemeente Leiden, die 25 Maart 1795 decreteerde:
dat de vereeniging van staat en godsdienst altijd onnatuurlijk
en daarom a1lerverderfelijkst was en het menschdom op stroomen
bloeds was te staan gekomen~. Al wachtten overigens de besturen met het nemen van ingrijpende maatregelen tegen de
bevoorrechte kerk, tot de nieuwe grondwet orde en vastheid zou
gebracht hebben, men greep toch reeds op allerlei gebied in.
Zoo bepaalden de Algemeene Staten (die nog in functie bleven),
dat het burgerlijk huwelijk voor allen zou word'en ingevoerd" maatregel die uitsluitend de hervormden trof, want onder de oude
republiek trouwden niet-gereformeerden reeds voor schepenen,
terwijl de leden der bevoorrechte kerk naar hun keuze voor
predikant of schepenen hun huwelijk voltrokken '). Voorts stelde
de hooge vergadering de plakkateu van J Maart 1738 en 11 Mei
1739 buiten werking, waarin op poene van ont!ilag.aan oJfic1eren
verboden werd met roomsche vrouwen te huwen, verbod In dat
laatste jaar ook uitgestrekt over de burgerlijke ambtenaren in
de generaliteit-slanden 5). Ook werd het begraven in de kerken
verboden~, waartegen reeds lang uit gezondheidsredenen strijd
was gevoerd '). Maar het zou nog tot 1828 duren, v66r het begraven buiten de kerken wettelijk voorgeschreven werd. Nu, in
1795, vond het gebod bij de conservatieven heftig verzet~. In
een enkel opzicht trad de voorloopige regeering ruw op, door
het patriottisch volk opgezweept. Begeerig de ommekeer der
') B.v. prof. jur. civ. H. C. Cras te Amsterdam, Boeles,J, H. Swildens, blz. 233 vlg.
") Ypey en Dermout a.w., IV, 138 vlgg.
") Afgek. 7 Mei 1795, Voll. vers. van PuOl., I. nO. 37.
') L. Knappert in Ned• .Archief v. Kerkg., 1902, blz. 361. Dez., Trouwen en
bruz'loft vieren, 1909, blz. 13 vlg.
i) .Archief, als boven, blz. 271. Trouwen en bruiloft vieren, blz. 25.
8) Plakkaat van 8 Juni 1795, art. 1 en 2, Voil. vers. d. PuOI., I, nO. <1-5. Rogge,
Tafereel, blz. 478-482.
') O. a. in De Vaderlander, 1776. W. A. Ockerse, Het begraven der dooden
buiten de kerk aangeprezen, Utr. 1792. L. Knappert, Van sterven en begraven,
1909, blz. 14 vlgg.
8) Bgdr. Utr. Gen" XXXI, 177. Doch ook gematigden als van Hamelsveld,
Ret setlel. leven, blz. 351-354, waren er tegen.
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denkbeelden te verzinnelijken, richtte zij zich tegen een eigenaardige openbaring van het oude kerkelijk-aristocratische stelsel
door de regeeringsbanken in de hervormde kerken te doen opruimen, de wapens op de grafzerken weghouwen, de graftomben
aan stukken hakken. Het geschiedde in Holland volgens een
besluit der representanten en door of op kosten van de eigenaren
zelven i). Het was toen dat te Leeuwarden, niet door eene bende
woestelingen, maar rustig en met bedachten rade, van overheidswege de prachtige grafmonumenten van Willem Lodewijk en
Anna van Oranje schandelijk werden vernield. Ja zelfs is het
graf geschonden en zijn de beenderen verstrooid. De edele zoon
van Jan den Oude had beter aan het Friesche volk verdiend 2).
Na langdurig verzet van Zeeland en Friesland konden de
stemmingen in de grondvergaderingen plaats hebben, en I Maart
1796 werd de Eerste nationale vergadering of Representeerend
lichaam van het volk van Nederland door Pieter Paulus geopend
met eene toespraak, die overging in een plechtig gebed tot
God - wat noch buiten den toon noch buiten den geest der
vergadering viel 3). Acht dagen later verscheen eene commissie in haar midden, kerkelijke personen van onderscheiden gezindten, aan het hoofd de ons reeds bekende ds. J. Heringa,
om eerbiedige hulde te brengen aan 's volks representanten en
') Bfjdr. Hist. Gen. Utr., XXXI, 176 nool Het besluit komt voor in hetzelfde
plakkaat van daareven 8 Juni 1795, t. w. artt. 5, 9, 11, 12. Art. 10 liet uitdruk·
kelijk de graftomben onaangetast van staatslieden, helden, geleerden en kunstenaars.
In dit plakkaat ook de drakonische straffen tegen de livreien. Wie na I September
1795 in dit soort kleedij werd aangetroffen, moest haar aanstonds in een politie.
wachthllÏs gaan uittrekken; andermaal in zoodanigen dos gevonden, werd hij "zonder
figuur van proces gecondemneerd om als een verlaagd wezen, dat zijn eigen schande
najaagt in zijn liverij op een schavot ten toon gesteld te worden", terwijl zijn heer
eerst 100 dan 1000 gouden dukaten verbeurde.
") Wagenaar, Leven van graaf W. L., blz. 409. W. Eekhoff, Geschiedk., beschr.
v. Leeuw., 1846, Il, 95, 427-431. Eene fraaie afbeelding der tomben aldaar
tegenover blz. 80.
S) Rogge, Tafereel, blz. 624 vlgg. en de prent teg. blz. 622. Colenbrander, a.w.,
blz. 84. Pieter Paulus stierf reeds 17 Maart. Zie voor de bonte samenstelling der
124 representanten reeds hun profielen op de uitslagbladen met silhouetten bij Rogge,
Gesch. der Staatsregeling. Over den godsdienstigen geest der vergadering S. Cramer
in T. T. T., IV, 362.
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hare biijdschap uit te spreken over den gezegenden ommekeer
van zaken. Ook dit moet der vergadering aangenaam geweest
zijn 1). Den dag te voren, 7 Maart, stelde burger Y. van Hamelsveld, van oordeel, dat er zonder godsdienst geen maatschappelijk
geluk is, verstaan de hij onder godsdienst .. de volmaking van
gezond verstand, voor, om van wege deze vergadering een bepaalden tijd voor het geheele volk van Nederland af te zonderen,
waarop hetzelve den Geever alles goeds om zijn zegen over deze
vergadering eenparig smeeken zou 2). Daartegen echter rezen toen
ernstige bezwaren, deze b.v., dat op zulk een bededag de geestelijken tot Oranjeliefde zouden opwekken "en haar Thalmut, Vulgata of Dordrechtschen bijbel zouden omwroeten om het geloovig
volk in de gevangenis van Babyloniên te troosten" 3), of ook deze,
dat de vergadering de oorzaak niet mocht zijn, dat "hypocriten
het Opperweezen outrageeren " , terwijl immers de patriot .. tot
heden niet gewagt heeft om zijne vrije ziel tot den Almagtigen,
die zijne kluisters verbrooken heeft, te verheffen" 4). En den
20 sten April, toen burger Van de Kasteele eene concept-publicatie
voor den bededag aanbood, stond burger Guljé op, R. K. afgevaardigde van Helmond, zeggende, dat hij het voorstel van harte
zou ondersteunen als er eerst gedeclareerd werd: er zal geen
heerschende godsdienst meer zijn. Deze staat heet sinds lang met
de religie gehuwd, jawel, een mohamedaansch huwelijk, want de
eene religie is de sultane, de andere zijn maar bijwijven &).
Het handhaven van de voorrechten der ,publieke kerk wekte
groote ergernis. Om dit euvel te genezen behoefde men niet op
de Constitutie te wachten, doch reeds nu, zeide burger Ploos van
Amstel in de zitting van 24 Mei, diende gedecreteerd, dat er in
dit vrije Nederland geen heerschende godsdienst is en dat mitsdien o. a. alle octrooien tot heffing van lasten ten dienste der
gereformeerde kerk worden ingetrokken. Dit voorstel werd com-

')
')
")
')
ft)

Dagverhaal, I, 38 vlg.
Dagverhaal, I, 3 I vlg.
Burger Krieger in Dagverhaal, I, 32.
Burger van Hooff in Dagverhaal, I, 46.
Dagverhaal, I, 3 r 5 vlg.
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missoriaal gemaakt t). Inderdaad waren deze octrooien schreeuwend
onbillijk. In Pijnacker - om iets te noemen - betaalden alle
huisluiden een stuiver van eIken stoop wijn of gedistilleerd benevens den 40sten penning van de land- en huislasten ten behoeve
van de gereformeerde armen; in Ankeveen werd van iedere
roede turf belasting geheven voor de hervormden 2). Vrijdag
I J uH rapporteerde Lublink de Jonge zeer uitvoerig, met de conclusie wel is waar, dat de vergadering gelieve de scheiding van
kerk en staat en de afschaffing der octrooien te declareeren,
doch dat zij tegelijk niet op de te verwachten grondwet moest
vooruitloopen~. In de tweede helft van Juli kwam het rapport
in behandeling, en het was den 27 sten dat Schimmelpenninck, een
der 14 Amsterdamsche vertegenwoordigers, die fraaie rede hield,
die van zooveel invloed geweest is 4). Aan 't einde stelt hij voor
te decreteeren: er is geene gepriviligeerde kerk; alle octrooien
worden dadelijk afgeschaft; er wordt eene commissie benoemd
(doch niet uit deze vergadering) om te onderzoeken, welke schadeloosstelling aan de dienaren der gewezen heerschende kerk
zal worden uitgekeerd. De gematigde wijsheid van Schimmelpenninck behield de overhand: men bespeurt zijn geest in het
decreet, waarbij den sden Augustus 1796, in eene rumoerige
zitting, de scheiding werd uitgesproken, want dáár wordt ook
eene commissie, als door hem gewenscht. benoemd 5). Maar de
scheiding was radicaal: zelfs het klokgelui werd verboden, van
die kerkklokken, door Voltaire in een nijdige bui eens de "persécuteurs du genre humain " gescholden 6). Men besloot het decreet
1 September ten uitvoer te brengen, tijdens het presidentschap
van een katholiek afgevaardigde '). Zoo is ook geschied - alles
') Dagverhaal, I, 553 vlgg. Rogge, Volled. verz. v. stukken, blz. 1-9.
9) Ploos van Amstel in de zitting van 5 Aug. 1796, Dagverhaal, Il, ss8a.
a) Dagverhaal, H, :6S-27 2 • Rogge, Volled. 7/1!rz. v. stuleleen, blz. 10-43.
') Dagverhaal, lI, 4S3 vlgg. Hartog in Gids, 1880, lIl, 46o-46S. Rogge, Volled.
verz., blz. 196-2°3, met alle over het rapport uitgebrachte adviezen.
') Het concept-decreet van L. T. de Kempenaer bij Rogge, Volled. verz., blz.
367-37°. Het decreet zelf aldaar blz. 394-411 en Dagverhaal, lI, SS4. Over de
zitting van S Augustus Dagverhaal, H, SS3-SS8.
0) Voltaire, Oeuvres, ed. Renouard, 1819, t. XLIV, 29°, note 2.
') Nieuwsbericht van Bosset in Gedenkstukken, Il, 284. Voorzitter was van
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in afwachting van de grondwet, die het groote beginsel voor
goed sanctioneeren zou. Den 29sten November werd het ontwerp
der eerste constitutie met 66 tegen 52 stemmen ter deliberatie
aangenomen in .. federalistisch en geest I) ; maar den 2 den December
werd daaraan, op voorstel van burger Hartogh, met 75 tegen
23 stemmen, toegevoegd, dat "dit Plan van constitutie ten grondslag zou hebben de Een- en ondeelbaarheid van het geheele
Nederlandsche volk, ten dien effecte, dat hetzelve volk in binnenen buitenlandsche betrekkingen zou gebracht worden onder één
opperbestuur" ~. Dit was dus weêr eene zwenking naar den kant
der unitarissen ; toch was het provincialisme (en vooral de onwil
om de provinciale schulden nationaal te maken) nog zóó machtig,
dat eerst Napoleon het - zoo niet vernietigen dan toch - bedwingen zou.
Middelerwijl was de hervormde kerk, aldus bedreigd, op tegenweer althans bedacht. Zij beleefde wezenlijk moeielijke dagen.
Reeds hadden drie Haarlemsche en vijftien Amsterdamsche predikanten geweigerd zich aan den nieuwen regeeringsvorm te
onderwerpen. Men had hen geschorst, die van de hoofdstad
straks, Juni 1796, ontzet 3). Een groote onrust kwam over hunne
ambtgenooten 4). De provinciale synoden traden met elkander in
verbinding om gemeenschappelijk vertoogen in te dienen tegen
de dreigende vernietiging der oude kerk. Den 1 I den April 1797
vergaderden bovendien te Utrecht 17 Nederlandsch- en 1 Waalschhervormde predikanten 5), die per adres aan de nationale vergadering
verzochten om: handhaving van den Zondag als rustdag; waarborg van geschikte plaatsen voor de godsdienstoefening; uitbe22 Augustus tot 4 September P. E. de la Court van Zalt-Bommel, die bij 't neerleggen van den hamer de leden bedankte, wier wijsheid een ingekankerd vooroordeel
overwonnen had, Dagverhaal, lIl, 64.
') Dagverhaal, IV, 150-156. Rogge, Gesch. d. Staatsregeling, b12. 229-234.
0) Dagverhaal, IV, 56l>, 196-212. Rogge, a.w., b12' 240 vlg.
") Hunne namen bij Ypey en Dermout, a.w., IV. Aantt. blz. 29 vlg. sub 182.
') "The clergy at last seems roused", Bentinck aan Hammond d.d. 20 Januari 1797,
Gedenkst., Il, 434.
I) Hunne namen weder bij Ypey en Dermout, a.w., IV, 159. De Waalsche
predikant was J. S. Robert van Amsterdam. Onder de overigen o. a. A. van den Berg,
dien wij reeds onder de nieuwe psalmberijmers ontmoetten.
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taling van tractementen en pensioenen. Merk op: tegen de
scheiding zelve werd geen verzet meer aangeteekend: daarin
berustte de vergadering. Maar .. het adres kwam te laat in: 30 Mei
was het ontwerp-constitutie voor afgesloten verklaard! De kerkelijke langzaamheid vischte achter het net. Dat met dat ontwerp
de kerkelijken maar matig waren ingenomen, ligt voor de hand,
zij die "ne conçoivent pas de religion sans culte dominant et
sans des prêtres salariés par l'État" 1). Dat konden zij inderdaad
niet. Zoo werd in dat ontwerp sub VIII (artikelen Van den godsdienst en 't publicq onderwijs) bepaald, dat de gereformeerde
leeraren, bij het aannemen der grondwet in vasten dienst. de
tractementen en kindergelden, bij wijze van pensioen, zouden
blijven genieten. Vandaar dat tegen den dag der eindstemming,
8 Augustus, tal van vacante gemeenten haastig beriepen ten
einde nog vóór dien datum de bevestiging te kunnen doen geschieden. "Dan," zeggen Ypey en Dermout, "behoefden de
gemeenten, bij aanneming der wet, niet zelve voor hare predikanten te zorgen" 2). Merkwaardige en leerzame woorden! Dit
vooral was het streven, dat de staat zou blijven betalen voor
de kerk. Dat er een toestand zou kunnen geschapen worden,
waarbij zij hare dienaren zelve zou kunnen bezoldigen, daaraan
begeerde zij niet te denken. Sinds ruim twee eeuwen den staat
deemoedig onderworpen, had de kerk alle denkbeeld van zelfstandigheid verloren en kon zich nog geene andere verhouding
voorstellen dan dat de magistraat, die immers het beheer der
oude, geestelijke goederen aan zich getrokken had, nu ook
daarvan haar uitreikte wat billijk was. De 8ste Augustus kwam.
Het ontwerp werd door het Bataafsche volk verworpen met
108761 tegen 27955 stemmen~. Verreweg de meeste kerkelijken
hadden voor dien negatieven uitslag krachtig gearbeid 4).
De tweede nationale vergadering nam I September zitting.
De strooming ging naar linksch, juist als in Frankrijk, waar
I)
')
")
')

Noël aan Delacroix 20 Juni 1797. Gedenkst., Il, lIS vlg.
Ypey en Dermout, a.w., IV. Aantt. b12. 28 sub 177.
Spotprent op de begrafenis der constitutie bij Colenbrander, a. w. tegenover blz.
Noël aan Talleyrand d.d. 11 Aug. 1797 sub SO, Gedenkst., H, 126 vlg.
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immers den 18den Fructidor - 5 September - 1797 ook het
revolutionair element over een reactionair streven had gezegevierd.
Noêl trad daarom ook af i ), en werd vervangen door eh. Delacroix,
tot hiertoe minister van buitenlandsche zaken, die zijn gezantschap minder gematigd zou vervullen. Dit was in October. Den
Ilden dier maand ging de oude, glorieuse, Nederlandsche marine
in den rampspoedigen zeeslag bij Kamperduin jammerlijk ten
onder 7. Donkere dagen van nationale schande. Het was bij deze
tweede nationale vergadering, dat meer dan duizend adressen
inkwamen met 215000 handteekeningen, aandringend op handhaving van de subsidieering van den hervormden eeredienst.
Een reusachtig getal, grooter b. v. dan het aantal voor de constitutie uitgebrachte stemmen, maar.. ook vrouwen en kinderen
hadden meêgeteekend ~ ! Trouwens, de zaak der tractementen
raakte háár belangen niet minder waarlijk. Maar de vergadering,
wier geest allerminst in kerkelijke richting woei, liet deze adressen
(aldus wordt ons met een komisch lakonisme verhaald) "aanstonds
in een kist leggen zonder dezelve ooit verder in te zien" 4). Ook
aarzelde zij niet deze hare gevoelens in praktijk om te zetten.
Want het ontwerp der nieuwe constitutie bepaalde in de additioneele artikelen, dat de tractementen der (hervormde) predikanten
nog drie jaren zouden worden uitbetaald en dan ophouden. Alle
geestelijke goederen zouden nationaal eigendom worden en een
fonds vormen voor nationale opvoeding en armenzorg. De kerkgebouwen zouden het eigendom der bezitters blijven.. behalve
die welke niet door de tegenwoordige gemeenten waren gesticht,
dus o. a. alle voormalige roomsche kerken, thans door de hervormden gebruikt. Deze zouden worden toegewezen aan de
gemeente ter plaatse, die de meeste zielen telde. Torens en

1) Noêl is later getrouwd met eene dochter van den rijken oud·uitgewekene Bogaert
van Alblasserdam, over wien Ducange zich ongunstig uitlaat, Getknkst., I1, 158.
I) Prent van De Winter, zijn degen overgevend aan admiraal Duncan, bij
Colenbramler, a.w., blz. 109. Een fraaie prent van den ganschen zeeslag bij Rogge,
Gesch. d. Staatsreg. tegenover blz. 458.
8) Gedenkst., I1, blz. Lill.
O} Ypey en Dermout, a. w., IV, 163 vlg.
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klokken kwamen aan de burgerlijke gemeenten I). Wel zag het
er donker voor de eertijds bevoorrechte kerk uit!
Toen kwam de staatsgreep van 22 Januari 1798, getrouwe
nabootsing van den ISden Fructidor in Parij!;. De unitarissen,
verbolgen over den tragen voortgang der revolutie, sloegen hun
slag. Onder den. "jacobijn" H. Midderigh als voorzitter 2) deed
de vergadering 22 moderaten gevangen nemen, verklaarde het
vaderland in gevaar en eischte den eed van afkeer van het stadhouderlijk bestuur, van het federalisme, de aristocratie en de
regeeringloosheid~. De vergadering besloot tot afschaffing van
alle provinciale en kwartierlijke souvereiniteit, tot vermindering
van de commissie voor de staatsregeling op zeven leden en tot
eene proclamatie, waarbij onverwijlde invoering dier constitutie
werd toegezegd. De Fransche gezant Delacroix. die van het
gansche complot op de hoogte geweest was, kwam de vergadering
gelukwenschen en ontving van den voorzitter plechtiglijk den
broederkus 4). Voor de benauwde kerk nu bracht deze gebeurtenis
een begin van heilzame reactie. Onder de 22 gevangen moderaten 5)
waren vele tegenstanders van de scheiding van kerk en staat,
bang als zij (en velen met hen) waren, dat eigenlijk werd aangestuurd op scheiding van godsdienst en staat. En den godsdienstloozen staat wilden zij zeker niet. Opmerkelijk is de uitspraak van. een katholiek geestelijke in deze dagen, dat door de
scheiding de onverschilligheid voor den godsdienst reeds verbazend toegenomen was, vooral bij de jonge lieden, die Of reeds
vaders en moeders van huisgezinnen waren Of dagelijks wierden 6).
lntusschen, de nieuwe constitutie bracht nog geen dadelijk soulaas.
Zij was naar de Fransche van Larevellière-Lepoux (ran TIl, 1795)
1) Dag-uerhaal, IX, 298 vlgg.
") Zijn portret bij Colenbrander, a.W., blz. 124.
3) Verg. de verklaring van 12 Dec. 1797 der Drieënveertig bij Rogge, Gesch. à.
Staatsreg., blz. 473-481 noot.
') Prent bij Colenbrander, a.w., blz. 128. Zie ook Platenatlas van Van Rijn,
1910, blz. 155.
5) Van Hamelsveld, Kantelaar, van Made, Scheltema, van Kleffens en de anderen
bij Ypey en Dermout, a.w., IV. Aantt. blz. 30, sub 186.
0) Boeles, Leven van J. H. SWilàens, blz. 235 vlg.
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door de Commissie van Zeven, met hulp van den agent Ducange
en onder goedkeuring van Delacroix, voor ons land pasklaar
gemaakt en werd den 23 sten April 1798 aangenomen met 153913
tegen 11597 stemmen, resultaat alleen bereikt door de schandelijkste zuivering door de jacobijnen onder het kiezersvolk gehouden, waarbij tegelijk tal van burgers uit hun ambten gestooten
werden: venijnige, schoon gelukkig bloedelooze, oorlog, door de
patriotten uit de kleine burgerij tegen de oude regentenfamilies
gevoerd I). Het is deze constitutie, die het land verdeelde in die
acht wonderlijk verknipte departementen, die de grenzen der
oude gewesten geheel uitwischten ~ en die eene Eerste en Tweede
kamer van het Vertegenwoordigend lichaam schiep, waarbij de
Tweede de functies had van onze Eerste en omgekeerd~. Op
kerkelijk gebied bevatte zij niets, wat niet reeds door de eerste
nationale vergadering was gedecreteerd. Den 19den Mei werd de
aanneming met groote feesten gevierd en op de chassinetten las
men de te verwachten verzen als:
Het volksregt zegeviert. Uw speer
werpt monsters neêr!" °l

o heldenmoed,

Zoo schreef dan de grondwet van 23 April 1793 voor: vrijheid
om God te dienen naar eigen overtuiging; geen burgerlijke
voor- of nadeelen zijn aan eenige belijdenis verbonden; godsdienstoefeningen binnen de kerken met ontsloten deuren; geen
ordekleed buiten de kerkmuren; elk kerkgenootschap zorgt voor
eigen onderhoud. En deze regeling behield haar kracht, ook,
toen op last der Fransche republiek de generaals Joubert en
Daendels het Bewind van 22 Januari den 12den Juni d. a. v. om-

') "De broederschap," zegt een Rotterdamsch tijdgenoot, "had veel gelijk naar die
van Kaïn en Abel", Rijdr. Htst. Gen. Utr., XXXI, 178. En van Lennep zeer
menschkundig: "Zoo het met de broederschap nog maar weinig wilde vlotten, van
.zusterschap was in 't geheel geen sprake", Leven van C. en D.J.v. Lennep, m, 201.
0) Zie de kaart bij Rogge, Gesch. d. Staatsreg., blz. 544.
a) Colenbrander, a.w., blz. 131 noot. Men vindt de "Staatsregeling des Bataafschen
volks" van 23 April 1798 in Polledt'ge 71ersatJm. d. Publ., Leyden, Herdingh, VIII, n". 38a.
0) Rogge, Geselt. d. Staatsreg., blz. 572-578 met prent.
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verwierpen en een nieuw uitvoerend bewind aanstelden 1). "De
hooge overdrift van den revolutionairen geest was beteugeld."
De vroeger genoemde Utrechtsche kerkvergadering had voorgesteld om in iedere hervormde gemeente eene commissie te
benoemen, desgelijks eene classicale en eene provinciale, om
fondsen te verzamelen voor het aanstaand eigen onderhoud.
Zoo was ook hier en daar geschied, maar de giften vloeiden
voor deze ongehoorde nieuwigheid zeer traag. Ook hield het
ingekankerd provincialisme de stichting van een nationaal fonds
tegen, al heeft Ds. F. H. van Lis te Tholen er een plan voor
ontworpen 2). Toch ging men wel langzamerhand dien kant uit.
Den 2Isten Mei 1799 werd een ontwerp opgemaakt om "aan het
hervormde kerkwezen vastheid te geven". In elke gemeente zou
eene commissie worden benoemd, om te zorgen voor de instandhouding van den openbaren eeredienst. Voorts zou in elk synodaal
{dus provinciaal) ressort een kerkelijk politiek lichaam uit de
klassen gevormd worden, die te zamen weer zouden kiezen een
"Collegie van algemeene directie of algemeene financie en administratie", bestaande uit 18 politieken en 9 kerkelijken. Dit college
zou ook eene nationale synode mogen bijeenroepen. Een derde
der leden zou jaarlijks bij loting afvallen~. Ziethier eene eerste
poging tot zelfstandig kerkbestuur. Wel is waar is ook dit ontwerp al weder "achter de bank" blijven liggen, maar wij vinden
het toch voor een deel terug in het tegenwoordig Algemeen
college van toezicht. Men mag het er intusschen voor houden,
dat de mislukking dezer plannen voor een deel ook te wijten is
aan den deerlijken achteruitgang op oeconomisch gebied. De
berichten van eigen en vreemde tijdgenooten spreken van de
., bouwvallen " onzer vroegere welvaart; van handelshuizen, die
vóór de revolutie althans nog 50 schepen in de vaart hadden
€n van wie er nu 6 in de haven liggen te verrotten; van eene
dusdanig verarmde visscherij, dat de visschers langs de huizen
') Gevangenneming van burger S. J. van Langen bij Rogge, a.w., blz. 592,
Colenbrander, a.w., blz. 153, Platenatlas als boven t. a. p.
') Ypey en Dermout, a.w., IV. Aantt. blz. 32, sub 198.
B) Aldaar, IV. Aantt. blz. 32-36, sub 200.
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loopen te bedelen; van eene algeheele uitputting der republiek.
De leden der Wetgevende vergadering ontvingen hun honorarium
niet, de hoogleeraren te Leiden deelden in dat lot. In Amsterdam
werden in Juni 1 800 dagelijks 80 000 menschen bedeeld en te
LeideI) was het wederom, dat de hoogleeraren bij den ingang
der akademie zich door drommen bedelaars moesten heenwerken.
De bevolking der republiek was in dat jaar teruggegaan tot
1.800.000 zielen, de inkomsten werden gerekend op 68.000.000
francs, de uitgaven op I 15 à 120.000.000 francs. Dit laatste was
in 1803. In 1806 zou het te kort ruim 100.000.000 francs bedragen 1). Zulke slechte tijden zijn niet gunstig voor het vormen
van fondsen voor bovendien geheel nieuwe doeleinden, en zulke
dagen van geestelijke verslapping ~ evenmin voor krachtsbetoon en scheppende energie. Toch wenschte men ook, trots
zooveel ellende, het oude niet terug: de Engelsch-Russische inval
van 1799 vermocht de natie niet in beweging te brengen 3);
hare apathie groeide met den dag.
De commissie tot de kerkelijke zaken uit de Eerste Kamer
had in een rapport van 5 Februari 1801 voorgesteld om, nu de
fatale termijn sinds de constitutie van 23 April 1798 haast was
aangebroken, de betaling der tractementen nog een jaar lang,
dus tot 1802, voort te zetten. Doch nog vóór ook wederom deze
termijn verstreken was kwam de constitutie van 16 October 1801,
onder sterken drang van den Eersten consul. die de Bataafsche
republiek niet willig genoeg vond voor zijne plannen, op revolutionaire wijze ingevoerd ~. En hier luidde art. 13: "Ieder kerk') Lubbert d.d. April 1799, Gedenkst., lIl, 48, 5°; Goldberg d.d. 19 Mei 1799.
aldaar, lIl, 5°5; Bielfeld d.d. 24 Febr. 1800, aldaar, m, 3°5; rapport v. h.
uitvoerend bewind, 5 Juni 1800, aldaar, 111, 623; Pontoi d.d. I2 April 18°3. aldaar,
IV, 415. Voor Leiden Valckenaer d.d. 30 Aug. 1798, aldaar, m, 455 en Vita Dan.
Wyttenbackii door Mahne, Gandavi 18232, pag. 248. L. Wichers, De regeering van
koning Lodewfjk, 1892, blz. 272. Colenbrander, a.w., blz. 281.
") Colenbrander, a.w., blz. 186.
") Landing 27 Aug., Bergen 19 Sept., Castricum 6 Octob., vertrek Novemb. Eene
prent van dat vertrek in Platenatlas als boven blz. 156. Over de mislukte orangistische beweging in den Achterhoek o. a. Jorissen, Hist. Stud., IV, 27-49.
") De proclamatie van het Uitvoerend bewind tot kennisgeving dat de Staatsregeling
is aangenomen (416419 en 53219 stemmen) d.d. 16 October 1801 in Volt. verzam.
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genootschap blijft onherroepelijk in het bezit van hetgeen in den
aanvang dezer eeuw door 4etzelve wierd bezeten" - bepaling
zeer in het voordeel der hervormden, die nog bijna nergens de
gebouwen hadden afgestaan I). Artikel I 2 schreef voor, dat ieder,
1 4 jaar oud geworden, zich bij een kerkgenootschap moest laten
inschrijven. Van ieder zou dan eene jaarlijksche gift worden gevorderd tot onderhoud der kerkedienaren en eigendommen. Het
scheen dus alsof de staat zelf den stoot gaf tot de oprichting van
dat fonds, dat de kerk te slap was geweest tot stand te brengen.
Maar ook hiervan is - alweder! - niets gekomen: de hervormden waren er fel tegen, voor de dissenters was het artikel onnoodig, die voorzagen toch al in eigen behoeften, en de regeering
had energie noch lust de zaak met geweld door te zetten. Dus
ging ten jare 1801 de kans op een "Generale kas" voorbij. Wat
de torens en klokken aangaat - die welke aan de gebouwen
gehecht waren - en dus niet die, welke er bovenop of er naast
stonden - waren eigendom der burgerlijke gemeente verklaard.
Uit eene uitlegging van deze bepaling, reeds vroeger door de
Eerste Kamer gegeven (29 April 1799), bekrachtigd door de Tweede
(10 Mei) bleek, dat men nog bovendien slechts die torens bedoelde, welke bij de kerkgebouwen behoorden, dus niet b.v.
zulke die, door aanbouw uit de afzonderlijke kas der gemeente,
eigendom dier kerkelijke gemeente geworden waren. Zoo oordeelde nog in 1888 de rechtbank te Arnhem over den toren
te EIst 2).
Hoe weinig helder het inzicht nog was in de verhouding van
den staat tot godsdienst en kerk - hoe angstig men tegen die
d. Puhl., Leyden, Herdingh, XIV, sub nO. CCLXXIII. De staatsregeling zelve in

Vers. v. vaderl. wetten, uitg. van de Poll, blz. 207-228.
') L. Offerhaus, De rechtstoestand, blz. 263. In de meyerij, in het markgraafschap
Bergen op Zoom, in het land van Kuyk, in Grave, in 's-Bosch zijn vele gebouwen
overgegaan. Verg. Bachiene, Kerke!. geografie, lIl, 82.
2) L. Offerhaus, a.w., blz. 263 vlg. Zoo kon ten jare 19I1 de Raad der gemeente
Heemstede aan de kerkelijke gemeente den toren op de kerk overdoen voor ... f 1
uit een billijkheidsargument, omdat in 1801 slechts sprake was geweest van torens,
aan de kerkgebouwen gehecht, en volgens arrest van den Hoogen Raad van 19 Maart
1847 de torens op de kerken daaronder niet begrepen waren. Die f 1 was dus
nog f 1 te veel.
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taak van volledig zelfbestuur voor de hervormde kerk opzag,
omdat men er haar nog niet voor berekend wist - dat toont
ons een zoo scherpzinnig en we1meenend man als Swildens, de
geleerde publicist, de latere hoogleeraar te Franeker, de man
van volksopvoeding door volksonderwijs, van volksweerbaarheid I).
In zijne "Schets der regeerkunde in betrekking tot haare oogmerken en middelen" (op naam van Van de Spiegel te Amsterdam uitgegeven, doch inderdaad van Swildens) ~ betoogt hij, dat
het verstandelijk geluk afhangt allereerst van den godsdienst,
t. w. den inwendigen en den uitwendigen, omdat ongodsdienstigheid leidt tot ongevoeligheid omtrent de voorrechten der menschelijkheid en omtrent het onderscheid tusschen goed en kwaad.
Daarom staat het aan de overheid 1°. te verklaren, welke onder
alle godsdienstige stelsels zij voor den godsdienst des lands wil
gehouden hebben; 2°. te waken tegen alle verbastering op het
stuk van dien aangenomen godsdienst; 3°. te zorgen voor de
aanstelling van predikanten Of onmiddellîjk Of door de kerkelijke
vergaderingen; 4°. te regelen tijd en plaats der openbare godsdienstoefeningen en 5 0. te houden oppertoezicht over het bestuur
der kerk. Wat Swildens voorts tot de staatsbemoeiing in dezen
rekent te behooren blijkt uit 's mans "Ontwerp nopens de staatszorg voor den godsdienst en de Bataafsche Republiek" insgelijks
uit dit jaar 180 I ',. In dit geschrift heet het: alle godsdienstoefening is vrij; bespotting van iemands godsdienst is verboden; de
bijbel als goddelijk richtsnoer mag door geen mensch bezwalkt
worden; alle eerediensten genieten gelijke bescherming; over het
begrip staatskerk moet eene prijsvraag worden uitgeschreven;
de staatsgodsdienst wordt uit 's lands kas betaald; klokgelui is
een natuurlijk recht aller gezindten; processiën en bedevaarten
zijn verboden; het godsdienstonderwijs wordt door den staat beschermd; het elkander verdragen wordt door den staat bevorderd.
Zoo moeielijk viel het zelfs den kundigsten en besten zich de vrij e
kerk in den vrijen staat te denken 4).
I) L. Knappert, Bet zedelijk leven, sparsim.
") Boeles, a.w., blz. 238-247.
I} Boeles, a.w., blz. 247- 2 53.
') Ik mag niet verzwijgen, dat Swlldens in zijn Goàsdienstig- Staatsboek 1803 den
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Dat Napoleon als Eerste consul den R. katholieken godsdienst
in Frankrijk herstelde en "den christelijken godsdienst die Europa
beschaafde, wederom tot een band maakte die deszelfs volkeren
vereenigde", oefende (zooals alles wat daarginds geschiedde) ook
invloed bij ons. Bovendien was de Bataafsche natie reeds lang
bekomen van het goddeloos begeeren om staat en (hervormde)
kerk wezenlijk te scheiden. Zoo vaardigde dan het Uitvoerend
bewind 1 1 Augustus 1803 het besluit uit, dat de godsdienst voor
de burgerlijke maatschappij als van het uiterste gewicht moet
worden beschouwd en mitsdien aan het oppertoezicht V~ den
staat niet mag worden onttrokken. En eensklaps treedt de restauratie in! Zondagsviering weder regeeringszaak; de regentenbanken weder in de kerken geplaatst; de beroepingen weêr
goedgekeurd door de vroedschap; collatie hersteld; provinciale
synoden weer bijgewoond door twee commissarissen politiek ... I)
in waarheid men moet zich nog verwonderen, dat niet de oude
kerk met àl hare privilegiên uit de dooden werd opgewekt.
Gelukkig dat de nieuwe geest niet geheel kon worden gebluscht.
Dat de 15 Amsterdamsche predikanten, den 3 1 sten Januari 1804,
na zeven en een half-jarige schorsing weder in hun ambt werden
hersteld, zal echter ieder met genoegen vernemen 2). In dezen
tijd bukte de republiek al dieper voor de macht van Napoleon,
die 18 Mei 1804 den keizerstitel had aangenomen, dOCh haar
thans nog nauwer aan Frankrijk binden ging: den 1 Sden September 1804 droeg de keizer te Keulen de regeering der republiek
op aan Rutger Jan Schimmelpenninck; 29 April 1805 trad hij
als raadpensionaris op 3).
godsdienst verdedigt, ook omdat daarvan de bloei der neringen afhangt en bij de
staatkunde van Gods voorschriften de publieke fondsen nog het veiligst zijn, aldaar,
I, 76, Il, 215 en elders.
') Ypey en Dermout, a.w., IV, 189. Aantt. blz. 37 vlgg. sub 204, 20S.
2) Zegellang bij de wederherstelling der voorheen ontslagen leeraren enz., z. p. o.j.
{S Febr. 1804), met regels als: "Juich! zou nu iets uw vreugd' bedwingen? I Bemoedigde
AmstelsulaJuith! I Uw leeraars, uwe lievelingen, I die g' als voorheen ten kansel ziet,
Hoort gij de heilorakels spreeken ... " enz.
") Zijn portret in Platenatlas, als boven blz. 104. Over zijn kort doch voortreffelijk
bestuur Blok, Gesch., VII, 155-174 en laatstelijk Colenbrander, Schzmmelpenm'nck
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§ 2. Het wordt tijd, dat wij een blik slaan op de kleinere
protestantsche kerkgenootschappen. De doopsgezinden - wij
zeiden het vroeger 1) - waren in de nadagen der republiek begonnen de schade hunner vroegere terugzetting met ijver in te
halen. Ook was hun toestand verbeterd. maar gelijke rechten
bracht hun eerst de Bataafsche constitutie. De val der bevoorrechte kerk was hunne vrijwording : in 't vervolg stonden ook
hun alle ambten open en konden zij aan 't openbare leven deelnemen. Hetzelfde geldt van de remonstranten ~; dat één hunner
predikanten, C. Rogge te Leiden, de omwenteling met geestdrift
en sympathie beschreef, is ons gebleken. Den 24sten Juni 1796
kwam eene commissie uit de Broederschap der nationale vergadering openbare hulde bewijzen en danken voor de betoonde
rechtvaardigheid'. En wèl mocht zij zóo doen I Wat hun sedert
de Dordtsche synode aan grievend onrecht was geschied, was
thans weggenomen, al zouden sommige onderscheidingen nog
lang blijven (denk aan De Génestets "Schotje") en de verborgen,
geheimzinnige toegangen tot de remonstrantsche kerkgebouwen
(Leiden, Delft, Rotterdam) nog tot het laatste kwart der 19de
eeuw herinneren aan de vroegere gemeenten "onder 't kruis".
Het is van de remonstranten dat het befaamde plan is uitgegaan
tot vereeniging aller protestanten, waartoe trouwens reeds had
aangemaand de anonyme schrijver van .. Bijdragen tot bevordering
van eene algemeene, christelijke kerk IJ - naar geest en gedachte
het oude ideaal van Erasmus, van Huig de Groot, nog de droom
van wie hunkeren naar den "vrede van Jeruzalem" 4). Op de
jaarvergadering der Broederschap te Rotterdam, 3 Juni van het
en konz'ng Lodewfik, 1911. Over zijn al te schitterenden hofstaat, Gedenkst., IV
137, 279, 599·
') Boven, blz. 105-109. Den 29'1ten September 18n, in de donkerste dagen van
den Franschen tijd, zouden zij, vol geloof in hun toekomst, de Algemeene Doopsgezinde Societeit stichten, S. Cramer, Rede, Amst. 1911. Te gelooviger, omdat zij
gedurende de 18de eeuw niet minder dan "I. van hun getalsterkte verloren hadden,
gewoon gevolg, door tijden van verftauwing van grenzen, altijd over minderheden gebracht, S. Cramer in T. T. T., IV, 381. L. Knappert in D. Bfidr. LIl, 104.
0) Boven, blz. 109 vlg,
") Dagverhaal, II, 217.
') Psalm cxxn, 6.
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eerste jaar der Bataafsche vrijheid, kwamen de Leidsche predikanten C. Rogge en B. van Rees met het voorstel om, daar nu
alle kerkgenootschappen voor den staat gelijk waren geworden
en de dagen der verbroedering waren aangebroken, nu ook eene
poging te doen tot samensmelting aller protestanten I). De vergadering ging er op in en droeg aan Ds. P. Lorié op een desbetreffend schrijven op te stellen, dat d. d. 10 September 1796
werd verzonden aan "de Nederlandsche protestanten" en dat,
schoon geenszins eene vereeniging bedoelende, "waardoor het
verschil van begrippen over beschouwlijke zaken zou zijn uitgesloten" in wezenlijk treffende bewoordingen aandringt op eene
"vereeniging door den band der liefde van allen, die den naam
van Jezus Christus welmeenend belijden" 2). Waarlijk sympathie
met het voorstel is slechts betuigd, bij de lutherschen door geen
gemeente, bij de doopsgezinden door zes, bij de hervormden door
de classis Westerkwartier van Stad en Lande. door de classis Walcheren en door Den Ham in Overijsel. Daar dezen echter op
nadere verklaring aandrongen, gaf de Broederschap die in een
brief van 17 Augustus 1797. Daarin zeggen zij, dat zij zouden
willen "één lichaam, één genootschap met wederzijdsche aflegging
van allen onderscheidenden naam, één hart en ééne ziel zijnde" 3).
Maar reeds in dat eene jaar was zelfs die gedeeltelijke sympathie
verkoeld. De synode van Noord-Holland vertolkte het gevoelen
der groote meerderheid, toen zij schreef, dat zij vereeniging
schadelijk achtte zonder overeenstemming in de dogmata der
aangeboren verdorvenheid, der algeheele doemwaardigheid, van
het plaatsvervangend lijden en van de noodzakelijkheid der
inwendige en herscheppende werking des H. G. ter vernieuwing
onzer natuur. Z66 diep geworteld was nog immer de dwaling,
I) M. W. Scheltema en P. C. van Wijk, Pog<ing tot verbroedering der protestantscke
christenen, 1874, blz. 10.
2) Scheltema en van Wijk, a.w., blz. 12-19. Opmerkelijk is de betuiging, blz. 17,
dat zij, de remonstranten, zich liever zouden voegen bij een genootschap, door liefde
vereenigd, maar dat de rem. begrippen verwierp, dan dat zij zouden blijven bij gelijkdenkenden, ja bij die al de verborgenheden verstonden, maar daarbij de broederschap
en de liefde ontzegden aan wie andere begrippen koesterden.
") Scheltema en van Wijk, a.w., blz. 24-27.
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dat eene christelijke gemeenschap zich op gelijk dogmatisch
denken gronden moet. Zelfs classis Westerkwartier schreef thans
"de verdere voortzetting der voorgeslagen vereeniging provisioneel
te moeten schorsen". Zoo bleef het schoone plan een ideaall).
Slechts op ééne plaats is er althans iets van gekomen - te
Dockum. In dit stadje, van ouds bekend om zijne verdraagzaamheid, waar nog de geest omging van Camphuijzen 2), waar altijd
de verhouding tusschen doopsgezind en remonstrantsch goed
was geweest~, in het vriendelijk Dockum dan preekte op 23
Juli 1797 de doopsgezinde leeraar Matthijs Siegenbeek afscheid.
Hij zou te Leiden als buitengewoon hoogleeraar den nieuw opgerichten stoel voor Nederduitsche welsprekendheid bezetten. Hij
had te Dockum broederlijk met den hervormden predikant Adriani
samen gearbeid aan de hervorming van he~ lager onderwijs 4), en
zeker was er van dien geest des voorgangers ook in de
gemeente. Den Zondag na zijn vertrek was er broeder- en zustervertoeving, en toen kwam broeder J. Hoekstra met het voorstel
om eene vereeniging te beproeven van doopsgezinden en remonstranten daar ter plaatse. Blijkbaar had dit aller sympathie, want
reeds begin October hadden de beide kerkeraden een samenkomst onder leiding van Heike Schonegevel, 22 October werd
de overéénstemming verkregen, 10 Mei 1798 kwamen de remonstrantsche predikanten M. Stuart en A. Stolker naar Dockum
ter behandeling van een concept-contract, 20 Mei namen de beide
gemeenten dit ontwerp aan, dat 9 Juni door de Remonstrantsche
broederschap werd bekrachtigd. Z66 ontstond die Vereenigd
christelijke gemeente, die tot heden, met hare fraaie kerk aan
den Lageweg;, te Dockum, de herinnering bewaart aan eene toch
altijd nobele poging, die wel nergens elders eenig resultaat heeft
gehad, maar daarom niet minder onze erkenning waardig is 5).
') Adr. Stolker, Onontbeerlijke bijdrage t. d. gesch. d. chr. kerk in de r8de eeuw, blz. 129.
S) Ons deel, I, 145.
") Foeke Sjoerds, A/gem. Besch. van O. en N. Friesland, 1768, n, 877.
4) Verg. mijn art. over Adriani in N. Brogr. Woordenboek, I.
') Scheltema en van Wijk, a.w., blz. 47-79. Het verdient opmerking, dat in deze
vereenigde gemeente het remonstrantsche overweegt. Wel wordt de bejaardendoop
gehandhaafd (art. 4), maar de beroeping moet door de rem. broederschap worden
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Geen resultaat. En dit geldt ook van andere gelijktijdige en
gelijksoortige bemoeiingen. Want bij de toenmalig vrijzinnigen
was overal een begeeren om de grenzen der kerkgenootschappen
uit te wisschen en overal is dit pogen mislukt. Eershalve zij in
dit verband nog genoemd het genootschap Cbristo Sacrum te
Delft, stichting van den edelen mr. J. H. Onderdewijngaart
Canzius, dat ook bedoelde eene vereeniging tot stand te brengen
tusschen de gescheiden kerkgenootschappen, maar een afzonderlijk kerkgenootschap geworden is I). Hier ging het pogen uit
van een kring van diakenen en oud-diakenen der Waalsche
gemeente te Delft, die eerst in stilte godsdienstige samenkomsten
hielden, door lasterrijke geruchten gedwongen tot openbare verantwoording kwamen (1801), een eigen kerkgebouw stichtten en,
door de hervormde classis Delft en Delfland uitgebannen, tot
eigen gemeentevorming overgingen. Canzius, de Delftsche burgemeesterszoon, jurist en natuurkundige, was de ziel van den kleinen
kring, waarin een "christendom boven geloofsverdeeldheid" werd
aangekweekt, zonder nochtans de aangenomen orthodoxe leerstukken te bestrijden of ook maar los te laten, en waarvan de
godsdienstoefeningen ons treffen door een willen verbeteren der
liturgie. Het genootschap heeft zich nooit sterk uitgebreid; den
sden Maart 1822 is het 2s-jarig bestaan en den 2o-jarigen duur
van het kerkje plechtig herdacht, in tegenwoordigheid van afgebekrachtigd, de leeraar moet lid zijn van de Broederschap (artt. 8 en 1 I), de Broederschap geeft f 400 tot het tractement en f 75 als jaarlijksch weduwentractement
(art. 12 en 19), naar betrekking met de dooflsgez. Sociëteit te Leeuwarden zal slechts
"getracht" worden (art. 26). Als hoofddoel der gemeente wordt genoemd: "aansporing en bevordering van deugdsbetrachting op redelijke overtuiging gevestigd"
(art. 2), maar het is niet zoo nuchter bedoeld.
') Mr. J. H. Onderdewijngaart Canzius, Het genootschap C. S. bz'nnen Delft, 1801.
Dez., Gronden en wetten van het genootschap C. S., 1802. Dez., Eeredienst bij
gelegenh. v. d. 25-Jarige verJaring . •• , 1822. Ypey, a.w., Il, 573 vlgg., X, 90-145,
XI, 570 vlgg. Ypey en Dermout, a.w., IV, 248-257. Glasius, Godg. Nederl.,
m, 6-11. H. C. Rogge in Kalender voor de protestanten, 1862, blz. 195-256.
Canzius is geb. 13 Jan. 1771, promoveerde 1791, ambteloos wegens orangisme 1795,
huwelijk 1799, ondergang zijner fys. techno fabriek 1810, verblijf te Emmerik
1811-1815, I.te commies, Dep. Publ. Onderw. 1815, Directeur kunstmus. te Brussel
1826, ontslag 1830, sterft 10 Juli 1838.
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vaardigden der regeering en van alle protestantsche kerkgenootschappen, maar sinds kwijnde het, het had zijn taak vervuld; den
IIden Juli 1838 werd het gebouw verkocht, één dag te voren was
Canzius overleden. Er is in 's mans levensloop nog onverklaards
en veel tragisch, gelijk ook de geschiedenis zijner vrije gemeente
veel droevigs biedt. Maar het mag met eere worden genoemd
en, gelijk eenmaal de raadpensionaris Schimmelpenninck het, door
een plechtig bezoek, hulde bewees (9 Augustus 1805) zoo lichten
ook wij nog voor Canzius en de zijnen den hoed.
Ook van de lutherschen hebben wij het lot en de bevindingen in de laatste decenniën der eeuw kortelijk geschetst I).
Na de scheuring in de Amsterdamsche gemeente van 1791 blijft
het Evangelisch-Iuthersch kerkgenootschap, in het godsdienstige
vrijzinnig, tevens patriotgezind. Het bepaalde den 3den Februari
1796, dat men aan de volksrepresentanten het gebruik der Oude
kerk zou vergunnen tot het houden van de grondvergaderingen ~
en daarvoor desnoods de godsdienstoefeningen in de week zou
laten stilstaan~. Op het voorstel der remonstranten, daareven
vermeld, ging men hier niet in, omdat men zich te zeer aan
eigen genootschap gehecht gevoelde, maar evenzeer antwoordde
de generale kerkelijke vergadering den 14den Maart 1798 op de
missive der municipaliteit (waarin hun werd aangeboden partij
te trekken van eene mogelijke toewijzing van een kerkgebouw
der hervormden of van hun aandeel in de afkoopsom), dat "zij
het aan onze gemeente toegekende recht ter dispositie over haar
aandeel in de publieke kerkgebouwen der hervormde gemeente
alhier afstond ten behoeve van ditzelfde kerkelijk genootschap
binnen deze stad". Eene kieschheid, die wij zoo aanstonds ook
door de joden van Groningen zullen zien toonen. Toch wilden
de evang.-Iutherschen daarom geen dichter toenadering, want,
') .Boven, blz. 110 vlgg.
s) Het land was verdeeld in districten van 15000 burgers, elk van 30 grondvergaderingen van 5°0. Ieder koos één kiezer en de dertig kiezers kozen den vertegen.
woordiger van het district.
8) Domela Nieuwenhuis, Gesch. d. Amst. Luth. Gem., blz. 226. In 1797 telden de
beide Luthersche kerkgenootschappen te Amsterdam 33000 leden op eene bevolking
van 200,000 zielen.
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toen er 3 Maart 1799 een bededag zou gehouden worden voor
de belangen des vaderlands in de hervormde gemeenten van
Noord-Holland, en de Amsterdamsche kerkeraad de evang.-Iuthersche broeders uitnoodigde daaraan mede te doen, werd dit verzoek
afgewezen met deze, zoo niet hoffelijke dan toch duidelijke opgave
van redenen, "omdat wij niet wenschen te springen op het klappen
van de zweep onzer hervormde broeders". Dit was zeker niet
toeschietelijk. Hartelijker was de verhouding tusschen de hervormden en hersteld lutherschen. De eerste predikant der streng
Augsburgsch rechtzinnige gemeente, Joh. Hame1au ry, ging broederlijk met zijne geestverwante ambtgenooten, de hervormde
predikanten, om en, toen zij, IS in getal, werden afgezet, gelijk
wij in herinnering brachten, kwamen de gereformeerden bij de
hersteld lutherschen ter kerk. Zoo deden politiek en godsdienstige
sympathieën in dit geval over de kerkmuren heenzien.
§ 3. De roomschen, die het hier beter hadden dan welke
protestant ook in roomsche landen, begeerden, natuurlijk, volle
gelijkheid en waren dus voor een goed deel patriot 2). Daar wordt
de scheiding van kerk en staat geproclameerd - en eensklaps
bestraalt hen de volle zon der vrijheid! Geen wonder dat zij
verblijd waren en dat toonden. Een deputatie uit de priesters,
kapellanen en armbezorgers van de katholieke gemeente in
's-Gravenhage verscheen op haar beurt, Maandag 14 Maart 1796,
in de nationale vergadering en betuigde hare groote vreugde
over de gezegende omwenteling 3). Tegelijk gingen de roomschen
gebruik maken van de nieuwe bepaling op de kerkgebouwen.
De provinciale administratie van Brabant liet er een aantal openen, met wijwater ontsmetten en voor den katholieken kultus
inrichten. Hier en daar zijn ook de kerkhoven geschonden. Voorts
maakte men aanstalten om ook pastoriegoederen te gaan verkoopen,
1) Hamelau, van 1772-1779 predikant bij de lutherschen van Leiden, had daar
op zekeren nieuwjaarsdag kaartjes rondgezonden, waarop aan de eene zijde de zonderlinge titulatuur: J. Hamelau, beroerder des volks in navolging van Jezus Christus,
en aan de andere de opwekking: Reizigers haast u! Redt uw ziel. Het einde komt.
Ik verkondig u leven en dood, zegen en vloek. Domela Nieuwenhuis, a.w., blz. 168, noot 2.
9) Boven, blz. II2-117.
a) Dagverhaal, I, 73. De aanspraak der commissie, aldaar, I, 167 vlg.
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maar dit heeft de nationale vergadering 30 Augustus geschut en
de zaak verwezen naar een speciale commissie uit haar midden 1).
Trouwens reeds v66r de scheiding was uitgesproken, was er bij
de nationale vergadering eene missive ingekomen van den kerkeraad van Zundert en Rijsbergen (2 Juni 1796) waarin hij zich
beklaagde, dat zijne kerk door de representanten van Bataafsch
Brabant aan de roomsche ingezetenen was afgestaan. V reede had
er bij die gelegenheid op gewezen, hoe uiterst moeielijk het
vraagstuk was van den eigendom der kerkelijke goederen, die
naar zijne meening nationaal waren, maar waaromtrent eene beslissing moest worden uitgelokt '). Tevreden waren de roomschen
echter nog geenszins en dat 8 Augustus 1797 de eerste grondwet werd afgestemd 3), was mede door hunne tegenwerking,
omdat zij zich stieten aan de bepaling, die den hervormden predikanten hun tractement tot aan hun dood waarborgde. Dat b.V.
bijna gansch de provincie Utrecht en de omstreken van Amsterdam
(overwegend roomsch) tegen stemden, werd door Noël geweten aan
de tegenwerking der pastoors 4).
Heftige ontstemming wekten bij hen de maatregelen, welke
in November 1798 het Uitvoerend bewind nam tegen de Fransche
priesters, die weigerachtig waren geweest den eed op de constitutie af te leggen en daarom gevlucht waren fi). lij moesten uitgeleverd worden aan Lombard de Langres, den Franschen gezant,
die voor hunne deportatie naar Rbe zorgen zou. Maar de roomschen
ten onzent beijverden zich de "prêtres réfractaires" voort te helpen 6).
Van deze ontstemming heeft toen de Oranjepartij gebruik gemaakt.
In dezen tijd voerde de Erfprins, door middel van d'Hangest
') Dagverhaal, IlI, 14. Gedenkstukken, lI, 287.
') Dagverhaal, lI, 37.
3) Boven, blz. 18 7.
') Gedenkstukken, lI, 127. Schiedam was een der weinige plaatsen, waar het
ontwerp-Grondwet eene meerderheid vond, omdat daar in dien tijd een felle strijd
was tusschen de protestanten en eene krachtige roomsche minderheid. Daarover en
over de verroomsching van S. in de 18de eeuw een leerzaam artikel van K. Heeringa
in Bijdr. v. Vaderl. Gesch., 1911, X, 195-24°.
0) Verg. Thiers, Hist. de la Rév. Franç., ed. Brockhaus, I, 166 s., 253, lI, 369.
0j Gedenkstukken, lIl, 38 vlg. 41 (Lombard aan Talleyrand 23 Nov. en I Dec. 1798).
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d'Yvoy, onderhandelingen met de Zuid-Nederlanders en als een
onderdeel daarvan begon H. J. Michiels, gewezen ontvanger van
het Oranje-domein Montfoort, een Limburgsch orangist, agent
thans ook van den Erfprins, aanraking te zoeken met de katholieken in Brabant en Limburg. Natuurlijk begonnen dezen met eene
verklaring te vragen, omtrent de bedoelingen voor de toekomst
te hunnen opzichte van de Oranjes. De Prins vond dit een netelig
ding I). Hij wilde geen beloften doen, die hij niet zou kunnen
houden. Hij had geen bezwaar den roomschen godsdienst te dulden,
maar meende, dat de hervormde de heerschende godsdienst zou
moeten zijn 2). De recognitiegelden zou hij willen afschaffen den katholieken dat beperkte stemrecht geven, dat de doopsgezinden voor den Frieschen landdag vroeger uitoefenden - hun
confirmatie door een bisschop toestaan - ook godsdienstoefening
in met pannen gedekte huizen (wat immers tot nog toe in de
generaliteitslanden verboden was). Slechts was hij bang, dat bij
hen, gelijk bij de Iersche katholieken, de eetlust al etende zou
toenemen en dat zij in alles den hervormden gelijk zouden willen worden. En dat zou hij nooit kunnen toestaan. Had hij niet
gezworen den hervormden godsdienst te zullen handhaven? 3) De
erfprins wilde wel wat verder gaan. Maar het "biljet ostensible" ,
dat hij d'Yvoy deed toekomen, om te vertoon en aan den vicariusgeneraal Syben, den uitgeweken Roermondschen bisschop baron
van Velde van Melroy, pastoor Sneyers van Nijmegen en aan
andere leidslieden der katholieken, houdt, bij veel woorden, toch
slechts in, dat zijn vader altijd afkeerig is geweest van geloofsvervolging en van meening, dat vrijheid van geweten altijd met
de politiek moet samengaan. Dit durft de Erfprins verzekeren dat,
zoo de vroegere orde van zaken hersteld wordt, zijn vader aan
vele katholieken zal waarborgen "dezelfde vrijheden die zij vóór
1795 dáár genoten, waar zij het meest bevoorrecht waren 4).
1) Gedenkst., m, 963 (4 Juli 1799).
2) Vergel. hoveN, blz. 181.
8) Gedenkst., m, 965 (5 Juli 1799).
') Gedenkst., III, 967 (5 Juli 1799). Reeds bij G. J. "\V. Koolemans BeyDen, Oranje
en de Roomsck-Katkolieken in 1795 in Hand. en med. d. MIJ d. N. Letterk., 1903/04,
blz. 12 vlg.
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Volgens Michiels deed deze brief veel goed en ook de Erfprins
meent, dat thans een brief van den prins zelven "serait d'une
utilité majeure" 1). Maar de katholieken wenschten natuurlijk
hechter waarborg. En de agenten van Oranje gingen voort hun
wantrouwen te bestrijden. In overleg met d'Yvoy had Michiels
den genoemden vicarius Syben overgehaald om in Utrecht en
Holland eens met de amplissimi der roomschen raad te plegen.
Hij ging met pastoor Sneyers. In Utrecht vonden zij pastoor
Carnoncle en den ampHssimus van Maarssen, Van Engelen, die
beiden hun een volmaakt welslagen beloofden. In Leiden bleek
pastoor Bouwman even enthoesiast, te Amsterdam zegden drie
invloedrijke priesters hun hulp toe om in Friesland en Groningen
voor het plan te werken !). Dit alles schijnt wel zeer rooskleurig in waarheid vreesden de katholieken, dat eene restauratie hun
de oude verdrukking zou terugbrengen. De reeds genoemde
bisschop Van Velde de Melroy formuleerde de wenschen zijner
diocees als volgt: bevestiging van den maatregel, door de Bataafsche republiek genomen, dat roomsche weezen, in de armhuizen
opgenomen, niet meer hun godsdienst behoeven af te zweren;
en van dien anderen, dat zij vrij overal huizen mogen bouwen
en pastoors benoemen 3). De Erfprins vond deze wenschen terecht
zeer gematigd en achtte de vervulling ervan zeer mogelijk 4).
In dien geest schreef hij aan den bisschop, onder inwachting
natuurlijk van de nadere goedkeuring zijns vaders 5). Wat Willem V
aangaat, hij was bereid aan den wensch omtrent de weeskinderen
te voldoen, mits de roomsche meesters op hun beurt niet zouden
trachten de protestantsche kinderen te bekeeren. Ook den kerkbouw wil hij onder zekere voorwaarden toestemmen. De priesters
zouden om hunne toelating moeten verzoeken, omdat eene goede
staatkunde geen onbekende vreemdelingen zonder onderzoek
toelaat, maar niet dan op deugdelijke gronden zou de toestemming worden geweigerd. Zelfs de monniken zou hij vrij willen
') Koolemans Beynen, t. a. p., Gedenkst., lIl, 984.
') Gedenkst., lIl, [028 vlg. Gedeeltelijk bij Koolemans Beynen, a.w., IS vlg.
") Gedenkst., lIl, 1033 vlgg. (19 Aug. 1799).
4) Gedenkst., m, 1045 (22 Aug.). Koolemans Beynen, a.w., blz. 19.
") Gedenkst., lIl, 1046 en vergel. boven, blz. 181, noot 3.
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toelaten, mits buiten het klooster in wereldlijke kleeding. Hij
was - betoogde hij bij deze gelegenheid - vóór vrijheid van
godsdienst, maar hij wilde geen imperium in imperio, in alles
onderworpen aan een prelaat I), die weder stond onder een vreemden
vorst, den keizer. De prins - het zij opgemerkt - was overtuigd daarmede reeds op nieuwe wegen te gaan en eene vrijheid
te geven, die conservatieven, als b. v. zijn ouden dominé Royer,
woedend zou maken 2). Stellig zijn zijne woorden niet onverstandig .. maar .. toen hij ze schreef was de Engelsch-Russische
krijgsmacht reeds acht dagen in 't land .. van eene levée en
masse kwam niets, ook de katholieken hielden zich stil en het
zou nog jaren duren vóór de plannen der Oranjes ook ten dezen
zouden volvoerd worden. De Erfprins zou later, in 1813. als
Souvereine vorst zijne geloften aan de katholieken gestand doen.
Overigens mag bij deze gansche geschiedenis aO 1799 niet vergeten worden, dat boven den Moerdijk de katholieken voor een
goed deel republikeinsch waren en bleven. Het lid van het uitvoerend bewind voor buitenlandsche zaken S. J. van Langen,
van wiens gevangenneming de lezer getuige was 3), heet ergens
"un catholique zélé, qui séduit par son exemple et entraine par
"la violence de son caractère presque tous les papistes de la
"Hollande". De berichtgever is misschien niet geheel onpartijdig toch niet onbetrouwbaar 4). En Van Langen, de roomsche jacobijn,
behield ook na zijn val nog invloed.
Intusschen - dit was in 1799. De volgende jaren toonden, dat
de vrijmaking der katholieken nog niet aller sympathie had:
tegelijk met de veldwinnende poTItieke reactie werd ook de
houding tegenover hen onverdraagzamer, en als gevolg daarvan
naderden zij weêr dichter tot de Franschen. Begin Mei 1802
beval De Marivaux, secretaris van den gezant de Sémonville,
aan den minister Van der Goes, dat de kapel der Fransche
ambassade, sedert de revolutie gesloten, weder voor de bediening
') De vicarius apostoliek te Munster, vergel. Gedenkst., VI, 84.
2) Gedenkst., lIl, 1055 vlg. (3 Sept. 1799).
8) Boven, blz. 191, noot I.

') James Crawfurd, Engelsch gezant te Hamburg, aan Lord Grenville d.d.
1799, Gedenkst., lIl, 424 vlg.
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der mis zou geopend worden, terugslag natuurlijk van het herstel
van den roomschen godsdienst in Frankrijk i). De Haagsche
katholieken waren voor dien maatregel dankbaar en Marivaux
verwacht, dat hij voor de Fransche politiek gelukkige gevolgen
hebben zal, want de katholieken, lis der natie, zijn nu voor goed
aan Frankrijk verbonden. Hiermede hangt, meent hij, samen,
dat de Bataven voorzoover zij anti-Fransch zijn, de katholieken
onderdrukken, o. a. door de bepaling, dat de rechtbanken, zelfs
van Brabant, slechts uit protestanten mogen zijn samengesteld 2).
Er is veel waars in wat hij zegt - de oude vooroordeelen en
antipathieën waren natuurlijk niet eensklaps weggevaagd - en
voor en na maakten de bewoners van dat Brabant op vreemdelingen den indruk van "étrangers pour leurs moeurs et
leur religion au reste de la Batavie" 3). Juist daarom werden zij
geacht franschgezind te zijn en als één man de Fransche politiek
te steunen 4). Dat zij nog werden teruggezet, is zeker. Toen onze
gezant Schimmelpenninck I I Mei 1804 aan Van der Goes had
gemeld, dat zoowel bij Talleyrand als bij den eersten consul
talrijke klachten ingekomen waren, dat de Bataafsche katholieken
"in hun voorrechten verkort, gegêneerd en hard behandeld"
werden, moest Van der Goes toestemmen dat Brabant, sinds
Verheyen in 1803 was afgetreden (en door Bijleveld vervangen)
door niemand in het staatsbestuur was vertegenwoordigd en
Zeeland, Overijsel en Gelderland ieder door twee 5). Het viel
niet te ontkennen: de gelijkheid was door de wet uitgesproken,
maar de onverdraagzaamheid in de geesten daardoor niet verdwenen 6). Het zal slechts billijk zijn hierbij te bedenken, dat
1) Bielfeld aan Fr. Wilhelm lil d.d. 13 Mei 180: zegt: "aujourd'hui", Gedenkst.,
IV, 170. Marivaux aan Talleyrand d.d. :6 tlorial an X zegt: "IS de ce mois", dus
'27 April, Gedenkst., IV, 6.
2) Gedenkst., IV, 7.
8) Generaal Lacuée aan Napoleon d.d. I Mei 18°3, Gedenkst., IV, 63.
') Sémonville aan Talleyrand d.d. 17 Mei 18°4, Gedenkst., IV, 93, 98. Ook onder
Napoleon en om dezelfde reden, Gulenkst., VI, 4°, 310, 319.
") Geàenkst., IV, s08 vlg.
6) Generaal de Marmont aan den Keizer, Dec. 18°4, Gedenkst., IV, 124. Dezelfde
klacht in Mei 1806, waarbij de katholieken zich bij de ongelukkige en verdrukte
Ieren vergelijken, Geàenkst., V, : 11.
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men van katholieke zijde Weinig mannen van beteekenis had
aan te bieden. In dezen tijd, 1804, zaten in de Wetgevende vergadering Van Marle en Van Bommel, beiden rechtschapen, aan
Frankrijk verbonden, onbemiddeld. Verheyen heet "sans capacité".
Een paar jaar later wijst Aylva op Wijckersloot van Haarlem
en op Roest van Den Haag als geschikt om lid te worden der
Generale staten 1). Over Nolet van Schiedam laat Wiselius zich
ietwat geringschattend uit~. Dat zij over zoo weinig bekwame
menschen beschikten, had zijne redenen. Daar zij nooit hadden
kunnen verwachten zoo eensklaps deel aan de regeering te zullen
verkrijgen, was hun opvoeding op regeeringskunst allerminst
aangelegd en die ongeschiktheid was van geslacht op geslacht
overgegaan. Het is wel zeer opmerkelijk, dat het N ederlandsche
katholicisme op goedgezinde vreemdelingen den indruk maakte
van lichtschuwe achterlijkheid: "c'est Ie catholicisme espagnol,
qui repousse l'instruction et la lumière"~. In dit "espagnol"
ligt een heel stuk tragische, roomsche ontwikkelingsgeschiedenis.
Wat den toestand ook merkelijk drukte was, dat de katholieken,
voor de wet vrij geworden, zonder organisatie bleven, ondergeschikt aan den "Superior missionis Batavae" te Munster 4). Aan
dit euvel schijnt de regeering hare aandacht gewijd te hebben.
Althans - onder de nagelaten papieren van Van der Palm, in
deze dagen lid van den Raad van Binnenlandsche zaken. bevindt
zich een "Ontwerp eener constitutie voor de R. K. kerk in de
Bataafsche Republiek"~. Van der Palm heeft zîch die regeling
aldus gedacht. Terwijl de roomsche godsdienst vrij zou zijn, zou
de eeredienst binnen de kerkgebouwen besloten blijven. Maar
') Getlenkst., IV, 645 (z8 Mei 1806).
i) Getlenkst., IV, 364 (14 Juli 180z). Voor verder onderzoek van dit bepaalde
Qnderwerp verwijs ik nog naar de uitvoerige opgaven van katholieke notabelen in 1807,
Getlenkst., V, 367 vlg., 377 vlgg., 386 vlgg. (op deze laatste bladzijden eene "Liste
de sujets catholiques de familles nobles").
8) Generaal de Marmont, Getlenkst., IV, I3z. Ten jare 1811 heet het van 's-Hertogenbosch "je ne connais pas un homme, qui ait cu1tivé les lettres" , Getlenkst., VI, 333.
') Vergel. boven, blz. 205, noot I.
5) L. Univ. Bibl. Ms., nO. 1571 portef. "kerk". Ook gedrukt thans in Getlenkst.,
IV, LXXIV vlgg. Van der Palm stelde het stuk in 1804.
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alle kloosters zouden geweerd worden. Er zou één bisdom zijn,
te Amsterdam, omvattend alle 'Nederlandsche katholieken, op te
richten door den Paus, maar de bisschop zou te Delft wonen.
Voorts vier districten onder een vicaris-generaal, ieder weer verdeeld in vier dekanaten onder een deken t. w. Holland en Zeeland
met Alkmaar, Haarlem, Rotterdam en Middelburg; Bataafsch
Brabant met Bergen-op-Zoom, Breda, 's-Hertogenbosch en Eindhoven j Gelderland en Utrecht met Arnhem, Nijmegen, Zutfen
en Utrecht; Overijsel, Friesland en Groningen, met Deventer,
Oldenzaal, Leeuwarden en Groningen; de functionarissen te benoemen door den bisschop na goedkeuring der regeering. Bullen
en encyclieken zouden mogen verspreid worden, doch niet dan
na autorisatie der regeering, zonder welke ook geen nuntius zijn
ambt zou mogen uitoefenen. De bisschop zou gekozen worden
uit de vicarissen en dezen zouden Nederlandsche burgers moeten
zijn. De bisschop zou door het land worden bezoldigd, gelijk het
priesterseminarie te Breda 1). Zonder over dit ontwerp in critiek
te treden, wijs ik alleen op eene treffende overeenstemming van
Van der Palm's denkbeelden met die van Willem V van daareven~. Beiden waken tegen een on·Nederlandsch karakter van
den clerus en beiden wijzen af eene kerkregeering van over de
bergen. Van het gansche plan is trouwens niets gekomen. En bij
voortduring bracht der katholieken opvatting van de verhouding
van kerk en staat groote moeielijkheden. Een grondwet, die gelijke
bescherming aan alle godsdiensten bood, scheen hun misdadig~.
Zij waren voor het meerendeel goed ultramontaansch en verdoemden allen, die aan het dogma der onfeilbaarheid twijfelden 4).
maar begeerden daarom toch geene verandering in den toestand:
zij waren tevreden met den vikaris apostoliek. Daarin lag de
oorzaak van hun botsing immers met den keizer. Napoleon was
1) Koning Lodewijk heeft gedacht over eene katholieke hoogeschool in Den Haag,
maar Mollems voelde meer voor eene theologische school, omdat in de andere.
faculteiten de katholieken toch altijd de openbare universiteiten hadden bezocht,
Gedenkt., V, 469 vlg. 23 Jan. 1809.
I) Boven, blz. 204 vlg•
•) Latijnsch pamflet van 25 Juli 1808, Gedenkst., V, 427.
') Gedenkst., VI, 183 (Juli 18n).
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fel tegen die afzonderlijke regeering door een agent van den
Paus en dreigde liever alle kerken te sluiten, dan hem nog langer
te dulden 1). Maar hierbij kunnen wij niet langer stilstaan.
Wat de kleine schare der Oud-katholieken aangaat, misschien
een 5000, de bul "Dominus ac Kedemptor" van 21 Juli 1773 moge
hen hebben verblijd, hun toestand bleef door de onverzoenlijkheid der roomschen moeielijk. Toen zij in 1797 een nieuwen
aartsbisschop gekozen hadden, Joh. Jac. van Rijn en daarvan den
Paus mededeeling hadden gedaan, zond Pius VI, zelf in diepe
vernedering, hun den 5den Juli zijnen apostolischen vloek~. Gelijk
onder de protestanten de remonstranten op vereeniging aandrongen, zoo was het een oud-katholiek priester, Willebrord van
Os te Amersfoort, die de verdeeldheid tusschen beide groepen
van katholieken wilde wegnemen 8). Het middel, dat hij daartoe
voorstelde, de verbanning aller jezuïeten, was niet nieuw zeker
en zou bij toepassing gebleken zijn radicaal en vruchtdragend te
wezen - maar aan de toepassing was men ook toen nog niet toe.
§ 4. Ook voor de joden ~), ten slotte, was de groote dag der
vrijheid aangelicht, maar zij hadden, onder allen, de zwaarste vooroordeelen te overwinnen, omdat, gelijk de goedhartige Lebrun
eens zeggen zou "Ie nom vague des Juifs avec une qualification
odieuse et avilissante tombe sur toutes ces classes et les afflige
toutes" 5). Het zal ons blijken, dat de vrijmaking der joden uiterst
langzaam in haar werk is gegaan, zoowel door de maar allengskens te overwinnen antipathieën der niet-joden als door de tegenkanting der meeste joden-zelven ~.
') Gedenkst., VI, 183, 191, 25 1, 333.
') Aldus nog eens den 14den December 1805, toen er een nieuwe bisschop van
Deventer gekozen was, Gedenkst., V, 220, waar Van Velde de Melroy van de "janse.
nisten" N.B. zegt: "il se trouvent en Hollande depuis nu siècle à peu près". Vergel.
de breve van Gregorius XVI ter veroordeeling 'Van H. J. van Buul, 4 Sept. 1843,
bij J. P. Cannegieter, Het Ultramontanisme enz. 1911, blz. 155. In het groote
rapport van Réal, d.d. Juli 181 I heeten de "jansenisten" een wegslinkend troepje,
Gedenkst., VI, 183.
8) R. Bennink Janssonius, Gesch. der ouà·R. K, kerk, blz. 276 vlgg.
') Vergel. boven, blz. 117-121.
') Lebrun aan den Keizer d.d. 28 Sept. 1810, Gedenkst., VI, 81.
I) C. W. Dohm, Ueber die bÜl"gerlicke Verbesserung der Juden, Berlin·Stettin
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Enkele dagen na de vlucht des stadhouders hield de proVlsioneele raad der gemeente Leiden eene inzameling van penningen
ten behoeve der armen zonder onderscheid van kerkelijk genootschap, die /700 opbracht; op het einde van Januari volgde
Amsterdam dat voorbeeld met /36.000. Een zoo vurig unitarisch
patriot als Rogge, dit te boek stellend, zegt er bij: "wordende
zelfs de joden niet uitgesloten" I). De geest van dit woordje "zelfs"
zou nog lang blijven waaien over patriot en oranjeman. Kort
daarop begon een groepje vrijzinnige joden den striid. Den 6den
Februari 1795 stichtten H. L. Bromet. M. S. Asser, H. de H.
Lemon CarolllS Asser en J. Saportas het genootschap "Felix
Libertate" ter bevordering der nieuwe denkbeelden onder hun
gelOotsgenooten en ter verkrijging hunner vrije burgerrechten 2).
Een aantal invloedrijke joden waren lid (David Friedrichsfeld,
Juda Litwack, Jozef v. Emden en zijn zoon e. a.) ook christenen~.
De ontvangst bij de municipaliteit en bij het comité revolutionair
was hartelijk, en als een symbool van de nieuwe aêra zagen de
Amsterdamsche bataven, hoe aan den optocht bij gelegenheid
van de blijde inwijding van den vrijheidsboom op den Dam, 4
Maart 1795, twee weezen van de Duitsche en twee van de Portugeesche joden deelnamen 4). Maar even ras vertoonde zich het
t

1781;83. Da Costa, lsraé'l en de Volkm. Y. van Hamelsveld, Geschiedenis der joden,
1807. H. J. Koenen, Gesch. der Joden in Nederland, 1843. J. Hartog in Gids 1875 I
en Tfiàspiegel 1898. Paulus van Hemert, Lektuur bij het ontbfit en de thetafel
1806, VII, 103-126, 1807, vm, I-ZO. H. Italie in Amsterd. Jaaro. 1897 I en
Oud-Holland 1898, 1-3 aflev. M. Wolft' in EY·dr. voor Vaderl. Gesch. 1910.
I. Mendels in Gron. Volksalm. 19°7. Met levendige dailkbaarheid noem ik hier den
naam van den heer Sigmund Seeligma~ te Amsterdam, die mij niet slechts zijne
zeldzame pamfletten leende (de bibliotheek v. h. Portug. Isr. Seminarium leent niet
uit) maar mij ook uit eigen rijke kenDis gegevens verschafte, die ik op geene andere
wijze zou verkregen hebben.
') C. Rogge, Tafereel, blz. 273, 294.
") HandeHngm van de volkssocieteit Felix Lzöertate 1795, Amsterd. J. L. van Laar
Mahuet. Jew. Encycl. I, 227, Il, 228, VII, 680. Over Hartog de Hartog Lemon en
de "samenzwering" van 1813, Gedenkst. VI, XXVI-XXXIV.
8) Oud-Holland 18 9 8, blz. Sz: '/s christenen. Seeligmann: "F. I. bestond niet
uitsluitend uit Joden."
') Prent bij Rogge, Tafereel, blz. z94. S. de Jong Meyers, Aanspraak op Felix
boertate, blz. 7: "De heilige boom, zinnebeeld van menschelijke gelukzaligheid".
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verzet. Het college van pamassijns, de "burgers opperrabbijnen"
kantten zich aanstonds tegen de nieuwe denkbeelden, wendden
zich per rekf'..st tot het comité revolutionair en betoogden, dat
zij van de Rechten van den mensch schadelijken invloed vreesden
voor de zuiverheid van den joodschen godsdienst. Dit punt is
van belang. De kerkbestuurders duchtten van de opheffing van
het eeuwenoude isolement slechts gevaar voor de orthodoxie, en
zij waren niet van plan voor de kleine groep van Felix Libertate
ook maar een stap te wijken t). Zoo stonden dezen tusschen twee
vijandelijke machten. Al aanstonds over de vraag of joden zouden
mogen dienen in de burgergarde ? In een aantal steden geschiedde
dit reeds, Amsterdam bleef weigerachtig en, toen F. L. zich tot
de municipaliteit richtte met een desbetreffend verzoek 7, kwam
er verzet van de eigen broeders. De opperrabbijn van de Duitsche
Mozes Saul en die van de Portugeesche joden Daniël Cohen
d'Azevedo, om advies gevraagd, zeiden, dat reeds wapening op
Sabbath verboden was en dat daarmeê de gansche zaak viel.
Dus besloot de raad de joden uit te sluiten. Bromet, voorzitter
van F. L., heeft toen in twee open brieven een betoog in tegenovergestelden zin geleverd~. Hij beriep zich op de roemruchte
H. L. Bromet, Aanspraak op F. L., blz. 19: ,,0 lieflijke vrijheidsboom, welkers feest
wij met vreugde zoo hertig gevierd hebben" (en blz. 20 vlgg. die prachtige peroratie
aan "u, 0 afstammelingen van Heber"). Juda Litwack, Aanspraak op F. L. over de
inwfiding, in Nederlandsch en Duitseh. Lied op den vrijheidsboom, Hebreeuwseh.
Holiandsch, in plano, verzam. S. Seeligmann.
1) Copia.RequeJt van de opperrabbijnen fungeerend en oude Parnassim en
particuliere ledematen van de Hoogduitsck joodscke gemeente (tegen het "afIeezen
van het menschenregt"). Manifest in gr. fol. d.d. 22 Maart 1795 onderteekend door
commissarissen van F. L. in Nederl. en Jiddisch (opgenomen in Handel. als boven).
Declaratoir van de volkssoc. F. L. tegen de onwaaragtige besckuldiging van par.
nassim, 30 Maart 1795.
2) Comm. en leden van F. L. aan de comm. tot organ. der nat. garde van stad
en jurisdic#e, 22 Maart 1795. Request a. d. provo repres. dezer stad Amsterd.,
I2 Maart. Manifest in fol. a. d. "Gewapende provis. schutterij deezer stad", 26 Maart 1795.
8) Aan de volkssoCteteit F. L., Amst., 22 Maart 1795. Tweede lIriev van H. L. Bromet
.aan alle leden van F. L. Adres aan de provo munic. v. Amsterdam door com.
v. F. L., 27 Maart 1795 (bij H. Gartman). Bromet citeert uit Talmud, tract. Sab.,
rste afd. fol. 19"' Maimonides in Jad Hackasaka, Wetten op Sab., 2de afd. § 23 vlgg•
.en aldaar 4de deel in Hilckot Melackim, regl. V. d. oorlog, cap. 8, § I.
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Makkabeeêrs, die ook in den krijg den Sabbath niet "observeerden". op uitspraken van latere rabbijnen, die betoogen, dat
strijden voor het vaderland een "verplichte oorlog" is, op het
meevechten van joden in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog.
op het deelnemen van Surinaamsche joden aan de boschtochten
tegen weggeloopen negerslaven, op uitspraken van den Talmudzelven en ook op eene gebeurtenis in het vaderland van kort
geleden. Hij herinnerde zijne lezers nl. hoe in 1782 de toenmalige opperrabbijn Saul Levi, vader van den tegenwoordigen
Mozes Saul, aan joden had toegestaan op de oorlogsvloot te
dienen I). Inderdaad hadden in dat jaar, bij schraalte van zeevolk.
van Kinsbergen, Titsingh, BrandHgt, Deuts e. a., het dienen van
joden op 's lands vloot willende bevorderen, den joodschen geneesheer Jacob Lion Arons in den arm genomen om het plan bij
parnassim te steunen. In Augustus 1781, de maand van Doggersbank, verscheen er toen een Reglement in 10 artikelen, door
joodsche matrozen in acht te nemen, over het eten van ritueel
geslacht vleesch, het bakken van paaschbrood, sabbathrust (niet
bij zwaren storm), twee maal per dag een half uur des gebeds
enz. Op dit reglement, dat de oude afscheiding hardnekkig handhaafde, hebben toen joden dienst genomen, bij hun vertrek door
rabbi Saul Levi plechtig gezegend 2). Op dergelijke voorwaarden
hadden in lang vervlogen eeuwen joodsche cohorten onder de
Ptolomaeêrs gestreden.
Een ander twistpunt was het stemrecht. Er was betoogd, dat
de joden daarvan behoorden uitgestoten te blijven als eene afzonderlijke natie, die eigenlijk in Palestina thuis behoorde 5), waartegen Asser zijne pen puntte en o. a. opmerkte, dat men dan
ook de afstammelingen der réfugiés behoorde te weren 4). Wat
ook thans voor Amsterdam de zaak te pijnlijker maakte, was.
dat in tal van andere steden joden tot de stemming werden toe') Bromet, Tweede briev, blz. 18 vlg.
") E. v. Biema in Amsterd. Jaarb., 1901. S. Seeligmann in Centraalblad voor
Jsraë'l, XVI, nO. 36.
a) Over de Constitutie, 1795.
0) M. S. Asser, Briev gescJ,reeven uit F. L. aan den schrijver van Over deconstitutie. Amst., Van Laar Mahuet, 1795.
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gelaten. Zelfs in de wijkvergaderingen ter bevordering van poli.
tiek leven waren de niet-joden onverzoenlijk. Op die van wijk IX,
30 Maart 1795, werd met 115 tegen 38 stemmen beslist, dat
géen joden toegang zou worden gegund en op eene andere werd
Saportas geweerd, omdat hij een jood was 1). Eene commissie
uit Felix Libertate.. Asser aan 't hoofd, verscheen voor enkele
burgersociêteiten buiten Amsterdam om tegen zoo schandelijk
een onrecht te protesteeren en Asser wilde, dat zij daarom alle
correspondentie met die wijkvergaderingen zouden opzeggen 2).
Echter was niet Amsterdam alleen tegen emancipatie. Gouda,
harer oude verdraagzaamheid gansch on gedachtig 3), ontzegde
bij voortduring den joden het verblijf in haar stad '), en Driel
zag haar burgersociêteit "Trouw moet blijken" 8 Juli 1795 een
besluit nemen tegen de toelating van gecommitteerden van Felix
Libertate op eene, door Leeuwarden voorgestelde, vergadering
van alle vaderlandsche sociêteiten 5). De Drielsche burgers wenschten
aldus de broederschap met de joden te verwaarloozen "zoolang
zij van hunne dwaling of liever verwachting van de komst van
hunnen messiaanschen koning niet openlijk afstand deden." De
verwatenheid van dezen inquisitorialen eisch doet glimlachen en de lach verdrijft de ergernis. Den ijverigen patriotten scheen
de messiasidee gevaarlijk voor de antimonarchale beginselen en
zij geloofden, dat de leden van Felix Libertate, die beweerden
republikeinsch te zijn en toch een koning verwachtten, daarom
1) J. C. Hespe, Adres aan de provo repres., Amsterd. Schuurman, 1795. M. S. Asser,
De rechten van den mensck lJeleedigd, Amsterd., König en Brongers, 1795. Dez. in
Aanspraak (verg. de volgende noot). Saportas werd geweerd op voorstel van een
(mij, doch ook Seeligmann onbekend gebleven) "oud dweepziek geestelijke".
0) M. S. Asser, Aanspraak, Amsterd., Van Laar Mahueth, 1795, 8°. 16 blz. Het
ex. op de Bibl. Rosenthal wordt niet uitgeleend.
8) Verge1. ons deel J, 31, 93.
') Oud-Holland, 1898, blz. 86•
•) Het was deze Drie1sche societeit, die zooveellof had voor Rogge's De godsdienst
afgeBonderd van den Staat, zie altiaar, 2 de druk 1795 voorbericht in de noot. De
"centrale vergadering van alle patriottische bijeenkomsten in de Bat. Republiek" is
24 Aug. 1795 gehouden en het hardnekkige Gouda heeft doorgedreven, dat de afgevaardigden Tan F. L. zijn geweerd! Zóóver was men in de zevende maand der
Bataafsche vrijheid met de gelijkheid en de broederschap gevord;rd!
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huichelaars waren. Het was noodig deze ijveraars te leeren, dat
de messias een koning was, ja, maar een naar Jesaia XI, dus
een vredevorst, van wien de Bataafsche republiek niets te vreezen
had I). Tegen het stemrecht werd voorts nog aangevoerd. dat den
joden wel de rechten van den mensch, niet die van den burger
toekwamen~. Weder een ander argument was, dat zij zoo oranjegezind waren - om van gemeene aantijgingen te zwijgen 1).
Echter vonden zij ook onder christenen verdedigers~. In elk
geval - hunne toch al niet brandende politieke belangstelling
werd er niet warmer door. Toen el' begin I7Q6 voor de Nat.
vergadering zou gestemd worden en ook de joden te Amsterdam
in de grondvergaderingen werden toegelaten, werden er op 20335
joden maar 13 kiezers uit hen gekozen. Het hadden er 40 kunnen
zijn 5). Aldus werd door de joodsche natie zelve het streven van
Felix tegengewerkt. Noêl, die met dat streven sympathiseerde,
schreef de mislukking ervan toe aan de rabbijnen, die de massa
opzettelijk dom houden~. Die invloed bestond zeker, maar de
verklaring ervan hangt van het standpunt af, dat de waarnemer
inneemt. Koenen b. v. zegt, dat de parnassijns de burgerlijke
voorrechten te duur gekocht achtten voor de inlijving in eene
vreemde christennatie, rechten, waaraan bovendien ook zware
lasten, als de krijgsdienst, verbonden waren 7). Ook hierin is
1) D. Friedrichsfeld, Repulllillanisclu Guinnung und Judenmessias, 9 April 1795.
Nederl. vertaling: De Messias der jooden of repuillikeinsclu gevoelens over àenulven.
Den Haag, Lion Cohen, 1796. Over de plaats bij Jesaia aldaar, blz. 16 vlg.
I) Aldus 0. a. prof. pbiL J. H. van Swinden te Franeker (sinds 1767), te Amsterdam
(sînds 1785) in Advies a. d. Represent. 'D. Holland, Dec. 1795. Tegen hem
D. Friedricbsfeld, Beleucktungen Ü. d. Vortrag d, Bürgers 'D. S. etc., 14 Dec. '95.
De vertaling tien dagen later. Van Swinden is later gunstiger gestemd geworden.
Jubileum d. Emancipatie, 1846, blz.l2.
") B. v. van de Domkop (Hartog, Gids, 1875, r. 145 vlgg.).
') J. Krap Am., De joden onze medeburgers, Amst., '95. De zaak der Ned.joden
'Derded'gd door een 'Driend 'Dan waarluitl, Amst., '95. D. H. Danton, Waalscbe
krankbezoeker, Aan 't Bat. 'Dolk, Amst., '96. A:. W. van Bloemendaal, Iets wer ket
stemrecht tier joden, Gouda '96. Ook in Dalf'oerkaal, I1, 201 vlg.
I) Vergel. Amsterd. Jaarb., 1897, blz. 96•
C) Noill aan Delacroix d.d. 22 Maart 1796, Gedenkst., I1, 50.
T) Koenen, a.w., blz. 363 vlgg.
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waarheid: de joden voelden zich een afzonderlijk volk, trots alle
ellende uitverkoren door God, en zij wilden niet in eene vreemde,
vijandelijke natie worden opgenomen. Maar hunne politieke onverschilligheid was zeker het meest gevolg van de diepe armoede,
van de verdierlijking, waarin zij leefden. Nog in ISI I maken
de bewoners van het Amsterdamsche ghetto op een Franschman
den indruk van z66 havelooze, morsige ellende, dat hij hen, door
den honger voortgedreven, tot alle kwaad in staat acht 1). Zulke
rampzalige parias begeeren niet vooral de stembus.
Het kleine groepje vrijzinnige. beschaafde, welgestelde joden
arbeidde intusschen voor de toekomst. Bromet en de zijnen
richtten 29 Maart tot de Nationale vergadering het verzoek om
volledige gelijkstelling voor hunne natie, het voorstel kwam in
handen eener door den voorzitter Van de Kasteele benoemde
commissie (Van Leeuwen, Hahn, Schimmelpenninck, Nuhout van
der Veen en nog drie anderen)~, die I Augustus bij monde van
Hahn rapporteerde 3), een fraai en waardig stuk, waarin o. a. juist
en treffend enkele eigenaardigheden der joden de schuld worden
genoemd der christenen en van hun gedrag sinds eeuwen. Het rapport
stelt voor te decreteeren: "de nationale vergadering erkent, dat
"de zoogenaamde joden in Nederland niet alleen tot het volk
"behooren, maar ook in den volmaaktsten gelijkstaat met alle
"andere burgers behooren gesteld en gehandhaafd te worden, ten
"aanzien der maatschappelijke rechten en plichten". Nog y66r
het rapport aan de orde werd gesteld legden de Amsterdamsche
rabbijnen en parnassim den eed op de Republiek af. door Nöel,
die, gelijk: wij zagen, de revolutionaire joden krachtig steunde
1) Rapport van den Staatsraad Réal d.d. Juli 18IJ, Gedenkst., VI, 174 vlg. Hij
zegt ook: "aucun métier ne les occupe". Het dwaze was inderdaad, dat een jood
wel kiezer, maar b.v. nog geen schoenmaker mocht zijn. Vergel. boven blz. 118. Het
verbod van poortersnering voor de joden is van 29 'Maart 1632, Handvesten .••
der stad Amstelreàam, uitg. 1748, I, 138.
2) Daruerhaal, I, 163 vlg.
8) Daruerhaal, n, 497-501. Afzonderlijk verschenen bij van Schelle en Co.,
Den Haag. In Arekiv f. à. neueste Kirckeng., 1797, bnd. V, st. IV eene Duitsche
vertaling. Het dankadres voor bet rapport d.d. IZ Aug., Daruerhaal, n, 619 vlg.
Het Vertoog door eenige Bataafsche joden aan de Nat. 'tJerg. enz., Den Haag,
Lion Coben, 1796, Duitsch in genoemd Archi'tJ, IV, IV als nO. 2.
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met vreugde vermeld 1). Maandag zz Augustus 1796 begon in de
Nationale vergadering de beraadslaging over de vrijmaking der
joden. De stemming der leden was onder den indruk van het
feit, dat de meeste joden zelven niet begeerden "geïncorporeerd"
te worden, terwijl ook hunne Oranjegezindheid hen de gelijkgerechtigheid deed vreezen ~. Acht dagen hebben die beraadslagingen
geduurd, en er is veel gezegd dat onbelangrijk, ook het een en
ander dat nog onze aandacht waardig is. De tegenstanders van
het rapport (eene "apologie van het jodendom") waren Of hopeloos verward ,; Of ga ven wel toe, dat de joden tot de menschen
moesten gerekend worden, maar dat hun daarom het landsbestuur
zoo min toekwam als de vrouwen, die toch insgelijks menschen
waren '); Of wilden den joden slechts burgerrecht geven, zoo zij
verklaarden tot het N ederlandsche volk te behooren &); Of verzetten zich, omdat de wetten der joodsche natie b.v. die op het
leviraatshuwelijk met 's lands wetten streden) 6; Of wilden hen
aanvankelijk tot "passieve burgers" maken terwijl dan hunne
kinderen "actief" konden worden '). De voorstanders pleitten voor
de rechten van "dit ongelukkig volk, weleer het begunstigdste
volk van God, dat van zijne verguizing moest ontheft worden" ~;
of betoogden, dat geen jood mocht uitgesloten ómdat hij jood
was '); of deden een beroep op het rechtsgevoel en het gemoed
') Geàen6st., n, 65 vlg. Grégoire (oud.bisschop van Blois) in Nieuwe bedenkingen
over de joden, u. h. Fransch, Den Haag, 1807, bil;. I I : "de verlichte joden door
den Franschen ambassadeur N oël ondersteund .•• " Ook Van Hame1sve1d zegt dit,
Dagverluzal, Ir, 672a.
") Bosset in Gedenkst., n, 284. Over de bloeiende oranjeboomen in de Amsterdamsche synagogen het later te noemen Verslag der afsetting, blz. 6.
8) Van Hamelsveld in Dtzg7Jerhaal, I1, 667-672.
') Lublinck de Jonge in Dagverhaal, II, 674-680. Over de constitutie, 1795,
nO. 2, blz. 17: "men moet de bekoorlijke sexe .•. als staande onder het opzicht der
mannen van allen rechtstreekschen invloed op de verkiezing excuseeren". Daarentegen
Asser, B,.iev (verge1. boven, blz. 2 u, noot 4) blz. 7: "dit is onbillijk voor 't minst
tegenover de bejaarde dochters en de weduwen".
I) Floh in Dagverluzal, n, 683-686.
') Breekpot in Dagverhaal, I1, 687 vlg.
') Van Hoorn in Dagverhaal, II, 690 vlgg.
8) Zubli in Dagverhaal, n, 686 vlg.
") Kantelaar in Dagverhaal, II, 7°5-710 (een prachtig stuk I).
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der vergadering t). In de avondzitting van Dinsdag 30 Augustus
werd het rapport bij appel nominaal gearresteerd 2), de nadere
redactie werd 2 September aangenomen~. Zij luidde: "Geen jood
"zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen, die
"aan het Bataafsche burgerrecht verknocht zijn en die hij begeeren
"mocht te genieten, mits hij bezitte alle die vereischten en voldoe
"aan alle die voorwaarden, welke bij de algemeene constitutie
" van iederen actieven burger van Nederland gevorderd zullen
"worden" 4). De woorden na "mits" beteekenen wel niet anders
dan dat de joden met de rechten van den burger ook de plichten
op zich namen 5). Aldus dan werden 50.000 Nederlandsche joden
vrij verklaard, maar het was niet te verwachten dat nu ook aanstonds de oude vooroordeelen zouden verdwijnen, veeleer stond
het te vreezen, dat de uitsluiting-door-de-daad zou blijven.
Het mag worden geboekstaafd. dat de Joden zich de vrijheid
niet alleen volmaakt waardig hebben betoond, doch zich ook
uiterst kiesch hebben gedragen tegenover enkele geldelijke voordeelen uit de nieuwe orde van zaken voortvloeiend 6). Te treffender, omdat de emancipatie maar langzaam voortging. In September
1797 namen twee joden, Bromet en De Lemon, zitting in de tweede
nationale vergadering - wat nog eene ietwat pijnlijke aandacht
trok 7). Weer een jaar later werd een jood Mozes Moresco lid der
1) Schimmelpenninck in Dagverhaal, 1I, 721 vlgg. Vonck, aldaar, lIl, 25-29.
Hahn, aldaar, lIl, 33 vlg.
-) Dagverhaal, lIl, 39.
") Dagverhaal, lIl, 62. Duitsch Archiv als boven, nO. 3. De oude Asser, door
zijnen zoon per expresse met de aanneming in kennis gesteld, werd op de beurs
door de voornaamste kooplui hartelijk geluk gewenscht, .fubz'l. d. Emanc., blz. 14.
') Dagverhaal, lIl, 40b. Volled. verzam. van Public., V, nO. 189.
6) Anders over deze clausule Bosset, Gedenkst., li, 286, van Leyden, aldaar,
Il, 507. Over de beteekenis der beide dankadressen (Dagverhaal, lIl, 126 vlg.
Archiv, als boven nO. 5) is ltalie, Oud-Holland 1898, blz. 166 tegen Koenen, a.w.,
blz. 3 7I, noot 2 te volgen.
S) Een paar treffende voorbeelden, Gron. volksalm., 1907, blz. 89, 92 vlgg. Vergel.
boven, blz. 200.
') Dagboek v. Teding v. Berkhout, Gedenkst., Il, 535. Afschezäsaanspraak gedaan
door H. L. Bromet... ter gelegenhelä van deszelfs vertrek als representant.
Amsterd., Benedictus, 1797.
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stedelijke regeering te Amsterdam en M. S. Asser lid der rechtbank. Het was in diezelfde maand, 16 Maart 1798, dat een aantal
parnassijns bij de groote jacobijnsche zuivering werden afgezet 1).
In Den Haag werd den joden eerst 12 September van dat jaar
het burgerrecht toegekend. En sinds is aan die vrijheid niet meer
getornd. De constitutioneele wetten van 5 Juni 1806, de constitutie
van 7 Augustus van dat jaar handhaafden haar ook voor de joden !).
Louis Napoleon, hun zeer genegen, ontsloeg hen van hun afzonderlijk eedsformulier, verlegde de weekmarkten te Utrecht en te
Rotterdam van den sabbath naar een anderen dag, bepaalde dat
joodsche kinderen op de openbare scholen zouden worden toegelaten en richtte een corps op uitsluitend van joden, twee bataljons
ieder van 883 man 3). Het was de koning, die de scheuring,
Januari 1797, in de Duitsch-joodsche gemeente ten gevolge der
politiek ontstaan, weder heelde en de hereeniging voor goed tot
stand bracht, na zich door eene commissie ad hoc te hebben doen
voorlichten 4). Hij was het, die het opperconsistorie stichtte voor
alle Duitsche joden in het koningrijk Holland 5); die de schromelijk verwaarloosde kennis der Nederlandsche taal onder hen bevorderde o. a. door het gebruik van eene Nederlandsche vertaling
van het O. T. te bevelen 6); die aan vier der achtenswaardigste
') Verslag van het gebeurde. .. ter gelegenheid dat de parnassim van kun posten
ontzet wierden, Amst., Benedictus. Verge!. boven, blz. 190.
JI) Verzam. v. vaderl. wetten, uitg. van de Poll, 184°, blz. 354, 358.
B) Public. in de Israël. kerken gedaan betr. ket oprigten van een korps troepen,
Amst., v. Emden, 1809. Kon. Besluit d.d. Loo, 8 Aug. 1809. Ook in jiddisch met
soms Hollandsch in Hebr. letters. Het korps werd reeds op 't einde des jaars ontbonden.
') Gedenkst., V, 431. Programma bii de inwijding d. zoogen. nieuwe gem. uit
leden van F. L. in omslag met nationale kleuren en Hollandsche verzen in den tekst.
De inwijding had plaats niet IS, maar 29 Siwan 5597 (= 23 Juni 1797). Letterbode
d. Israël., lI, 37. Aanspraak bij de inwg'ding (Bib!. Kon. Ac., Cat.n, 198, nO. 5191).
Over de nieuwe gemeente, "basée sur la morale et Ia vraie religion de Moïse" C. Asser
in Gedenkst., V, 409. Rapport der commissie ten examen relatif de vereeniging •••
d.d. 6 Juni en 28 Juli 1800 (Bib!. d. Port. Isr. Gem. 18 D. 12 18). Decreet der
vereenigt'ng d.d. I Juni 1802, Amst., Jo. v. Emden. Echter bleef toen de nieuwe
gemeente bestaan met hare afzonderlijke synagoge. De wezenlijke samensmelting kwam
eerst onder koning Lodewijk tot stand.
G) Decreet van 12 Sept. 1808, nO. 6 in Eon. Courant van 24 Sept. 1808.
") Verzam. v. vaderl. wetten, uitg. van de Poll, blz. 450.
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joden de nieuwe koninklijke orde van Holland verleende 1); die
te Groningen een aantal voor de joden grievende bepalingen
ophief~. Tijdens de inlijving golden de verlichte joden voor
bijzonder gehecht aan Frankrijk en aan den persoon des keizers ~.
Eene onbillijkheid was, dat de plaatsvervanging, den Portugeeschen
joden toegestaan, den Duitschen verboden was, wat niet de armen
onder hen trof, die toch geen geld hadden, maar de rijken, de
verlichten, die den keizer juist "comme leur sauveur et leur
messie" vereerden. Op dringend verzoek van Lebrun heeft Napoleon daarin voorzien, en de joodsche lotelingen en plaatsvervangers zijn toen zonder verzet opgekomen 4). Nog op 't einde der
Fransche jaren roemt de directeur-generaal van politie hunne
onderworpenheid en rustigheid 5), waarop de deelneming van
dr. Lemon aan de dusgenaamde samenzwering van Maas nauwelijks eene uitzondering mag heeten~. Over de diepe ellende der
duizenden arme en havelooze joden heb ik reeds een en andermaal
gesproken ') - een nauwlettend waarnemer in deze dagen beschuldigt de rijken onder hen van tegenover deze armoede koud
en ongevoelig te blijven ~. Het vervolg hunner geschiedenis hoort
hier niet: zij toont nog lang dien uitsluitingsgeest, die nog in
1834 voor joden de deuren van Felix Meritis, ja van de Maatschappij tot nut van 't algemeen dichtsloot~. Verblijdender is de
') Gedenkst., V, 643 (26 Febr. 1807).
') Gron. volksalm., 1907, blz. 100 vlg. (20 Maart 1809).
") Lebrun aan den keizer d.d. 28 Sept. 1810, Gedenkst., VI, 81.
') Gedenkst., VI, 126 vlg., 140 vlg., 145 vlg. (13 Maart, 8, 11, 12, 13 April18J I).
Toch noemt De Celles nog in Juni 1813 de plaatsvervanging den joden niet toegestaan, Gedenkst., VI, 672. J. D. Meyer heet "dévoué à la France" aldaar, VI, 45S.
en (in andere termen) ook 531. J. Capadose echter, ofschoon tot de in den tekst
gedecoreerden behoorend, was " anglomane", aldaar, 458.
') Devilliers d.d. 15 Maart 18lI, Gedenkst., VI, 540.
") Gedenkst., VI, XXVI-XXXIV, 244, 604 vlg., 610 vlgg.
') Zie vooral de op blz. lI8, noot 4 genoemde drie rapporten.
S) Rapport van Réal d.d. Juli I8II, Gedenkst., VI, 184.
') A. S. van Nierop, Proeve... dat de niet-toelating van Isr. in de Mi t. N.
v. 't A. strijdig is met haar oorsprong .•. , Amst. 1834. Mitth. zur Jud. Volksk .•
Hamburg 1905, XVI, 158. Hespe's vertaling van Friedrichfeld's Messias (boven.
blz. 214, noot I), blz. 8. Met heftige bitterheid reeds C. Asser in Gedenkst., VI,4lI.
Ook de Bank, het Grootboek, het Entrepot, de Lombard weigerde nog lang joodsche
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herinnering, waarmede wij besluiten. Toen in 1846 het vüftigjarig
jubileum der vrijmaking werd gevierd en bij die gelegenheid een
feestbundel werd uitgegeven, schreven mannen als Chassé, Schimmelpenninck v. d. Oye, Rochussen, M. C. van Hall daarin op
vleiende wijze over de burger- en militaire deugden, sinds 1796
door de joden getoond 1). Hadden de leden van Felix Libertate
dit nog kunnen beleven, zij zouden zich innig hebben verheugd.
Wie weet of zelfs rabbi Mozes Saul er niet trotsch op zou geweest zijn!
§ S. De vrees der hervormden voor den katholieken koning
is niet bewaarheid. Louis was zeker de man niet voor geloofsvervolging en hij poogde te eerlijk alle Hollanders aan zich te
binden, dan dat hij zoovelen hunner zou hebben willen terugstooten. Toen ds. Berkhout van Velsen had gepreekt tegen het
nog te noemen decreet van 2 Augustus 1808 en deswege was
aangeklaagd, liet de koning den jongen man bij zich ontbieden
en won hem door zijne groote beminnelijkheid 2). Het felle ijveren
van enkele predikanten tegen de katholieken liet hij begaan 3).
Natuurlijk was hij vreemdeling in ons kerkelijk Kanaän, waar de
vele verschillen in godsdienst het kennen van den weg niet gemakkelijk maakten. Gelukkig had hij in zijn minister van Eeredienst J. H. Mollerus') en in den hoofdcommies J. D. Janssen 4)
raadgevers, over wie de kerk zich verheugen mocht. Zoo was
de tegen 22 Februari 1809 uitgeschreven dank- en bededag zeker
ambtenaren. Dat de scholen van het Nut geen jodenkinderen toelieten, bracht haar
eigenlijk in strijd met de wet (art. 291 Code pénal), maar D'Alphonse verdedigt de
uitsluiting, Gedenkst., VI, 792, 897 vlg.
') Jubz1eum der emancipatie, Amst. 1846, blz. 22-27. Allgem. ZeitungdesJudent.,
:l7 Aug. 1842.
2) Gedenkst., V. 434 vlg.
8) Aldaar, V, 360. Over misstappen oordeelde hij streng. Het bekende verhaal:
"mon Dieu, ce pasteur est ivre!" bij Wichers, a.w., blz. 104 noot. De man "avait
bu un peu trop à la Hollandaise" (verg. Gedenkst., VI, 680).
') Zeer gunstig over hem de zaakgelastigde van Pruisen, Scholtz, Gedenkst., V, 182,
uiterst ongunstig de vroegere Fransche agent ten onzent Gateau, aldaar, VI, 28 de laatste zeker partijdig. C. W. Pape, Het leven en werken van.f. D. Janssen,
's Hertogenbosch m. portr. Lebrun zegt d.d. 28 Nov. van Janssen: "il est célibataire,
jeune, modeste et sait ces matières la fort bien", Gedenkst., VI, 791.
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naar het hart van het gereformeerde volk en bewees, dat hun
koning de nationale begeerten verstond 1). Had hij zich vrijer
kunnen bewegen, niet de "roi-préfet" zijns broeders moeten zijn;
had hij langer en rustiger en onder gunstiger geldelijke en oecanomische omstandigheden mogen regeeren, hij zou - mag men
verwachten - ook voor de hervormde kerk veel goeds hebben
gedaan. Thans bleef zijn pogen, als zooveel in deze tragische
koningsjaren, ook op dit gebied stukwerk.
Bij decreet van April 1808 werd bepaald, dat de fondsen, bij
de geestelijke kantoren gestort, in het amortisatiefonds 2) zouden
ingebracht worden en de betalingen uit die kantoren voortaan uit
's Rijks schatkist zouden geschieden. Den 2den Augustus deszelfden jaars volgde het organiek decreet~, waarbij aan de hervormde predikanten het behoud hunner tegenwoordige tractementen
werd verzekerd, terwijl ook aan de geestelijken van andere gezindten toelagen werden beloofd. De uitvoering stuitte echter op
groote moeielijkheden. De koning liet het volgend jaar een ontwerp-begrooting voor den eeredienst opmaken naar den geest
van het decreet, waarbij de uitgaven op /966.262.13.0 stonden
geraamd. Mallerus toonde toen aan, dat dit bedrag te laag was.
Voor de tractementen der hervormde leeraars was naar art. 1
van het decreet uitgetrokken/847.737.13.0. Maar voor Amsterdam, dat thans nog zelf zijne predikanten betaalde, moest daar
eene som bijgeteld worden van /85.000. Voorts was voor de
katholieken en lutherschen gerekend OP/32.000 en/I.525, maar
wederom moest dit verhoogd worden met de door den koning
aan nieuwe pastoors beloofde tractementen, wat deze post op
/41.000 bracht. Die van /55.000 op het project-budget ter betaling aan hervormden en katholieken van tractementen uit de
door Frankrijk gecedeerde domeinen konden daarentegen op
/35.000 worden teruggebracht, de onvoorziene uitgaven konden
1) De biddagbrief d.d. 7 Febr. 1809 en get. J. H. Mallerus bij N. C. Kist, Neer~
lands betletlagen, II, 594-598. Over den indruk de Duitsche gezant Niebuhr,
Getlenkst., V, 197.
I) Over dit fonds o. a. L. Wichers, De regeering van koning Lotlewijk Napoleon.
blz. 53 vlg. 81.
I) Het decreet bij Van de Poll, a.w., blz. 419-423.
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op /30.000 blijven geraamd, zoodat, met uitzondering der Amsterdamsche /8S.000, het door den koning voorgestelde bedrag van
I' 966.262.13.10 voldoende was. Máár ... art. 3 van het decreet
bepaalt, dat alle betalingen aan geestelijken door de openbare
schatkist zullen geschieden. Dus ook 1°. die uit stedelijke en
plaatselijke kassen te stellen, op /120.000 en 2°. die uit fondsen,
welke onder stedelijke administratie staan, te stellen op /S3.000.
Dit laatste echter zou de schatkist niet bezwaren, daar het niet
anders dan verandering van beheer is. Eindelijk moet voor kosten
van beheer door de kerkelijke lichamen / IS.000 worden uitgetrokken. Zoo verkrijgt men de volgende bedragen:/847.737.13.0
41.000
3S.000
8S.000
120.000
IS.OOO =/1143.737.13.0,
wat verre de door den koning geraamde som overtreft. En dan
is er nog geen stuiver voor die gezindten, welke voor 't eerst
moeten gesalariëerd worden, niets voor kerkbouw, niets voor
predikantsweezen 1). Wat kon de koning tegen zulke cijfers in een
tijd, dat de staatsschuld was gestegen tot 1100 millioen guldens
met eene rente van 40 mi1lioen, die tegen 1809 geacht werd te
zullen stijgen tot 1200 millioen, meer dan 1/r. van de niet afgeloste schuld van Engeland? In een tijd, dat de staatsuitgaven
tweemaal zoo groot waren als de inkomsten, dat om een algeheel
bankroet te ontgaan de regeering alle tractementsbetaling schorste
en van de vorderingen ~p den staat slechts de schreeuwendste
voldeed? Tijd, dat tot dekking der tekorten altijd weer nieuwe
leeningen werden uitgeschreven, waarvoor de renten gevonden
werden uit telkens verhoogde belastingen op de middelen of
door telkens vervroegde inning, als bij de verponding? ~ Wat
baatte het der kerk in zoo dringenden nood, dat 13 November
180 7 enkele predikantsplaatsen werden opgeheven en een aantal
kleine gemeenten werden te zamen gevoegd, ook al konden
daardoor sommige tractementen worden verhoogd? 3) Hier hadden

+

+

+

+

+

I) Gedenkst., V, 477-481 (30 Maart 1809).
9) L. Wichers, a.w., blz. 80 vlgg. 154, Gedenkst., V, SS, 159, 191, 283. Valckenaer
had gemakkelijk zeggen, dat, om de fanatieke, oranjegezinde predikanten te bedwingen,
men hun lot verbeteren moest, Gedenkst., V, 402.
I) Eene opgave der gecombin. gemeenten en opgeheven plaatsen bij B. Glasius,
Gesch. à. chr. kerk 'V. Nederl., 1844, nr, 171 noot.
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de gemeenten zelve moeten helpen, maar vele konden niet en
vele andere konden wel, maar wilden niet I).
Het was onder Lodewijk, dat er eene poging werd gedaan om
aan de kerk die vaste organisatie te schenken, die zij niet minder
behoefde dan fondsen~. Mollerus benoemde tot dat doel eene commissie van predikanten en juristen. onder presidium van prof.
J. W. te Water 3), die zich, tot loon zijner moeite, weldra door
het onkundig publiek zag gedoodverfd als de aartsbisschop der
nieuw te organiseeren kerk. Den I I den Januari 1809 hield zij haar
eerste zitting en, naar de verklaring van haren voorzitter in zijne
autobiografie, heeft hij zich vooral ten doel gesteld van de vroegere
kerkorden alles te behouden wat niet inliep tegen de tijdsomstandigheden. In Augustus 1809 werd het "Concept Reglement op
de organisatie van het hervormd kerkgenootschap in het koningrijk Holland" aan Mollerus' opvolger (M. was 27 Mei afgetreden),
baron G. A. G. P. van der Capellen met een uitvoerig schrijven
aangeboden 4). De minister legde het ontwerp 18 October den
koning voor 5), de eerste afdeeling van den staatsraad bracht
20 Maart 18 10 rapport uit 6) - maar de inlijving maakte allen
gedanen arbeid vruchteloos 7). Toch deelen wij het belangrijkste
er uit mede. Er is eene generale synode, I § 8 en alle provinciale synoden zoowel als de Waalsche zijn afgeschaft, I § 9. De
Waalsche kerken vormen eene klassis, de Engelsch-presbyteriaansche 8) en Schotsche kerken worden ingelijfd in de klasses
') "Un grand nombre... ne contribue que de mauvaise grace à l'entretien des
ministres protestans ... ", Gedenkst., V, 210 vlg. (Mei 1806).
") Hooyer, Oude kerkordeningen, blz. 489-552.
8) De commissieleden bij Glasius, a.w., m, 183, noot 2.
') Uittreksel uit dien brief bij Ypey en Dermout, a.w., IV, 395-403.
') De brief van v. d. Capellen aan den koning bij Hooyer, a.w., blz. 514-517.
0) Geteekend door J. E. Reuvens, afgedr. bij Hooyer, a.w., blz. 497-513.
') De geheimhouding van ontwerp en rapporten door Te Water, Autooz'ografie,
blz. 125, betreurd, door Ypey en Dermout, a.w., IV, 405 niet ontsluierd, is thans
door Hooyer opgeheven. Bij hem vindt men ook de beschouwingen over het gewaand
verband tusschen het ontwerp van 1809 en het algemeen reglement van 1816, met
de literatuur.
8) Tot de Engelsch-gereformeerden behoorde o. a. P. van der Heim, minister van
marine en koloniën onder koning Lodewijk, Gedenkst., V, 372.
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der plaats, waar zij gevestigd zijn, I § 10.11. De synode bestaat
uit predikanten en ouderlingen, door de klassen te benoemen,
VI § I. De tucht beschikte nog over ban en uitsluiting, V. De
beroeping geschiedt door den kerkeraad, VII § 9, onder goedkeuring des konings, VII § 13. met handhaving van het jus
patronatus VII § 12. De theologische professoren onderteekenen
de gewone predikantsbelofte VI § 6 (de minister was daartegen}
en staan wat de leer betreft onder toezicht der synode VI § 7.
Voor de examina, "waarvan de gebreken algemeen bekend zijn" 1),
moeten geheel nieuwe bepalingen getroffen worden. Wat sedert
aan de orde bleef. Al is dit ontwerp nooit wet geworden - de
oude organisatie ging toch onder: de laatste provinciale synoden
werden in I 8 I 0 gehouden 2).
In dezen tijd valt ook de invoering der Evangelische gezangen.
De nieuwe psalmberijming in 1775 dankbaar aanvaard 3), had
tegelijk de begeerte gewekt naar gezangen voor de christelijke
feestdagen - begeerte door Petrus Hofstede en geestverwanten
krachtig bestreden. In 1796 en volgende jaren kwam de zaak
ter synode van N.-Holland en bleek het, dat men vooral gezangen wilde, die het "vervuld Evangelie, de eer des Verlossers en
des H. Geestes, de verzoening en de genade" verheffen zouden.
Ook de Geldersche synode begroette het plan met vreugde, wat
ons niet verwondert, gemerkt dat daar zitting hadden Ah. v. d.
Berg 4), predikant te Arnhem en Petrus Isaäk de Fremery van
's-Hertogenbosch, beiden warme voorstanders van het geestelijk
lied. Langzaam en voorzichtig naar oudvaderlandsche wijze 5)
volgden de synoden van Groningen 1800, Overijsel 1802, terwijl
in dat laatste jaar de Waalsche synode een stoot in de goede
') Aldus Mollerus bij Hooyer, a.w., blz. 540 aant. op § 8.
Reitsma, a.w.• blz. 358.
B) Boven, blz. 139-144.
i) Van hem Gedachten over geestelijke oden en liederen inzonderheid tot gebruik
bij de openbare godsdienst, Juli 1802, met vertaalde liederen van Klopstock, Gellert,
Münter, Ewald, Schlegel.
") Een bedachtzaam tegenstander was de toen 77-jarige Hinlópen in een langen
brief door Van den Berg in een volgend deeltje der Gedachten opgenomen. Hinl6pen
overleed 23 Juni 1803.

') J.
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richting gaf door de invoering van hare "Cantiques pour Ie cuite
public" verzameld door F. S. J. Rau, J. Teissèdre l'Ange, G. Tetsingh, D. J. van Lennep e. a. Weder een jaar later voegde zich
ook de synode van Utrecht, en zoo kon nog datzelfde jaar de
Commissie voor de Evangelische Gezangen worden benoemd en
den 27 sten September, onder presidium van Van den Berg, hare
zittingen in de kerkeraadskamer van den Dom openen. Hare
samenstelling vindt ieder nog in zijn gezangboek vermeld.
Matthias Jorissen - voor Zuid-Holland - was predikant bij de
Hoogduitsche gemeente te 's-Gravenhage en vervaardiger van
een nieuwe psalmberijming; mr. Pieter Leonard van de Kasteelemede voor Zuid-Holland - hebben wij reeds als een der voorzitters der eerste nationale vergadering ontmoet I), later was hij
staatsraad onder koning Lodewijk, voor wien hij in 1809 een
ontwerp-constitutie op papier bracht ~; over prof. H. Muntinghe voor Groningen - zullen wij nog spreken; eerst was benoemd
prof. Theod. Lubbers, die echter 6 Juli 1804 was overleden; de
dichter Rhijnvis Feith - voor Overijssel - heeft eerst later
zitting genomen, maar toen ook het werk krachtig gesteund. De
commissie vergaderde eerst gezamenlijk van 27 tot 30 September,
toen in vier sub-commissies van 17 April tot 24 Mei 1804,
daarna eene commissie van Zeven van 19 September tot 13 October
en van 15 Mei-I I Juni 1805, daarna nog eens de gansche commissie van 12 Juni tot 6 September, hetzij men samenkwam bij
de leden aan huis of later in den Schuttersdoelen in den Haag.
Het was van daar, dat men zich den 4den September in zeven
koetsen (herinnering aan de plechtigheid van 19 J uH 1773 3) naar
het paleis van den Raadpensionaris Schimmelpenninck in het
Noordeinde begaf, om kennis te geven van den volbrachten
arbeid en zijne bescherming te vragen, als de invoering misschien
op verzet stuiten mocht. Eene groote vreugde was de voltooiing
voor den 73-jarigen Van den Berg, die den droom zijns levens
1) Boven, blz. 21 5.
2) Gedenkst., V, 506-519. In een stuk van 1806 heet hij van Fransche zijde:
ndevot et passe pour être un peu hypocrite", aldaar, V, 366, iets later echter heet
hij de aJgemeene achting te bezitten, aldaar, V, 370.
") Boven, blz. 142.
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zag vervuld ') en nog met stervende vingeren schrijven zou, dat
er in den bundel niets gevonden werd in het allerminst afwijkend
van de formulieren van eenigheid~. Over den geest en de dichterlijke waarde van den bundel liep reeds aanstonds het oordeel
verre uiteen, wij gaan daarop thans niet in~. Van den Berg,
die in gez. 3 het Te Deum vertaalde, heeft ook - ik herinner
het met droefheid - het vreeselijke gez. 177 gerijmd. Uit den
grooten bundel der doopsgezinden (voor de gemeente de Zon
1796) is gez. 79; uit den kleinen bundel (voor het Lam, 1791)
gez. 72 gewijzigd; het " Waak, christen waak.. gez. 77 is van
den doopsgezinden Doyer te Zwolle. Van Hier. van Alphen is
o. a. gez. 15 ("Hoe blinkt uwe majesteit alom .. "), 27 ("Leer ons
Vader u verbeiden .. "); de avondzang: ,,'k Wil u, 0 God, mijn
dank betalen", gez. 180 is van H. A. Bruining; van Bilderdijk
zijn 8 en 165, van Anna Maria Moens 183. Dat Lodenstein in
de gezangen 2 I, 43, 62 en 68 in den bundel voortleeft, hoorden
wij reeds vroeger 4).
Nieuwjaarsdag 1807 zouden de Evangelische gezangen, uitgegeven bij Joh. A11art (en aD.e gezet op heele noten I) voor 't
eerst worden gezongen. Tegelijk echter verhief zich de critiek
tegen een bundel, die vijandig heette aan de psalmen en onrechtzinnig vooral op 't punt der genade, onmacht, verkiezing en
verwerping. Zelfs werd er een adres ingediend, dat de gansche
verzameling maar weer wilde afschaffen! In tal van gemeenten
(9P Walcheren, waar men den schrik over de nieuwe psalmberijming nog niet eens te boven was, te Staphorst, te Doorn en
te Driebergen) was of lijdelijk verzet of fanatieke tegenkanting.
Voor Friesland moest de synode van Harlingen, Juli 1808, een
besluit in 12 artikelen uitvaardigen tegen de moedwillige perturbateurs van den openbaren eeJ,"edienst, die de gezangen niet wilden
zingen (b.v. in cl. Dockum) besluit, waarvan de synode "op eene
1) Uitvoerig bij Bennink Janssonius, Geschied. '11. h. kerkgezang, 1860, blz. 193-22 7.
I) Leerreàe o'ller Ef., V. 19, na zijnen dood uitgegeven, 1807. Van Rhijnvis Feith.
wiens rechtzinnigheid betwijfeld werd, zijn toch o. a. gez. 35, 13°, 141.
8) Bennink Janssonius, a.w., blz. 228-267.
0) Ons deel I, 277, noot 5. Overigens voor de dichters Janssonius, a.w., blz.
268-292. Nog: L. de Geer, Ontstaan '11. d. E'II. Gez. ounàel, Gron. 1902.
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decente wijze" de overheid in kennis stelde 1). De 19de eeuw zou
nog krachtiger verzet zien tegen deze "sirenenzangen ".
In 1 775 had de Hollandsche maatschappij van wetenschappen
te Haarlem eene prijsvraag uitgeschreven: "Welke zijn de beste
middelen om de ware en zuivere leer van het Evangelie onder
de bewoners van de coloniên van den Staat meer te bevestigen
en in die landstreken voort te planten?" De ons reeds welbekende
Petrus Hofstede werd voor zijn antwoord met goud bekroond en
liet daarop in 1779180 volgen zijn "Oost-Indische kerkzaken",
2 dIn., zaakrijk en helder en door de kerk zeer geprezen, al
verhinderden de tijdsomstandigheden de uitvoering der door hem
aangegeven plannen, waaronder de oprichting van een Oost-Indisch
genootschap en van een (zendeling-) seminarium. Voor dit laatste
achtte hij Leiden de aangewezen plaats, behalve dat aan de hoogeschool aldaar geen inlandsche talen onderwezen werden 2). Dat
is sinds wel anders geworden I Toch bleef de aandacht op de
zaak der zending gevestigd, de belangstelling klom en dit leidde
in het derde jaar der Bataafsche vrijheid, den 19den December
[797 tot de oprichting van het "Nederlandsche Zendelinggenootschap, " gevestigd te Rotterdam, dat als eerste zendeling kon doen
uitgaan J. J. Kicherer. theol student te Utrecht~. Onder de
tegenspoeden der eerste jaren behoort te worden geboekt het
aanhouden van een schip onder Pruisische vlag, ten jare 1804,
bij de Kaap, dat bleek geladen met noodwendigheden voor het
Zendelinggenootschap t).
In den nacht van 2 op 3 Juli 1810 ontvluchtte koning Louis
Napoleon het land, dat hij lief had gekregen, maar welks geluk
hij niet had kunnen bevorderen en deed afstand van eene regeering, die zijn broeder hem tot een hel had gemaakt ~). Maar zijn
1) Ke1!'k. Cour., 5 Mei 1911.
I) Verg. De Bie, a.w., blz. 339, 359.
a) E. F. Kruyff, Geschied. '11. h. Ned. Zentlel. Genootsckap en sgne zendingsposten,
Gron. 1894. Over J. Raarner, den rustigen, maar scherpen beoordeelaar VáIl de methode
en macht der zending (1807) Sepp, Pragmat. Gesch. I, 1869, blz. 78 vlg.
') Spoors aan Schimmelpenninck, I Dec. 1804, Geàenkst., IV, 566.
') Proclamatie van Z. M. den koning .•• ter gelegenheid van Hoogstdeszelfs afstand .••
bij Van de Poll, a.w., blz. 477 vlg.
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gansche volgend leven van ballingschap door deed ook de kleinste
herinnering aan Holland, deed de naam alleen reeds zijn hart
trillen van ontroering 1). Het decreet van Rambouillet (art. I:
"La Hollande est réunie à l'Empire .. ") is geteekend 8 Juli, uitgevaardigd 9, in werking gesteld 13 Juli ~, terwijl Lebrun den
14den de regeering overnam over een volk, dat reeds, eigenlijk
van 1795 af, zijne onafhankelijkheid had ingeboet. Thans stond
niets zijne "napoleoniseering" în den weg. De uitdrukking is van
maarschalk Oudinot ") en hij bedoelt er den voor Holland grootst
denkbaren zegen mede. De drie korte jaren der inlijving hebben
niet toegelaten de proef op de som zijner woorden te nemen.
Maar het is zeker, dat, voorzoover het begrip "napoleonisme"
zich laat losmaken van oorlog en al de ellende daarmeê verbonden, het voor ons land goed is geweest en het op allerlei gebied
gegeven heeft, wat wij op geen andere manier zouden ontvangen
hebben. Maar de keizer moest oorlog. voeren, ook toen hij het
niet meer wilde, oorlog met het zwaard en oorlog (tegen Engeland) met dat continentaalstelsel, dat wel de wanhopigste worsteling was van alle 4). Een Napoleon met vrede hebben de vaderen
niet gekend, en de lasten en rampen daarvan wogen zwaarder
dan de voordeelen van zijn bewind. Ons valt het gemakkelijker
ze dankbaar te erkennen en uit te spreken, dat het des keizers
machtige hand is geweest, die het federalisme heeft bedwongen
en ons gegeven heeft éénheid van bestuur, van wetgeving, van
geldmiddelen, die lokaal egoïsme heeft doen wijken voor nationaal belang - Napoleon heeft van de kwalijk geuniëerde provinciën gemaakt den éénen Staat der Nederlanden. Op kerkelijk
gebied is het bij een pogen gebleven.
Bij keizerlijk decreet van 24 Januari 1812 werd er eene commissie benoemd tot organisatie der kerkgenootschappen. opdat
naar Napoleon's verlangen althans katholieken en O. Bissch.
') De graaf van St. Leu aan D. J. van Lennep d.d. Gratz 8 Jan. 18Il, Gedenkst.,
V, 550. Niet bij J. van Lennep, Leven van D. Jo v. Lennep. Dergelijke uitingen
des voormaligen konings zijn er vele.
') Blok, Gesch., VII, 227 vlg.
") " .•. l'élan qu'il Caut pour Ie napoléoniser entièrement", Gedenkst., V, 179.
•) Verg. Joh. A. Naber, Overheerscking en vrgworàing. 1909. blz. 137 vlgg.
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Klerezij, hervormden en remonstranten, evangelisch en hersteld
luthersehen konden vereenigd worden. Voorzitter was baron
d'Alphonse, "intendant de l'intérieur", een goedhartig, welmeenend man en langzamerhand geheel Nederlander I). Secretaris de
reeds vroeger genoemde hoofdcommies Janssen, leden voor de
hervormden Mollerus, Te Water en de Waalsche predikant Delprat ~,
voor de remonstranten ds. M. Stuart, voor de lutherschen ds. C. H.
Ebersbach 3), voor de doopsgezinden prof. R. Koopmans, voor de
katholieken aartspriester Cramer, franschgezind en ultramontaan 4),
van wien dus de oud-katholieken niet veel te verwachten hadden,
voor deze laatsten Willebrord van Os, ons reeds bekend, de latere
aartsbisschop 5). Dit kerkelijk congres - schoon van te voren
ieder wist, dat de door den keizer gewenschte vereeniging door
geen der kerkgenootschappen gewenscht, en door de historisch
geworden verhoudingen onmogelijk gemaakt werd - toog aan
den arbeid en kwam in Juli 1812 gereed. De door ieder lid
opgestelde rapporten werden door d'Alphonse tot één groot omgewerkt (het is waard te worden herinnerd, dat de Fransche ambtenaren gedurende de inlijving buitengewoon hard gearbeid hebben),
Augustus 18 u aan den minister van Eerediensten opgezonden,
waar het voorts den weg ging van vele rapporten: er werd niet
meer van vernomen ~.
Omtrent de houding der hervormde predikanten hooren wij
aanvankelijk geen klachten. Wel vreesden zij van de inlijving bij
het katholieke rijk verlies van invloed '), maar zij gedroegen zich

') Zijn portret bij Joh. Naber, a.w., blz. 61. Over zijn karakter o. a. Ypey en
Dermout, a.w., IV, 547 vlg.
9) Een brief van Louis Napoleon aan Delprat, Gedenkst., V, 550 vlgg.
") Christiaan Heinrich Ebersbach van Amsterdam behoorde tot de evangelisch
luthersehen, F. J. Domela Nieuwenhuis, a.w., blz. 230.
') Verg. Gedenkst., VI, 120, 465.
") Hij zag thans in eene vereeniging den ondergang der klerezij, R. Bennink
Janssonius, Gesch. der a.-R. Kath. kerk, blz. 289 vlgg. Ver,g. boven, blz. 209.
") Uitvoeriger bij Ypey en Dermout, a.w., IV, 508-538. Voorts Gedenkst., VI,
788 vlgg" 794, 965 vlg. Lebrun wilde de Walen steunen ter verfransching der natie,
waarom hij op de beroepen bij hen bijzonder acht gaf, aldaar, VI, 777.
") Gedenkst., VI, 183.
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geduldig I), en waardig~, steunden voor 't meerendeel de conscriptie 11) en worden dus om hunne gehoorzaamheid geprezen 4).
Een enkele maal verluidt van hun oproerige, voor 't minst onvoorzichtige taal 5). Op den duur echter wordt de toon der Fransche
bewindslieden scherper. De bittere nood gaat zijn werk doen,
eene armoede, een nijpend gebrek, waarvoor een man als Lebrun
zeer wel oog had, die hij lenigen wil en ter verontschuldiging
voor der predikanten toenemende oproerigheid aanvoert 8). Inderdaad was Napoleon's regeering voor de hervormde kerk uiterst
drukkend. Vooreerst leed zij natuurlijk onder den algemeenen
toestand. Hij is bekend genoeg. De oeconomische ellende was
zoo schrikbarend, dat men niet begrijpt hoe de natie het heeft
kunnen dragen'). De armoede heet in 1812 "affreuse et presqu'
universelle" 11). De cijfers, opgegeven voor het getal bedeelden
alleen in Amsterdam, wisselen, in Juni 1806 heet het 70.000,
Februari 1809 I 10.000 de helft der bevolking, October 1810
80.000~. Ze grijnzen u aan de woorden van de werklieden aan
's lands werf aan Van der Heim, als zij zeggen, dat de honger
hen radeloos heeft gemaakt en zij niet te verzadigen zijn dan
met geld of menschenbloed 10). Reeds onder koning Lodewijk had
de bittere ellende de bevolking, die louter nog van aardappelen
leefde, gebracht tot telkens grooter jenevermisbruik ti), thans geraakten zelfs de aardappelen ten einde l~. Natuurlijk, dat ook de
predikantsgezinnen den druk dezer algemeene toestanden ondergingen. Doch in 't bijzonder leden zij zwaar. De tierceering
1) Aldaar, VI, 233.
J) Aldaar, VI, 261.
8) Aldaar, VI, 33 1•
') Aldaar, VI, 572.
') Een Amstetdamsch predikant, aldaar, VI, 327, ds. Nic. Stelt te Zierikzee,
aldaar, VI, 353.
8) Aldaar, VI, 148 vlg., 230. 239. 252. De Celles. aldaar, VI, 608 vlg.
') Een kort overzicht bij Joh. Naber, a.w., blz. 89-92. 132.
8) Gedenkst•• VI, 589.
") Aldaar, V, 217. 196; VI. 90.
Aldaar, V, 72 8.
") Aldaar, V, 354 vlg.• 609. Toch heet de jenever.productie te dalen, V, 617 vlg.
U) Aldaar, VI, 234. 241.
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der nationale schuld d. w. z. van de renten, zonder uitzondering
te maken voor de waarborgkapitalen der ambtenaren en de instellingen van weldadigheid (decreet van 18 October 1810) werd wel
door velen als noodzakelijk erkend, vooral nu daarbij ook het
zachtere Fransche belastingstelsel tegen I Januari 1812 zou worden ingevoerd 1). Ook was in 1808 en 1809 de rente in 't geheel
niet betaald. Toch was de tierceering eene verarming der kerkekassen, de tractementen uit de pastoriefondsen daalden; erger
nog was het met de tractementen uit 's lands kassen, reeds onder
Lodewijk met "trage hand" betaald. Over 18II werd I/a, in 1812
in 't geheel niets uitbetaald~. Het decreet d.d. Loo 29 October
I ql 1 stond 600.000 frs. voor de tractementen toe, terwijl d' Alphonse
rekende noodig te hebben bijna 1.500.000 frs. t. w. 68 predikanten der eerste klasse op 2400 frs., 104 van de tweede op 1800,
871 van de derde op 1200 3). Zoo steeg de nood hoog. In tal
van predikantsgezinnen leefde men van droog brood; boeken,
kleinodiên, meubelen, keukengerei werden verkocht; de kinderen
bedelden langs de straat. De prefekten, Gogel de minister van
financiên, deden wat zij konden, maar er was geen geld: in den
zomer van 18 I 3 hadden een groot aantal predikanten gedurende
21/1 jaar /250 ontvangen 4). Geen wonder, dat juist in 1812 en
18 I 3 de klachten beginnen over hunne "oproerigheid". Den 5den
Februari 1812 rapporteert de directeur-generaal van politie Devilliers, dat de predikanten niet voor den keizer bidden, althans
niet voor "onzen" keizer, dat zij preeken over de eene of andere
profetie, waarin de val van een trotsehen monarch wordt voor') Blok, Gesch., VII, 238 vlg.
") Volgens Lebrun, Gedenkst., VI, 233 en daaruit bij Joh. Naber, a.w., blz. 134.
") In Frankrijk resp. 2000, 1500 en 1000 fr. Wet van IS Germinal an XII. Glasius,
a.w., m, 174 vlg., Doot 2. Aanvankelijk had de keizer, de rijksbegrooting voor
eeredienst voor I8II op 16.000.000 fr. stellend, voor Holland geen post uitgetrokken,
Gedenkst., VI, 776 vlg., 786.
') Ook andere tractementen werden niet uitbetaald en dit bracht Mr. J. S. van de Poll,
vice-president van een rechtbank tot den galgenhumor van te zeggen, dat hij zijne
plaats voor f 600 verkoopen wilde, Gedenkst., VI, 698. Hij was de vader van een
onwilligen garde d'honneur. Over een predikant in Friesland, letterlijk van honger
gestorven, Ypey en Dermout, a.w., IV, 609.
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speld I). Als men hen berispt, brengt hunne natuurlijke beschroomdheid hen wel voor een poos tot stilte, maar innerlijk veranderen
zij niet. Devilliers wil echter gaarne zacht zijn, omdat de tijdsomstandigheden dat voorschrijven. Maar hij vindt het toch wel
erg dat b.v. te Heinoo en te Ommen de dominés tegen de
conscriptie preeken 2). Niet anders de prefekt van de Zuideczee,
De Celles. Hij oordeelt, dat de predikanten zich veel rustiger
zouden houden, zoo zij betaald werden. Zij zijn arm, vol vooroordeelen, zij preeken veel, maar slecht - verzeker hun lot en gij
zult hen aan Frankrijk binden 3). Dat ook vaderlandsliefde hen
kon bezielen en drijven, kwam in de Fransche ambtenaren niet
op: zelven zeer trouw aan den keizer, konden zij zich geen volk
denken, dat niet gaarne tot het Rijk behooren zou. In April 18 13
is Devilliers al veel strenger. Naar aanleiding der Leidsche troebelen ("Drie schoft Oranje boven") zegt hij, dat de hervormde
predikanten de bevolking stijven in hun oude gevoelens en van
elke nieuwigheid afkeerig maken. Hij zal nu, vooral ten platten
lande, de predikanten verantwoordelijk stellen voor het gedrag
hunner hoorders 4).
Een decreet van 27 Februari 181 I vereenigde alle goederen
van geestelijken oorsprong, uitgenomen die, welke tot bezoldiging
van leeraars of schoolmeesters strekten, met de domeinen. Ook
sloeg de keizer, altijd meer geld behoevend voor de oorlogen,
die hij voeren moest voor den vrede, een begeerig oog op de
studiefondsen, beurzen en leenen. Een aanval op het Haagsch
genootschap werd door d' Alphonse verijdeld 5).
') Ds. Haack preekte 2 Februari 18u in de stampvolle Amstelkerk over Hand. Xli,
5-23: Petrns ontsnapt uit de gevangenis, het volk in opstand tegen Herodes, de
koning door de wormen gegeten: zoo kent God dag en uur om de volken te ver·
lossen, Geàenkst., Vl, 798 vlg., 959 vlg.
2) Geàenkst., VI, 573 vlg. Van Devilliers is de toch wel roerende klacht, dat hij,
verre van vrouw, kinderen en vrienden, zich in dit Holland veel bedroefder yoelt
dan zelfs Job op zijn mesthoop ooit was, aldaar, VI, 539, verg. 582. De Stassart
beklaagt zich eens over den harden arbeid in een land, waar uiemand de wet keut,
aldaar, VI, 580.
") .Aldaar, VI, 608 vlg.
') .Aldaar, VI, 65 I.
0) Ypey en Dermout, a.w., IV, 546.
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had de keizer, van de kleinste dingen in
zijn Rijk volmaakt op de hoogte, de aandacht van Lebrun gevestigd op godsdienstige vereenigingen, die al 40 of 50 jaar oud
moesten zijn en nu door de politie verhinderd waren. Lebrun
wist er eerst niet veel van, maar later bleek het hem, dat het
vergaderingen waren van arme ambachtslieden, die over den
godsdienst spraken, wat hij altijd beter vindt dan over de rechten
van den mensch. Maar enkele maanden daarna acht hij ze toch
gevaarlijk. Want deze onwetende werklieden, in 't geheim te
zamen komende en door hun oefenaars ("commentateurs") opgezweept, laten zich uit de psalmen voorrekenen hoe lang de
regeering van Z. M. nog zal duren, en als lieden van ontwikkeling zich van deze menschen zouden willen bedienen voor
hunne misdadige doeleinden, zou dat van verderfelijken invloed
kunnen worden. Ook De Celles gelooft, dat er op deze "enthousiasten" een waakzaam oog dient gehouden. Maar De Stassart,
insgelijks door den Minister van Binnenlandsche Zaken te Parijs
om zijn oordeel gevraagd, houdt hen voor volmaakt ongevaarlijk.
Als in steden en dorpen, zegt hij, jonge meisjes en vrouwen des
Zondags in particuliere huizen samen komen om psalmen te
zingen en naar eene bijbellezing te luisteren, dan geschiedt er
niets kwaads. De regeering moet er zich maar niet mede inlaten 1).
Ziethier dan, door Fransche oogen bezien, onze oude, welbekende konventikels, onze oefenaars en de "fijnen" die hun gehoor
I8I2

vormen, deze devoten (zegt het bekende rapport van Réa1) "sombres

et exclusifs: il y a dans leur exaltation quelque chose du juif et
du cénobite ensemble"~.
De keizer - er zij ten slotte aan herinnerd - in zijn verlangen om Holland geheel in het Rijk te doen opgaan, zou zeer
gaarne gezien hebben, dat ook de Orde der Vrijmetselaren ten
onzent als zelfstandig lichaam hadde opgehouden te bestaan en
met het Fransche Groot-Oosten ware samengesmolten. Van de
zijde der Fransche loges zijn daartoe toen ook krachtige pogingen
gedaan, maar op eene vergadering te Haarlem, 18 Maart 1813,
1) Gedmkst., VI, 22S vlg., 231, 326, 328 vlg.
") Aldaar, VI, 182.
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werd de eigen onafhankelijkheid gehandhaafd. Wel werden de
Fransche loges ten onzent zeer beschermd en werd op de Nederlandsche scherp toegezien, maar deze laatste zijn toch staande
gebleven t).
§ 6. Over het hooger onderwijs ten onzent in 't algemeen
tijdens het koninkrijk bestaan twee hoogst belangrijke rapporten
van Bilderdijk d.d. 2 I Juli 1806 en 18 Augustus van datzelfde
jaar. Ook al vergeet men den zwarten kijk des dichters op de
dingen niet, men krijgt toch den indruk der waarheid van vele
gewichtige bedenkingen door hem ingebracht: het achterlijke in
de wetenschap, de al te groote vrijheid der hoogleeraren, de
stokoude dictaten, de door arme geleerden voor rijke studenten
geschreven dissertaties, de trek van Groningen en Franeker naar
Leiden en Utrecht en wat dies meer zij. Ook onder de middelen
ter verbetering, door hem aanbevolen, is veel wat ons toelacht
en de bestudeering zijner denkbeelden blijft van belang ook voor
de tegenwoordige beminnaars van ons universitair hooger onderwijs~. Zoomin als bij dit punt mogen wij ons lang ophouden
bij dat andere, het leven der studenten en hunne verhouding tot
de politiek van den dag. Te Utrecht gaf de groentijd aanleiding
tot wrijving met de overheid, de keizer eischte een streng optreden
tegen de woelige jongelui, wat o. a. heeft geleid tot de opheffing
van het studentencorps 3). Te Leiden rezen er moeielijkheden
tusschen den voortreffelijken doch Franschgezinden rector S. J.
Brugmans en een aantal studenten, die anti-Fransch waren, al
kwam ook hier des hoogleeraars optreden tegen de misbruiken
van den groentijd het vuur aanblazen 4). Dat prof. Joan Melchior
') Uitvoerig bij H. Maarschalk, Gescht'ed. van de orde der Vrijmetselaren in NederZ.
1872, blz. 134-146. De schrijver laat de teekenpl. *** van 19 Maart 1813 aan de
Haarlemsche vergadering vooraf gaan. Ik meen dat zij een uitvloeisel is van het dáár
besprokene. Dat die vergadering op 18 Maart viel, blijkt uit Gedenkst., VI, 618.
2) Gedenkst., V, 220-225, 22S-233.
") Aldaar, VI, 127, 130 vlgg. (Maart ISIl).
') Aldaar, VI, 591, 615 vlg., 629 (Maart ISI3). Blok, De Leidscke hoogeschool
honderd jaren geleden, 1911. Tijdens de bekende "Drie Schoft Oranje Boven"
(20/21 April ISI3) hielden de studenten de zijde der regeering. Over de inrichting
van het H. O. te Leiden na het decreet van 22 October ISIl Ged., VI, 79S, Soo,
1074, SIl vlgg., S94 vlg., 1216, 156 vlg., 2S2.
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Kemper naast andere weldaden ook deze aan het vaderland
bewees, dat hij den nationalen geest der studenten wakker hield,
is bekend genoeg, maar minder misschien, dat zijne moedige
vrouw hem daarbij dien steun gaf, waarin zoo vaak de verklaring
ligt van het gedrag der mannen l Eigenaardig, dat Lebrun de
roerigheid van de hoogeschool in Mei 18 I 3 toeschrijft aan de
onuitbetaalde tractementen ~ - zooals De Celles gelijke gevolgtrekking voor de predikanten maakt 3) - al heeft ook hier de
armoede het verzet bevorderd. Doch wij moeten thans uitsluitend
over het godgeleerd hooger onderwijs spreken.
Te Franeker leerde Johan Hendrik Regenbogen 4). Hij was
geïnaugureerd 3 Juni 1799 met eene rede over "De uitersten der
schriftcritiek, ernstig te vermijden" 5), als lid der philosophische faculteit, omdat de scheiding van kerk en staat geene
(hervormd) theologische faculteit meer toeliet, en gaf algemeene
kerkgeschiedenis, exegese en bijbelsche godsdienstleer - alles
voor / 1400. Hij had gebroken met de allegorische schriftververklaring : de woorden hebben slechts hunne grammaticale beteekenis 6); van de mechanische inspiratie was hij een tegenstander;
vrij oefende hij critiek op een aantal centraal-dogma's; schroomde
1) Het moedig gedrag van Mevrouw Kemper op 26 Nov. 1813 bij Joh. Naber.
a.w., blz. 318. Het was ook Kemper, die 16 Juli 1815, als rector, de studenten·
compagnie toesprak, toen zij als flankeurscompagnie van het 18de bataljon jagers naar
Frankrijk togen. Het was niet hun schuld, dat zij aan den eigenlijken strijd geen
deel meer namen. Den 8sten October waren zij terug; het vaandel, geschenk der
Leidsche jufferschap, werd in de bibliotheek geplaatst met het bekende onderschrift
van den curator baron Collot d'Escury van Heinenoord : "Leidanae vexilla vides
victura juventae ... " enz. bij Siegenbeek, a.w., I, 410. Thans ingemetseld in het
trappenhuis. De namen der studenten bij Siegenbeek, a.w., Il, Bijl. 398-4°1. Onder
hen Inijn grootvader en oudoom.
0) Gedenkst., VI, 282 (verg. 156 vlg.).
a) Boven, blz. 232•
') Boeles, a.w., Il, 690-706. Eene krachtige apologie van R. schreefW. Mallinckrodt
in Geloof en Vrijheid, 1909, blz. 287-337.
0) De e:Jrtremis in quae interpretes sacrz' codicis passim prolapsi sunt sedulo caventlis·
0) Wat niet verhinderde, dat hij in 1797 een met goud bekroond antwoord inzond
op de prijsvraag van het Haagsche genootschap, Verhandeling ten betooge dat in tie
schriften des O. T. eigenlijk genoemde recktstreeksche voorspellingen aangaande
onzen Heere Jo C. gevonden worden.
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niet te zeggen, dat het zoo treurig met de kerk geschapen stond,
waar radicalisme en conservatisme beide kwaad stichtten - en
maakte zich door dit alles vele vijanden 1). In 1803. bij het herstel
der theologische faculteit, werd hij daarin hoogleeraar en sprak
zeven jaar later, 4 Juni 1810, bij het nederleggen van het rectoraat eene "Lofrede op Marnix" uit~, waarin hij Oranje's vriend
als vrijheidsman schetste en in de pauze ... het Wilhelmus spelen
liet. In 1806 had hij eene prijsvraag van het Fransch Instituut
over de vruchten der kruistochten beantwoord, wat wel niet
bekroond werd, omdat het pakket aan het postkantoor te Lage
Zwaluwe liggen bleef en Parijs niet bereikte 3), maar dat hij in
1809 uitgaf 4) wat hem een stoel in Leiden bezorgde. Want
de Franeker hoogeschool was in het decreet van 22 October 181 I
niet ingelijfd (als Leiden en Groningen) bij de U niversité de
l'Empire en aldus stilzwijgend opgeheven; de laatste senaatsvergadering van 24 Januari 1812 besloot alle academische functies
te houden voor geëindigd. Regenbogen deed als hoogleeraar in
de geschiedenis 5) te Leiden intrede op 3 November 1812, maar
overleed reeds 22 Februari 1814.
Regenbogen's ambtgenoot in de Oostersche letteren te Franeker
was Egbert Jan Greve 6), die bij zijn proponentsexamen, 29 April
1783, geweigerd had de formulieren anders te onderteekenen dan
1) Regenbogen (met Greve en Tinga) Ve1'strooüle gedachten 0'11'1' verscMllende
cnderwerpen, 1802-1806, 4 stukjes en aldaar, IV, 76-1%4. Ypey en Dermout,
a.w., IV, 434 en Glasius, Godget. Nederi., Hl, 154 over R.'s weifelen te verbeteren
naar Boeles, a.w., Il, 701 noot. Over zijn vijand prof. J. A. Lotze en de onverkwikkelijke procedure tegen ds. A. Bruining, zie Boetes, a.w., Ir, 701-7°4, r,
266 vlg. Ypey en Dermout, a.w., IV, 434-438.
0) Laudatio PhiliPpz· Marnizii domini Montt's Sanctae Aldegondae.
a) De hoogleeraar was in die dingen niet gelukkig. Zijne Verdeediging van den
geopenbaarden godsdienst, I, 1802 verscheen zonder voorrede: die was bij ongeluk
geplaatst vóór een roman, die tegelijk bij denzelfden uitgever van de pers kwam.
Sepp, Pragm. Theol. l , blz. 146.
') Commentatio de fructibus .•• e bello sacro.
5) Zijne Dictata kistoriae universalis, 1813, bevinden zich ter Provo Bibl. v.
Friesland. R. was gehuwd met Sibilla Ede, gelijk hij uit het Bentheimsche, die
hem zes kinderen schonk.
S} Boeles, a.w., H, 657-666.
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als "menschelijke inzettingen", in 1787 als patriot naar Steinfurt
was uitgeweken, in 1796 lid der Eerste nationale vergadering
was geweest voor Winterswijk J) en 22 Juni 1797 te Franekergeïnaugureerd was met eene rede over het onlosmakelijk verband
tusschen de Oostersche letteren en de andere wetenschappen 2).
Hij zou te Harlingen overlijden 13 Augustus 181 I, een grondig
oriëntalist met stalen geheugen en oorspronkelijk van geest,
maar een zonderling en verstrooid man, eenzaam op zijne urenlange wandelingen, klein, mager en slordig, vaak voor een jood
aangezien.
De derde theoloog was Eelco Tinga 3), die 5 Juni 1799 intrede
deed met eene rede over de voordeelen der ware deugd in 't
leven 4). Reeds was hij toen door het Haagsch genootschap bekroond voor zijn "Over de gemakkelijkheid der evangelische
plichten" (1794) en door het Nut voor zijn even typisch 18de
eeuwsch "Beschrijving van het godsdienstig karakter van Jezus"
(1798), waarin hij o. a. betoogde, dat Jezus zich steeds ten hoogste
nuttig zocht te maken voor de menschen. Hij doceerde theologia
naturalis en ethiek, ging in 1802 ook tot de theol. faculteit over,
maar vertrok in 1804 naar Groningen, waar hij 30 Juli 1828
stierf, eene maand na zijne Tetje. "De goede Tin ga "5) had de
wetenschap ietwat platonisch lief, maar hij was een deugdelijk
kanselredenaar.
Aan de Groningsche hoogeschool verbond zich den 13 den Maart
1799 de toen 48-jarige Herman Muntinghe met eene rede, waarin
hij uit de geschiedenis aantoonde hoeveel kwaad het christendom
van zijne vrienden vaak had moeten lijden 6). Leerling dierzelfde
') Zijn schaduwbeeld bij Rogge,
zitting te hebben voor Bredevoort.

Staatsregeling,

plaat

I,

kol.

2.

Hij heet daar

") Oratio de nexu, qui studio linguarum orientalium cum ceteris artious et
doctrinis humaniorious ,'ntercedit indivulsus.
") Boeles, a.w., Il, 706-7II. Juist als Regenbogen trouwde ook hij als predikant

te Stavoren. Zijne vrouw was Tetje v. d. Werf.
<) Oratio de commodis verae virtutis in vita.
") Sepp, Pragm. Theol. " blz. 143.
") Oratio exhioens aliquot illustriora, quae ecclestae historza suppeditat damnorum
relzgioni christzanae ao amiczs suis ac fautoribus z"llatorum specimz·na. Verg
N. Alg. Kunst en Letteroode, 1799, I, 122.
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academie, was Muntinghe, na korte predikantsloopbaan, hoogleeraar geworden te Harderwijk I), waar hij achttien jaar als
bedachtzaam exegeet, met fijne taalkennis en critische eerlijkheid
college geven en vertalingen leveren zou van Psalmen, Spreuken
en Job; waar hij in 't huwelijk treden zou met Judith Francina
Drijfhout - een kinderloos gebleven vereeniging - om, gelijk
gezegd, in het vierde jaar der Bataafsche vrijheid naar de hoogeschool van Stad en Lande weder te keeren en den stoel van
Gerardus Kuypers te bezetten. Voor den Leidschen katheder in
het Oostersch had hij 1795 bedankt. Bij de inlijving bij de Keizerlijke Fransche Universiteit was Muntinghe rector perpetuus, hij
bleef het in 1813 en hield in die waardigheid, den lOden October
1814, in tegenwoordigheid van den souvereinen vorst en diens
gemalin, de feestrede bij den 2oo-jarigen dies natalis der hoogeschooI 2), wier rector hij in 1815, bij de organisatie van het H.O.,
opnieuw worden zou. Hij overleed 24 April 1824 i een gedenksteen in de Martini wijst zijn graf~. Muntin~he heeft te Groningen
het beginsel van het vrije onderzoek voor goed ingeplant, geroepen om onderwijs te geven o. a. in de dogmatiek heeft hij
het mechanisch inspiratie begrip losgelaten, het triniteitsdogma
onderzocht, tegenover dat der praedestinatie zich zeer voorzichtig
gehouden. De leer der voldoening scheidde hij van de bloedtheologie, alsof Gods toorn niet kon gebluscht worden tenzij Hij
bloed zag. Ook exegese doceerde hij 4). De verhalen des O. T.
waren hem geschiedenis, omdat alles z6ó nauwkeurig den eenvoudigen gang der natuur volgt, dat bedrog de grootste onwaarschijnlijkheid zijn zou; slechts de inkleeding was "mythisch", wat
') Oratio de sapientia et bonz"tate divina in antz'quissima relztzonis patefacttone
conspicua, 27 November 1780.
') Oratto in natalem ducentesz'mam academiae Groninganae uitgegeven in Acta
saecularia academiae Groninganae die X Octobris 1814. Het is hier pag. 107, dat
hij die academiewet veroordeelt, volgens welke in 1773 Van der Marck gevallen was:
" ... cujus (t. w. van dat reglement) sapientiam qui justis argumentis probaverit,
magnus mihi erit Apollo .•• "
") Jonckbloet, Gedenkb., Bijl. blz. 106 vlgg. Van Rhijn, TemPi. Gron., 1910, blz. 83.
A. Ypey, Akad. leerrede ter geil. van wijlen Herm. Mun#ngke, 1824.
') Voor de theologia practica gebruikte hij Carolus Boers' Handboek voor Jonge
predikanten.
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toen beteekende fabelachtig, verzonnen. Komen er in de openbaring dingen voor in strijd met de rede, dat is zeer natuurlijk,
want wat zou eene Openbaring zijn, die niets openbaarde? De
rede helpt ons in de H. S. de godsdienstleer opsporen, maar het
christendom tot een godsdienst der rede verlagen is het christelijke uit het christendom wegnemen. En wie de wonderen ontkent, keert de bijbelsche geschiedenis het onderst boven. Toch
ook bij hem al verklaring - eerste stap op den weg des twijfels.
De mozaïsche kosmogonie tracht hij toe te lichten uit de geologie
en de astronomie j de rookkolom was een natuurverschijnsel, het
wonder was, dat zij zoo gezet voor het leger uitging. Breekt het
nieuwe hier nog maar aarzelend door, het onderwijs van den
smaakvollen, vredelievenden man leidde toch in die richting.
Ook zijne werken, waarvan althans genoemd worde "De geschiedenis der menschheid naar den bijbel", elf deelen 1801- I 809,
"dat ons niet alleen de trekken van Muntinghe's beeld vertoont,
maar waarin zich ook de verschillende rigtingen op godgeleerd
gebied zijner dagen afspiegelen". Aldus Heerspink op een der
bladzijden aan Muntinghe gewijd 1). Het is dezelfde kenner van
het godgeleerd onderwijs te Groningen, die ons verzekert, dat
Muntinghe geen genie was, maar daaraan bij wijze van vertroosting toevoegt "daardoor is hij ook voor geniale dwaasheden
bewaard gebleven" 2) - wat voor alle niet-genieên nog zoo slecht
een soulaas niet is. Zeker is, dat Muntinghe, in tal van voortreffelijke leerlingen~, de voorbereider is geweest der latere
evangelische richting.
Te Harderwijk stond sinds 1804 Johannnes Clarisse 4). Hij was
de zoon van dien Amsterdamschen predikant Theod. Adr. Clarisse,
die te Groningen eene beurt vervullend, op den kansel ziek geworden en twee dagen daarna overleden was 5). Deze Johannes
') Heerspink, a.w., Il, 95-142 en aldaar, blz. 98 vlg.
') Aldaar, blz. 138.
3) Aldaar, blz. 142.
') V. Langeraad, Het pl'ot. vaderland, Il, 60-73. Bouman, Gesch. d. voorm. Geld..
Izoogesch., Il sparsim. Sepp, Pragm. Gesch.' sparsim. Zijn portret door J. Hari, Hth
bij Sluyter, 's-Gravenhage.
") A. Adriani, Verhaal van het voorgevallene J'n de Groote kerk • •• N. i. d. h.
Th. A. Cl. t 7 Mei 1782.
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werd te Schiedam geboren 19 October 1770 en heeft voor zijne
opvoeding veel te danken gehad aan zijne tweede moeder Anna
Eduardina Pigeaud en haren vader burgemeester Thomas Pigeaud.
In 1797 predikant te Enkhuizen geworden - want aan de jaren
daarvóór gaan wij om ons kort bestek voorbij - gaf hij sommigen aanstoot door zijne afwijking van de analytische preekmethode
en navolging van die van Hollebeek, gelijk hij in alles vrijzinnig
was en b.v. in 1798 een departement van het Nut stichtte, terwijl
hij als schoolopziener het lager onderwijs krachtig bevorderde.
Typisch voor den tijdgeest zijn de prijsvragen, in deze jaren van
zeer vele prijsvragen 1), door hem beantwoord als daar zijn (van
het Nut) "Nadrukkelijk betoog dat ongodsdienstigheid de bron zij
van tijdelijk en eeuwig ongeluk", 1799 en "Aanwijzing van de
middelen om de losheid in grondbeginselen en zeden te stuiten",
1802, (voor het Haagsche genootschap) "Over de kracht van het
bewijs voor de waarheid en goddelijkheid der Evangelieleer,
ontleend uit de wonderwerken van J. C. en de apostelen", 1800
en "Betoog en verdediging van de kracht en het bewijs van
den goddelijken oorsprong en het verbindend gezag van het
Evangelie", 1803. Naast werken op N. T. gebied gaf hij hier
ook nog eene "Verhandeling over de vergenoegdheid", 180 I,
welke in die benauwde tijden zeker bij velen schaarsch begon
te worden.
Te Harderwijk dan als opvolger van Schacht den 13den Juni
1804 opgetreden, gaf hij onderwiis in schier al de vakken der
theologische encycIopaedie, ging in Juli 1812, bij de opheffing
der Geldersche hoogeschool als predikant naar Rotterdam, maar
werd reeds twee jaren later benoemci tot hoogleeraar te Leiden,
waar hij 12 Mei 18 I 5 (in het midden der Honderd Dagen) intrede
deed met eene rede over den waarlijk vrijzinnigen theoloog~.
Hier doceerde hij moraal en exegese, predikkunde, natuurlijke
godgeleerdheid en encycIopaedie, ja, toen prof. S. J. Brugmans.
22 Juni 18 I 9 gestorven was, gaf Clarisse, tot op de komst van
Reinwardt, die nog op Java was, zelfs zoölogie en mineralogie t
1) Verg. lJ07Jen, blz. 174 vlgg.
') Ora#o de tkeologo 7Jero lilJerali.
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Waarlijk eene veelomvattende kennis, en zoo noemt Samuêl
Muller hem dan ook een "universeel genie", terwijl Sepp zegt,
dat hij met zijn "Encyclopaediae theologiae christianae epitome",
1832, 18332 den tempel der letterkundige onsterfelijkheid heeft
bereikt. Belangrijke gevolgen had de rede, door hem uitgesproken bij de nederlegging van het rectoraat, 8 Februari 1822, over
de noodzakelijkheid om in elke wetenschap, ook de godgeleerde,
de geschiedenis met de wijsbegeerte te verbinden f). Want nog
in datzelfde jaar zijn toen H. J. Rooyaards en N. C. Kist te
Utrecht en te Leiden als buitengewoon hoogleeraar in de kerk.
geschiedenis opgetreden. V 66r alles is Clarisse altijd moralist
gebleven, terwijl toch zelfs toen nog de moraal werd geschuwd
als voerende tot .. socinianisme en arminianerij. Stelt Bouman hem
als moralist hooger dan Sepp, beiden stemmen toe, dat hij geen
dogmaticus was - ook waren zijne dogmatische denkbeelden
langzamerhand uiterst vrijzinnig geworden. In zijn huiselijk leven
is Clarisse buitengewoon zwaar getroffen geworden, volwassen
zonen en dochteren zijn hem in den dood vóórgegaan, in 1826
ontviel hem zijne vrouw Cath. Corn. van Eck, de zuster van den
Deventer hoogleeraat C. Franssen van Eck; in 1829, een jaar
na den dood van zijnen zoon Abraham Adriaan 2), hertrouwde hij
met Adr. Joh. Pompe van Meerdervoort, die hij in 1832 weder
moest afstaan. Begrijpelijk waarlijk, dat hij vaak neerzat in die
teruggetrokkenheid, die ons ergens geschilderd wordt 3). In Juni
1841 legde de zwaarbeproefde man zijn ambt neder en ging
wonen op zijn buitenverblijf den Brink bij Rheden; in 1845
verloor hij nog zijn zoon Walrand, rector te Harderwijk en sloot
zelf voor goed de oogen op den 29sten November 1846. Hij werd
1) Oratio de conjugenda in quarumvis doctrinarum, etiam tkeologt'ae, studio
cognitione historica et phialosofica.
') A. Ypey, Ak. leerrede ter ged. van Th. Adr. Clarisse, uitgespr. 1% October 1828,
Gron. 1829,
") Aliquando enim, in semet suasque cogitationes veluti immersus, sellam, qua sedebat,
ulna amplexus, oculis humi defixis, ita tibi colloquenti assidebat, ut nihil fere, quam
quod omnino debebat, dicentem audires, nisi haec fere: "Sane!" "Ain tu," "Non
crediderim," "Dubito" et quae plura hujusmodi sunt uberius colloquium refugentium
dicta. Bouman, Memon'a Joannis Clarisse tkeologt', Utr. 185°, pag. 145.
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begraven te Katwijk, waar reeds Van der Palm en Borger rustten.
Ziethier de beide mannen genoemd, die nog zoo wezenlijk tot
dit tijdperk behooren, al overschrijden zij reeds - als Clarisse de grenzen ervan. Met hun leven en werken besluiten wij dit
deel van ons geschrift en bereiden ons meteen den weg tot het
volgende. Ofschoon de biografie van Johannes Henricus van der
Palm door zijn kleinzoon thans verouderd is I) en eene rijke schat
documenten, hem betreffende, op bewerking wacht~, kunnen wij
toch voor de uitwendige feiten naar Beets verwijzen. Het rijke
en gezegende leven van Van der Palm begint den 17 den Juli
1763 te Rotterdam. Als hij als jeugdig leerling van het Erasmiaansch gymnasium eene oratie houdt over de gezonde ziel in
het gezonde lichaam~, is dat als eene profetie voor gansch zijn
volgend leven: hij was nimmer ziek, te veel vergeten oorzaak
van menschelijk welslagen. Hij bezocht de Leidsche hoogeschool 4),
1778-1784, in een tijdperk van grooten bloei, Valckenaer, Ruhnkenius, later Hollebeek, Gillissen, Boers boeiden hem, maar geen
meer dan H. A. Schultens b), die hem geheel heeft gevormd en
dien hij zijn leven lang innig heeft vereerd 6). Ook aan vrienden
was de arme bursaal van het statencollege rijk: hij genoot den
omgang van Schimmelpenninck, Brugmans, Kantelaar, Franssen
van Eck (die de zwager van Clarisse zou worden, gelijk wij zagen)
Bilderdijk voor een poos, meest van al van Ewald Kist, van wiens
vriendschap hij eenmaal roerend getuigen zou 7). Van de prach') Nic. Beets, Leven en karakter van Jo H. van der Palm, 1842, " ... waarvan,
tot onze verbazing, het proza verre blijft beneden het peil, toen reeds door Beets
bereikt", de la Saussaye, Nicolaas Beets, blz. 55.
") "Palmiana" ter Leidsche bibliotheek, Ms. nO. 1567-1588, portefeuilles naar de
onderwerpen gerangschikt als Agentschap nO. 1570, Kerk 1571, Schoolzaken 1572,
Spelling 1575, Borger 1584 enz. Beets heeft ze wel gebruikt, maar geenszins uitgeput.
8) De eo quod optandum est ex sententta .1uvenalis sive de sana mente in corpore sano.
') Album Stud., kol. 11 29 maakt hem 2 jaar te oud: hij was 19 Sept. 1778
vijftien jaar en twee maanden.
') Verg. boven, blz. 155 .
• ) Van der Palm, Redevoer., Verkand. en .!.osse Gesckr. Nieuwe uitg. Leeuw.,
Suringar, 1854, IV, 213.
7) Aldaar, UI, 178 vlg. Leerredenen, 1808/09, deel U de opdracht. Ew. Kist, de
neef van Betje WolfT, boven blz. 153, noot 5, heeft ûjn vriend misschien met haar
in kennis gebracht. In 1801 bezoekt hij haar veel, Brieven, uitg. Dyserinck, blz. 389.
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tigste getuigschriften voorzien, geroemd reeds als schrijver van
eene studie over Prediker, wordt hij 28 Maart 1735 predikant te
Maartensdijk, de periode, waarin hij niet maar "zoowat keesde" I),
maar ijverig deel nam aan de burgerwapenoefeningen, ze aanprees
van den kansel en aan vrijkorpsen nieuwe vaandels uitreikte '),
periode ook van zijn vriendschap met Bellamy 3), van zijn huwelijk
met Alida Bussingh (14 Nov. 1786). In het jaar der "restauratie"
1787, ontvluchtte hij pastorie en ambt - voor goed, waaraan ook
zijn ongeschiktheid voor pastor deel mag gehad hebben. De
volgende jaren werden gevuld door zijne eigenaardige en zeer
belangrijke betrekking bij mr. J. A. van de Perre te Middelburg
en na zijn dood bij de weduwe 1789-1794, terwijl hij het jaar
daarna aan het hoofd staat der revolutionaire beweging op Walcheren en met de Franschen onderhandelt 4).
Schultens was 19 Augustus 1793 overleden, zijn opvolger Rau
was in 1795 geschorst, Muntinghe te Harderwijk had bedankt,
nu werd Van der Palm benoemd en inaugureerde I I Juni 1796,
sprekende over de richtige beoefening der hebreeuwsche letteren 5)
en nog eens, bij het nederleggen van hetrectoraat,8 Febr. 1799, over
Mohammed, den stichter van den islamietischen godsdienst en het
saracenenrijk 6). Maar reeds in April van dat jaar riep het uitvoerend bewind der Bataafsche republiek hem naar Den Haag als
agent van nationale opvoeding. Later heeft Van der Palm verklaard, dat hij die roepstem opvolgde "pour prévenir que ce
département ne fut confié à quelque tête chaude, portée à la
désorganisation" l Hij heeft dit ambt schitterend bekleed, hoffelijk en minzaam, bevallig en achteloos, geheel de minister, voor
') Gelijk hij later zeide, Beets, a.w., blz. 76, noot 2.
i) Kalff, Letterk., VI, 429 vlg.
a) De Beaufort, Geschiedk. Opst., II, 131-156. V. d. Palm, R. V. en L. G.
m, 110-131.
') Twee aanspraken uit die dagen in R. V. en L. G., V, 25-44. Het verdrag
tusschen generaal Michaud en de Zeeuwsche Staten d.d. 3 Febr. 1795 bij Rogge,
Gesch. d. Omw., blz. 251-254.
5) De literis hebraïcis exornandis.
0) Oratio de Mokammede, religzonis islamiticae et imperü' saracenid conditore.
Gedeeltelijk omgewerkt en vertaald in R. V. en L. G., I, 73-109.
') Uit een brief aan koning Lodewijk, bij Beets, a.w., blz. 147.
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staatsman geboren, volmaakt op de hoogte en hard werkend.
Onder zijn agentschap kwam de reorganisatie van het jammerlijk
verwaarloosde schoolwezen tot stand, h6e verwaarloosd wel heeft
Van der Palm zelf gezegd in zijne terecht befaamde rede van
16 Juli 1801 tot de nieuwbenoemde schoolopzieners 1). Wel eindigde
het ambt in December 1801, maar het leefde wezenlijk voort in
het lidmaatschap van den Raad van binnenlandsche zaken, waarvan de leden bij toerbeurt voorzitter waren. Zoo kon Van der
Palm de geneeskundige staatsregeling inrichten, met krachtige
hulp van den jongen medicus dr. J. van Heekeren ~; zij werd
uitgevaardigd 20 Maart 1804. Zoo kon hij de nieuwe spelling
van Siegenbeek doen invoeren en het gebruik van de daarmeê
samenhangende spraakkunst van Weiland verplicht stellen~,
ofschoon hij zelf, met beminnelijke achteloosheid (die ons meer
hindert, dan zij het tijdgenooten schijnt gedaan te hebben), er
zich niet door liet binden. Onder Schimmelpenninck heeft hij
zich nog voor staatszaken laten gebruiken, maar onder Louis
Napoleon keerde hij tot zijn Leidsch professoraat terug en straks
bekeerde hij zich van de democratie zijner jeugd tot een gestreng
monarchisme, het met een enthoesiasme verheerlijkend, dat op
buitenstaanders den indruk maakte van vleierij des konings 4).
') R. v. en L. G., V, 72-S6. De eerste schoolwet is van Juni ISoo, de tweede
van Juli IS03, de derde en beste van 3 April IS06 door Van den Ende, wet "die
lang de bewondering wekte van landgenoot en vreemdeling". Blok, Geschied. VII,
160-163 en de daar genoemde plaatsen; Colenbrander, Bat. Rep., blz. 270 vlgg.
Lof van ons lager onderwijs, Ged., VI, 67 (Aug. ISIO).
') Hij overleed al I Juni IS04. Van der Palm herdacht hem in het Geneesk.
Magazijn, thans ook R. V. en L. 6., V, lOl-lIS.
") P. Weiland, rem. predikant (verg. boven blz. 126, noot 5), 1754-IS41, Nederduitscke Spraakkunst, uitgegeven in naam en op last van het Staatsbestuur der Bat.
republiek, 18°5, 1818, 1829. Een ]apansche nadruk in 1820. Voorts: Nederd.
taalk. woordenboek, 1799-18n, elf dIn. en in beknopten vorm, 1825-183°, 5 dln.
En vele andere werken .
•) Zie Redevoering t. herinnering a. d. acad. leeftijd, 23 Juli 1828, R. V. en L. G.,
IV, 997-226 en daarin het derde gedeelte, waarover De Clercq aanteekende :
" ... waarin het wierookvat werd opgeheven en daaruit aan Z. M. zooveel toegediend,
dat hij moeite zal gehad hebben, om niet bedwelmd te worden ... " A. Pierson.
Willem de Clercq naar zijn dagboek, 1889, II, 62.
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Doch dit is veel later. Thans, in 1806, te Leiden teruggekeerd
vond Van der Palm den in eere herstelden Rau op den katheder
voor Oostersche letteren en zichzelven benoemd tot hoogleeraar
in de gewijde dichtkunst en welsprekendheid 1), maar bij Rau's
overlijden, einde 1807, nam hij de Oriëntalia over 2). Hij gaf ze,
meer als literator dan als philoloog, langer bij den schoonen
inhoud van een Hebreeuwschen psalm dan bij den grammatischen
tekst ervan stilstaande, voortreffelijk en boeiend docent, warm
vriend zijner leerlingen 3). Van 1807-1815 was hij ook academieprediker, een - ook op dit gebied - bevallig en smaakvol
spreker, kundig en boeiend homileet, maar niet roerend door
verhevenheid en niet verrassend door nieuwe denkbeelden 4). In
dezen tijd verloor hij zijnen achtjarigen zoon Jan Willem, jammerlijk omgekomen onder de puinhoopen zijner door de ramp verwoeste school 5); zijn broertje Hendrik Albert werd gered, maar
stierf als student 14 November 18196). Het was op den 4den
October 1813, terwijl Napoleon's macht nog niet gebroken was,
dat Van der Palm, bij de opening der "leçons publiques" die
vaderlandslievende rede hield, welke hem als een daad van grooten
moed mag worden toegerekend '). Temeer omdat voor 't overige
hem eigen was die soort van achterhoudendheid, die vrees om te
kwetsen, wat menschenvrees, wat valsche schaamte, welke alle
zoo vaak gevonden worden bij beminnelijke en zachtmoedige
naturen. Beets verhaalt met een duidelijke blijheid van verrassing,
dat zijn grootvader op zijn sterfbed nog krachtig getuigde van
') Oratio de oratore sacro literarum divinarum interprete, 20 Sept. 1806.
Van der Palm over Rau R. V. en L. G., V, 132 vlg. Mijn Ramp van Leiden, blz. 50.
s) Beets, a.w., blz. 84 vlgg. Van Hengel, Meritorum Jo H. v. d. Palm comme·
morano brevis, 184°, pag. 7s.
0) Over zijn preekmanier zeer lezenswaardig Beets, a.w., blz. 80 vlgg.
") Mijn Ramp van Leiden, blz. 45. R. V. en L. G., V, 134.
6) Mijn Ramp van Lezden, blz. 47 . Van der Palm, Bijbel voor de jeugd, 9de stuk,
voorrede. R. V. en L. G., IlI, 178 vlg. (toespraak tot de studenten). Doodsbericht
Palmz·ana portef. 1583. Vers van Borger, portef. 1584.
') Voor den juisten datum Blok, aangeh. oratie, noot 31. Gedenkst., VI, 702. Ter
verantwoording voor Lebrun geroepen, bood v. d. Palm echter zijne verontschuldiging
aan (14 October) en L. was tevreden "du ton et des expressions de M. van der Palm",
Ged. VI, 103 I vlg., 1109.
0)
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zijn christelijk geloof 1). Blijkbaar lag dat niet in zijn aard zich
positief uit te laten, en de aanstaande biograaf van Van der Palm
zal ernstig dit karakter hebben te onderzoeken, waaraan zelfs
betrouwbaarheid is ontzegd.
Van 'smans werken mogen genoemd de "Salomo", 1808-1816,
eene reeks van 319 zedekundige vertoogen naar aanleiding van
het Spreukenboek~. Dan de terecht geprezen "Bijbel voor de
jeugd", Leiden, 1811-1834, 24 deelen, ernstige poging om den
bijbel dichter te brengen tot jongelieden, die van lieverlede, onder
't schrijven, in den geest van Van der Palm voor kinderen in
de plaats gekomen waren. Voorts zijne volledige bijbelvertaling.
eerbiedwaardige, nog niet gansch verouderde arbeid 3). Tal van
redevoeringen, verzameld in de ook door ons gebruikte uitgave
van Hugo Suringar. Eindelijk - op historisch gebied - het
uitnemend "Geschied- en zedekundig gedenkschrift van Nederlands herstelling", Amsterdam 1816. Het was uitgelokt door een
soort van prijsvraag van den admiraal van Kinsbergen, over de
antwoorden waarop D. J. van Lennep '), M. C. van Hall, H. C.
Cras en D. Hooft oordeelen zouden. Bij de uitgave genoot Van
der Palm de hulp van A. R. Falck, die hem met tal van opmerkingen verplichtte.
In 1833 is Van der Palm emeritus geworden, maar heeft nog
') Beets, a.w., blz. 125 vlg. Clarisse, Prologus quo .•. Jo H. '11. d. Palm •••
exemPlum autlitorilJus ••• ad imitantlum proposuit, 1841, pag. 34-39 toont daaromtrent geen twijfel: " ••. (amabilis illa fidei simplicitas) qua re1igionis christianae
doctrinam ipse, ut vere divinam, ut unice salutarem, amplectabatur". Maar Clarisse
was "rekkelijker" dan Beets.
•) Amsterd., 6 dIn., 2de dr. 's·Gravenhage 1821-1824, 3de dr. Leeuwarden
1834-1835. Thans "door niemand meer gelezen", De la Saussaye, Beels, blz. SS.
8) Leiden, J818-1830. Overzetting met aantt. Over het handschrift Beet&, a.w.
blz. 101 vlg. en tegenover blz. 156. Busken Huet, Litter. Fant. en Krit. Haarl.
Tjeenk Willink, I, 186: ,,'" Zijne vertolking ... is geschreven in het welluidendst
het statigst, het meest rhytmisch ho1landsch ... maar door en door onhebreeuwsch."
Bij de verschijning van den BilJel '11001" de jeugd, 18de stuk, 1829, zeggen de
Godgel. Bidr., IV, 440: ,,'" hoe langer wij door hem worden bezig ~ouden, des
te aangenamer is het ons."
'l D. J. van Lennep zelf had in 1815 zijn lierzang gegeven Neblantls Rik ker$leid en gehandhaafd.
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tot 1838 enkele colleges gegeven. Den 8sten September 1840 is
hij ontslapen, na een leven van onverpoosden en veelzijdigen
arbeid, van grooten invloed - stellig een der merkwaardigste
mannen uit het overgangstijdperk. Hij werd te Katwijk begraven.
"Toen wij van het kerkhof terugkeerden, sloeg ik een blik op
de onafzienbare zee, schaduwbeeld dier eeuwigheid in welke
J. H. v. d Palm was ingegaan" 1).
Het was op den 20sten December 1820, dat Van der Palm in
de Leidsche afdeeling van de Hollandsche maatschappij van
fraaie kunsten en wetenschappen, met Tollens, de nagedachtenis
"plegtig gevierd" had van Elias Annes Borger 2). Het was insgelijks Van der Palm, die het tweede deel van Borgers leerredenen uitgaf 3) met een uitvoerig "Aan den lezer" over Borgers
stijl, te lezen door ieder, die in de geschiedenis van taal en
welsprekendheid belang stelt. Inderdaad is Borgers naam als
kanselredenaar door zijne hoorders met verrukking genoemd,
tegelijk is hij even geleerd theoloog als classicus, eindelijk in
vrijzinnige opvatting zijn tijd vooruit en tegelijk van eene innige
vroomheid. Ook uit zijn leven brengen wij slechts het voornaamste
naar voren. In 1801 kwam de Friesche boerenzoon als 17-jarige
jongen aan de Leidsche hoogeschool, eenzaam, van ieder vreemd,
onbeholpen, totdat de hoogleeraar Van Voorst hem "ontdekte"
en in de maatschappij bracht. Wonderbaar snel was de ontplooiing
zijner gaven zoowel als die zijner populariteit. "Hij bezat niet,"
zegt weder Van der Palm met iets beschermends, "de fijne be"schaving der groote wereld, maar zijne min gemanierde doch
"natuurlijke eenvoudigheid en het zout zijner redenen behaagden
" meer, dan de onderlinge afspraak der kwalijk gemeende be"leefdheden" 4). In het rampjaar "uit de kaken des doods ge-

') Beets, a.w., blz. uS.
') Uitgeg. bij Du Mortier te Leiden, 1821. R. V. en L. G., m, 22-54. Daarin:
"Niets blijft ons over dan de heiligheid des aandenkens aan zijne zeldzame, jeugdige
grootheid, dankbaarheid voor 't geen wij van hem hebben en behielden, niets dan
dat wij hem niet misgunnen de vroege rost des grafs", alàa4r, blz. 34.
8) 's-Gravenhage bij Allart, 1821. Deel I is van 1814.
') Van der Palm, De nagedachtenis ••. gevierd, blz. 45.
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rukt" t), den 9den Februari deszelfden jaars plechtiglijk verklaard te
zijn "een cieraad van deze hoogeschool" 2), promoveerde hij 6 Juni,
altijd nog 1807, met buitengewonen luister over een N. T.isch
onderwerp 3) en werd nog voor 't einde lector in de gewijde
uitlegkunde 4). Het was tot veler verbazing, dat, toen in de vacaturen J. H. Regenbogen (t 22 Februari 1814) 5) en C. H. Boers
(t 2 I Mei) werden benoemd Clarisse 6) en Lukas Suringar, Borger
niet als derde daaraan werd toegevoegd, teleurstelling in 1815
vergoed door zijne benoeming tot gewoon hoogleeraar. Helaas
in datzelfde jaar ontviel hem zijne echtgenoot, Abrahamina van
der Meulen, met wie hij 3 I Augustus 18 I 4 was gehuwd. Zij
kwam den I6 den Juni 1815 in het kraambed en overleed daarin
den 24sten (terwijl Napoleons macht onderging op de velden van
Waterloo), s achtoffer zij, als duizenden harer zusteren, van de
nog jammerlijk slechte verloskunde '). Borger wijdt haar zijn
"Iets voor mijn kind" met dien bekend geworden regel: ..Ja,
ween mijn dierb're zoon, gij leert het van uw vader"~. Hij zocht
afleiding in zijne studie en gaf in I 8 I 6 zijn boek over het J ohannesevangelie 9), terwijl hij ook, voor 't eerst als academie-prediker
') Borger, Iets nopens den brief •.. 1813, blz. 22. Over dit geschrift van B. mijn
Ramp van Lezäen, blz. 63-66.
0) Mijn Ramp van Leiden, blz. 79.
a) Interpretatt"o epz'stolae PauN ad Galatas, L. B. 1807.
0) Oratzo de modesto et prudenti S. S. z'nterprete, 5 Dec. 1807. Verg. Sepp,
Pragm Gesck., blz. 182. Glasius, Godg. Ned., 1. 136 vlg.
') Boven, blz. 236.
a) Boven, blz. 240.
') Verg. ons deel I, 101 vlg., noot 4. De eerste en tweede vrouw van Burman
(boven blz. 159) sterven in 't kraambed; de drie vrouwen van Pieter Merkman te
Haarlem insgelijks. Verg. een voorbeeld eener vreeselijke verlossing, Nov. 1798, in
N. Alg. Kunst- en Letterbode, 1799. I, 19a-21b, W. Bode, Ckarlotte von Stein,
1910, S. 42. De Artz, III, blz. 39-44. Kerk. Cour., 15 Nov. 1907.
") Iets voor mijn kind, Dickterlfjke nalatensckap, Leyden, 1836, blz. 42-54.
') De constantz' et aefJuabz1z'j. Ckristz' zMole. Commentart'um de Evangelzo Jokannis
êum relifJut's evangelzïs comparatum, Hag. 1816, Ned. vert. door J. de Kruyff,
aldaar, 1821. In het jaar 1815 verscheen ook zijne Apologie voor den goddelijken
oorsprong des ckristendoms tegen Eberhard, die immers in zijne Gesckichte des
Urckrz'stentuons, 1807/08 had geschreven, dat de leer der chr. kerk uit de begrippen
der joodsch-Alexandrijnsche wijsgeeren voortgekomen en derhalve van menschelijke
afkomst was.
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optredend, deze eerste leerrede aan de droevige gebeurtenis
wijdde I).
Middelerwijl was door Borger de Leidsche faculteit in de
reuke der vrijzinnigheid gekomen. Van Voorst achtte dit bedenkelijk, doch zag bovendien met jaloezie, dat zijn leerling hem
boven 't hoofd groeien ging. Hij had niet bang behoeven te zijn:
Borger was geen man om naar voren te willen treden. Wel zag
hij de leemten van dat kerkelijk systeem, dat Van Voorst nog
verdedigde, maar dat voor hem als een knellende band geworden
was ~). Zoo was het voor beiden eene verlichting toen, na Wijttenbach's emeritaat, Borger tot hoogleeraar in de geschiedenis
en oude letterkunde benoemd werd, te zamen met J. Bake. Hij
inaugureerde 27 September 18173) en trad twee jaren later, 15
April 18 19, ten tweeden male in het huwelijk, nu met Cornelia
Schelterna. Met beide vrouwen is hij evenveel dagen gehuwd
geweest: Februari 1820 stierf zij, ook in het kraambed, kort na
het dochtertje, "dat nimmer laafnis noodig had". Aan Borger
gaf deze nieuwe bittere smart zijn beroemden klaagzang "Aan
den Rijn" in de pen 4), toen legde ook hij, 12 October 1820, het
moede hoofd neêr en werd begraven te Katwijk "bij het overschot, dat hem behoorde". Velen bezongen zijn vroegen dood 5).
P. Hofman Peerlkamp herdacht hem voorts in de 3e• klasse van het
Instituut 6); prof. jur. N. Smallenburg in zijn rectoraal verslag van
de lotgevallen der hoogeschool 7) ; de predikant J. Roemer in
eene treffende toespraak 8); prof. W. Broes in eene leerrede 9) ;

P. A. Borger, zijn zoon uit het eerste huwelijk, vijf jaar oud
toen zijn vader stierf, herdacht hem in de voorrede van zijn
1) Leerredenen 1I, 30-57 over Joh. 16 9• en aldaar, blz. 34 vlg. Twee brieven
aan D. J. van Lennep over ... de levering van 12 zak aardappelen bij J. v. Lennep,
Leven van C. en D. J. van Lennep, IV, 71 vlg. 75.
0) Verg. Sepp, Pragm. Tkeol., blz. I8z vlgg.
3) Oratio de historzae doctore, Providentiae divinae administro.
') Dichterlijke nalatenschap, blz. 73-76.
') Aldaar, blz. 97-142.
• Oratio de vita Eliae Annei Borgeri.
') Annales ac. 1820/21, p. 5-10.
8) Hulde aan de nagedachtenis van den hoogleeraar E. A. Borger, 1820.
9) Leerrede bij het afsterven van E. A. Borger, Amst. 1840.
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proefschrift 1). Helaas, alle liefde van menschen kon hem niet
teruggeven aan de hoogeschool, wier roem hij was geweest, aan
de wetenschap, voor wier onafhankelijkheid hij op de bres had
gestaan ~.
Wij hebben - gelijk wij waarschuwden - in de laatste bladzijden de grenzen onzer periode reeds moeten overschrijden en
het terrein betreden dier 19de eeuw, waarin de Hervormde Kerk
eene nieuwe ontwikkeling tegemoet ging. Aan de geschiedenis
daarvan zal ons vierde boek gewijd zijn.
1) De parte epistolae Pauli ad Romanos paraenetica, L. B. 184°.
2) Slechts van de nieuwe Duitsche wijsbegeerte, van Fichte en Schelling, wier
bespiegelingen men ten onzent hield voor "een soort van raaskallen, van onzin en
zonderlingheden voortbrengen, waarvan men slechts vluchtig kennis behoefde te nemen,
om er de dwaasheden van in te zien" (Sepp, Pragm. Tkeol., blz. 77 vlg.) heeft
Borger inderdaad aI te vluchtig kennis genomen, getuige zijn De M)'sticismo, werken
van Teyler, XXIX, ook afzonderlijk uitgeg. 1820.

VIERDE BOEK.
HERRIJZENIS EN ONTWIKKELING.

HOOFDSTUK XVII.
DE HERBOREN KERK.

§ I. Den lOden Januari 18Il had Bilderdijk in eene vergadering
der Hollandsche maatschappij van kunsten en wetenschappen onder
ontzaglijke geestdrift geprofeteerd:
"Holland leeft weêr!
Holland streeft weêr,
Met zijn afgelegde vlag,
Door de boorden
Van het Noorden
Naar den ongeboren dag.
Holland groeit weêr!
Holland bloeit weêr!
Hollands naam is weêr hersteld!
Holland uit zijn stof verrezen,
Zal opnieuw ons Holland wezen,
Stervend heb ik 't u gemeld!" ')

') Door de censuur onderdrukt. Winterbloemen, Afscheid.
menscn en dichter Bt1derdijk, 1859, blz. 265-271.

1. da Costa, De
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En Helmers had, even moedig, gezongen:
nAch zult gij als
D' uitfiuiting zijn
Neen, neen! Der
En 't kroost van

die stroom 1) bezwijken in uw loop?
der aard? De schandvlek van Euroop?
vad'ren roem verspreidt te sterk een luister.
zulk een volk zinkt niet geheel in 't duister". I)

Den 30sten November 1813 landde de Prins te Scheveningen;
door Van der Palm zijn de aandoeningen van dien dag schoon
geschilderd~. Nog denzelfden avond te halftwaalfure geschiedde,
door den ijver van Canneman, van de pui van het paleis te
Amsterdam, de voorlezing van 's prinsen eerste proclamatie, die
teleurstelde, omdat hij zich daarin over de souvereiniteit niet
durfde uitlaten 4). Maar in de proclamatie van l/S December, door
Joan Melchior Kemper gesteld, wordt hij souvereine vorst genoemd. Toch bleef de stemming gedrukt, de band van het egoïsme
alleen bond de meesten aan de goede zaak 5), de teleurstellingen
waren vele, eerst de Honderd dagen en Waterloo brachten, door
de vrees voor de pas verworven vrijheid, eenige opleving.
Op dienzelfden 30sten November legde J. D. Janssen, ons reeds
wel bekend 6), zijne kortstondige functie onder Van Hogendorp
neder en werd 8 Maart 18 14 commissaris voor de kerkelijke
zaken onder H. van Stralen 7). Reeds 8 December 1813 was er
eene aanschrijving aan de kerkgenootschappen gedaan, om hun
leeraren op te geven; 23 December volgde het souverein besluit,
regelend de verleening van handopening ; I 9 Januari 18 I 4 8) dat,
1) De Rijn.
2) Helmers, De HollanJscke natie, 2de zang, vs. 37-40.
3) Van der Palm, Gedenkschrift 18631, blz. 80. Over van Hogendorp, dien dag
alleen en verlaten, Joh. Naber, Ove,.h. en vry·w., 1909, blz. 329. W. de Clercq's
verrukking, toen hij de vlag van De Ruyter weêr op het Amsterdamsch capitool zag
golven, Dagboek, I, 46. Eene dergelijke uitlating van Valckenaer bij Joh. Naber,
a.w., blz. 308.
') Blok, Geschiedenis, vn, 282.
6) J. M. Kemper, Verhandelingen, ru, Il2.
8) Boven, blz. 220, 229.
') C. W. Pape, a.w., blz. IlO. Van Stralen commissaris-generaal voor B. Z. sinds
2 Dec. 1813. De bededag van 13 Januari zeer verschillend gevierd, Ypey en Dermout,
a.w., IV, 606.
8) De vergissing in de data bij Glasius, a.w., In, 239 (Februari voor Louwmaand)
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waarbij de betaling der tractementen werd hervat op den voet
van 1810, voor de weduwenpensioenen werd gezorgd en vergoeding voor kerkgebouwen met oorlogsschade toegezegd. Maar
toen 16 November 1814 jhr. Repelaer van Driel directeur van het
departement voor de zaken van de N. H. K geworden en Janssen
hem als secretaris en adviseur toegevoegd was, kon hij aan zijne
groote plannen uitvoering geven. Nadat het plan tot bijeenroepen
eener synode als te omslachtig was verworpen 1), volgde 28 Mei
1815 de benoeming eener commissie voor eene kerkelijke regeling t. w. H. H. Donker Curtius, p. te Arnhem jongste lid en
secretaris, W. L. Krieger, p. te 's-Gravenhage, W. Broers, p. teAmsterdam, A. van Deinse, p. te Middelburg (in plaats van den
hoogbejaarden A. Drijfhout), C. van der Leeuw, p. te Utrecht.
N. Lobry, p. te Leeuwarden, C. Franssen van Eck, p. te Deventer~, D. Hendriksz, p. te Groningen, Z. de Jongh, p. 's-Hertogenbosch, G. Benthem Reddingius, p. te Assen en van de Walen
D. Delprat, p. te 's-Gravenhage. Aan deze heeren zond Janssen,
17 Juni (dag van Quatre-Bras) een door hem ontworpen conceptreglement op het bestuur van de H. K. in het koningrijk der
Nederlanden; zij deden hem hunne opmerkingen toekomen, waarvan Janssen verslag deed aan den commissaris-generaal van zijn
departement, waarop deze hen tegen 25 October naar Den Haag
ontbood ter mondelinge behandeling. In tien zittingen liep dit
werk af 3), 5 November werd het concept, door allen geteekend,
aan den koning ter bekrachtiging aangeboden, eene commissie
van drie leden uit den Raad van State diende nog van advies
en 6 Januari 1816 werd het Algemeen Reglement door Z. M.
goedgekeurd. Aan Janssen komt voor dit alles de grootste eer
te herstellen naar Ypey en Dermout, a.w., IV, 608. Over de betaling aldaar, 614-633,
De herv. predikant op ..• Schokland (verg. Lefrancq v. Berkhey, Nat. Hist. v. H.,
lIl, 2, 1014) ontving zijn achterstal uit 's lands kas. Voor de lutherschen werd
f 25°00, voor de remonstranten f 12000 gevraagd.
') Glasius, a.w., lIl, 241 vlg.
") Verg. boven, blz. 241. Zijn levensbericht (t II Maart 1830) in Godgel. Bfjdr.•
183°, IV, 4°2-416.
") De leden van de subcommissies voor de afzonderlijke reglementen bij Glasius,
a.w., lIl, 250 noot.
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toe: hij heeft aan veel verwarring een einde gemaakt en na
2 1/1 eeuw van strijd om de kerkorde der kerk eindelijk haar
grondwet geschonken. Ten onrechte is gezegd, dat het Reglement van 18 I 6 uit het concept van 1809 zou gegroeid zijn 1) :
aan de commissie voor het eerste is het tweede niet getoond,
geen der leden van 1809 had zitting in de commissie van 1815
behalve Delprat.
Het verzet tegen de nieuwe, kerkelijke grondwet liet zich geen
oogenblik wachten. Reeds den 7den Maart 1816 bood classis
Amsterdam den koning hare grieven aan. Vooreerst was het
reglement door den koning, niet door de kerk, vastgesteld; de
groote invloed, der regeering erin verleend, kon bedenkelijke
gevolgen hebben voor de godsdienstige vrijheid en de zuiverheid
der leer; de synode had te groote macht. Vooral het eerste bezwaar is herhaaldelijk aangevoerd o. a. door dé afgescheidenen.
Janssen antwoordde 28 Maart~. Hij herinnert aan de slavernij
der kerk onder de Republiek, aan de daarop gevolgde regeeringloosheid en hoe toen de koning, krachtens oude souvereiniteitsrechten, geregeld had, niet den hervormden godsdienst maar,
louter het bestuur der kerk. Het gemis in forma werd door de
gebiedende noodzakelijkheid gebillijkt. Natuurlijk kan men tegen
deze argumentatie 't een en ander inbrengen. Wat Louis Napoleon
doen mocht naar de constitutioneele wetten van 1806 3), kon
Willem I bezwaarlijk aan de grondwet van 1815 ontleenen ').
Het zesde hoofdstuk van die wet belooft vrijheid aan alle gezindten en draagt slechts den koning op .die vrijheid te beschermen
(art. 196). Bepaalt nog de grondwet.van 1814 in art. 133: "de
christelijk hervormde godsdienst is die van den souvereinen vorst"
- die van 1815 laat dat weg, terwijl ook art. 139 in 1814 hem
een macht gaf, die hij in 1815 niet meer bezat. Dit is onweder') Verg. boven, blz. 223 vlg.
") Bij Pape, a.w., blz. 127-131. Een soortgelijk antwoord van de synode van
1816 aan enkele predikanten der voorm. cl. Leiden en Woerden in Handtl. 1816,
blz. 17 vlg., 41-46.
8) T. w. in de tweede afd. art. I: ..... door ('5 kOj1Ïngs) gezag wordt bepaald al
betgeen noodzakelijk geoordeeld wordt belireffende de organisatie ••. van alle eerediensten.
') 1.66 b.v. S. J. Hingst in de Gids, 1863, 11, 37.
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sprekelijk. Echter is men aan het Algemeen Reglement begonnen
onder de vigeur van dat art. 139 en ging daarmeê ook in 1815
voort. Al moet dus worden toegestemd, dat de koning eigenmachtig is te werk gegaan - de daad zelve is een zegen geweest,
vergeleken bij de langzaamheid van den voor wettig gehouden
weg van classis, provo synode en nationale synode. Ware hij
bewandeld - wie weet hoe lang de verwarring nog had geduurd?
Inderdaad, na de gansch onbruikbare inrichting van vroeger, was
deze organisatie, door kundige, met kerkelijke zaken vertrouwde,
mannen bearbeid, eene groote verbetering 1). Z66 dachten ook de
vaderen er over. "Blijdschap", heet het, "algemeene blijdschap
was er, over een volkomen, naar eene meer ruime denkwijze
ingerigt, herstel van het kerkwezen "2). En zoo oordeelden ook
nog in later jaren verreweg de meesten 3).
Werpen wij een blik op de inrichting der kerk volgens het
algemeen reglement 4). Hare oude waardigheid van bevoorrechte
kerk was gegaan om niet te keeren. In de grondwet van het
koninkrijk lagen de beginselen der constitutie van 1798: vrijheid
van geloofsbegrippen, gelijke bescherming voor alle gezindten.
Toch gaven uitgebreidheid en traditie der kerk nog zeker overwicht. Hare inrichting was aristocratisch d. i. een klein getal
predikanten en ouderlingen tot bestuur geroepen. Zij is haar
eigen wetgeefster, maar behoeft voor haar wetten de koninklijke
goedkeuring. Het kerkbestuur is synodaal, provinciaal, klassikaal
en gemeentelijk. De synode 5) is samengesteld uit de afgevaardigden aller provincies, tot 1830 ook uit de zuidelijke, uit één
ouderling bij toerbeurt uit alle gewesten, die daarom "de" synodale
ouderling heet, van elke hoogeschool een theologisch professor
met praeadviseerende stem. De voorzitter wordt elk jaar door
') Reitsma, a.w., blz. 375 vlg.
") Ypey en Dennout, a.w., IV, 667.
8) Vijf brieven ter verdedigz'ng 'Van ket plan van organisatie der herv. kerken,
Amst. W. Brave 1816. Broes, Kerk en staat, IV, 165 vlg. over de vrijheid, der kerk
gelaten. Een krachtig pleidooi leverde later nog P. Hofstede de Groot in De Morgenster,
1852/1853, Il, 165-182.
<) C. Hooyer, Kerkelijke wetten, 1846. Ypey en Dennout, a.w., IV, 659-662.
Glasius, a.w., III, 253-259.
") Alg. Regl. 1816, artt. 16-30.
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den koning benoemd; de secretaris uit Haagsche predikanten,
de quaestor uit Amsterdamsche ouderlingen gekozen, zijn permanent. Sinds 1827 is er eene AIgemeene synodale commissie om
de kerk te vertegenwoordigen als de synode niet zit; de leden
worden uit synodale tweetallen door den koning benoemd; zij
vergadert driemaal 's jaars 1).
Het Provinciaal kerkbestuur 2), uit elke classis één lid, door den
koning benoemd, benevens weder bij toerbeurt één ouderlingvan ouds door de kerk gevreesd - vergaderde den eersten
Woensdag van Bloei- Oogst- en Wijnmaand, ter behandeling
van de belangen van zijn ressort, examinatie van candidaten~
beslissing over classicale uitspraken in hooger beroep.
Het Classicaal bestuur 11), gekozen uit een zestal, door de classic.
vergadering opgemaakt, door het Prov. kerkbestuur tot een drietal
verminderd, door den koning benoemd, vergaderde den laatsten
Woensdag van Lauw- Bloei- Hooi- Herfst- en Slachtmaand. Een
zijner leden was lid van het Prov. kerkbestuur, dat hem dan
afvaardigde als voorzitter van zijn classic. bestuur, zijn secundus
als assessor. Het verzorgde de kerkelijke belangen in zijn ressort,
examineerde de katechiseermeesters, besliste over kerkeraadsuitspraken. De classicale vergadering, samengesteld uit alle predikanten der c1asse en sommige ouderlingen, kwam samen op den
laatsten Woensdag in Zomermaand, ter bevordering van onderlinge liefde en bekendheid.
De kerkeraad 4) (in alle gemeenten, "waar de stof daartoe niet
geheel ontbreekt") zorgde voor de gemeente en hare belangen;
in gemeenten van meer dan 1 0.000 zielen was een gewone (predikanten en ouderlingen) en een breede (dezen met de diakenen)
kerkeraad; in gemeenten beneden de 10.000 zielen, waar ook
eene Waalsche gemeente bestond, zorgde een groote kerkeraad
voor de gemeenschappelijke belangen 5).
1) Instructt"e '11001' de .4.. S. C. bij Kon. Bes!. van 26 NOT. 1827, nO. 67. Hooyer.
a.w., blz. 43-46.
") .4.1g. &gl. 1816, artt. 31-48. Van der Tuu, HandlJoek '11001' pl'edik., !, 350) .4.ldaal', artt. 49-67.
4) Aldaal', artt. 84-90.
6) Kon. Besluit van 19 Aug. 1817, art. 6.
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Ter behartiging van de afzonderlijke belangen der Waalsche gemeenten arbeidde eene commissie van 5 predikanten en I ouderling,
gekommitteerden tot de huishoudelijke zaken der Waalsche kerken
in Nederland, door den koning benoemd. De presbyteriaanschEngelsche en Schotsche kerken behoorden tot de classe der stad,
waar zij gevestigd waren 1).
De staat oefende dus geen jus in sacra, maar circa sacra, een
recht vooral in toezicht bestaande. Vandaar de commissie uit den
Raad van State om den koning van advies te dienen in zake
den hervormden eeredienst, het ministeriêel departement voor
de hervormde en andere eerediensten onder een commissaris- of
directeur-generaal, Repelaer van Driel, daarna Van Pallandt van
Keppel, daarna Van Zuylen van Nijevelt, secretaris-adviseur (wij
zagen het reeds) J. D. Janssen.
Een kon. besluit van 26 Maart 1814 bracht aanvankelijk herstel
van het oude collatierecht, t. w. voor die gemeenten, waar het
predikantstractement niet uit de landskas vloeide. Het koninklijk
collatierecht gold, volgens een kon. besluit van 28 September 1814,
artt. 4-6, voor alle plaatsen tot de staatsdomeinen behoorende.
De koning benoemde uit eene voordracht, en deze benoeming
werd dan door den kerkeraad tot eene kerkelijke beroeping gemaakt. Den Isten Februari van het volgend jaar nam een kon.
besluit de beperking van art. 5 van 26 Maart 1814 weg en
bepaalde, dat alle collatoren hunne rechten weder zouden uitoefenen. Aldus werd het oude jus patronatus in eere (of oneere)
hersteld 2).
§ 2. In 1810 waren Ambon, Banda, Temate en Menado
Engelsch geworden. Den 16den November van dat jaar was
Daendels vervangen door generaal J. W. Janssens (die aan de
Kaap van 1802-1806 nog zooveel goed had gedaan en daardoor
de reputatie van Nederland althans eenigermate in deze verwaarloosde kolonie had hersteld~, onder wien ook Java, 18 September
') Alg. &gl. 1816, artt. 69, 70, 76.
") Ypey en Dermout, a.w., aant. 486, IV, 84.
8) Colenbrander, De Bat. Republiek, blz. 262-266. Eene prent van de verovering
in Jan. 1806, Nederl. Historieprenten, 1910, blz. 166.
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aan Engeland kwam. Lt. gouverneur werd die Thomas
Stamford Raffles, van wiens voortreffelijk bestuur ons onlangs
nog verhaald is 1). In Augustus 1816 ging Java weêr in onze
handen over ~ en konden ook de kerkelijke belangen weêr worden
behartigd. Ter vervanging van wat vroeger classes Middelburg
en Amsterdam hadden gedaan, trad thans eene commissie op
om de regeering van advies te dienen t. w. zes Haagsche predikanten, onder wie Krieger en Dermout en één Delfische, Metelerkamp 11), onze tegenwoordige Commissie tot de zaken der protestantsche kerken in N. O. en W. 1., naam sinds 7 December 1820
door haar gedragen. Zij overhaastte zich niet boven krachte:
het was 1822 vóór zij eenige briefwisseling met de Indische kerk
opende 4). De koning, door de grondwet als eenig wetgever in
Indiê aangewezen 5), kon dáár doen wat in 't moederland niet
mocht, en de artikelen van het Kon. Besluit van 1820 toonen
duidelijk, dat Z. M. de protestantsche kerk als orgaan van den
Staat beschouwde, zoodat hij het was, die voor de behartiging
harer belangen de noodige verordeningen vaststelde 6). Voorts
wordt de O. I. kerk geheel van de vaderlandsche losgemaakt,
de commissie examineert de candidaten en zegent ze in (art. 6),
schoon zij toch eene staatscommissie was, vertegenwoordigend
alle kerkgenootschappen te zamen. De O. I. kerk, aldus onafhankelijk geworden van de Nederlandsche, werd, als van ouds,
afhankelijk van de regeering '), zoodat zelfs bij de briefwisseling
der commissie het befaamde "cachet volant" der deputaten ad
res indicas weer werd ingevoerd: de brieven mochten gesloten
vervoerd door tusschenkomst der regeering, maar met toevoeging
18u

') J. E. Heeres in Nederl. Indtë~ 1911, blz. 372-378 met portret.
") In Nov. volgden Banka en Palembang, voorjaar 1817 de Molukken, 1818 Malakka.
Blok, a.w., VII. 382.
3) Kon. Besl. van 4 Sept. I8IS, nO. S, bij Hooyer, a.w., blz. 313 vlg.
') G. W. Uhlenbeck, Bgdrag-e ••. verhouding tusschen den Staat en de chr.
kerkg-en. in N. O. Z, 1887, blz. S3.
&) Grondwet I8IS, art. 60: "De koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over
de volkplantingen •.• " enz.
") Kon. Besl. van 7 Dec. 1820, nO. 1I3, bij Hooyer, a.w., blz. 314-319.
') J. N. Wiersma, Slaafsche onderworpenheid van het prot. kerklJest. in N. Z
aan den Staat, 1889.
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van eene beknopte inhoudsopgave. Was deze zóó, dat lezing
wenschelijk scheen, dan werd copie verlangd.
Art. 8 van het kon. besluit van 1820 beval de organisatie der
Indische kerken door den koning. Als gevolg hiervan vereenigde
een ander besluit van 12 November 1824 nO. 110 de protestantsche kerkgenootschappen van West-Indië tot ééne kerk, na
overleg met die kerkgenootschappen en een adres der hervormde
en luthersche gemeenten op Curaçao, dat om vereeniging had
gevraagd i). Het springt in 't oog, dat zulk eene vereeniging, in
een land van overwegend niet-protestanten, de protestanten sterk
maakt. Natuurlijk mag de Staat haar daarom nog niet opleggen,
maar het is ook waar, dat deze autocratische inmenging in Indiê
een toestand heeft geschapen, waarin voor onze "schotjes" geen
plaats is en eene confessioneele vrijheid is ontstaan, die voor
vaderlandsche richtingtwisten behoedt. Hoe dit zij, het kon.
besluit van 11 December 1835 nO. 88 2) bepaalde in art. I : "De
protestanten in N. O. I. zullen voortaan maar één kerkgenootschap vormen." Art. 7 beval de oprichting van een booger
kerkbestuur (tegenwoordig • Bestuur over de protestantsche kerken
in N. 1. "J, waarin qua talis de predikanten van Batavia zitting
hebben 3), want de kerkeraad van die stad, die onder de Compagnie
eigenlijk dat bestuur had gevoerd, kon thans officiëel daartoe
toch niet benoemd worden. Dit hooger kerkbestuur ontving zijn
reglement in 1840. De verdeeling in drie klassen der Indische
predikanten naar hun tractement (art. 2) is bij kon. besluit van
.) Augustus 1849, nO. 64 art. 3 teruggenomen, zoodat de hiërarchie,
zoo strijdig met ons hervormd kerkkarakter, niet is gehandhaafd ').
Doch voor en na werd de Indische kerk van uit het moederland geregeerd en het is begrijpelijk, dat kenners der toestanden er met klem
op aandringen, dat het kerkbestuur in Indië wezenlijk besturen zal 5).
1) Hooyer, a.W., blz. 317-320 Ook in Z. Nederland waren alle prot. genootschappen één, Kon. Besl., 16 April 1816, nO. 56.
') Hooyer, a.w., blz. 321-326.
3) Van Alphen, Kerkel. HandlJoek, 19II, blz. 367.
') G. W. Uhlenbeck, a.w.; blz. 51-67.
G) W. van Lingen, Eleur bekennen, 19II. A. S. Carpentier Alting in de Heroor·
mz'ng van 14 October 19II en diens andere daar genoemde artikelen.
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§ 3. Het hooger onderwijs eischte ook herstel. Toen wij over
de theologie in deze jaren handelden, vermeldden wij, dat onder
Napoleon slechts Leiden en Groningen behouden bleven 1). Maar
den I 8 den van Louwmaand 18 I 4 benoemde de koning eene commissie
ter ontwerping van eene nieuwe regeling die "aan de eene zijde
bestendig onder het oog moest houden hetgeen de gehechtheid
van den Nederlander aan overoude instellingen vorderde" '), maar
ook voor nieuwe denkbeelden niet blind mocht zijn. Zij bestond
uit de heeren F. van der Duyn van Maesdam, den ouden drieman,
F. W. Boers, den vroegeren pensionaris van Leiden~, M. van
Marum, directeur van Teyler 4), H. Tollius, den Leidschen hoogleeraar in het Grieksch 5), J. M. Kemper, prof. jur. te Leiden,
boven genoemd 6), H. Collot d'Escury, curator der Leidsche
hoogeschooI 7), D. J. van Lennep, den Amsterdamsehen hoogleeraar ~ en als secretaris J. L. W. de Geer. Desgewenscht kon
de commissie het advies inwinnen van de heeren J. F. Spaan van
Biljoen, A. G. Camper en prof. H. Muntinghe. Den 2 I sten Februari
18 I 4 werd de Oe door den souverein en vorst ten gehoore en den
volgenden dag aan zijn disch ontvangen~. Zij ontwierp verordeningen omtrent de Lat. scholen, de athenaea en de academiên
voor de Noordelijke provinciên van het koninkrijk, door den
koning 2 Augustus 18 I 5 goedgekeurd. Leiden en Groningen IO}
bleven bestaan, Utrecht werd hersteld. Athenaea op rijkskosten
werden Franeker en Harderwijk. De oude, roemru~hte hoogeschool van Friesland stond als athenaeum onder de goede zorgen
van zijnen president-curator A. G. Camper, des grooten Petrus
derden zoon, die nochtans zijn val niet keeren kon. Den 25 sten.
') Boven, blz. 236.
0) Ypey en Dermout, a.W., IV, 675.
3) Later lid der Iste Kamer, Siegenbeek, a.w., Toev. blz. 38 vlgg.
') Verg. Gedenkst. VI, 180.
0) Vroeger zaakgelastigde der Oranjes, Blok, a.w., VII, 105 vlg. Zijn portret bij
Siegenbeek, a.w. Toev. blz. 248.
0) Boven, blz. 234 vlg.
') Boven, blz. 235, noot I.
8) J. van Lennep, Leven van C. en D. Jo van Lennep, IV, 8.
t) T. a. p.
'0) Muntinghe rector, boven, blz. 238.
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Februari 1843 werd de inrichting opgeheven, Woensdag 30 Augustus d. a. v. droegen curatoren al wat tot het athenaeum behoord
had over aan den gouverneur van Friesland, die het onder bewaring plaatste van den burgemeester der stad: "het treurspel
was afgespeeld" 1). Wie nu langs straten en grachten wandelt der
oude, nog altijd schoone stad, of in het stadhuis stilstaat voor de
portretten der hoogleeraren, gedenkt met weemoed de glorie van
vroeger dagen en al wat hier voor de wetenschap is gearbeid,
dagen ook van eene levendigheid in de nu zoo stille plaats, die
vaak tot losbandigheid is overgeslagen, maar ook vol schilderachtigheid en bekoring was. Harderwijk, 1/ van de geboorte af
stervende", bezweek reeds 13 Juni 1818. De 80-jarige admiraal
Van Kinsbergen, president-curator, was, na een rijkbesteed leven,
te zwak voor zijne zware taak. Het aantal studenten steeg niet
boven de 20: zoo werd Gelderlands pronk tot paskwil en de dood
verkieslijk boven dit leven '). Het kon. besluit van 2 Augustus
1815 voornoemd had aan Amsterdam, Middelburg, Breda en
Deventer toegestaan de bestaande athenaea op eigen kosten voort
te zetten. Dit deed Amsterdam, zijn athenaeum handhavend, de
historische lijn niet afbrekend en in 1832 zijn tweede eeuwfeest
vierend 3), tot het als hoogeschool herboren worden zou. Deventer,
het "toekomstlooze" 4), leefde nog het langst, telde nog mannen
als E. J. Kiehl onder zijne hoogleeraren 5), doorstond nog in 1867
het tumult-Van Vloten 6) en is nog vóór 1876 gestorven, een
eervollen naam achterlatend.
"Door die inrigtingen herkreeg dan de studie der wetenschap"pen haren vorigen luister en werd zij ontheven van de vrees
1) Boeles, a.w., I, 167-:ZIO.
") De boekerij ging naar Deventer. Over den prof. theol. J. A. Lotze boven, blz. 236,
noot I. Verg. voorts Bouman, a.w., II, 578--598 en ons deel I, 156 vlg.
") J. van Lennep, Gedenkboek der plechtige viering ... 1832. Album Acad. v. h.
Athen. ilt. en de Univ., 1882.
') Naber, Vier tijdgenooten, .894, blz. 87.
') Aldaar, blz. 87-96. Kiehl gaf geschiedenis en klassieke talen; onder zijne
leerlingen H. W. v. d. Mey.
0) 1 Juli 1867 zijn ontslag. O.f!ictë'ele stukken t'n de zaak van den heer dr.J. van Vloten.
Uitgeg. op last van den raad der gem. Deventer, 1867. Verg. voorts ons deel I, 157 vlg.
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"voor eene gedreigde barbaarschheid. Over alles wat geheiligd is
"aan God en dierbaar voor den mensch verspreidden de weten"schappen op nieuw haar licht, waarvoor de, onder een vorig
"bestuur neêrgevallene, nevels eener grauwe onwetendheid reeds
"aanvankelijk weken". Aldus Ypey en Dermout in hun typischen,
af en toe pompeuzen, toch beminnelijken stijll). "De grenzen van
ons historisch geschrift" zeggen zij even later, "liggen in het jaar
1816, toen er met de synode .. eene geheel nieuwe orde van zaken
(voor de kerk) geboren werd"~. Het "verslag daarvan mogen
anderen boeken", na het verzamelen van "merkwaardige maar
aanvalliger gebeurtenissen", dan die der laatste jaren. Dus eindigen zij hun werk met dank aan God, die het vaderland vrij
heeft gemaakt, met een vurig gebed en eindelijk met den wensch:
"Elk regtschapene Nederlander hebbe voortaan in dit tijdperk ..
en in die welke daarna te volgen staan, staag ruimte van borst
om de goedheid van God, den hoogen bestuurder in land en
kerk met zulke uitboezemingen te roemen"~. Wij voor ons, voor
wie die synode geen eindpaal is, zullen op onzen verderen weg
Ypey en Dermout niet meer onder onze gidsen tellen mogen.
Wij laten hen niet gaan zonder warme dankbetuiging en eeresaluut. Hun werk gebeurde nog niet zulk een bepaald onderzoek
als b.V. Brandt ten deel viel 4), maar er mag van gelden, wat
Ypey zelf eenmaal van Muntinghe zeide: "hoevele oude en nieuwe
godgeleerde verschillen, hoevele vroege en late godsdienstgevoelens en volksbegrippen heeft hij uit een rigtiger standpunt leeren
beschouwen?" 5) De samenstelling van het boek, voornamelijk
Ypey's arbeid en door Dermout zelfs later eenigszins verloochend,
laat zeker veel te wenschen over, maar het verzamelde materiaal
is reusachtig. Wat den geest aangaat, hij is zwingliaansch en niet
kalvinistisch, en Van der Kemp zou in 1830 spreken van "den
vuigen laster op de N. H. K. geworpen", maar wij, na honderd
1) Ypey en Dermout, a.w., IV, 677.
")
")
')
Utr.
")

Aldaar, blz. 678 vlg.
Aldaar, blz. 680 vlg.
G. M. C. Loeff, De Nederlanàscke kerkgesckieàsckrg'ver Geeraardt Brandt.
1864.
A. Ypey, Ter gedachtenis van wijlen H. Muntingke, Gron. 1824.
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Prent van C. C. Fuchs naar een teekening van W. Lubbers.
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jaren, weten immers, dat Zwingli met onze oude, nationale gereformeerden van éénen geest was. Eindelijk zeggen wij het
Sepp na: "V ergete men nooit, dat zij de eersten geweest zijn,
die de grootsche poging ondernomen hebben pragmatisch het
verloop der dingen te verhalen" 1).
§ 4. Wat die eerste synode aangaat 2); zij werd 3 JuH 1816
geopend, volgens besluit van Z. M .• na ee.ne preek van ds. Krieger.
De heer Janssen las de "krijgsartikelen" voor t. w. artt. 16-30
A. R., daarna het kon. besluit van 28 Mei 1816 met de namen
der benoemden, uit elke provincie één 'predikant, "de" ouderling
mr. J. van Leeuwen van Amsterdam, de praeadviseurs proff.
Van Voorst, Rooyaards en Muntinghe uit Leiden, Utrecht en
Groningen. Reeds vroeger waren benoemd ds. I. J. Dermout als
secretaris, ouderling F. Tayspil Jansz. uit Amsterdam als quaestor.
Voorzitter was ds. Krieger. Twee commissarissen-politiek woonden,
als in de dagen Van Hunne Hoogmogenden, de zittingen bij.
Het was wel nieuw, maar toch met sterke herinneringen aan de
dagen der "voedsterheeren ". Daaraan herinnerde ook het eerste
stuk, dat ter tafel kwam, een voorstel van cl. Winschoten, om
den koning te verzoeken maatregelen te willen nemen tegen
ontheiliging van den dag des Heeren, tegen de Zondagsexercitiën der schutters en te bevorderen, dat de huwelijkssolemnatie
weder kerkelijk worden zou 3). Is het niet, alsof wij eene synode
hooren van 1600 z66veel? Er is voorts hard gearbeid. De
vergadering stelde een adres op aan den koning over de
tractementen, kinder-, school- en academiegelden 4). Zij behandelde
en arresteerde een Reglement op het examen en de toelating
tot het leeraarsambt, waarbij het tweeledig examen verviel, de
provinciale kerkbesturen in drie groepen de studenten der drie
academies examineerden, het candidaats in de letteren geëischt
werd, de afwijzing voor een jaar geschiedde en in de belofte
') Sepp, Bibliotheek v. Ned. kerkgesch., blz. 213 vlgg. Dermout, van lieverlede
confessioneeler geworden, kon niet meer met instemming aan het boek denken. Zijn
levensbericht door Van Oosterzee, Levensber. Letterk., 1868.
Ol Handelingen van de alg. chr. synode ... in den jare 1816, Landsdrukkerij 1821.
a) Handd., blz. 13 vlg., 30 vlgg •
•) Handd., blz. 20-23.
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werd gesproken van "de leer, overeenkomstig Gods H. Woord
in de aangenomen formulieren vervat" - formuleering, die heel
wat ellende baren zou 1). Al verder kwam gereed een Reglement
op de classicale kosten ~; een op het godsdienstig onderwijs in
de Nederl. herv. kerk, waarop wij nog terugkomen als wij over
den schoolstrijd zullen moeten handelen, reglement, dat o. a. nog
kent, wat wij helaas niet meer bezitten: eene commissie van
toezicht op het g. onderwijs in elke gemeente, daarentegen nog
niet het wekelijks catechiseeren gedurende het gansche jaar 3).
Voorts: een reglement op de kerkvisitatie; op de vacaturen en
beroeping met handhaving van het collatierecht 4); een rapport
in zake noodlijdende kerken; een besluit omtrent het kerkelijk
imprimatur te geven door de theologische faculteiten en de provo
kerkbesturen (dit is weêr de goede, oude tijd) 5); een verzoek,
dat "overeenkomstig met den wensch onzer weldenkende landen kerkgenooten" jaarlijks een dank- en bededag zal gehouden
worden 6); eindelijk nog een reglement op de uitoefening van
kerkelijk opzicht en tucht 7). De synode heeft dus wel hard gewerkt. Zij werd 30 Juli gesloten, na nog geen volle maand te
hebben gezeten. Donker Curtius hield de afscheidspreek.
§ 5. Bij de opening der volgende synode sprak haar secretaris, tevens ter herdenking van het derde eeuwfeest der hervorming, eene leerrede uit, het homiletisch talent waardig van
den man, dien Borger boven Van der Palm placht te stellen.
En wat hooren wij van zijne lippen? " .. De milde geest, door
de hervorming opgewekt, heeft landen en vorsten van verschillende christelijke geloofsbegrippen meer dan ooit tot elkander
geneigd... De Hervormde kerk in Nederland mag met dankzegging aan God het tegenwoordig tijdstip van haar bestaan
') Goedgekeurd bij Kon. Bes!. van 30 Juli. Hooyer, a.w., blz. 46-60. Geheel
herzien reeds in 183 I.
") Hooyer, a.w., blz. 143-157.
8) Hooyer, a.w., blz. 96-108.
') Hooyer, a.w., blz. 60-81. Een nieuw reglement reeds 1826.
") Handd., blz. 69 vlgg.
") Handd., blz. 74 vlg.
') Hooyer, a.w., blz. 122-143.
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roemen, wegens den vrede van haar belijders, de broederlijke
liefde van haar leeraren, het licht, dat zich uit hare scholen verspreidt over alle standen... Met geen regt M. B. mag door ons
toedoen aan ons kerkgenootschap het verwijt worden gedaan
van stijfzinnigheid, kleinigheidsgeest en zugt tot verkettering ...
maar evenzeer zullen wij verwijderd blijven (door eene voorzigtige toepassing van de gevoelens der hervorming) van die
teugellooze vrijheid, die den grondslag van het christelijk geloof,
de waarheid en het gezag der goddelijke openbaring verzwakt
en, onder schoonklinkende namen, ons een Evangelie aanbiedt,
dat Jezus en de Apostelen nimmer voor het hunne zouden erkennen" 1). Ziehier de geest des tijds, dien wij nog met korte woorden
opzettelijk moeten schetsen.
Na het Napoleontisch tijdvak snakten de volken naar rust en
vrede, de reactie trad allerwege in, en ook over ons land kwam
die stilte, die, uit sluimeren geboren, tot verder sluimeren noodt.
"De Nederlandsche natie," zegt een die haar liefhad, "legt te
weinig energie aan den dag." En tien jaren later, 1829, "zij is
apathisch, overal dorheid en flauwheid." En nog eens vijf jaar
daarna: "In Noord-Nederland kan men een blad hooren vallen:
alles is zoo doodsch mogelijk"~. Dankbaar voor den vrede,
voor de weêr open zee, waren de vaderen voldaan, levend in
de nu beste der werelden, van ouds opgetogen in die nationale
zelfgenoegzaamheid, die wel een knak gekregen had en misschien
het eigen land niet meer de '"lust der Oppermajesteit" noemde~,
maar er toch nog gaarne van gewaagde als van den zetel van
godsdienst en burgerdeugd, vrijheid en volksgeluk 4).
Het was dezelfde geest, die over de terreinen van godsdienst,
theologie en kerk woei. Mild, bang voor uitersten, gekant tegen
1) I. J. Dermout, Kerkelgke redevoering, 1817, blz. 10 vlg., 41 vlgg. Treffend de
woorden van deelneming tot Repelaer van Driel, blz. 46 vlg. J. Teissêdre l'Ange en
zes zijner Amsterdamsche ambtgenooten gaven een bundel Hervormingsleerredenen,
uitgesproken 2 Nov. 1817, waarin van dogmatische verscheidenheid bij de hervormers
gezwegen en de burgerlijke en godsdienstige vrijheid geprezen wordt.
0) De Clercq, Dagboek, I, 131; II, 76, 174.
") KaUf, Gesch. d. Letterk., V, 446 vlg. 571-575.
4) Verg. Colenbrander in Onse Eeuw, 1903.

266

DE HERBOREN KERK.

neologen en rationalisten, tegen wie o. a. het Haagsche genootschap prijsvragen uitschreef I), gekant evenzeer tegen de Dordtsche
rechtzinnigheid. De onmacht des menschen ten goede, zijn doemwaardige toestand voor God, de verkiezing en verwerping, dat
God met tijdelijke en eeuwige straffen wrake zal doen, beide
over aangeboren en werkelijke zonden - ziedaar calvinistischgereformeerde dogmata, door velen niet meer aanvaard, voor 't
minst verzwegen, door anderen zelfs openlijk aangevallen als
eene leer "vervreemd van Gods woord" , of als "een lange,
kunstig aanééngeschakelde ketting van drieste, godgeleerde bepalingen, van voor deugd en geluk onvruchtbare, ja ongerijmde,
maar door bijgeloof, geestelijke heerschzucht en ouderdom vastgeklonken en geheiligde geloofsstukken" ~). Daartegenover leerden
de leidslieden en toongevers, Muntinghe en Clarisse, Van der
Palm en Borger (zooals we reeds zagen) supranaturalisme, met
neiging tot rationalisme 3), met een pogen om de scherpe punten
van het leerstelsel af te stompen, de zwarigheden voorbij te gaan
en met voorliefde te prediken de godheid van Christus, die door
wonderen zijn macht had getoond en aangespoord tot bekeering,
heiliging en wedergeboorte. Hoe groot is het aantal predikanten,
tegen wie wij H. de Cock zullen zien opstaan, hen beschuldigend
van verachting der formulieren en van de waarheden, daarin
vervat. Bestreed niet Brouwer van Maassluis de triniteitsleer,
t. w. de persoonlijkheid des H. G. en de godheid des Zoons? ')
Magnet van Raamsdonk de leer der verzoening als onbestaanbaar met de liefde Gods? Bentheim Reddingius van Assen de
zondeloosheid des Heeren? Zelfs het toch rechtzinnig Zondagsblad
voor de gereformeerden, 1797 - 1803, wist ter aanprijzing van de
leer der voorbeschikking niets beters te zeggen, dan dat de leer
') Boven, blz. 176. Toch beschuldigden de kerk. rechtzinnigen de VDjzmnigen
juist van door hun deïsme de neologie in de hand te werken. eramer, T.T.T., IV, 360.
in zijn belangrijk artikel "Het Nederlandsch protestantisme bij den aanvang der 19deeeuw."
') Boekzaal, Juni 1832.
3) Over dit rationalistisch supranaturalisme zeer juist J. H. Gunning Jr. Waartoe
verwonderd, 1864 s, blz. 13 vlg. noot.
') P. W. Brouwer, Bijbt!lleer aangaande den persoon van Jezus C. in het licht
gesteld, 1826, 1827'.
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van den vrijen wil toch ook tot onaannemelijke gevolgtrekkingen
leidt I). H. H. Donker Curtius, de Arnhemsche predikant. theolog.
doctor (het laatste doctoraat door het stervende Harderwijk verleend, in 1812), president der synode van 1825 tot 1839. redacteur
van de Godgeleerde Bijdragen, man van grooten inYloed, zoo ook
zijn mede-redacteur P. van der Willigen van Tiel, een buitengemeen knap theoloog, die in 1825 voor Clarisse's leerstoel te
Groningen bedankte, vertegenwoordigen dit rationalistisch-supranatureele standpunt met eere, waarop b.v. de formule liJ. C. is
de openbaring Gods" zich ziet geparafrazeerd als volgt "J. C.
maakt ons van Gods wege bekend met hetgeen wij te weten,
te gelooven en te doen hebben om zalig te worden". Onbepaaldheid en halfheid acht Sepp de kenmerken der godgeleerdheid in deze jaren 2), en zeker zijn die strenge woorden niet gansch
onrechtvaardig voor eene periode, die van het onduidelijke zweeg
en dus alles duidelijk vond. Van de verlossingsleer schrijft Abr.
des Amorie van der Hoeven jr. nog in 1846: "de gewisheid, dat
het lijden en sterven des Heeren het noodzakelijk vereischte der
vergeving van zonden en onzer zaligheid is, moet het christelijk
geloof te meer vasthouden, hoe minder de christelijke wetenschap
tot hiertoe in dat mysterium tremendum is ingedrongen" 3). Aan
dogmenhistorisch of wijsgeerig-godsdienstig onderzoek dacht niemand; denkt hoe zelfs Borger tegen de Duitsche filosofie gekant
was 4), en hoe Paulus Bosveld placht te zeggen, dat philosofische
en metaphysische systema's hem volstrekt nul waren 5). Hij kan
er een even goed christen om geweest zijn, maar hij is een
zuiver vertegenwoordiger van die nationale antipathie tegen het
speculatieve, voor dogmatisch-wijsgeerige studie weinig bevorderlijk 6). Duidelijk en nuchter moest alles zijn, zoo het dat niet was
schikte en plooide men en zweeg, over wat men gevoelde dat
nader onderzoek eischte en men toch niet onderzoeken dorst. En dat
') Bij Cramer t. a. p., 366.
2) C. Sepp, Pragmat. Gesch., 18693, blz. 261-283.
S) Aldaar, blz. 281.
'J Boven, blz. 250, noot 2.
0) Sepp, t. a. p., :.17I.
sJ Verg. boven, blz. 158.
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godsdienst als vrome gezindheid ongedeerd kon blijven bij eene
alles wagende theologie, dat zagen maar weinigen in.
In deze gedachten wereld paste eene verdraagzaamheid, door
Broes geprezen als "vriendelijke inschikkelijkheid" 1), die de
grenzen tusschen de kerkgenootschappen gaarne overschreed;
Donker Curtius, preekte in 1833 tijdens de zitting der door hem
voorgezeten synode voor de remonstranten in Rotterdam. Omgekeerd zeide Des Amorie van der Hoeven, 28 October 1834, in
'Overeenstemming trouwens met de traditie der broederschap, bij
het tweede eeuwfeest van het seminarium, te hopen dat er geen
derde jubeldag voor de kweekschool mocht aanbreken, en men
prees de ondervinding, die de gestorvenen zullen hebben in
den hemel,
"daar Gomar en Armijn in eeuwigheid niet twisten,
wier naam, God lof, op aard reeds smelt in dien van christen." 0)

Om al deze redenen eindelijk sterk verminderde liefde voor de
formulieren. Niet slechts, dat een theologisch slecht onderlegd
man als Hoving den dwang der formulieren bestreed 3); niet
slechts dat vrijzinnige predikanten als Laurman van Oosterlittens,
Van der Linden van Kantens, Posthumus van Waaxens en Brantgum het gezag der Dordtsche regelen verwierpen 4); maar zelfs
een rechtzinnig man als Lukas Egeling, de Leidsche predikant,
wien in 1822 Da Costa zich ten doop zou toevertrouwen, gaf
twee jaren daarv66r zijn "De weg der zaligheid" 5), waarin hij
het wezenlijk confessioneel beginsel uitwischt en klaagt, dat de
twee formulieren in 1619 zijn vermeerderd met een derde, omdat
men elkander niet kon verstaan, omtrent de teederste en heiligste
stukken der leer. N. G. van Kampen spreekt des niet te min van
"het uitstekende werk van zijnen christelijken en liberalen leer') Sepp, a.w., blz. 267.
') Aldaar, blz. 265.
") Mr. H. W. Hoving, Christendom en hervorming, 1815. Christendom en wijslJegeerte, 18 I 7. Verg. J. B. F. Heerspink, Dr. P: Hofstede de Groots leven en werken,
blz. 43 de noot.
4) H. de Cock in zijn na te noemen Hendrik de Coek, 1886 1, blz, 501 vlgg .
•) N ug een tiende druk in 1844, 2 din.
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meester, den eerw. Egeling" i) en Clarisse beval het als academisch
leerboek den studenten aan, als vrucht van meer gezuiverde begrippen, wegbereider tot helderder inzicht 2). Dit alles verklaart
de redactie der befaamde proponentsformule (art. 38 reg!. v. h.
examen), die spreekt van "de leer welke overeenkomstig Gods
heilig woord in de aangenomen formulieren van eenigheid is
vervat". Tegen deze ongelukkige formuleering zou de aanval
vooral worden gericht. Reeds in 1827 trad de Haagsche predikant
Molenaar er tegen in 't krijt, aanvoerende, dat er dus niet stond,
dàt de formulieren onzer kerk overeenkomstig Gods woord waren,
maar dat men die leer geloofde, welke, overeenkomstig Gods
woord, in de formulieren vervat was, d. i. voorzoover zij daarin
vervat was 3). Aan den anderen vleugel stond de jonge Hofstede
de Groot, die het zes jaren later ruiterlijk dorst uitspreken, dat
de christenleeraars zich aan geen kerkleer mogen binden, Gods
woord getrouw moeten prediken, 't zij de leer er mede overeenstemt of niet 4). Een woord, dat bij veel weifeling klaarheid bracht
en waarmede o. a. Donker Curtius instemming betuigde. De grijze
hoogleeraar Heringa van Utrecht, vroeger vooruitstrevend, die
het in 1800 had moeten ondervinden, dat zijn 80-jarige ambtgenoot Bonnet hem onzuiverheid aanwreef in de leer der Drieeenheid, thans in de dagen zijns ouderdoms behoudend geworden,
wenschte om der zwakken wil de formulieren ongerept te laten.
Doch het ging veel meer om eene verklaring der formulieren,
die zou zijn in den geest der preciezen. En de synode wilde die
niet geven. Ten jare 1835 besloot zij in geenerlei verandering of
wijziging der proponentsformule te treden, onder krachtig protest
van Heringa. Het baatte niet. Zelfs had men hem niet gekozen
in de commissie van rapport over de zes adressen van 28 predikanten en een van vijftig lidmaten in Drenthe, die om wijziging
') N. G. van Kampen in het na te noemen Verdediging van het goede ... 1823, blz. 16.
I) Sepp, a.w., blz. 270. Een uitnemend fraai portret van Egeling hing in de studeer-

kamer van wijlen ds. Schim van der Loeff te Leiden.
8) D. Molenaar, Adres aan alle mijne hervormdegeloofsgenooten, Amst. 1827, blz. 14.
') P. Hofstede de Groot, Gedachten over tie beschuldigt'ng tegen de leeraars tier
Ned. Herv. kerk in deze dagen openlijk ingebracht, dat ziJ hunnen eed breken door
af te wijken van de leer hunner kerk, die zij beloofd hebben te zullen houden, Gron. 1833.
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in preciezen geest hadden gevraagd. Wel was zijn leerling, prof.
van Oordt i), rapporteur, en door hem is "het beginsel der vrije
Evangelieverkondiging bewaard gebleven voor het nageslacht",
hij "behoedde ons voor de gevaarlijke gevolgen, die het toegeven
der synode hebben zou, ongunstig voor de waarheid, gevaarlijk
voor de rust en den vrede der hervormde kerk". Rust en vrede.
Met deze woorden zijn wij tot het begin dezer paragraaf teruggekeerd. "Wij hebben rust noodig", zegt de president van het
Provo kerkbestuur van Noord-Holland tot Kohlbrugge. En Brummelkamp, dit verhalende, voegt er aan toe: "ja, ja rust, rust,
lieflijk en zoet, hebben allen noodig, die niet gaarne vroeger dan
in de eeuwige verdoemenis ontwaken"~. Dit is niet zachtzinnig
en eene subjectieve verklaring. Beter schijnt deze: "Wat men
gewonnen had - en 't was niet weinig - als rustig bezit behouden, verzekeren, in vaste ordeningen brengen, dat was het,
wat men beoogde"~. En zeker speelde conservatisme hier een
rol. Daarnaast de begeerte om op adem te komen na zooveel
jaren van onrust, en, wat het kerkelijke betreft, de overtuiging,
dat de tegenwoordige regeling inderdaad een einde had gemaakt
aan de vroegere verwarring, ieders geloof vrij liet, het precieze,
maar ook het rekkelijke, en eene kerk had georganiseerd, die
wel de voortzetting was van die der vaderen, maar zonder de
gebreken, die haar noodlottig waren geworden. In deze rust
troonde het kerkelijk liberalisme dier dagen, verwonderd over
veler nog vasthouden aan verouderde formulieren, maar bereid
dat te dulden, zoolang alles rustig bleef. Dat het, min of meer
aristocratisch, de behoeften van het kleine volk niet kende,
weinig begreep van wat er omging in de turfschippers en keuterboertjes, die de rust zouden gaan verstoren, dat zal niemand hen,
die kinderen van hun tijd waren, verwijten. Men was nog maar
') H. M. C. van Oosterzee, Het beeld van J. F. van Oordt J.Wzn., 1853,
blz. 179-186.
9) Compl. uitgave der ojftc. stukken, enz., blz. 356 noot.
S) Cramer, t a. p., blz. 362. Of ook: "het scheen wel of in den geest dezer lieden
een bekend apostolisch woord zich dus vertolkte: onderzoekt de dingen derwijze, dat
gij al wat u goed schijnt moogt behouden", Van der Vlugt in Bene halve eeuw,
1898, II, 2.

DE HERBOREN KERK.

27 1

WelnIg "sodal aufgeklärt". Trouwens, van verwijten is in 't geheel
geen sprake. Deze paragraaf is geene akte van beschuldiging
geweest. Wij hebben trachten te begrijpen wat in zoo hevige mate
verzet zou gaan wekken, de oude strijd tusschen precies en rekkelijk in nieuwe vormen.

HOOFDSTUK XVIII.
TEGEN DEN GEEST DER EEUW.

§ J. Het verzet tegen den geest der eeuw op godsdienstig
en kerkelijk gebied heeft zich op velerlei manier geopenbaard,
welbewust of uit duisteren drang, in de huizen van Amsterdamsche
patriciërs of in de hutten van Groningsche dagloon ers, in beschaafde taal of met grove woorden, het richtte zich tegen der
vrijzinnigen godsdienst of tegen de hervormde kerk of tegen de
inrichting der maatschappij - maar bij alle verschil ligt het
gemeenschappelijke in ontevredenheid met het bestaande en in
de verzekerdheid van als "de" waarheid te staan tegenover "den"
leugen. In dit laatste zich in te denken, dat is - het behoeft
wel geen betoog - buitengemeen moeielijk, voor wie het betrekkelijke aller aardsche dingen leerden kennen en de volstrekte
waarheid niet verwachten ergens te zullen vinden. Aan eerlijk
pogen zal het echter onzerzijds niet ontbreken.
Hier zijn de volgelingen van Jan Mazereeuw van Opperdoes 1).
Deze man, maire onder het Fransch bestuur, welgesteld landbouwer maar achteruit geboerd. omdat hij niet bij zijne zaken
was, wierp zich + 1824 op als profeet, die den ondergang der

') w. C. van Campen, Nederl. Archief, 1849, IX, I02-lH, uit berichten niet
van leden der secte zelven, maar van wie hen hadden gekend. J. Kok in het feuilleton
van De Wachter, 19H-I912, 9 de jaarg. nOS 42-52, Iode jaarg. nOs 1-9 uit
mondelinge mededeelingen van vroegere volgelingen, uit brieven en geschriften van
Mazereeuw-zelven en uit inlichtingen van ds. Bosch te Almkerk, die als geree. pred..
te Andijk volgers van Mazereeuw had leeren kennen.
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wereld aankondigde. Hij vond gaaf geloof. Sions koning had
hem geroepen en gelast om te schrijven. En heeft de zegelen
voor hem geopend en ontsloten tot verlichting voor zijn schaapskooi
en heeft haar de rechte weide aangewezen, waarop zij niet kunnen
dwalen. Zoo verkochten dan de boeren hun land tegen spotprijs,
hakten hun boomgaarden om voor brandhout en, toen de profetie
niet uitkwam, verwachtte de gemeente nochtans den ondergang
aller dingen eIken dag. Jan Mazereeuw zelf zou in ieder geval
op aarde blijven tot Jezus kwam, en dan zichtbaar ten hemel
varen. Ook dit ging niet in vervulling, want de Heer toefde en
zijn profeet stierf. Maar zijne volgelingen hielden de wacht bij
het graf, verwachtende zijne opstanding. Wij, die hem niet hebben
gehoord, kunnen moeielijk oordeelen over den indruk zijner
woorden; althans weten wij iets van zijne duistere, langdradige
"verklaringen" van Daniël, de Openbaring, Matth. 24. Des
nachts placht hij over deze profetieên gebogen te zitten, ze toe
te passen op eigen tijd, vloek en verdoemenis aanzeggend aan
dit boos en overspelig geslacht. Hij hield zichzelven voor "den
tweeden Elia die komen zou", of voor den "anderen aan gene
zijde der rivier" (Dan. 125-9), gelijk hij niet twijfelde, of de basilisk uit Jes. 1429 Napoleon rn was. Van wat er aldus in zijn
brein woelde heeft hij iets te boek gesteld in zijn "De onderlinge
bijeenkomst", gedrukt te Meppel, waarin hij telkens met diepe
vereering spreekt van het "boekje der vrouw", waarvan de lezing
zijn verwarden geest nog meer vertroebeld had. Het was het
ergens door hem gevonden geschrift van de Engelsche profetesse
en stichtster der Philadelfianen Jeanne Lead (1623-1704), waarvan
eene Nederlandsche vertaling bestond 1) en dat zelf weer steunde
op Antoinette Bourignon. Hier vond Mazereeuw wat hij begeerde:
fantastische verklaring der profetieën, luisteren naar het inwendig
woord, verwerping van kerk en sacramenten en zoo werd voor
hem "het boekje der vrouw" een schat naast den bijbel.
1) Jeanne Lead, De openbarzng der openbaring zijnde bijzonderlijk als een proef
of inleitHng tot ket ontzegelen, openen en ontdekken van de zrocn zegelen, de zeven
donderslagen en den staat van 't nieuwe Jeruzalem. Beschreven 1683 te Londen.
Uit 't Engelseh. Amsterd. Wetstein,

1 696.
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Onder zijne volgelingen werden doop en avondmaal niet bediend: wie had in het laatst der dagen de bondszegelen nog van
noode? Zij kwamen des Zondags van acht tot twaalf bijeen en
stichtten zich met gebed en psalmgezang, luisterend naar de
fantastische (maar door oud-gereformeerde nuchterheid getemperde)
bijbelverklaring des profeten, alles onder een pijp tabak en een
kop koffie. Der gevestigde kerk gingen zij voorbij, hunne kinderen bezochten de school niet, godsdienstonderwijs was den
ouders-zei ven toevertrouwd. Sober en ingetogen was hun wandel,
puriteinsch hun afkeer van alle sieraad en kleurigheid, een kleine
kring van (in 1849) een 65 zielen te Opperdoes, enkele weinigen
te Andijk en te Enkhuyzen. Met de afgescheidenen één in afkeer
van de hervormde kerk, in dogmatiek, in hard oordeel ook over
die niet van Gods volk waren - wilden zij aanvankelijk toch
niets van hen weten. Later zijn zij tot de gereformeerden overgegaan of tot de hervormden weêr gekeerd. Nog enkelen zijn
er te Enkhuyzen over I), van wie eenmaal protesteerden tegen
den geest der eeuw, voor zoover zij hem kenden, of hem zagen
in het niet onergerlijk leven van een predikant der verfoeide
kerk ~.
Separatistisch was ook de geest van J. W. Vijgeboom, den
Schiedammer~. Nadere onderzoekingen zouden misschien nog 't
een en ander omtrent hem aan 't licht brengen: de vraag is, of
het der moeite waard zou zijn dat onderzoek in te stellen. Hij
is de voorganger geweest van een kleinen kring van afgescheidenen in het land van Axel (1823), "de herstelde kerk van
Christus", die geen gezangen zongen, bezwaar hadden tegen het
Algemeen Reglement- van 1816 en de zuivere leer wilden handhaven. Een verzoek in 1824 om door de regeering te worden
erkend, is gewezen van de hand. Vijgeboom hield ook oefeningen
') Brief van ds. J. Salm van Opperdoes d.d. 22 Nov. 1911.
0) Aldus ds. J. Kok. Van Campen denkt aan het losbandig leven in 't algemeen
te Opperdoes, dit "Klein-Turkeye".
3) J. W. Vijgeboom, De leer der waarheid tegen de leer over de zalt'gheid der
vroeggestorven kinderen, 1821 (wij zagen het niet). C. W. Pape, a.w., bijl. blz. 16.
Vijgeboom is te Leeuwarden veroordeeld 7 Dec. 1822, te Goes 27 Febr., te Middelburg 27 Mei 1823.

TEGEN DEN GEEST DER EEUW.

275

te Goes, te Leeuwarden, te Bunschoten (waar in 1840 die fanatieke opwekking zou plaats hebben, waarvan wij nog spreken
gaan), is herhaaldelijk met den rechter in aanraking geweest en
geëindigd met zich bij de afgescheidenen aan te sluiten. In 1855
heet de secte "bijna verdwenen".
§ 2. De hoogleeraar Kist, het bericht omtrent Mazereeuw in
zijn archief opnemend, vraagt in een naschrift of iemand hem
ook iets van eene andere secte, de Zwijndrechters of Mullerianen
kan meêdeelen? Sedert is onze kennis van deze zeker merkwaardige secte rijker geworden 1). De naam "Zwijndrechtsche
nieuwlichters" is de gebruikelijke geworden, hoewel weimg zeggend; in den volksmond heetten zij "Liev e-vadertjes-goed " , omdat
alle bezit hun Gods goed was; zelven spraken zij van "Gemeenschap der heiligen", "Apostolische broedervereeniging"; de officiëele naam was "Christelijke broedergemeente". Zij nemen een
eigen en bijzonder standpunt in onder de vijanden van den geest
der eeuw. Met Mazereeuw hebben zij slechts gemeen hun verzet
tegen doop en avondmaal, maar zij zijn niet tegen de kerk, geen
strenge Zondagshouders, niet orthodox, niet onverdraagzaam.
Met het Réveil geenerlei band; van de afgescheidenen zijn zij
noch voorloopers noch geestverwanten. In het godsdienstige naderen
zij het dichtst aan de leerstellingen der.. Groninger school.
Sinds Quack in 1892 voor de Zwijndrechters belangstelling
vroeg, gelden zij als godsdienstige socialisten. Marang plaatst
het godsdienstige vooraan en spreekt van communistisch-bijbelsche
christenen. Acquoy en Spruyt gingen daarin nog verder. Toch
moet men dat sociale element wel degelijk onderstrepen. De
') G. P. Marang, De Zwilndrechtsche Nieuwlt'chters, 1909, verg. T.T., XLV,
588 vlgg. Hij geeft blz. 6-19 bronnen en literatuur. Zie ook Hylkema, Reformateurs,
Il, 99 vlg. en noot 206. Het boekje van D. N. Anagrapheus, DI! Zwijndrechtsche
Nieuwlichters volgens de gedenkschriften van Maria Leer, noemt Marang neen der
voornaamste bronnen". Toch is het boekje uiterst onbetrouwbaar, alles weglatend wat
voor Maria ongunstig is. Voor de kennis van het volksleven in den aanvang der
19de eeuw is het echter van belang. Het ms. Heringa, dat aan Quack de stof
leverde voor zijn "De eerste dagen der Zwijndrechtsche broederschap" (Versl. en Med.
Kon. Ac., 3de reeks, IX, 270-316, waarbij voor de discussie N. R. C. van 16 Nov. 1892)
is door Marang herkend als Mullers geschrift Gods vry·magt. R. Posthurnus. Het
St. Sz'monisme en Christendom r834 noemt de Zwijndrechters niet.
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broeders hebben b. v. de St. Simonisten als geestverwanten
begroet, vooral de kring te Mijdrecht met Valk en Obeloo, die
opener oog hadden voor buitenlandsche toestanden, dan die van
Zwijndrecht onder Stoffel Muller. Obeloo zegt b. v.: "de St. Simonisten, die door God gebruikt worden, om de aarde om te ploegen,
opdat dezelve bekwaam worde om het zaad der godheid te ontvangen." Inderdaad hebben beiden in den godsdienst den drager
gevonden van hun communisme. Als Stoffel Muller de waarheid
erkent in de woorden: "Uit Hem.· door Hem en tot Hem zijn
alle dingen", doet dat aanstonds denken aan wat Enfantin, een
pantheïstisch St. Simonist verklaarde (1829) "Dieu est tout ce qui
est; tout est en lui, tout est par lui; nul de nous n'est hors de
lui" I). Omgekeerd maakt Buchez, die zich in 1830 van de
St. Simonisten afscheidde en orthodox christelijk werd, in 1832
melding van onze broederschap door in zijn weekblad een brief
uit Holland over hen op te nemen ~. Ja, Valk begroette zelfs
met blijdschap de "Paroles d'un croyant" van den abt Lamennais,
"den sterkste en sprekendste getuige van het godsdienstig socialisme der eeuw". Geen wonder. Ook de broeders getuigden, dat
"de liefde al de bergen van rijkdom, heerschappij, macht en
hoogheid onder de menschen wil slechten en alle dalen van
armoede, verachting en onwetendheid z66ver verhoogen, dat er
gelijkheid kome" 3). Duidelijk leert Muller: "Niemand moet iets
voor zichzelven bezitten, het is alles het eigendom des Heeren,
wij zijn maar rentmeesters over zijne goederen, om dezelve tot
zijn eer en onzes naCj,sten geluk te gebruiken." En elders klinkt
het: "Wee u, gij rijken, geweldigen, trotschen, hoogmoedigen,
bezitters van schatten, opgelegd voor vele jaren, die gij als voor
u en uwen lust bezit en daardoor uwe minderen verdrukt.. de
armen doet hongeren en naakt gaan!" En nog eens: "Hun die
zich bekeeren zal vrede zijn, niettegenstaande, dat zij hier lijden
van de hoogmoedigetl, hun zal de zon der geregtigheid opgaan
en eeuwige blijdschap zal op hunne hoofden wezen!" "Een profeet",
1) Quack in De Gids 18g2, nO. 8, overdr. blz. 2. Marang, a.w., blz. 166 vlgg. 207.
') Quaek, t. a. p., blz. 22 vlg.
') W. Heystek, De ware leer der zaligkezä, 1834', vraag 11.

TEGEN DEN GEEST DER EEUW.

277

zeide Acquoy, "Fox", zeide Beets, toen zij deze woorden in de
academie voor 't eerst hoorden. Wij voor ons vragen met Quack:
"Trilt niet door al die onbeholpen klanken heen een medegevoel
met de smart dezer wereld, zooals wij in de Hollandsche taal
dier dagen.. nergens bijna wedervinden? Is het niet zonderling,
dat de leiders van den staat niets van dit alles bemerkt hebben?
Dat zij integendeel, toen de zielsbehoeften van dat mindere volk
naar meer rechtvaardigheid, meer liefde, meer toenadering van
hoog tot laag riepen, geen ander antwoord wisten te geven dan
het woord van den substituut-officier te Dordrecht: "het zou en
weldaad zijn als ze jullie lieten verzuipen" 1). Natuurlijk is de
toongevende klasse van toen niet aansprakelijk voor een nijdig
woord van Mr. Gevaerts. Maar voor zoover zij van de broederschap had vernomen, was hare houding barsch en uit de hoogte.
Stoffel Muller was 16 Febr. 1771 te Puttershoek geboren, een
schipperskind, zwervend over de Hollandsche binnenwateren,
doorvoed van de prediking der oefenaars, maar bevredigd noch
door hunne leer der verdoemenis noch door de liberale theologie,
totdat hij, waarschijnlijk ook onder invloed van antipiëtistische
bewegingen in Oost-Friesland ~ "den waren vrede met God in
zijne ziel gewaar wordt". In 1816 treedt hij met zijne denkbeelden op, een diep godsdienstig, gezond en energiek man. Hij acht
het christendom zijner dagen diep gevallen en predikt daar tegenover - als reeds zoovelen vóór hem - het ideaal der eerste
christengemeente. Gemeenschap van goederen, geen burgerlijk
huwelijk, geen aangifte van geboorte, geen legerdienst, maar
liefde en barmhartigheid en eene weêr1oosheid, die, in praktijk
gebracht, zelfs tegenstanders deed getuigen: "je kon over d'r lijf
loopen. Je kon in d'r snijden". Mullers eerste volgelingen zijn
schout Dirk Valk van Waddingsveen en zijne vrouw Helena van
der Gijp, die later den Mijdrechtschen kring zullen leiden, enkele
andere ma.nnen en vrouwen, terwijl in 1817 Maria Leer zich bij
hem aansluit. Zij was 20 Juni 1788 geboren, in het Edamsche
') Ni. Mr. Gevaerts, Marang, a.w., blz. 70, 81. Quaek, Ac. Verh., blz. 30 vlg.
Iets dergelijks zullen wij den officier te Appingedam tegen de afgescheidenen hooren zeggen.
") Marang, a.w., blz. 24 vlgg.
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weeshuis opgevoed, levendig en verregaand brutaal, "tegelijk
troost vindend in de leer der erfzonde"; een negenjarig zwerversbestaan daarna, van dienst in dienst, getuigend tegen de zonden
der wereld en naïef eigengerechtig, nauwelijks aan het bordeel
ontkomend, een poos in een nachtponshuis te Amsterdam, de
oefeningen bezoekend - totdat zij Muller ontmoet en hem volgt
"als eenmaal A. M. van Schuurman De Labadie" 1). Ook deze
vergelijking hinkt, want reeds binnen enkele dagen sluit Maria
met Muller (die vrijheid gevonden had eigen vrouwen kinderen
te verlaten) een huwelijk "in God", "Adam en Eva in den hof
van Eden, het eerste paar van een nieuwen hemel en eene nieuwe
aarde". Zeker wel wat haastig, zegt Marang. Inderdaad, en in
dit alles is veel weêrzinwekkends. Ook de geestverrukking ontbreekt niet, als de leden der broederschap elkander, zingende en
dansende, omhelzen, als Arie Goud roept: "het dondert, het
bliksemt", de apocalyptische beelden verklaart van de geboorte
van den mannelijken zoon en de grijping van het beest, en
visioenen heeft van een "Zigtbaar Ovaal Rond met 7 ligten of
ogen" 2). Bij dit alles een wel zeer vrijmoedig optreden. Aan den
commissaris van politie te Gouda schrijven zij: " .. Aan den
goddeloozen man .. indien gij u niet bekeert zal God de phiolen
zijner gramschap over u uitgieten". Voor de rechtbank houden
zij de pet op 't hoofd, spreken den rechter aan met "vriend",
berichten den burgemeester van Zwijndrecht: "als dat wij van
heden en voortaan van geen jong geboren kinderen meer aangifte kunne doen". weigeren den koning Z. M. te noemen en
adresseeren zich aan hem als "geliefde Willem!" Dit zijn geen
halsmisdaden, maar het prikkelde de overheden zeer bijzonder en
men moet dit bij 't vonnissen in rekening brengen. Terwijl de
broederschap zich te Puttershoek in eene oude, bovenlandsche
aak vestigde (1820), vielen er vonnissen wegens Jandlooperij,
beIeedlging van de justitie 3), in hooger beroep van vier jaar op
één teruggebracht.
') Anagrapheus, a.w., blz. 44.
') Brief van Valk bij Marang, a.w., blz. 53 vlgg.
") Code pénal art. 222, 2 de alln. is terecht op hen toegepast, al bedoelden zij met
hun getuigen geen "outrage par paroles". Maria Leer wil eerst geen advocaat hebben ...
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Intusschen ging het der gemeente goed - er werden nog een
paar scheepjes gekocht - door eerlijkheid en hulpvaardigheid
wonnen zij de menschen voor zich. Valk echter is reeds 1823
weggegaan om eene afzonderlijke kolonie te vormen, dus nog
vóór de teekening van dat contract, dat de formeele oprichtingsacte der broederschap is en waarbij, zoo al geen gemeenschap
van goederen, dan toch een gemeenschappelijk recht op de
vruchten ervan werd ingevoerd t). In 1829 volgt de verhuizing
naar de Zwijndrechtsche scheepswerf met ruim huis en later met
die oefeningszaal, die van vat ter oneere (t. w. een houten dansschuur te Schellingwoude) aldus tot vat ter eere geworden was.
Dáár hielden zij hunne godsdienstoefeningen, des Zondags publiek,
zongen zonder bezwaar Evangelische gezangen, maar bleven fel
tegen die "kerkelijke vergaderingen daar de hoogmoed en pragt
vooraanzit en de armen achter geplaatst worden" - het verzet
tegen sociaal onrecht was bij hen altijd het voornaamste. Den
militairen dienst bleven zij weigeren (Muller keurde de daad van
Van Speyk, 5 Februari 1832, streng af) en de regeering, uiterst
lankmoedig, vond goed hen in de kazernes koks werk te laten
doen. Bezoekers prijzen hun eenvoud en arbeidzaamheid en merken
met lichte verbazing het groote aantal kinderen op. Dat een
welgesteld man als Mets van Vlissingen zijne gansche chocoladefabriek in de kolonie inbracht, was een groot voordeel.
Totdat, naar eeuwige wet, ook hier het verval intrad. De dood
van Stoffel Muller aan boord vóór Varik op 3 Augustus 1833
is het keerpunt. Tusschen Zwijndrecht en den kring van Valk
op het "Groene woud" te Mijdrecht kwam het tot eene scheuring
en de booze geest was hier Maria Leer. Muller had het huwelijk
voor de broederschap als streng bindend beschouwd en van vrije
liefde niet willen weten. Na zijn dood heeft Maria de gemeenschap der vrouwen willen invoeren, naar haren regel: zoolang
tot haar het woord invalt: "en de aarde kwam de vrouw te hulp". De merkwaardige
memorie van Valk bij Marang, a.w, blz. 77-89. Maria's lotgevallen in de gevangenis
te Delft (1821-1822) teekenen ons duidelijk het toenmalig gevangenisstelsel.
') Het contract begint met Jes. 44 5 en dus vinden wij onderteekeningen als: "joost
van den berg ik ben des heeren", "gatske klases molenaar ik ben des heeren". Ook
eene réfugiés-herinnering; "ana marie reboelt de saintfluer".
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er nog eigen mannen of vrouwen bestaan is er geen ware éénheid. Zij zelve gaf alvast sc~amteloos het voorbeeld. Ergerlijker
nog zijn de godzalige termen, waarmeê zij, in antwoord op een
roerenden en naïef openhartigen brief van zuster Valk, als eene
volleerde huichelaarster hare uitbrekende wulpschheid goed praat 1).
Sinds 1836 is de breuk tusschen beide koloniên volkomen. Ook
materiëel ging men achteruit, de geestdrift bekoelde, 6 Maart
1843 werd de Zwijndrechtsche vereeniging notariêel ontbonden,
elk der vijf nog overgeblevenen ontving /2500. Die van Mijdrecht
ging omstreeks 1846 te niet, de oude Valk en vrouw, doodarm,
werden in Den Helder bij vrienden in huis genomen. Maria Leer
heeft haar dagen geêindigd in het Bethlehemshofje te Leiden,
waar zij, zegt Marang~, "geheel tot de modernen overging en
ijverig de Dageraad las", eigenaardige verbinding, die toch wel
niet als koppeling van oorzaak en gevolg zal bedoeld zijn. V erspreide leden der broederschap bleven hier en ginds wonen, tot
in 1863, toen zij van de Mormonen hoorden en "de heele wereld
hen niet meer vast hield. Nu wisten zij, waar de echte liefde
was." Een dertigtal ging, en nog leven in Utah hunne nakomelingen, maar niet aan de heiligen der laatste dagen aangesloten, getrouw aan hunne tradities. De proef eener communistische
gemeenschap was mislukt. En ook de poging om een broederschap te vormen op grond van een pantheïstisch getint christendom
en van een tolstoyisme v66r Tolstoy, was niet geslaagd. Door de
zonden der menschen? Of door de onmogelijkheid van het stelsel
zelf? Dit blijve onbeslist. Zeker is, dat wij ook hier de treurigheid
ondergaan van het falen eener beweging, waarvan de besten
der aanhangers (Muller, Valk) door zuivere motieven werden
geleid.
§ 3. Tegen den geest der eeuw wederom waren de mannen

1) Beide brieven, ook zielkundig belangrijk, bij Marang, a.w., blz. 143-149,
Nov. 1824. Zelfs hier ontbreekt de humor niet: Maria bij een bezoek aan Mijdrecht
gedraagt zich uiterst onhebbelijk. "Hierop heeft br. Valk haar onder de armen en
br. Obeloo bij de beenen gevat en buiten het hek gedragen", Juli 1834, Marang,
a.w., blz. 148.
i) Marang, a.w., blz. 221.
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van het Réveil l ). Er is gezegd dat het eene Engelsch-Zwitsersche
beweging was zonder wortel in het nationaal-geestelijk verleden,
en dat hierin zijne groote zwakheid bestond 2). Zeker hebben op
de beweging buitenlandsche invloeden krachtig gewerkt: Engelsche
van Robert Haldane, van Edmund Burke (door zijn geschriften
op Groen), Duitsche van FriedrichJulius Stahl, Fransch-Zwitsersche
van J. H. Merle d'Aubigné, van César Malan, Fransche van
F. P. G. Guizot. Maar zij is toch nauw verbonden aan het preciesgereformeerde element in ons protestantisme, gelijk aan piëtistische
stroomingen erin, terwijl mannen als Bilderdijk, Da Costa, Groen
haar nationaal stempelen 3).
Aan den aanvang der beweging staat Bilderdijk, reeds volgens
Da Costa de vader van het reveil, die het rationalisme bestrijdt,
die Evangelie plaatst tegenover Revolutie, die van stoïcus mysticus wordt als Jacobi 4). Op hem zagen de christelijke vrienden
terug als op den martelaar, die om zijne rechtzinnigheid geene
genade vond bij de toenmalige aanbidders der Rede,· wiens
1) Is. da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw, 1823., met de verdediging
ervan door Bilderdijk en het protest van N. G. van Kampen, Verdediging van het
goede der 19de eeuw. Dez., De mensch en de dichter Bilderdijk, 1859, door Huët te
onbillijk een "historische roman" genoemd, toch met critiek te gebruiken. A. Pierson,
Oudere tijdgenooten, 19042. Dez., Wzllem de Clercq naar zfjn dagboek, 1889.
L. Wagenaar, Het Réveil en de afscheiding, 1880, met veel literatuur. G. Vos,
Groen van Prinsterel" en zijn tfjd, 1886. H.J. Koenen, Levensberigt van Mr.l. da Costa,
1860. W. Bijvanck, De jeugd wan lsaa'c da Costa, 1894. W. van Oosterwijk Bruyn,
Het réveil in Nederland, 1890. M. A. Gooszen in Religion and Libert)', 1904,
blz. 338-369. C. Malan, Cesar Malan, 1874. P. D. Chantepie de la Saussaye,
Nicolaas Beets, 1904. T. de Vries, Groen van Prinsterer in zijne omgeving, 1908
met veel portretten. J. Hutton Mackay, &ligious thought t'n Holland during the
19th cent., 1911, pag. 1-43. Th. Fliedner, Collektenrdse nach Holland und England,
Essen 1831, IT, 542-558 over het Réveil in zijn eersten tijd.
2) De la Saussaye, a.w., blz. 97.
3) Al vond Beets Groen zoomin als Thorbecke echt Nederlandsche typen, Hoog,
T.T., 1909, blz. 128. Da Costa noemt ie grootere waardeering van de moedertaal
onder de gezegende uitwerkselen van het Réveil, De m. en de d. B., blz. 365.
') Pierson, O. T., blz. 148 vlg. De Clercq, Dagboek, IT, 234, De Gids, Maart 1886.
Daarentegen Busken Huet (die "zich bij iedere aanraking huiverachtiger van B. terugtrekt"), Litt. Fant., Haarl. uitg., I, 172, 175, "Bilderdijk door Da Costa voorgesteld
als een Messias, door het Nederland der 19de eeuw miskend ... en zoo niet gekruisigd
dan toch langzaam doodgehongerd" .• , .het vulgaire door Da C. meesterlijk geïdealiseerd"·

282

TEGEN DEN GEEST DER EEUW.

werken met onwil werden begroet, wien te dier oorzake een
professoraat te Franeker (1805) en nog eens te Amsterdam ontging (1816), naast wien op de vergaderingen van Letterkunde
geen mensch zitten wilde, totdat Kemper zijn stoel naast de zijne
schoof, wiens gezondheid bij maaltijden werd "gesist" 1). Een
balling en vreemdeling op aarde, maar reeds vroeg een vriend
zijns Heeren, wiens "personeele wederkomst, om aan Israël het
koningrijk weder op te richten," hij al vroeg als "hoogheerlijke
waarheid" aanvaardde; die niet roemde in deugden of werken.
maar in de
"Genade en zoen als vrucht van 't perkloos mededoogen
Eens Heilands, die om mij de vrouweborst gezogen ••. ";

kalvinistische Nederlander bij uitnemendheid, "unus ille vir" ,
naar wien hedendaagsche antirevolutionairen en doleerenden als
naar hun geestelijken vader opzien 2). In dit opzicht komen de
jaren 1817-1827 in aanmerking, toen Bilderdijk te Leiden als
privaat-docent onderwijs gaf in de vaderlandsche historie aan
wie de voormannen der partij zouden worden. Daar zaten WJ1lem
en Dirk van Hogendorp, Gijsbert Karels zonen, Nic. Carbasius,
Abr. Capadose, J. T. Bodel Nijenhuis, A. Brugmans, P. J. Elout.
Rau van Garneren, Groen, Da Costa. Gelijk prof. D. J. van Lennep,
wiens zoon ook een "proselijt" was, schrijft, dat hem "geen
excessen behaagden" en dat hij het niet goed vond, zooals Bilderdijk "te Leyden de studenten in paradoxale gevoelens van
ultra royalismus of monarchismus van goddelijken oorsprong
opwiegde" S), zoo oordeelden verreweg de meesten. Vooral tegen
het ultra was men gekant. Het is waar, dat de toon des dichters
fel of schamper was en dat het niet noodig was het venijn er
uit te zuigen: het lag er boven op. Maar de smalende gering') De Clercq, Dagboek, I, 209 en noot.

I) J. Postmus, Oud-Holland en de revolutie, f910, blz. 239-272.
a) Daarom vroeg D. J. van Lennep aan Falck, 24 Juli 1821, of hij B. niet in
België plaatsen kon? J. van Lennep, Leven van C. en D. J. v. Lennep, IV, 212 vlg.
M. F. v. Lennep, Leven van J. v. Lennep, 1, 46-5°. Onder dezen invloed schreef
J. v. L. in 1827 zijn Genade naar Louis Racine, kort tijdperk van "dweperij", spoedig
door onverschilligheid vervangen, aldaar, blz. 95-111.
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schatting, waarmede van zijne colleges als van de "zwarte kunst"
gesproken werd, was niet alleen gevolg, doch ook weêr oorzaak
zijner verbittering l Dat hij in 1819 eene aanprijzende voorrede
schreef vóór den tweeden druk van ds. Nic. Schotsman's "Eerzuil
ter gedachtenis van de nationale synode", deed hem ook geen
goed. Want deze Leidsche predikant was uiterst confessioneel
en uiterst polemisch.
Op deze colleges en in zijn huiskamer heeft Bilderdijk zijnen
geestelijken zoon Da Costa gewonnen, die zich hartstochtelijk
aan hem gehecht, zijne denkbeelden ingedronken, zijn christendom
aangegrepen heeft. In October 1820 "vielen hem de schellen
van de oogen" 2); den 3den Augustus 182 1 verhaalt De Clercq op
eene bekende bladzijde, dat Da Costa zich hem als christen
openbaarde 3), den 20sten October 1822 ontvangt hij met zijne
vrouwen Abr. Capadose den doop van ds. Lukas Egeling. Bil~
derdijk was ter kerke "en zat daar met eene onderwerping, eene
ontvangbaarheid" .. des avonds vergaderde hij allen aan een
gullen disch en "wij zaten gelijk de broeders in de eerste christenkerk, " de gastheer dronk op "bruidegom en bruid" 4). De Clercq,
een en al beminnelijke sympathie, had er toen toch reeds oog
voor, dat de man, die in "God met ons" gezongen had:
.dat licht kan geen heidensche wijsheid doen schijnen,
geen stelsels, verganklijk als 't wegsnellend thans
geen boeteverordning van wet en rabbijnen ... " ij)

nog dat harde bezat, dat meer van Mozes dan van Christus was
en waarom hij hem tot zachtheid vermanen moest. Eene natuur
als De Clercq werd niet onverdeeld aangetrokken tot den man,
') De Clercq, Dagboek, I, 208. Brief van leerlingen van B. aan hem, d.d. I Mei 1822
als bijl. I achter L. Wagenaar, a.w. Over het privaatcollege nog Bijvanck, a.w., I, 78.
") Da Costa, De m. en d. d. B., blz. 283.
3) De Clercq, Dagboek, I, 147 vlgg .
•) Aldaar, I, 181-185. Da Costa in zijn "Aan ds. Egeling", Dichtwerken, uitg.
Hasebroek B, Il, 98:

,,0, zegen d'achtbre hand, die 't zoenbloed van uw Zoon
Neêrdruppelde op ons hoofd als vruchtbren lenteregen .•. "
6) Dichtwerken als boven, Il,

132

en de inleiding van Hasebroek, I, XIX.
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"in wiens kamer geen twee zonnen tegenover elkaar staan kunnen" I), wiens "vrouwen kinderen alleen als storende wezens
in den loop der gesprekken beschouwd werden" 2). Maar sterker
dan deze bedenkingen was zijne warme vriendschap tot den
dichter-profeet, in "wien de oude profetieên herleefden", die de
toekomst zijns Heeren verwachtte "met al de liefde zijner edele
ziel". De benoeming van Da Costa in 1839 tot lid van het Kon.
Ned. Instituut (waar hij dan de "Vijfentwintig jaren" voordraagt)
was als een eerherstel na den smaad van 1823. Nog heden wordt
Da Costa geprezen "als leidsman voor duizenden, de dichterlijke
strijder voor de waarheid" 3) - de waarheid zooals hij die zag.
De smaad van 1823. Het was het jaar van de "Bezwaren
tegen den geest der eeuw", aanklacht van ongehoorde felheid
tegen alIes, waarop de nieuwe tijd prijs stelde, door Bilderdijk
toegelicht en verdedigd, door den schrijver zelven in later jaren
nog te zacht gevonden naar evenredigheid der te bestrijden
kwaal 4). Vult men de bezwaren, door Da Costa gevoeld, aan met
wat De Clercq, Bilderdijk en anderen tegen den tijdgeest inbrengen,
dan wordt de akte van beschuldiging zeer groot Soms gaan de
mannen van het réveil met de liberalen samen: Byron wordt
door Da Costa én Van Kampen veroordeeld, voor Kant heeft
Da Costa. eene vinnigheid, maar ook Van Kampen acht den
arbeid van Kant, Fichte en Schelling hoogst gevaarlijk voor het
geloof in God, de onsterfelijkheid en het eeuwig onderscheid
tusschen goed en kwaad. Doch hooren wij nu verder Da Costa
en de zijnen alleen. Voltaire is lichtzinnig, oppervlakkig en in
goddeloosheid onvergelijkelijk. Herder stèlt te leur, al leest men
hem soms met genoegen. Goethe is heidensch, hij zou een groot,
') De Clercq, DaglJoek, I1, 52, 184.

0) Aldaar, n, 185. Wat niet zeggen wil, dat Da Costa's huwelijk met Hanna Belmonte
niet zeer gelukkig was.
8) Van Oosterwijk Bruyn, a.w. Dichterlijk trouwens lang niet altijd. Van Da C. is
de beruchte vergelijking: "Het bloed van Christus is de beste zeep, het waacht van
alle zonden", Busken Huet, a.w., J, 179. De vriendschap met Beets is niet gebleven:
"eerst aan het graf heeft men elkander terug gevonden", De la Saussaye, a.w., blz. 141.
') Da Costa, De mensch en de dichter B., blz. 335 vlg. De felheid der Be$waren
verklaart de hevigheid der oppositie: de ellendeling- Da C., de huichelaar Bilderdijk,
watervrees Toor Da C., De Clercq, Dagboek, I, :no, 212; n, 92.
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Prent van J. H. Rennefeld naar een teekening van Jos. Israëls.
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zelfs een heerlijk man zijn, als er geen God was, door dit geslacht
wordt hem elke gril vergeven, een tijdschrift als de Gids ligt
voor dit onrein Goethedom in 't stof geknield, maar als Da
Costa zich in Goethe verdiept, is dat eene pijnlijke operatie.
waarna hij een preek van Molenaar als balsem noodig heeft.
Haydn's Schepping te hooren is voor Bilderdijk eene beproeving.
Cats daarentegen is rechtschapen, omdat zijne gehechtheid aan
de rechtzinnige leer openbaar is, door hem is Bilderdijk al op
2 1/ 2 jarigen leeftijd tot God geleid. De toongevende predikanten
geven steenen voor brood, Dermout heeft aan den synodalen
maaltijd van 1828 "wel goed gedankt", maar niet den naam van
Christus genoemd, Van der Palm preekt allerbevalligst en doorschijnend, maar niet met dat verhevene dat eerbied inboezemt.
Van de drie hoogescholen zijn er twee door en door vergiftigd
en de Utrechtsche school houdt de waarheid nog steeds weifelmoedig vast. De letterkunde? Maar zie hoe De Gids tot stofvergoding en vrijgeesterij voert! De verdraagzaamheid? Zij openbaart zich in scheldwoorden, onderdrukking en geweld, en geen
boekdrukker durft iets drukken, dat tegen de liberale opinie
ingaat I). Armenzorg - tegen Gods onderscheidingen 2) ; afschaffing
der slavernij - vooruitloopen der Almacht en eene omkeering
van den loop der natuur; de Grieksche opstand - louter jacobinisme en misbruik van het kruis van Jezus 3). De stoom') Aldus bepaaldelijk Bilderdijk, De bezwaren toegeUckt, blz. 28.
") De liberale armenzorg wordt fel veroordeeld door Da Costa, Bezwaren, blz. 26,
85 vlg .. die de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord "uit den duivel"
noemde, omdat de armoede door God is gewild. M. F. van Lennep, Leven van
Jo v. Lennep, I, 74 en noot, Bezwaren, blz. 94. Typisch is de uitval van Bilderdijk.
De bezwaren toegeUcht, blz. 29 vlg.: " ... mag het menschlievendheid heeten, de
behoeftigen met de, vezels verstijvende en den ouderdom vervroegende, beendersoepen
en met de, het geslacht door zijn gift verwoestende en de zedenloosheid aanzettende
aardappelen, in plaats van het voedzaam en gezegend brood en vleeseh, grutten en
peulvruchten, dat onze ouders uitdeelden, af te zetten, hen te doen verhongeren in
gedwongen arbeid, terwijl men de booswichten, onder den naam van straf, in staat
van relatieve weelde stelt." Zie ook Groen c.s., Aan de hervormde gemeente in
Nederland, 1843, blz. 112 vlg.
8) Da Costa, Bezwaren, blz. 55 noot. Deze veroordeeling trof te pijnlijker, omdat
hier te lande voor den opstand groote geestdrift gloeide, gelijk overal in Europa, Waar
de liberalen de Grieksche zaak de hunne noemden. Eene commissie, G. K. van Hogendorp.
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boot I) was volgens Capadose het zinnebeeld van eigen kracht, maar
ds. ter Borg beweerde, dat de kinderen van Seth altijd gebruik
hebben gemaakt van de uitvindingen van de kinderen van Caïn,
die zich wel met zooi ets moesten bezig houden, omdat zij anders
kwaad zouden doen. Het onnatuurlijk en ontoereikend lamplicht
wordt door de kinderen dezer eeuw geroemd en aangebeden,
maar zij lasteren en vervloeken de stralen der zon van Gods
waarheid. Over het magnetisme was het oordeel der vrienden
verschillend; Da Costa achtte de verschijnselen onwedersprekelijk,
De Clercq, fijne en reine geest, was er tegen, omdat het een
gemeenschap tusschen de twee seksen schiep, inniger nog dan
die des huwelijks. Over de bezwaren tegen het liberale regeeringssysteem zullen wij spreken, als wij over Groen handelen; dat
de broeders streng tegen wereldsche genoegens gekant waren,
behoeft geen betoog. Met de vermelding van het zedelijk afschuwelijke walsen wil Bilclerdijk zelfs zijne pen niet besmetten; De
Clerck, altijd vol van zedelijke onrust, gaat "innerlijk nog naar
de komedie"; men kan alle grendels sluiten, "de vijand blijft
binnen», en hij is onzeker of een christen naar de kermis mag gaan.
Pierson heeft meesterlijk den godsdienst van het réveil geteekend, waarlijk niet als een »moderne scepticus" 2), maar met
een penseel, door liefdevolle herinriering in de teerste verven
gedoopt 3). Voor de vrienden-zelven was het als een levend worden
van doodsbeenderen in de vallei der graven, eene opwekking tot
het zoeken der zaligheid, een zich opmaken om ook anderen
daartoe te brengen. Daarbij een sterk element van die bevindeDermout, Bosscha en Janssen zamelden f 46.602.35 '{. in, Glasius, a.w., m, 290 vlg.,
een ander cijfer bij Pape, a.w., blz. 144. De Grieken waren geen heiligen, maar het
is toch begrijpelijk, dat wie toen ter tijd lazen van de gruwelen van Missolonghi
{22 April 1826), zich buitengemeen gestooten hebben aan Bilderdijk's "schandelijk
~espuis", zooals hij hen gaarne noemde, P. L. Muller, Gesch. 1/. onzen tijd, 1903, I, 135.
') In 18IÓ kwam de eerste stoompakketboot te Rotterdam aan. In 1819 ging de
eerste stoomboot van New·York naar Liverpool, H. C. Rogge en W. W. van der Meulen,
De negentiende eeuw in woord en beeld, I, 486-49°, 499- 502.
0) T. de Vries, a.w., blz. 103 vlg.
") De beroemde bladzijden in O. T., II6-I19: "lij hebben niet verkregen wat
zij beoogden ... " en "Daarom gedenk ik u met dankbare ontroering, vrienden mijner
Quders, harten van goud ... "
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lijke vroomheid, die wij bij mannen als De Labadie of Schortinghuis vonden en hier zeer zuiver aantreffen bij Willem de
Clercq, den begaafdsten, zeker den beminnelijksten zoon van het
réveil; den genialen improvisator, den "mercator sapiens", den
vertegenwoordiger der opwekking op haar best, in haren lentetijd. Wel zelden heeft iemand sympathieker biograaf gevonden
dan hij - toch getuigt zijn eigen dagboek, dat wij mogen medegetuigen en zeggen: dat deze man "zijn hart rein heeft bewaard" ,
een hart van ootmoed vervuld, alles zuiver en gaaf, een man van
Gods genade, in het geestelijke altijd struikelend over zich zelf,
maar om "des te begeeriger naar de Vaderhand te grijpen". En
dit is zoo waar, dat, wat bij anderen ons zou doen glimlachen of
twijfelen, ons van hem natuurlijk schijnt, als hij b.v. na het verhaal van op eene oefening genoten te hebben, aanstonds volgen
laat: "gezegend is ook weêr de afloop der koffieveiling geweest",
of "ik zag tegen de theeveiling op, maar bad den Heer mij niet
te schande te maken en mocht zijne ondersteuning vinden" 1).
Wat ons elders van" warengodsdienst" zou doen smalen - hier
denken wij niet aan tegenspraak tusschen den secretaris der
Handelmaatschappij, den grondlegger der Nederlandsche katoenindustrie en den orthodox-bevinde1ijken christen. Gestorven
4 Februari 1844, heeft De Clercq de eerste samenkomst der
christelijke vrienden reeds niet meer beleefd, maar voor de vroomheid der eerste jaren is hij - gelijk gezegd - de typische vertegenwoordiger, als hij zijne indrukken geeft van die intieme
réunions op de Amsterdamsche "zaaltjes" of van niet minder
intieme maaltijden, waar men onder vrienden aanzat te midden
van het comfort van kringen uit de burger-aristocratie. Zóó eens
bij Da Costa, 20 October 1828: "Dil Costa droeg het gebed voor,
hartelijk, krachtig, doordringend, doch tusschenbeide zijne stem
') De Clercq, Dagboek, 1I, 160, 248. Pierson, O. T., sparsim en in het Dagboek,
Il, 160 vlg., 252 vlgg. Th. Fliedner, a.w., I, 129-132 roemt De C.'s "Anspruchlosigkeit und Bescheidenheit" en verhaalt op het jaar 1827, dat De C. hem vertelde
nwie ihm der Herr mit Liebeszeilen gezogen habe, dasz auch er endlich von seinem
ästhetischen Halbglauben zu einem entschiedenen gläubigen Anscbauen des Herrn
gekommen sei". Zie nog C. B. Hylkema, Isaäk Molenaar aan Willem de Clercq in
Doopsgez. Bijdr., 19II, blz. 63-92.
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te veel willende uitzetten. Het was mij heerlijk met zoovelen aan
te zitten .. voor wie het Evangelie hoofddoel van het leven was ..
Pauli (een gewezen jood) vroeg mij wat ik van de wederkomst
van Christus hield?. dat in Engeland daarvan veel werk werd
gemaakt .. Het discours was niet levendig, doch ook niet verdoemend. Da Costa gaf mij nog een heerlijk denkbeeld over de
Drieêenheid". Na het middagmaal was er "oefening in optima
forma, daar ik altijd vrees voor gehad heb. Kohlbrugge preekte
over de doodsbeenderen in Ezechiêl... het donderen van den
profeet en niet het suizen van den zachten wind... dat gedurig
terugkomen van de hoere van Babylon en dergelijke uitdrukkingen
hinderde mij .. Toen kwam een ontzettend lang gebed, waarin
zooveel gezochte uitdrukkingen, dat ik niet kon medebidden ..
Zulke bijeenkomsten kunnen aanleiding geven tot geestelijken
hoogmoed, onoprechtheid, vleeschelijke aandoeningen" i). Aldus
de fijngevoelige man, aangetrokken en teruggestooten, nog het
gevaar ziende en zelf ons critiek leverend over deze zwoele
vroomheid. Weldra moest zelfs Da Costa hem tegen overdrijving
waarschuwen, toen hij onder den o. i. fatalen invloed van Kohlbrugge gekomen was. Hier is vier jaar later een maaltijd bij
De Clercq: "Wij waren zeer vereenigd. Spraken van de kenteekenen der genade. Er was zulk eene innigheid, zulk eene vereeniging. Wij zaten in die onbewegelijkheid, die men zoo heeft.
als men geheel aandacht is. Een zalige, onvergetelijke avond" ').
Of nog eens in datzelfde jaar 1832:. "Groot gezelschap van broeders en zusters bij mij vereenigd. Wie zou bidden? Ik had er
geene vrijmoedigheid toe. Het was gedurig of ik eene komedie
zou spelen. Eindelijk .. ik knielde neder en begon in dorheid,
doch het einde was, zoo ik vertrouw, met God. Nu las ik Joh. IX
met de uitlegging van Da Costa. Toen een epistel van ds. De
Vriend te Oudkoop over het woord "in menschen een welbehagen" , de menschen
de uitverkorenen. Het was zoo diep
als men gaan kon... Mijn lichaam was op 't laatst vermoeid.
Gezongen ps. 1 I 1 1- 3 en 122 1. 3. Er was veel vereeniging van

=

1) De Clercq, Dagboek, ID, 64-67.
") Aldaar, 1I,

142

vlg.
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geest" I). En zelfs nu nog inzinkingen: " ... Broeder Pinto, broeder
Capadose, broeder Secrétan .. het blijft broeder en men staat ver
van elkander .. wij gevoelen allen eene malaise, wij vinden wel
woorden, doch den geest van Christus vinden wij niet. En toch
overal uithangborden" 2). Diep aandoenlijk, deze honger naar
bevrediging en niet verzadigd worden - zeker een oordeel over
het réveil door een zijner edelste zonen.
Het réveil was orthodox in zooverre het de oudkerkelijke
dogmatiek aanvaardde, maar weder niet in zooverre het in
de leer het groote redmiddel niet zag, veeleer ging bij hen, naar
het Franciscaansche type, het gevoel boven het denken '). Voorts
bestond er bij de vrienden verschil in de waardeering der formulieren j Groen hechtte bijzonder aan de handhaving ervan, Da Costa
stond er onverschilliger tegenover 4). Er waren er (als de oude
rekkelijken), die de leer der verwerping niet konden aanvaarden 5),
gelijk ook Groen in zooverre de praedestinatie "met reserves" 8)
aannam, dat hij confessie en catechismus boven de canones stelde.
Voor allen is de zonde de toestand van verdorvenheid, waaruit
slechts Jehova-Jezus redden kan 7).
Mr. G. Groen van Prinsterer, reeds als student. zagen wij,
onder de bekoring van Bilderdijk, werd in April 1829 kabinetssecretaris van WUlem 18), richtte in dat jaar ook de "Nederlandsche
gedachten" op, gatin 1835 het eerste deel der beroemde "Archives",
trad in 1837 op ter verdediging van de afgescheidenen, viel in
1840 Thorbeckes grondwet aan en verzond in 18.1-3 met de zes
andere "Haagsche Heeren" het adres aan de synode, waarin zij
aandrongen op de strengste handhaving der formulieren. Hij was
onder de broeders de aristocraat, op zijn prachtig zomerverblijf
') Aldaar, IT, 146 vlg. Christus alleen voor de uitverkorenen, een geliefd dogma
ook bij de afgescheidenen.
') Aldaar, IT, 236.
") Pierson, O. T., blz. 39 vlg., 47.
') Aldaar, blz. 29, vlg. Dagboek, U, 183.
') Hoog, T.T., 1909, blz. 126.
G) Kemkamp, Van Wagenaar tot Fruin, 19°3, blz. 14.
') Pierson, O. T., blz. 53.
8) Aantt. van zijne gesprekken met den koning in Bgdr. Eist. Gen. Utr., XXXI,
26 5- 2 74.
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Oud-Wassenaar, de diplomaat en fijne politicus (schoon "geen
staatsman maar Evangeliebelijder"), die in zijn dagblad "De Nederlander" talentvol, geestrijk, uittartend de liberale richting tegenhield - of trachtte te houden, de antirevolutionair bij uitnemendheid. Voor hem was de revolutie in haar diepsten grond de
wereldhistorische religiekrijg, Genes. 315, de strijd tegen den
levenden God I), door haar was op politiek gebied het levend
staatslichaam eene staatsmachine geworden, de zelfstandige provinciën departementen. De natie volgens revolutionair staatsrecht?
Een zielencijfer. Het vaderland? Een bundertaI 2). Toch - den
geest der eeuw wilde hij onderscheiden van den loop der eeuw,
de orde van zaken, welke sedert en onder de revolutie heeft
plaats gegrepen 3). Wat niet beteekende, dat men met al hare
uitingen vrede moest hebben, niet met den volksinvloed op de
regeering, die niet anders is dan overheersching van het gepeupel
en aan regeeringloosheid gelijk. Nooit was het volk inderdaad
machteloozer dan sedert het in naam souverein was 4), en eene
volksvertegenwoordiging, waardoor de volkswil inderdaad tot
uiting zou komen, scheen den vrienden eene onmogelijkheid,
welke alle constituties ter wereld niet mogelijk konden maken 5).
Deze zoogenaamde vrijheidsvrienden, smaalt een geestverwant op
dit punt van het réveil,:zien overal verdrukking, waar het janhagel
niet den baas speelt en begeeren alleen vrijheid voor zichzelven 6);
deze liberalen met hun constitutie, met hun ijveren voor volksregeering : "0, hoe teeder van geweten zijn deze schreeuwleelijken !" 7) Groen was warm bevriend met Da Costa, met De Clercq,
die mevrouw Groen voor het réveil had gewonnen, waarop zij,
op haar beurt, haren echtgenoot had bekeerd 8).
1) Groen v. Prinsterer, Geschied. v. ket vaderl. 5, bl2;. 675.
") Aldaar, blz. 678 vlg.
") Aldaar, blz. 684.
') Aldaar, blz. 683.
0) Da Costa, Bezwaren, blz.51.
0) P. Limburg Brouwer, in voorrede voor Manzoni's Verloofden, I II vlg. noten,
tegen Rey DusseuiI, den Fransehen vertaler van de I promessi sposi.
T) Bilderdijk, De bezwaren l'gegelickt, blz. 50.
8) De Clercq, Dagboek, Il, 87. Pierson, O. T., blz. 120. Over Groen, door den
geest van Plato bezield, aldaar, blz. 120-129. Voor Groen's karakter Parlementaire
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Groen was de aangewezen voorzitter van die samenkomsten
van .christelijke vrienden", die voor 't eerst in 1845 vergaderden
ten huize van den Amsterdamschen koopman Gregory Pierson,
"wiens gansche huisgezin met den liefelijken geur des Evangelies
was vervuld". Hier zouden zij den geest van het réveil in daden
omzetten en meteen trachten te vereenigen wat tot nog toe gescheiden bleef. Het plan was uitgegaan van O. G. Heldring, van
1824-1867 predikant te Hemmen, die in 1849 het doorgangshuis te Hoenderloo openen zou, eersteling zijner bekende philanthropische stichtingen 1). Daar waren Beets toen te Heemstede,
later zich van Groen scheidend, Hasebroek, Da Costa, Koenen,
een der geleerdsten van het réveil ~ en Van der Kemp, die vijftien
jaren geleden zijne pen tegen Ypey en Dermout gepunt had.
Met Groen waren er P. J. Elout van Soeterwoude en Aeneas
baron Mackay van Ophemert en Zennewijnen, "naar wien in de
ure des gevaars het spiedend oog nooit vruchteloos omzag".
Met Da Costa was er Abr. Capadose, med. dr., tegelijk met
Da Costa gedoopt, die hem eens toezong:
"Noch voor u noch voor mij is deze aarde gemaakt,
noch de droom van haar laffe vermaken •.. "

en daarna:
"In de dorre woestijn van den weg naar het graf,
is m' uw vriendschap een smeltende regen," a)

"het natuurlijk en weldadig middelpunt van stillen en intiemen
kring" 4). Hij was heftig tegen de vaccine, en door de lezing
van zijn geschrift is o. a. Hendrik de Cock bekeerd, wat een
studiën, m, nO. 5, 1866. L. R. Beynen, Stemmen en beschouwingen, Den Haag,
1876. M. Cohen Stuart, In Memoriam G. Gr. v. P., 1876.
') L. Heldring, O. G. Heldring, Leven en arbezä, 1881 (daarover Pierson O. T.,
blz. 34 vlg.). N. Beets, Ter nagedachtenis van O. G. Heldring, 1876. Over H.'s
wantrouwendheid, die geen zelfstandige personen naast zich duldde, beklaagt zich
Wormser in een brief aan Groen van Januari 185 I.
') Van hem de Gesch. der joden in Nederl., 1843, de. Gesch. der Franscke
vluchtelz'ngen, 1846. Zijne Christelijke liederen gaf Hasebroek uit, 1879. Zijn karakter
bij Pierson O. T., blz. 86-91.
a) Dichtwerken als boven, I, 205 vlg.
') Pierson, O. T.t blz. 106.
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zijner kindererr het leven heeft gekost i). Ter vergadering was
voorts mr. 1. T. L. van der Brugghen 2), president van de arr.
rechtbank te Nijmegen. Hlj had het vorig jaar de school op den
Klokkenberg gesticht en zou in 1857 door zijn schoolwet (waarover aanstonds) "bij het grooter deel van het christelijk Nederland
in discredit" komen en den "roem van zijn jammerlijk ministerschap" nog enkele jaren overleven 3). Dit is dat grof soort van
wegen, dat voor waarden onder het kilo geen gewicht heeft.
Neen, in Van der Brugghen heeft het beschaafde, artistieke, wijsgeerige, dat toch altijd van het eenzijdige wat wegneemt, het
betrekkelijke aanwijst en daarom tot verzoening gezind maakt,
gestooten op het grimmig-fanatieke, dat geene schakeeringen
kent en altijd v66r Christus tegen Belial het zwaard trekt. Aan
die zijde stond weder meer T. A. Wormser, de deurwaarder, voor
wien "de gereformeerde (eigenUjK <."alvlnIstische) theologie de natuurlijke uiting van zijn denken was geworden", die in 1836 tot
de afgescheidenen was overgegaan, maar kort v66r zijn dood
van dien weg zou terugkeeren. Zijne scherpzinnigheid, "die zich
somtijds tot profetische wenken verhief" 4), was Groen vaak tot
bemoediging en voorlichting - ook vormde Wormser de verbinding tusschen het aristocratische element in het réveil en het
volk. Niet ongenoemd wil ik eindelijk laten Schimsheimer, "wiens
gave was te luisteren", die de bijbeloefeningen van Da Costa
uit zijn geheugen heeft opgeteekend 5), wiens blinde vrouw met
mevrouw Da Costa het psalmgezang bij die samenkomsten leidde.
Deze vergaderingen dan der christelijke vrienden. op den tweeden
Woensdag na t>aschen en dien van October in het "Wapen
') A. Capadose, Nieuwe by'dragen tot ik bestry'ding ikr 'Vaccine, 1824. A. J. M.
van Heusden, Verdediging der 'Vaccine tegen... Capadose, Breda, Pijpers, 1824.
Verg. ook de advertentie apr. Haart. C., 3 July 1824, blz. 4. De Clercq protesteert
tegen den scheldnaam nbeestpokinenting" en aanvaardt de vaccine als door God
gegeven, Dagboek, II, 43, 223.
') A. H. Raabe, Mr. Jo Jo L. 'Van de,. Bruggnen herdacnt, Nijm. 1867.
8) T. de Vries, a.w., blz. 125.
') Groen in de voorrede voor Brieven 'Van Jo A. Wormser 1842-1862, Amsterd.
1874-1876.
") By'oellezingen 'Van wijten Mr. Is. da Cosla opgeteekend door Jo F. Sclzimsneimer.
Amsterd. Höveker, 1876, 9 din.
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van Amsterdam", hebben grooten invloed geoefend, op het gebied
van kerk en staa.t._scnool en maatscuappii véel tot stand gebracht,
voor 't minst er den eersten stoot toe gegeven t). Totdat ook hier
de ontbinding intrad. In 1834 wasJ. de Liefde doopsgezind predikant te Zutfen geworden; de orthodoxie, waartoe mj tien jaar
later zich openlijK bekeerde~, waarmede de gemeente niet medeging, voerde tot zijn ontslag. Hij is toen evangelist te Amsterdam
geweest, redacteur van "De handwijzer", heeft een school voor
haveloozen gehad, in Êngeland gewoond en is 9 November 1869
te Amsterdam van verdriet gestorven, stellig een talentvol man,
kinderschrijver, musicus, dichter (die "een Nederlandsche Gellert
had kunnen worden") goedlachsch, geestig, met het hart op de
tong, maar fanatiek anti-kerkelijk en met eene orthodoxie, die
voor kwelling door twijfelingen plaats liet, als waarom God de
Heer ook thans niet meer sprak uit de wolken? Welnu, het was
op eene vergadering der christelijke vrienden van 25 October
,ts54. De stemmin$ was in hooge mate geprikkeld door het
oeroep van L. S. P. Meyboom naar Amsteruam, 4 Uctober 1853,
aat, na tal van protesten, door de Syn. Comm. 21 September
1854 was goedgekeurd. De Liefde zag er een wapen te meer in
tellen de flodde1ooze kerk. die.zulk een ketter handhaafde en
trad heftig op t~gen Heldring: en D. Chantepie de la Saussave,
die van ue kerk niet wilden scheiden. Hij werd uitgestooten,
maar tegelijk hielden ook de samenkomsten op. V b6r hun uitéénj:!aan stichtten de broeders nOj:! de "Vereeniging tot gemeenschappelijken striid in de .N. lL~kerk. ~}.
Up de boven vermelde "réunion" bij De Clercq van October
1832 hielden de broeders "eene kleine inzameling voor het winkeltje van eene geloovige vrouw, juffrouw Crop, die veel te lijden
had." De eigenaardige terminologie weder daargelaten - typisch
voor het réveil is dat aanraking zoeken met de kleine luiden.
t) Voor de vergaderingen zie De Vereenigr.ng, Chr. stemmen, Amst. Höveker, red.
Heldring. J. de Liefde, Volksmagazijn '11001' burger en ooer, 1853, blz. 1-11 en
daaruit bij Van Oosterwijk Bruyn, a.w., blz. 60-76.
') J. de Liefde, Gevaar en geen liefde, Zutf., van Someren, 1844.
8) Van O. Bruyn, a w., blz. 172-179. Hoog in T. T., 1909, blz. 134-137.
Pierson, O. T., blz. 111 vlg.
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De Clercq is in briefwisseling met eene vroegere dienstbode
Kaatje Sjonket, die ijverig theologiseert; ook ontvangt hij stichtelijke bezoeken van vrouw Die en Die, wat hij onplezierig vindt,
maar hij neemt zichzelven onderhanden: ,,0 mocht ik veel op de
arglistigheid van mijn hart worden gewezen!" 1) gelijk hij zich
schaamt als op een Zondag de kindermeid zooveel levendiger
behoefte naar de tafel des Heeren openbaart dan hij~. Als echter
Kaatje tot de afgesc~eidenen wil overgaan en uit de hoogte spreekt
over grove of fijne baälspriesters, dan wordt De Clercq toch "in
den geest boos"~. Ook zag hij er in den beginne tegen op de
dienstboden bij de huiselijke godsdienstoefening te laten binnenkomen, maar hij overwint die aarzeling en "onder Gods zegen
ging het recht goed" 4). Het is zeker treffend, hoe deze patriciër,
die de bals ten hove bezoekt, uit plichtgevoel tot omgang met
zijne ondergeschikten komt. Zeker was <;lit moeielijker dan traktaatjes uitdeelen aan de koetsiers der. brommertjes 5). Ook is het
waar, dat van het réveil praktische arbeid is uitgegaan ten bate
van misdeelden. Maar dit was toch gansch iets anders dan wat
de Zwijndrechters bezielde: die zagen van onderen op naar de
rijken en droomden van een toekomst, waarin alle goederen
gemeen zouden zijn; de mannen van het réveil zagen van boven
neêr op den kleinen broeder, om wiens zieleheil zij zich wel
bekommerden, maar zonder te vergeten, dat God armen en rijken
heeft gemaakt. De toon, waarop Groen aan Wormser schrijft.
blijft die van een hooger tegen een lager geplaatste. En het
was ook iets anders, dan wat wij nu verstaan onder sociale rechtvaardigheid, die niet alleen geeft, maar ook ontvangt, geen barmhartigheid bewijzen, maar rechtvaardige verhoudingen scheppen
wil. Toch staat het réveil ten dezen iets hooger dan de afscheiding.
')
')
I)
')

De aercq, Dagboek, I1, 81.
Aldaar, II, 37.
Aldaar, I1, 179.
Aldaar, I1, 84, 86 vlg.
I) Brommertje of vigilante sinds 1819, "sleedjes avec des roues, conduites par un
seul cheval avec un conducteur sur Ie siège, qui en descend cbaque fois qu'on s'arrête".
Mej. Wägeli bij J. van Lennep, Leven van C. en D. J. v. L., IV, 192. Eene
afbeelding bij Rogge 'en v. d. Meulen, a.w., I, 526.
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Van theoloJrle kon bii de broeders wel weini~ sprake zijn.
Waarom zouden Z1J gezocht hebben naar argumenten en bewijzen,
zij die de waarheid hadden door den H. Geest? Waarom critiek
hebben geoefend op wat als eisch des gemoeds boven critiek
verheven was? AoolQQ'eten ~i1den zij zijn, voor wetenschappelijke
theologie ontbrak het hun aan rustige onvooringenomenheid .• Z:.~j
lieten zich stichten door Da Costa's "Verscheidenheid en overeenstemming der vier evangeliên", 1840/41, dat zuiver dilettantenwerk
is 1) j ot door MerIe d'Au bignés' "Histoire de la réformation", die
begint met het woord, "depuis que je connais Ie Sauveur, tout
est c1air à mes yeux", van ik weet niet wien met welgevallen
aan te halen en zelf verkondigt: "c'est la découverte de J. C.
qui fit comprendre l'histoire" 2). De Clercq liet zich gaarne uitleggen dat de "hand des Heeren" in het O. T. altijd beteekent
Christus en de "wegen des Heeren" altijd de H. Geest. Als hij
in Prediker dingen leest, die met zijne orthodoxie wel heel moeielijk kunnen gerijmd worden, dan zegt hij, dat Salomo hier iemand
van de tegenpartij sprekende invoert 3). Ook las men geen geschriften der ongeloovigen, want de geest ervan was bekend en
dáártegen was het genoeg te waarschuwen. Pierson hoorde dat
doen tegen Scholten door iemand, die nooit de "Leer der hervormde kerk" ook maar gezien had. Oncritisch maar buitengemeen fel stonden deze vaderen der huidige antirevolutionairen
tegenover Rome. Wel vonden zij de roomschen meer bedrogenen
dan bedriegers, maar het roomsche bijgeloof nog verderfelijker
dan het ongeloof, kortweg de leer des duivels, en veel te veel
werd de katholieke kerk, dat verdorven lichaam, nog als een
christelijk genootschap gerespecteerd. Naïevelijk verwachtten zij
alle heil van de verspreiding van den bijbel: als een pastoor dat
boek ziet, wordt hij radeloos 4).
t) Zoo ook J. H. Scholten in zijne (overigens wel zeer hooge) Teregtwijlling aan Mr. Is.
àa Costa, 1857, blz. 1 en 32: "Men wachte van mij niet, datik mij met den heer Da Costa.
in eenige wetenschappelijke discussie zal begeven... met een dillettant als Da Costa".
') Merle d'Aubigné, Bist. à. la Rif., uitg. 1860, I, 8.
a) De Clercq, DaglJoek, H, 85 vlg.
') Van Teylingen bij van O. Bruyn, a.w., blz. 70-73. Bilderdijk, Aan den heer
Ze Sage ten Broek, Amst. 1829.
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Bij de troonsbestijging van Willem II werden de toestanden
voor de onderscheiden "dote~renden" !plns~er. Zooals ons ook
bij de geschiedenis der afscheiding blijken zal, de oude koning
was geen vriend van buiten-kerkelijke bewegingen en veel te
autocratisch, om vrijheid te gunnen aan wie de hervormde kerk,
zijne stichting, niet begeerden. Als drager van het gezag wordt
hij door Van der Palm overmatig geprezen I), maar De Clercq,
koningsgezind, zag dat met leedwezen, en als bij eene andere
gelegenheid de Leidsche hoogleeraar den koning weder weerzinwekkend heeft gevleid 2), zegt De Clercq dat Z. M. wel moeite
zal gehad hebben, om niet bedwelmd te raken. Het gaat niet
aan, vindt hij, bij den toch waarlijk niet bloeienden toestand des
rijks dusdanig de loftrompet te steken. Het schijnt, of men het
er op heeft aangelegd den koning te bederven, die wederkeerig
de natie bederft door zijn geld 3). Dat hij en de zijnen 's konings
gedrag tegen de separatisten afkeurden, gaan wij nog zien. Bij
hen, gelijk overal, werd het voorgenomen huwelijk van den
grijzen vorst met de gravin d'Oultremont met ontroering vernomen 4), maar toen hij 15 December 1843 overleden was, zagen zij
hem na "met weemoedigen eerbied, met achting voor zijne werkzaamheid, en toch er was veel bij dat niet verheugde" 5). Van
Willem II verwachtten de vrienden veel, in zijne herwonnen
populariteit na den Tiendaagschen veldtocht verheugden zij zich
hartelijk 6) en, toen zijne proclamatie als koning verscheen (7 Octote Amsterdam van verdriet gestorven, stellig een talentvol man,
kinderschrijver, musicus, dichter (die "een Nederlandsche Gellert
had kunnen worden") goedlachsch, geestig, met het hart op de
tong, maar fanatiek anti-kerkelijk en met eene orthodoxie, die
1) Van der Palm, Gedenkschrift", blz. 79 vlg.
") Van der Palm, Redevoering ter herinnering a. d. acad. leeftijd in Verh. Red.
en Losse geschr., uitg. als boven, IV, 197-226.
a) De Clercq, Dagboek, 1I, 60-63 (1828).
') Aldaar, 1I, 2[2. Bosscha, Leven van Willem II, blz. 616-620. M. F. van Lennep,
Leven van J. van Lennt!p, I, 269. Gesprekken met Falck in Bijdr. Hist. Gen. Utr,
XXXI, 277-286, voorts 298, 310-313.
0) De Clercq, Dagboek, 1I, 249.
") Aldaar, II, 138 vlg.
') Aldaar, 1I, 2[8.
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hem, dat hen moest aantrekken. Hinderde den in Engeland op gevoeden man niet onze nuchtere kultus? Vond hij het niet ergerlijk,
dat een predikant naar welgevallen het Onze Vader al of niet in
de godsdienstoefening bidden kon? Hij was zeer gehecht aan de
formulieren, vreesde dat subjectief bijbeluitleggen zou voeren tot
vrijdenkerij en gaf als kroonprins zelf godsdienstonderwijs aan
zijne kinderen ... soms negen uur per week I). Dit dan was wel
naar het hart der mannen Israëls. De koning heeft die verwachtingen niet geheel teleurgesteld.
Het lager onderwijs sinds 1806 voor alle gezindten, gelijk wij
boven hebben herinnerd, was in 18 I 3 in dit ondogmatisch karakter
gehandhaafd en had tot 1840 g-oedkeuring gevonden bij het
meerendeel der natie, die er een waarborg in za rr voor den vrede
en de eendracht onder het O"ansche volk. Maar de mannen van
het révell en hunne geestverwanten zagen in dit ondogmatische
den gruwel der verwoesting, en hunne murmureeringen werden
hoorbaar tot voor den troon. Willem II benoemde 12 November
1840 eene commissie, die hem middelen ter verzoening moest
aanwijzen, maar haar rapport, 19 Januari 1841, liet beide richtingen onbevredigd. Om iets te doen gaf de koning toen een
besluit, 2 Januari 1842, waarvan o. a. art. I I bepaalde, dat de
schoolgebouwen buiten de schooluren voor godsdienstonderwijs
zouden openstaan, "ter uitbreiding" zegt een kabinetsschrijven
van 15 Januari d. a. v. "van het godsdienstig onderwijs der jeugd".
Eene ontmoeting des konings vergrootte zijne vrees, dat de nietleerstellige school eene onkerkelijke bevolking kweekte, bezorgdheid, waarvan hij ook tegenover de synode gewaagde. Deze
vergadering heeft toen aan het reglement op het godsdienstonderwijs die additioneele artikelen toegevoegd, die "de godsdienstige
opleiding der hervormde schooljeugd", bepaaldelijk "ter bevordering van het algemeen en tijdig afleggen der geloofsbelijdenis"
den kerkeraden nog eens inscherpten. Ofschoon dit het leerstellig
onderwijs nog niet op de school bracht, begonnen de voorstanders
van volksonderwijs zich toch, en terecht, ongerust te maken 2). De
') Bosscha, a.w., blz. 372 vlg., 660-664.
0) Bosscha, a.w., blz. 640-65°. Hooyer, Kerke!. wetten, blz. 98 vlg., 107 vlg.
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schoolwet van Van der Brugghen - wij meldden het reeds
bracht den christelijken vrienden groote teleurstelling en heeft
den stoot gegeven tot de oprichting van de "Vereenigin!{. voor
christelijk nationaal schoolonderwijs", 30 October 1860, "gegrond
op de onveranderllJke waarheden, wier levenskracht zich in den
tijd der reformatie ook hier te lande voor kerk en school met
zegenrijken luister geopenbaard heeft" (art. I). Dit maakte de
ellende van den schoolstrijd sinds dien chronisch. Eerevoorzitter
was Groen, voorzitter De Neufville, secretaris N. M. Feringa,
de "meester der haveloozen". Onder de weinigen, die Van der
Brugghen op zijn "doornachtigen loopbaan als minister" trouw
ter zijde hebben g-eStaan, behooren Beets en 10 de Bosch Kemper I).
§ 4. Bracht het réveil ons veelal onder de gegQeQen,. de
afscheiding vom ons terug naar d~n kleinen man~. Sommige
grooten der aarde als baron van Brakel van "den Eng" mogen
sympathie hebben betuigd, sommige rijken als mevrouw Zeelt
van hun geld gegeven, voor 't overgroote deel waren de separatisten arm aan goed en in ontwikkeling noch beschaving opgewassen tegen hun wederpartij. Het oordeel over deze kerkelijke
beweging was en blijft subjectief, eene "ongelukkige begooche') Gr. v. Prinsterer, Hoe de schoolwet 'Van 1857 tot stand kwam, Amsterd. 1876.
F. Merens, Groen 'V. Prinsterer en 'Van der Brugghen, Utr. 1888. De la Saussaye.
Ntc. Beets, blz. 141-147. Verdere literatuur in het na te noemen boek van
A. M. Brouwer, Damël Chantepie de la Saussaye, 1905, blz. 128, noot 2.
") Compleete uitg. 'Van de ofJicieele stukken hetr. den uz·tg. u. h. N. H. Kerkg.,
2de dr., Kampen 1886. Handelingen 'Van hetclass. best. 'Van Heusden, door C. W. Pape,
2 st., 2de dr., Den Haag, 1835. A. W. van Appeltére, Pleitrede in de zaak van
H. P. Scholte, ald. 1836. H. de Cock, Hendrik de Cock, 2de dr., Delfzijl 1886.
M. Noordtzij, Herinnering en waardeert'ng, Kampen 1911. Jac. Klok, De e'Vangel.
gezangen, met voorr. van De Cock, Gron. 1834. H. de Cock, De zoogen. evang.
gezangen, Gron. 1835. Dez., Verdediging 'Van de ware geref. leer, Gron. 1833.
G. Groen v. Prinsterer, De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt
getoetst, Leyden 1837. P. Boeles, Staatsregt, Hervormd KerklJestuur en Separatismus,
1838 (tegen Groen). H. J. Pieters c.s., Apologie, Gron. 1856. [Po Hofstede de Groot]
Die Unruken in der Nied. rif. Kirche, herausg. vonJ. C. C. Gieseler, Hamburg 184°.
L. Wagenaar, Ré'Veil en afscheiding, 1880. G: Keizer, Uz't de gesch. der Gerif.
kerken, 2de dr., Kampen 1905. R. Kuipers in Tijdspiegel 1905, m, 230-265.
J. M. J. Hoog in Theol. Tg·àschr., 1909, blz. II9-124. De oude sckoolmatres en hare
'Vrienden, 2de dr. Leiden, 1891 (slap novelIistisch, maar met betrouwbare bijzonderheden).
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ling" zegt de een f) en de ander "eene zedelijk gedwongen verbanning uit dat oulinks zielenlogement, dat door een vreemden
waard was geüsurpeerd, die de geestelijke reizigers doodelijke spijzen,
wilde coloquinten. opdischte" 2). Zeker is, dat de afgescheidenen
eene kleine minderheid vormden, dat zij, zoo niet onwettig dan
toch zeer hard zijn behandeld en, wie van nature geneigd is het
te houden met de onderliggende partij, loopt weêr licht gevaar
den overwinnaar onbillijk te beoordeelen. Aan weêrskanten was
goede trouw, maar evenzeer veel hopeloos misverstand, juridisch
recht scheen vaak moreel onrecht, men begreep elkanders taal
noch bedoelingen met juistheid, de groote man was hoog en de
kleine grof, de rekkelijken wilden rust en de preciesen zochten
den strijd, het milder evangelische werd uitgekreten als verloochening van den Heere, het Dordtsch-dogmatische eene lastering
gescholden der tot God geschapen natuur. En het gansche gebeuren onder persoonlijke invloeden, die wij maar onvoldoende
kennen en van dat conservatisme in staat en kerk, waarin men
zich niet gemakkelijk indenkt. Een strijd, eindelijk, wel over
groote, ten onzent sedert eeuwen vijandige, beginselen, maar
vaak in het kleine verloopend.
Te Ulrum.t dicht bil de Lauwerzee, begon de beweging, in dat
zelfde Groningen, waar, sinds Schortinghuis en Verschuir, de
vatbaarheid voor opwekkingen was gebleven, de hang naar konventikels nog bestond, de bevindelijke vroomheid was gevoed.
De Cock. ~eboren 12 April 1801, was 29 October 1829 te Ulrum
bevestiid door tlofstede de Groot. zito voorganger in deze verwilderde en zedelooze gemeente lI). Hij was getrouwd met Frouwe
Venema, die hem in alles trouw ter zijde heett gestaan, alles
met hem heeft willen verduren, hem "vrede in huis gaf" ') en
alzoo ons voor een goed deel de verklaring geeft van zijn uit-

') Appeltere, a.w., blz. 17.
") G. Keizer, a.w., blz. 27.
8) J. B. F. Heerspink, dr. P. Hofstede de Groot leven

en werken, 1898, blz.
42 vlg., 46. De gemeente werd "nog door het stalvee in godsd. kennis overtroffen".
een tegenstander bij H. de Cock Jr., a.w., blz. 58.
') Aldaar, blz. 205.
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houdingsvermogen - gelijk honderdmaal in de geschiedenis. De
Cock was toen nog onbekeerd: eens had hij 's ochtends gepreekt,
dienzelfden dag enkele uren gereisd en "nog in diezelfde week"
de comedie bezocht I). De ommekeer, waardoor de leer der waarheid hem dierbaar werd, kwam tot stand o. a. door het woord
van een gemeentelid: "indien ik ook maar één zucht tot mijne
zaligheid moest toebrengen, dan was het voor eeuwig verloren,"
door de lectuur der Institutio, door de ontdekkende \?;eschr:iften
van C. baron van Zuylen van Nijevelt el.l zeket oQk onq~r invloed
van me gemeenteleden, die reeds aan Hofstede De Groot l1adden
gevraagd uit Sëhbrtirighuis te willen preeken. Zoo hij niets hadde
gedaan, wat hem in botsing had gebracht met de kerkelijke
-orde, zou men hem om zijne gezindheid zeker niet hebben gemoeid. Doch het is ook duidelijk, dat die gewijzigde denkbeelden
hem tot daden brachten als het doopen van kinderen uit andere
gemeenten. Het laten doopen bij onrechtzinnige predikanten heet
in de taal der afgescheidenen "zijne kinderen den Moloch offeren".
Zoo kwam dan De Cock reeds in November I8J.~ in conflict
met het c1assicaaf bes'mur wegens het doc)en van kinderen uit
Vierhuizen. Het is eigenaardig, dat ds. Molenaar van 's-Gravenbage 2) hem er tegen had gewaarschuwd, voorzichtigheid, die aan
De Cock mishaagde. ~ene uitgave der Dordtsche leerre~elen 3),
meer ,nog ûjne oorlogsverklaring aan dJ; evangelische Ilezangen,
deden de ergernis stijgen 4). Hier spreekt zich het oude verzet
uit tegen de gezangen als menschenwerk. Het' zijn sirenische
minneliederen om de gereformeerden al zingende van hunne
.zaligmakende leer af te helpen, een te zamen geflanste Alkoran,
vol van bedekte en schoonschijnende leugentaal, gelijk de roomsche
hoereliederen, waaronder De Cock in zijn grimmig fanatisme zich
') Aldaar, blz. 16.

2) Verg. boven, blz. 240.
8) Veendam, Mulder, 1833. Zijne opdracht in een exemplaar aan douair. Alberda
van Menkema in Gron. Volksalm., 1 91l, blz. 11 1 vlg.
') Over het genoemde werkje van Jac. Klok 1834 een versje in de Vaderl. Letteroef :
"Hier noodigt ons een slechte cock I op garstig spek met uien I en bengelt een
gescheurde klok I om op het maal te luien." Zie ook J. H. Gunning J.Hzn., De
gezangenkwestie, 1910, J, 137-141,
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haast het roerend "Stabat mater" te rekenen 1). Over 't algemeen
is zijn critiek z66 spitsvondig 2), in eene taal, die zoo opzettelijk
het smakelooze naar voren brengt~, zoo onwillig ~ voor 't minst
onbekwaam het godsdienstige te zien bij verschil van dogmatiek~
dat de gewekte ergernis hier wel zeer verklaarbaar is.
Zij klom nog door De Cock's ~eschrift tegen ds. L. Meyer
Brouwer's ,;Noodige waarschuwins:. en ds. G. Bentheim Red-·
dingius' "Brieven over de tegenwoordige verdeeJilhp.den", waarvan
Ge toon, bij volmaakt eerlijke bedoeling, op zekere noodlottige
wijze door vinnigheid verbitterde. Van Brouwer zegt deze "Ul-.
rumsche De Potter" '), dat hij "godlozelijk tegen zijn duren eed
moge lasteren hetgeen hij niet kent, de uitverkorenen zal hij doorzijne remonstrantsche dwalingen niet verleiden", hij die God&
genade genadeloos en de krachteloosheid der menschen krachtigmaakt" 5). Reddingius, "zoogenaamd gereformeerd predikant, listiger en daardoor nog trouwelozer", is als de duivel in engelenkleed, als de wolf in schaapsvacht 6). En beiden, met hun kornuiten, kunnen beter preeken over eten en drinken, over mooi
weêr en lange dagen, over tuin- en akkerbouw, over nieuwspapieren en oorlog dan over het koningrijk der hemelen, gelijk.
zij naar markten en harddraverijen hunne gemeenten v66rgaan.
drinkende en zingende tot den lichtenden morgen of de vergaderingen bezoeken van het zoogenaamde nut van 't algemeen ').
Het is de oude historie: wie van "de" waarheid getuigenis geven,
doen dat, door ik weet niet welk fatum, op eene manier, die
de tegenpartij in een oogenblik om al haar geduld en in ver1) H. de Cock, De zoogm. evang. gez., 1835, blz. 37. Hofstede de Groot droeg
het "Stabat Mater" gaarne op zijn colleges voor, Heerspink, a.w., blz. 90 vlg.
') Gez. 481; "Abrams dankbre zonen" strijdt tegen Job 14': "geen reine uit een
onreine", aldaar, blz. 54.
I) Minneliederen, geschikt om zielen dronken te maken van den wijn harer hoere~
rijen, aldaar, blz. 51. Over een bnndeltje gezangen bij de afg. gem. te Tiel in 1866,
G. Keizer, a.W., blz. 89, 93.
') Deze onverwachte vergelijking met den Brusselschen redacteur der liberale Courier
des Pays Bas komt voor rekening van A. Bmmmelkamp in ComPI. Uitg., blz. 243~
I) H. de Cock, Verdedz'ging enz., 1833, blz. I2 vlg., 27.
8) Aldaar, blz. 35 vlg., 44.
') Aldaar, blz. 61 vlg. In dien geest ook Scholte ia ComPl. Uitg., blz. 48-57
L
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zoeking brengt niet op de zaak zelve in te gaan. Het classicaal
bestuur van Middelstum schorste den schrijver 19 December 1833
met behoud van tractement wegens smaad, vonnis door De Cock
gewraaKt, ornaat h1.f uit (joas woord wilde wederlegd worden.
In deze da~en begint de kennismaking met lt. P. :"5cholte,
vriend en leerling van Da Costa f), sinds Maart 1833 predikant
te Doeveren c. a., om zijne welsprekendheid geroemd~, te zetfaer
Qorzake in conflict. met de besturen als De Cock, wien hij December 1833 en Januari 1834 schreef om hem te sterken in zijnen
strijd tegen de "baälspriesters, die met Judas in den eeuwigen
afgrond zullen storten, om met hunnen opperpriester den duivel
de wrake te ondervinden van koning Jezus", terwijl hij in den
laatsten brief zinspeelt op mogelijke afscheiding, denkbeeld aan
De Cock toen nog vreemd}. Deze had tegen zijne schorsing
geprotesteera o. a. door brieven aan den koning (I Maart, II April
1834) 4), waarin een toon treft, die aan de oude martelaarsstukken
b.v. aan De Bray's "Epistre au. Roy" doet denken: "Sire zult
gij het langer toelaten, dat aldus het regt verkeerd wordt in uw
staten, bezworen hebbende om het regt en den gereformeerden
godsdienst te handhaven?" Hij zag, vervolgd om 't geloof, blijkbaar verband tusschen der vaderen en eigen lot, zooals ook in
de opdracht aan vrouwe Alberda 5), of tot den koning: "indien
deze vervolgingen kunnen doorgáan, moeten wij dan niet openlijk
de Spaansche tirannie goedkeuren?" Reeds in 1830 en 1831
waren er geldboeten gevallen voor oefeningen in particuliere
huizen, thans vermeerderden de bekeuringen, en de stemming
was (zonder dat wij recht begrijpen waarom) z66 verbitterd~ dat
in Maart 1834 Groningsche studenten hebben ~etracht De Cock
onder de hoeven hunner paarden te krijgen 6). loen net .t'rov.
1) L. Wagenaar, Révez'l en Afschr., blz. 171 vlg.
") De Clercq, Dagboek, lI, 147 op I Nov. 1832.
") H. de Cock jr., a.w., blz. 121 vlgg.
') Hierin de vermelding van het woord van den Off. van Justitie Sevenstern, dat
men de gereformeerden aan den lijve moest straffen, aldaar, blz. 149. Verg. boven
blz. 277 en noot I.
") Verg. boven, blz. 300, noot 3.
6) Het bericht is maar van eene zijde, H. de Cock jr., a.w., blz. 163.
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kerkbestuur hem in hooger beroep voor twee jaren schorste,
reisde De Cock naar Den Haag, om voor den koning-zelven
zijne zaak te bepleiten.
Te Utrecht bezocht hil Kohlbrugge, die hem met blijdschap
ontving; zelf sinds 1827 afgezet. voelde hij voor De Cock, schoon
hij de afscheiding zou veroordeelen 1). Capadose, bij wien hij zich
in Den Haag aanmeldde, was koel en scheen met het bezoek
verlegen. Hij kon ons, zegt de pelgrim, niet logeeren om andere
gasten en liet voor ons om herberg vragen bij eenvoudiger lieden,
meer afgescheiden van den baälsdienst. Het geval is wel duidelijk.
De Haagsche dokter was wat verlegen met den boeren dominee
van de Lauwers en sympathiseerde bovendien niet met zijne
wijze van optreden. Woensdag 14 Mei had de audiëntie bij
Willem I plaats. De koning was hoog en "zocht ons te verbijsteren". Ook dit is duidelijk voor wie zich herinneren willen, wat
wij reeds opmerkten 2) en voorts bedenken, dat hij tegen de beweging was, die de hervormde kerk aantastte en haar noemde
-een geraamte van een kerk, eene vertooning, een illusie 3). Men
kon hem niet overtuigen, dat inderdaad de gevestigde kerk van
-de voorschriften van Dordt afgeweken was. Mocht niet iedere
-dominee naar verkiezing preeken of uit de moraal of leerstellig
-en controvers? En deze drijvers, die den voortgang der denkbeelden tengevolge van eigen onderzoek wraakten, werden, vond
de koning, daardoor ontrouw aan het protestantsch beginsel en
eigenden zich de onfeilbaarheid toe van den pauselijken stoel 4).
Dus had De Cock weinig van hem te wachten. N <;>g in diezelfde
maand volgde zijne afzetting door het Provo kerkbestuur, door
Je synode gewijzigd in een half jaar bedenktijd, om perouw te
kunnen toonen (16 Juli 1834).
Zondag 12 October van dat iaar (de berichten over het toen
gebeurde loopen uitéen en de zuivere waarheid is wel niet meer
vast te stellen) moest te Ulrum, immers vacant, ds. Smith van
') H. T. Kohlbrugge is in 1845 naar Elberfeld gegaan en heeft daar eene Neder!.
geref. gemeente opgericht. Literatuur over hem bij Reitsma, a.w., blz. 412.
') Boven, blz. 296 vlg.
") ComPl. uitg., blz. 253 .
•) Gesprekken met Fa1ck, 8 Juli 1836, Bfjàr. Hist. Gen. Utr., XXXI, 275 vlg.
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Leens optreden. Scholte bij De Cock te waardschap vraagt hem
om zijne beurt, hij weigert en nu ontstaat er, na den dienst,
groot rumoer en juffrouw De Cock roept boven alles uit: "hier
is het de tijd - hier moet het gebeuren I" wat den 66-jarigen
consulent als een moordkreet in de ooren klinkt, zoodat het hem
te bang wordt en hij stamelt: "mijn lichaam kunt gij dooden.
niet mijne ziel". Met horten en stooten wordt de kerk ontruimd.
Aldus, pathetisch, van kerkelijke zijde 1). Het tegenbericht van
Scholte weet niets van wanorde of gedrang~, en de kreten van
juffrouw De Cock bedoelden: hier in de kerk moet ons verzoek
om althans de middagbeurt behandeld worden 3). De Cock zelf
was echter ook niet zacht ter taal geweest. Toen een kerkvoogd
hem na zijne afzetting brood en wijn weigerde voor het avondmaal, had hij zich op de b(,rst getikt en geroepen: "En ik
kondige u in naam van God de eeuwige verdoemenis aan!" 4)
In elk geval - Scholte werd om aeze dingen geschorst en
scheidde zich toen met Z1Jne gen.eente at, 1 .November 1834De Cock had reeds den Maandag "la dien betaamaen lotidag
eene acte van afscheiding van de valsche kerk geteekend met
49 lidmaten en 63 anderen, hoofden van gezinnen. Dan volgt ter
voorkoming van gevreesde, doch niet beraamde, rustverstoring
de beruchte inkwartiering van 150 infanteristen, die inderdaad
buitengemeen ruw zijn opgetreden, en 3 I October wordt De Cock
door de rechtbank te Appingedam. "wegens het verwekken van
wanorde". veroordeeld tot 3 maanden gevangenis en / 150 boete.
In het iaar 1835 volgen enkele anderen. Vaar is A. lSrummelkamp, te Elburg op het instituut Kinsbergen "godsdienstloos"
opgevoed, te Amsterdam en Leiden onder invloed van Da Costa
en Scholte, in 1834 predikant te Hattem. Daar "komt hij met
de nooden der kerk voor den Heere", die hij ook in een adres
aan de synode bloot legt, weigert den doop aan de kinderen van
niet-lidmaten, laat geen gezangen zingen, verschijnt onboetvaardig
')
')
8)
4)

C. W. Pape, t. a. p.
H. de Cock jr., a.w., blz. 291-296. ComPI. uitg., blz. 1-20.
Getuigenis van Loots bij Pape, a.w., 2 de stuk, blz. 80-88.
Aldaar, blz. 86.
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voor het Provo kerkbestuur van Gelderland en wordt 7 October
1835 afgezet. Brummelkamp verzuimt niet ons mede te deelen,
dat na deze dingen de burgemeester van Hattem met krankzinnigheid werd geslagen, dat de nieuwe predikant spoedig stierf
en dat de vrouw van diens opvolger zelfmoord pleegde 1). Desgelijks waren weg en lot van G. T. Gezelle Meerburg, "reeds vroeg
gevonden van Hem naar wien hij niet vraagde". Als predikant
te Almkerk (op f 780!) weigert ook hij gezangen te laten zingen,
zendt ook een adres aan de synode met J. van Rhee, predikant
te Veen, den "geweldigen prediker" en wordt 24 November 1835
afgezet 2). Wederom is het S. van Velzen van Drogeham. Niet
zonder verdienstelijk sarcasme schildert hij die classicale vergadering van Dockum, waar men hem met zijn adres aan de synode
alleen liet, waar hij met verontwaardiging getuige was van de
uitgelaten vroolijkheid van de broeders bij den maaltijd, waar
zijn woord hunne woede opwekte zoodat allen op hem aandrongen en één, zich den halsdoek naar beneden "stroopend ", uitriep
dat hij zich liever den hals zou afsnijden dan de Dordtsche leerregels onderteekenen. Van Velzen heeft zich zelven 1 I December
1835 afgescheiden. Dakloos, ontving hij toen van een wever uit
zijn gemeente dit briefje: "Dominé, als het den Drieëenigen God
behagen mogt u als herder en leeraar hier te houden, al ware
het ook, dat gij uw huis zoudt laten bouwen in mijn tuin, ik
heb het er voor over om uws werks wil". Het is begrijpelijk,
dat de betrokkene hierbij aanteekent : "ik acht deze regels meer
waard dan goud of robijnen, ridderteeken of ordelint" 3). Hunne
wederpartijders hebben deze jonge separatisten door woord en
houding vaak tot razernij gebracht, de huisgenooten des geloofs
hebben zij blijkbaar nauw aan zich verbonden. Ook een proponent heeft zich afD'p.scheiden. A. C. van Raalte. i yplsCh is het
woord van Donker CurtlUS tot dezen Jongen man: "Predik wat
gij wilt, laat ons ook prediken wat wij willen en gehoorzaam de
wetten". Dit is geen kwaad beginsel, slechts hadden de separa1) Campl. uitg., blz. 242-378.
") Campl. uitg., blz. 468-522. Over van Rhee·s diepen val, Reitsma, a.w., blz. 396.
8) ComPl. ut"tg., blz. 379-467.
20
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tisten juist tegen die wetten groot bezwaar en konden ook niet
goedvinden, dat de liberalen preekten, zooals zij wilden. In December 1835 heeft toen Val) Raalte de kerkQ'emeenscha9 o~gd,
te . Ommen gearbeid en harde vervolging onder~aaJL totdat .l1ij
met eenaantaI geestverwanten in 184ö naar Amerika is geto,gen,
waar bil o. a. de stichter werd van het latere flaDe-C0l.lei'e en
7 November 1876 is gestorven 1). Eindeliik noemen wij onder de
vaderen der afscheiding: nog L. G. C. Ledeboer van Benthuyzen,
bij wien de Leidsche "slijkgeuzen" kerkten, maar met wien liet
in 1840 tot een scheuring kwam. De Ledeboerianen vormen sinds
een eigen kring, naar een lateren voorganger ook wel de Rubenieten genaamd, bij wie, leert ons een tijdgenoot met natlonale,
fijne leeronderscheiding, "de voorwerpelijke regel van Gods woord
niet op den voorgrond staat, maar de onderwernelijke genietiQg
des harten. Er is bij hen ook geen behoefte om hun kroost op
dÉm wëg der middelen te leiden" ').
Nauwelijks kunnen wij ons voorstellen, dat de treurige vervolgingen van de afgescheidenen nog zoo kort geleden konden
plaats hebben: ze lijken ons thans en barbaarsch en dwaas. Zij
zelven spraken van geloofsvervolging. Zoo deden ook wie hun
partij namen, mr. A. M. C. van Hall, Groen, Da Costa B). Van
liberale zijde achtten sommigen de vervolgingen dwaasheid, omdat
"geestdrijverij alleen gevaarlijk is in de eerste generatie" 4). En
Van Raalte huldigt de in zijne kringen algemeene opvatting, dat
de vervolging was "de toepassing van Napoleons strafartikelen
tegen politieke vergaderingen op onze godsdienstige bijeenkomsten" 5). Hij bedoelt de artikelen 291-294 van den Code Pénal,
onder ons ook na: 1813 van kracht gebleven 6), houdende strafbepalingen tegen., de "associations de plus de vingt personnes".
>

1) Campl. uiig., blz. 523-545. A. Kuyper, Varia Americana, 1899, blz. 71-77.
Blz. 66 foutief: 1843.
I) G. Keizer, a.w., blz. 57 vlg. J. H. GunningJ.Hzn., Hetprot. 'IIaderl., blz. 111-12 9.
a) Groen, De maatregelen ••. getoetst. De Clercq, Dagboek, II, 177. Da Costa,
De mensck en dichter Bilderdgk, blz. 334.
') M. F. van Lennep, Le'llen 'IIan J. 'IIan Lennep, I, 215.
0) Campl. uitg., blz. 53 3 •
a) D. Simons, Leerboek '11. h. Ned. Strafrecht, I, 3 1 -38•
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Maar slaan zij werkelijk alleen op politieke vereenigingen ? Toch
niet; want er staat "pour s'occuper d'objets religieux" 1). Maar,
waren dan die artikelen niet opgeheven door art. 190 der grondwet
van 1815: "de volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen
wordt aan elk gewaarborgd?" Neen, weêr de anderen, want dit
houdt niet in vrijheid van uitwendigen eeredienst. En de separatisten : verleent dan art. 19 I der grond wet niet gelijke bescherming aan alle godsdienstige gezindheden? Maar de wederpartij
wees op het woord "bestaande" d. i. de in 18 15 reeds bekende,
terwijl bovendien het artikel met gezindheid, communion, niet
innerlijke overtuiging maar uitwendige gemeenschap bedoelt. De
oplegging van geldboeten geschiedde volgens art. 292 C. P., de
inkwartiering volgens datzelfde, want tot het "sera dissoute"
mogen de troepen helpen als de politie het niet af kan. Dit laat
zich dan zoo uitleggen. Maar de boeren van Ulrum of Drogeham
onderscheidden niet zoo fijn tusschen "gezindheid des harten" en
"uitwendigen eeredienst" en meenden, dat zij om hun geloof
vervolgd werden. En dan: behalve de overheid, bemoeide ook
het volk zich met de zaak op zijn manier, door het afwijkende
altijd geprikkeld, door geheimzinnige samenkomsten altijd te hoop
gebracht, van labadisten, hattemisten, kwakers, om het even. Dus
~ok thans, te Leiden, Amsterdam, relletjes met ruiten ingooien,
ter aarde werpen, tot bloedens slaan en zulke schandalen meer 2),
door de overheid niet uitgelokt, toch ook niet tegengegaan of
bestraft. Van verweer blijkt weinig, wel van lijdelijk verzet of
wet ontduiken 3). Maar waarom, is gevraagd, de strafwet niet
buiten werking gesteld en de afgescheidenen vrijheid gelaten?
Verstoorden de oefeningen werkelijk de rust? In elk geval ware
dit spoedig beter geworden, zoo men den menschen hun gang
had laten gaan. Of - gewichtiger vraag - miskenden de separatisten het staatsgezag en wilden zij een kerk naast den staat?
Zoodat de regeering stond voor het overoude probleem der libertijnen tegenover de preciesen : zal de kerk heerschen over den
') Zó6 reeds Appeltére, a.w., blz. 26.

0) De oude sckoolmatres', blz. 41 voor Leiden, 48 voor Amsterdam.

8) Appeltére, a.w., blz. 12-14.
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staat? t). En natuurlijk mocht dát niet. Wij gelooven niet, dat
De Cock c. s. de kwestie z66 scherp hebben gesteld; wel hebben
zij met ergernis het aristocratisch karakter der kerk gezien, op
wier bestuur de gemeente geenen invloed had en van wier
kansels eene prediking klonk, die den vromen geen voedsel
bracht voor hun ziel; en wel leert de historie, dat regeeren over
den staat implicite de eisch is van elke kerk, die zegt draagster
te zijn der onfeilbare, goddelijke waarheid.
In geen geval is de strijd zoover gekomen. De afgescheiden
gemeenten zijn er langzamerhand toe overgegaan erkenning bij
de wet aan te vragen, al waren er in den aanvang, die daartegen om des gewetens wil protesteerden, gewetensbezwaren,
voor hardnekkigheid aangezien en daarom weêr strenger vervolging veroorzakend. Droevig valt hiermeê samen verschil in
eigen kring over doopskwesties, droeviger nog, dat dit leidde
tot verwijdering tusschen de beide vaders der afscheiding - toch
weêr onvermijdelijk, waar fijn uitgespannen leerverschil zulk
gewicht in de sch~l legt. De Cock had eens voor Scholte op
een albumblad geschreven, dat hij hem altoos als een broeder
bemind had 2), thans beschuldigde Scholte De Cock, dat de geestelijke
dingen van Gods koningrijk hem niet helder waren. Omgekeerd
begon De Cock Scholte te verdenken, dat hij betrekkelijk de
leer der rechtvaardiging het gevoelen der hebraïsten was toegedaan~. Ook wilde De Cock het geestelijk gewaad niet afleggen,
Scholte wèI 1). Het J;Z'Îng' z"M vert dat Scholte De Cock verbood
in zijne provincie te oreeken. Eene synode te Utrecht 28 :September 1837 beschuldig-de De Cock van leerafwijking (zooals
eenmaal Bogerman was beticht' geworden van de ketterije Piscatorii), die weêr op de bres stond voor de oefenaars, tegen
1) Aldus R. Kuipers in het a. art. Tgàspiegel.
") ComPI. uitg., blz. 237.
8) Hebreet!rs of verschoristen, die leerden dat de zonde in den staat der rechtheid
niet meer toerekenbaar en slechts eene menschelijke onvolkomenheid der uitverkorenen
was, Reitsma, a.w., blz. 311.
') Nog in 1858 gold het dragen van den, steek als aanbeveling, G. Keizer, a.w.,
blz. 54, 82, zelfde driekant, eenmaal als ultra modem hoofddeksel door een vooruitstrevend petit-maitre gedragen!
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wie ds. Van Velzen op zijn beurt bezwaar had i). Middelerwijl
ging de tijd zijn gang, de erkenning der gemeenten kwam als
van zelf, Utrecht 14 Februari, Groningen 25 Augustus 1839,
onder Willem II hield elke vervolging op, 8 Januari ):8.1.1 bepaalde Z. M. dat de erkenning der gemeenten alleen zou afhangen
van de vraag, of de openbare orde er niet door zou worden
i-ekrenkt j. 'Ook werdè-i toen de opgelegde ge1d1)oeten kwijt
gescholden 3). De Cock heeft dit alles nog beleefd: 14 November
1842 is hij te Groningen overleden, een merkwaardig vertegenwoordiger van oud, precies calvinisme.
De afscheiding is hier en daar samen gegaan met opwekkingen,
met razende geestdrijverij, in den trant der Nijkerksche beroerten
van voorheen. Te Uithuizermeede. te Spiik werden jonge dochters
in de ruimte gesteld, vielen bewusteloos neêr of riepen aanhoudend: "lieve, lieve Jezus!" Kinderen van tien jaren stortten te
Spijk, waar vroeger toch algemeene doodigheid heerschte, vurige
gebeden uit. Op de samenkomsten gingen gezang en gebed over
in snikken, deze viel bewusteloos neêr, gene had gezichten of
deed voorspellingen, anderen bezochten de kerkhoven, om te
onderscheiden welke dooden zalig waren. De Cock stond er niet
vijandig tegenover (al heeft hij ze niet, als vroeger Kuypers,
wakker geroepen), maar wilde ze met verstand leiden 4). Het
hoogtepunt bereikte Bunschoten in 1840. In alle huizen riep men
daar om Jezus en er waren dagen, dat er van uur tot uur Sion
geboren werden. "C-eet mIJ Jezus of ik sterf!» riepen de bekommerden, ,,0 Jezus sla de grendels van mijn hart aan stukken!"
En velen dier aangevochtenen kon men een vollen Jezus aanwijzen. Dinsdag den lIden Februari tegen negen uur schoot de
Heere een genadepijl in het hart van een jongen van 16 jaar, ja
tegen middernacht gingen kinderen van 6 tot 12 van den dood
in het leven over en zongen al huppelend en verkondigden de

in

1) H. de Cock jr., a.w., blz. 551, 557, 578, 587 vlg. Ds. Van Velzen heet te
verkondigen neen geraamte van leerstellige waarheden, zonder den levenden Christus",
aldaar, blz. 617. Met Scholte den chiliast is het op schorsing uitgeloopen, aldaar, blz. 626.
i) Bosscha, Le1Jen 71. Wz'llem II, blz. 650-653.
8) Voor Herwijnen, G. Keizer, a.w., blz. 17 vlgg.
') H. de Cock jr., a.w., blz. 463-47°.
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deugden des Heeren. De lucht weêrgalmde van 't gejuich. Onvervaard liepen vrouwen en kinderen tegen de bajonetten der soldaten
in, die gekomen waren, om de oefeningen ten huize van den
nachtwacht J. Nagel te verhinderen. Zust,er Reintje, van den geest
vervuld, profeteerde van den ondergang der wereld, meubelen
werden verbrand, sieraden verbrijzeld, zelfs de paarden liepen
met zwarte dekkleeden f).
Dit relaas brengt er ons toe iets te zeggen van de taal der
afgescheidenen. Bij, piêtisten als Lampe en Schortinghl~ bij de
latere oefenaars der "fijnen", hoorden wij reeds.de..taleK.anaäns".
Maar wat reeds in de 1 8de eeuw ietwat ongewoon begon te
klinken, was thans nog archaïstischer geworden en deed, meen
ik, een slagboom te meer vallen tusschen de separatisten en
hunne wederpartijders. Deze taal is niet de gekunsteld-vrome van
Beets in zijne bekeerde periode, die zulk een, laat ons mogen
zeggen, weeën indruk maakt, als hij spreekt van de "smarte der
voetzolen desgenen, die achter Jezus aanloopt"; van "het Lam,
dat geslacht wordt en omziet naar het Schaap dat hem gebaard
heeft" (t. w. Maria!); of uitroept: "hoe dankbaar moeten wij den
Lamme zijn, die door zijn bloed de poorten van het nieuw Jeruzalem geopend heeft"~. De taal der separatisten' is natuurliiker,
de aangewezen draagster hunner O. d.-calvinistische gedachten,
ontleend aan den Statenbijbel ~ en dus forscher en gespierder,
maar toch voor oningeWijden moeielijk te verstaan - en te genieten. In deze kringen luidt het met grimmigheid, dat de geloovige zijn aangezicht zet als een keisteen en staat in de kracht
zijns Gods, gelijk ds. Ledeboer, die een donderzoon was voor de
goddeloozen, een krachtig ontdekker van droggronden, een zoon
der vertroosting der ware Sionieten, in wien de geest des ootmoeds helc;ler uitblinkt. Maar de bekommerde christen bidt den
Heere, dat hij nog een druifje uit Eskol moge genieten, nog
niet tot volle verzekering gekomen kleeft hij zeer bekommerd
1) Een sympathiek ooggetuige, aldaar, blz. 470-478.
0) Eene "distellezing" bij Dyserinck; Dr. Nic. Reets, 1903, blz. 100 vlgg. die herinnert dat Beets zich aan die taal heeft ontworsteld.
') De Cock heeft "verdriesten" voor zich vermeten en "zoetvoerig" voor zonder
ongemak, H. de Cock jr., a.w., blz. 88, 341.
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den Heere achteraan en loopt hem rusteloos aan als een waterstroom. Soms, onbewust van zijn aandeel in Christus, staat hij
nog v6ór de zaak, of eene dikke duisternis overvalt hem en
Gods woord is een gesloten boek, het gebed, de ademtocht der
ziel, is belemmerd. Maar de Heere heeft een pijl in zijn koker
en treft iemand op 't onverwachtst. Dan is hij bekeerd, erkent
den Heere in den gebede, die hem uit den ruischenden kuil en
het modderig slijk heeft opgehaald, als een vuurbrand uit het
vuur gerukt. Nu is hij een bevestigd christen, stof en stank voor
Gods aangezicht, en, schoon een zondaar, mag hij nu wel eens
zeggen met de bruid: ik ben zwart doch liefelijk. Nu zucht hij
om de verbrekinge Jozefs en het verval van Sion en draagt die
breuke op 't hart; nu wordt hij vluchtende naar dien dierbaren
Persoon en wenscht slechts een instrument te zijn om vele parelen
te hechten aan Jezus' middelaarskroon. Als 't hem nu maar in
de laagte houdt en aan den genadetroon, als hij maar met Efraïm
op de heup klopt en belijdt: op mij is de breuke. De afvalligen echter
wonen in het dorre, en ontzettend zal het zijn met een ingebeelden
hemel in de hel te vallen. Zoo liggen ook de synodalen gerust op hun
droesem, er is geen roering in de doodsbeenderen, zij vervolgen
ons, zoodat wij stomme sabbathen hebben, waarin het woord niet
verkondigd wordt, maar de Heer zal hun grimmigheden opbinden.
Dit is niet alleen de taal voor den kansel, voor de oefeningen,
maar evenzeer voor de twistgesprekken met tegenstanders en
voor het onderling verkeer. Zij is eerlijk bedoeld, maar wordt
gaarne gebruikt als getuigenis, als vlagvertoon, en wie er naar
luisterden, werden er door geprikkeld, zooals vermoedelijk ook
door dit gerijm van een gevangene:
"Ik kwam in ondertrouw,
Als Jezus' echte vrouw
Met al Gods lieve kinderen.
Gods ooge was op mij,
Zijn zoete heerschappij
Mogt mijne ziele smaken;
Bezoeken op bezoek,
Banket en hemelkoek,
Daar vromen wel naar haken." ')
') K.

J.

Pieters c.s., a.w., blz. 152 vlg.
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Terwijl de separatisten opkwamen voor de leer der Drie formulieren in ai hare consequentiën, hebben zij vooral de bijzondere
genaae met onverkwikkelijke hardheid geleerd. In hef genoemde
gevangemsneo heet het:
"Dan zijn wij altemaal
In Jezus' bruiloftszaal
Daar hij ons zal vereeren ... "

maar de man haast zich bij het woord "altemaal" in een noot
aan te teekenen : "nl. Gods volk. Joh. 1014" 1). De Cock verzet
zich tegen Gez. 383 : "God geeft zijn Zoon voor de afgevallen
wereld", zeggende, dat hierdoor alles in duigen valt, want Jezus
is alleen gekomen voor zijn volk~. Smalend spraken de afgescheidenen van een "algemeen predikant", als hij leerde, dat alle
menschen zalig kunnen worden). Als de tegenpartij hen wees
op I Tim. 2 konden zij de kracht van dat woord niet ontzenuwen 4). Het valt niet te loochenen, dat bij deafgeschcidenen de
leer verre op den voorgrond treedt - natuurlijk daar zij immers
voor de formulieren opkwamen. Over het zedelijk leven van den
christen hooren wij hen zelden. De Cock heeft zich eens te goed
gedaan aan de illusie over "onze vaderen, wier zeden zoo zuiver
geweest zijn als hunne leer, zoodat zelfs hunne vijanden aangaande
hun eerlijkheid en goede trouw, eerbaarheid en zedigheid, liefde
en godsvrucht getuigenis hebben moeten geven" 5). Eene illussie,
maar die voor zijne eigene zedelijke opvatting gunstig pleit.
Ook is het waar, dat de afgescheidenen hunne offervaardigheid
met de stukken hebben getoond en dat zij het verkwikkelijk

') Aldaar, blz. 154.
2) H. de Coek, De Iloogen. ev. gezangen.
a) G. KeÏ7.er, a.w., blz. 39. H. de Cock jr., a.w., blz. 482.
') W. J. Tenckincx, Wenken aan mijne gemeente, Fran. 1834, blz. 15. H. de Cock,
Verdedigz'ng, blz. 27 vlg. De bewering, dat hij zou hebben geleerd, als beeld voor
de uitverkiezing: "is iemand niet vrij uit een nest met katten eenige te verdrinken
en eenige in 't leven te houden?" heeft De Cock weersproken in Een paar brieven,
Juli 1834, blz. 15 vlg.
") H. de Cock, Verdediging, blz. 12 vlg.
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schouwspel leveren van menschen, die om hunne overtuiging
wezenlijk hebben durven lijden. Van sociale gevoelens als bij de
Zwijndrechters is bij hen geen spoor, ook niet in hunne polemiek
tegen hunne aristocratische wederpartij. Hunne verdere geschiedenis behoort hier niet.

HOOFDSTUK XIX.
NmUWE STROOMINGEN.

§ I. Al hebben de voorgangers zelven der Groninger school
dien naam aanvankelijk verworpen en eerst aanvaard, toen buitenstaanders hem op vleiende wijze hadden gebruikt - wij aanvaarden den term als geld onder den koopman gangbaar 1). Meer
dan de naam gaat ons de zaak ter harte, en met blijdschap
gedenken wij de broederlijke samenwerking van de stichters der
school, gelijk de vruchten die zij voor theologie, kerk en godsdienst ontwijfelbaar afgeworpen heeft. Voor hare fouten zijn
') P. Hofstede de Groot, De Gron. godgeleerden z'n hunne et'genaardz'ghet'tJ,
GrOD. 1855. Dez., Vfiftt'g jaren z'n de theologie, GrOD. 1872. Dez. met Van Amshoff
en Van Herwerden, Chrt'stelfjke betrachtz"ngen, Gron. 1834. I. da Costa, Eentge
opmerkz'ngen omtrent ket onderscheidend karakter der Gron. godzei. school, Amst.
1847. [A. Capadose] Zwfjndrecktsche en Gronz'nger godgel. wetenschap, 1842.
P. Marang, a.w., blz. 255-273. J. B. F. Heerspink, De godgeleerdhet'd... te
Gronz'ngen, 1875, II, 228-519. Boeles achter Jonckbloet, a.w. Sepp, Pragm. gesch.
d. theologie, 18698, blz. 283-308. M. A. Gooszen, aangeh. verh. in Relt'gt'on and
libert)', 1904. J. Hutton Mackay, Relz'gious thougkt z'n Holland durz'ng tke 19tk century,
London 19II en het artikel van K. Lake daarover in Tke modern ckurckman,
Febr. 1912, p. 623-628. J. B. F. Heerspink, Petrus Hofstede de Groot, Gron. 1898
(en over dat boek J. Offerhaus in Geloof en Vrfjkeid, 1898, blz. 121-180).
H. N. van Teutem, Bijdr. t. d. kennis van wijlen den hoogl. Pareau z'n tlijn
acatkmz'etgiJ (in W. i. L., 1869, blz. 541-558). P. Hofstede de Groot, Pareau als
man van wetenschap, Gron. 1867. W. MUUIling, Lout's Gerlach Pareau, Gron. 1866.
H. M. C. van Oosterzee, Het beeld 'IIan.f. F. van OOTdt, 's Bosch, 1853. L. G. Pareau
over J. F. van Oordt in Levensber. Letterk., 1853, blz. 15-21. Waarheid z'n lz'e.fde,
Gron. 1837-1873. Daarna Geloof en Vrfjheid.
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wij niet blind: de verwaarloozing der exegese, hare zwakheid
van wijsgeerig denken, hare door de traditie beheerschte dogmatiek. Maar tegelijk heeft zij de orthodoxe dogmatiek vrijmoedig
onderzocht, de aanneming van leerstukken losgemaakt van de
vroomheid, helderder inzichten verspreid over de zonde en de
verlossing, ons voor de leer de persoon van Jezus Christus gegeven
en voorts der kerk eene breede rij van predikanten geschonken,
die aan den opbloei van geestelijk leven en aan praktischen gemeentearbeid uitnemende diensten bewezen hebben. Maken wij
kennis met hare woordvoerders.
Daar is Petrus Hofstede de Groot, te Leer geboren den 8sten
October 1802, die oudoom zou hebben moeten zeggen tegen
den Rotterdammer hoogleeraar Petrus Hofstede ons bekend, die
als student te Groningen den invloed onderging van B. H. Lulofs,
den enthusiasten leermeester in vaderlandsche taal en historie,
van Muntinghe, van den jongen Clarisse, diens opvolger; die
Van Heusde kende uit zijne geschriften en den 2gsten November
1826 den doctorsgraad verwierf met een geschrift over Clemens 1).
Weinige dagen later deed hij intrede te Ulrum, maar, toen
Clarisse 25 September 1828 ten huize zijns vaders te Leiden
tot veler bittere droefheid was overleden, volgde hij hem op en
inaugureerde 6 Mei 1829 met eene oratie over David als dichter 2).
Drie maanden vroeger was Van Oordt insgelijks te Groningen
hoogleeraar geworden.
Johan Frederik van Oordt, Rotterdammer van geboorte (23
November 1794) uitnemend classicus, had in Utrecht gestudeerd
en daar o. m. den grooten Van Heusde met liefde gehoord, hij
was in 1815 te velde getrokken als sergeant bij de studentenjagercompagnie, predikant geworden te Nederlangbroek, 3 April
182 I gepromoveerd, had nog te Alkmaar gestaan en te Utrecht,
waar hij als homileet zeer geroemd werd en zelf hoog opzag
tegen Des Amorie van der Hoeven jr., tot hij te Groningen geroepen werd om Tinga op te volgen, die 30 Juli 1828 overleden
was. Hij aanvaardde zijn ambt 20 Februari 18293). Toen hij
') De Clemente Alexandrino, pkilosopko ckristiano.
8) De Davide pona.
S) Oratio de eloquentz"ae sacrae natura.

3 16

NIEUWE STROOMINGEN.

in October 1830 weder met de studentenjagers, nu als officier,
uittrok, nam De Groot zijne colleges waar.
Een jaar later kwam Louis Gerlach Pareau. Hij was 10 Augustus
1800 te Deventer geboren, waar zijn vader toen hoogleeraar was 1).
Ook hij onderging te Utrecht Van Heusdes invloed~, verwierf
een gouden medalje voor zijne vergelijking van de Grieksche
tragedie met Vondels "Gijsbrecht", promoveerde in 1826 op: 1 Kor.
XIII en denzelfden dag eershalve in de letteren, stond te Nederlangbroek en te Voorburg en volgde 16 November 1831 te Groningen Ypey als hoogleeraar op 8).
Ziethier dan de drie jonge mannen te zamen, allen voortreffelijke classici en geleerde theologen, die in groote eendracht
hebben gearbeid en op hunne geregelde Vrijdagavondsche bijeenkomsten hunne godgeleerde en godsdienstige denkbeelden hebben
uitgewerkt: dáár is de Groninger School gesticht. In vereeniging
met enkele predikanten werd door hen het "Godgeleerd gezelschap" opgericht (1835) straks het tijdschrift" Waarheid in Liefde"
uitgegeven, en met welbehagen stellen wij ons de samenkomsten
der broeders voor in stad of lande, waar studie met gezelligheid,
geestelijk genot met eene geurige pijp en den beker der verkwikking samengingen 4). Pareau was daar de eerste onder zijns
gelijken; Van Oordt verliet hen in 1839 om te Leiden L. Suringar
op te volgen, gaf dáár o. a. die beroemd geworden colleges
over de zielszorg, die waren als "een mondelinge tegenhanger
tot de pastorie van Mastland", totdat hij, wanhopig en geknakt
door den dood zijner voortreffelijke vrouw (27 November 1851),
Henriëtte Jacoba Bakker, die hem ook bij den laster, waarvan
de beweeglijke, spontane, onergdenkende man het slachtoffer
was geweest, trouw had ter zijde gestaan, I I December 1852 uit
zijn lijden van eenzaamheid en beroofdheid werd verlost. Maar
toen nu De Groot en Pareau met hun beiden overbleven, gaven
1) ]od. Heringa Eliza's zoon, Levensberigt en karakterschets van Jean Henri Pareau
in Archiif 'V. Kerkgesck. IV. L. Knappert in N. Ned. Biogr. w., 11, s.v.
") Vergel. W. i. L., 1839, IV, 913-928.
8) Oratio de animo non minus tkeologorum guam ingenio academica institutione
informando.
') De leden van deze theologische tafelronde bij Heerspink, Ho/stede de Groot, blz. 250.
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zij te zamen hun "Encyc1opaedia theologi christiani" (1840,18442,
185 I 3) waarin, blijkens den titel, de te vormen mensch hoofdzaak,
de vormende wetenschap het middel is en voorts hun "Compendium dogmatices et apologetices christianae (1840, 18459, 18483).
In dat jaar 1840 kwam W. Muurling naar Groningen uit Franeker, waar hij 1837 hoogleeraar geworden was. Geboortig van
Bolsward (17 April 1805) had ook hij gestudeerd onder den
veelvormenden Van Heusde en inaugureerde thans 13 Juni met
eene rede over Gansfoort 1), die ook reeds het voorwerp zijner
dissertatie geweest was. Hier heeft hij zijne "Practische godgeleerdheid of beschouwing van de Evangeliebediening voornamelijk
in de Ned. Herv. Kerk" gegeven (I 1851, lP 1854, 112 1857)
"met de Compendia mijner ambtgenooten.. van denzelfden geest
en ééne strekking, ook bij verschil van inzigt," terwijl hij in de
voorrede van lP getuigen mocht: "met dit handboek is dan nu
de rij der academische handboeken, door de drie hoogleeraren
in de godgeleerdheid aan de Groninger hoogeschool uitgegeven,
voltooid" . Later is Muurling tot de modernen overgegaan; in
1861 nog in eene "welwillende onzijdigheid" 2), in 1864 geheel~.
In 1872 vroeg hij emeritaat, preekte 29 September afscheid als
academieprediker 4), arbeidde in Den Haag nog krachtig voor de
moderne beginselen en overleed aldaar 9 December 1882 5).
Van Heusdes voorstelling van eene trapsgewijze ontwikkeling
des menschdoms, zich openbarend in de geschiedenis, bracht de
Groningers tot deze bepaling van de geschiedenis van den christelijken godsdienst: zij is het verhaal van de doorgaande openbaring en opleiding van God in J. C. en van de wijze, waarop
de menschen die openbaring en opleiding zich al of niet ten
') Oratio de W. Gansfortii Germani tlleologi princiPiis atque virtutibus etiam
nunc probandis ac sequendis.
0) A. Kuenen, Levensbericht van Willem Muurling, Levensb. Mi d. Nederl. Letterk.,
1882/83, bI. 18. W. Muurling, Over de regte verhouding van den student in de
godgeleerdheid tot de mod. theologie, Gron. 1861.
S) W. Muurling, Ontwz'kkeling en vooruitgang des geestes op het gebied der goàsdienst, Gron. 1864. De uiteenzetting zijuer nieuwe denkbeelden gaf hij in Resultaten
van onderzoek en ervaring, Gron., I, 1865; Il, 1867.
') W. Muurling, Afscheidswoord, Gron. 1872.
I) A. Kuenen, By' het graf van vader MuurNng (niet in den handel).
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nutte hebben gemaakt 1). Gods openbaring in J. C., daarom gaat
het, de persoon van den Heiland staat op den voorgrond, niet
het dogma over hem, "niet de leer maar de Heer", hijzelf is
grondslag des geloofs, de Eengeboren, verzocht maar zonder
zonden, Gods volkomen evenbeeld en het afschijnsel zijns wezens,
die in den staat zijner verhooging over zijne gemeente waakt,
bezielend op haar werkt en haar bestuurt: eene Christocratie. In
den bijbel zagen zij wat meer dan een voorraadschuur van bijbelteksten, onder invloed van Van der Palm en Pareau Sr. waren
zij tot nauwkeurige bijbeluitlegging gekomen, hadden oog gekregen
voor het verschil tusschen O. en N. T. en onderscheidden nu in
de feilbare Schrift het eeuwig en onfeilbaar Evangelie, de authentieke getuigenissen omtrent J. C., objectief, door God gegeven,
door geene subjectieve redeneering te verdringen. Daarom heeten
zij evangelischen, en het is van belang op te merken dat De Groot,
met zijn historischen blik en zeker door het onderwijs van Ypey,
zoo open oog heeft gehad voor de overeenstemming in dat evangelische tusschen hen en de oude rekkelijken der 16e eeuw, de
nationaal gereformeerden, Bloccius, Veluanus, vroeger Gnafeus,
gelijk het wel niet toevallig is, dat ten onzent M. A. Gooszen,
leerling der Groninger school dat tertium genus reformationis
ons uit de duisternis in het licht heeft gebracht. Voor de evangelischen is nu voorts de moraal de wetenschappelijke ontwikkeling van de wijze, waatop God door J. C. den mensch opvoedt
voor de verhevenste bestemming, terwijl de praktische theologie
den a.s. evangeliedienaar die werkzaamheden leert, waardoor
hij de gemeente helpen zal die bestemming te bereiken. En zij
kan dat. Want wel is de macht der zonde groot over haar, maar
het goede in menschen is nooit geheel dood. Ware hij alleen
zondaar, er ware geen verlossing meer denkbaar. De vroomheid
ligt niet in het aannemen van het leerstuk der verlossing. Jezus'
dood, door de menschen gedaan, door hem geleden is door God
toegelaten en ter behoudenis en zaliging der wereld beschikt 2).
1) Daarom hadden de Groningers zóóveel op met Muntinghe's Gescht'edenis der
mensckkeid naar den bijbel.
.
!) Zie ook De Groot, Prqeve eener herziening der meest gebruikelijke formulieren

NIEUWE STROOM IN GEN.

3 19

Het nieuwe licht dat voor godsdienst en theologie van Groningen uit zijn stralen schoot, de geestdrift van wie het ontstoken hadden, hun eendracht (lieflijk verschijnsel in ons theologisch Kanaän), hunne prediking en voorlezingen 1), waaruit hunne
krachtige overtuiging bleek dat zij iets goeds aan natie en kerk
te brengen hadden, dit alles verklaart den blijden opgang door
hen gemaakt, de druk bezochte lessen, de stampvolle Martini
als zij als academieprediker optraden, voor Groningen een opgewekte tijd, door de burgerij met warmte mêegeleefd. Den 13 den
Maart 1843 bracht het studentencorps den drie hoogleeraren eene
serenade, als blijk van sympathie en als protest tegen de aanvallen, waaraan zij hadden bloot gestaan. Want tegenstand ontbrak
niet. In 1842 dienden zeven Haagsche heeren, Groen van Prinsterer,
D. van Hogendorp, Gevers, Capadose, Elout, Singendonck en
Van der Kemp een bezwaarschrift 2) in bij de synode tegen de
Groninger hoogleeraren en hun maandschrift Waarheid in Liefde,
tegen die "gevoelstheologie, welke, na den grondslag der vereeniging met God weggenomen te hebben, zich in ijdele bespiegelingen en droomerijen over eene liefde zonder straffende geregtigheid verliest" 3). Want "de leeraars op te voeden in de stelselmatige verloochening der leer, wier verkondiging hun opgelegd
is, verdient geen zachter naam dan verraad aan de dierbaarste
belangen onzer kerk" 4). Het schijnt dat het gevaar van afzetting
der N. H. K., Gron. 1850. Voor zijn auteurschap zie zijn De Gron. godg., blz. 94
noot en 114. Hij begint met nDe Heidelberger catechismus naar het Evangelie verduidelijkt, verbeterd en aangevuld". Het "van nature geneigd God en den naaste te
haten" wordt: nde zelfzucht, waardoor hij zelfs geneigd wordt ... " enz. Het "onbekwaam tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad" wordt: nhet vleeschelijk beginsel
is bij de menschen doorgaans het heerschende en zij worden eerst bekwaam om aan
hunne oorspronkelijke bestemming te beantwoorden nadat zij uit Gods geest herboren
zijn." Ik dank mijne kennismaking met de Proeve aan mijn vriend dr. Hoog.
') In 1842 begon De Groot zijne bekende volksvoorlezingen over De opvoeding des
mmschdoms door God tot op de komst van ,. C.
2) Adres aan de Alg. Synode der N. H. K. over de formulieren, de oPleiding der
predikanten, het onderwy's en het kerkbestuur, Leyden bij Luchtmans. Ik gebruikte
den tweeden druk.
S) Adres, blz. 16.
') Aldaar, blz. 26.
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een oogenblik heeft gedreigd 1). Maar de synode verklaarde in
hare zitting van 13 Juli zich te zullen onthouden van nadere
verklaring der belijdenisschriften en geen uitspraak te zullen
doen over iemands gezondheid in de leer, dan wanneer de zaak
langs kerkelijken weg tot haar gebracht werd. Het volgend jaar
hebben de Zeven zich toen tot de gemeente gewend~, in een
lezenswaard en waardig, goed geschreven, wat te lang stuk,
onaantastbaar voor wie de goddelijke waarheid wezenlijk in de
formulieren besloten acht. In dit adres de volgende opmerkelijke
woorden: "wij eischen, dat wat wij evangelische waarheid achten
ook als richtsnoer voor anderen worde gesteld" 3) - het onveranderlijk beginsel der onveranderlijke preciesen. Nog in 1851
heeft Groen zich zeer scherp uitgelaten over het preeken van
De Groot in Den Haag.
Men mag de Groninger school niet houden voor bakermat en
oorsprong der moderne richting. Zij achtte haar gevaarlijk voor
het christendom, eene "onware en verderfelijke rigting", wel soms
met een "aandoenlijk heimwee naar het verloren paradijs eener
geloovige jeugd", maar toch niet anders dan "plankjes, waarop zij
moeten gaan drijven, die de arke Gods versmaden" '). Uit haar
werd die overmoed geboren, die den tegenstander voor achterblijver scheldt; die vergoding van de wetenschap der zinnelijke
natuur, die voor het geestelijk gebeuren blind maakt; zij is het
die, als Huet, de achting voor den bijbel heeft doen dalen, die,
als Kuenen, in twijfelzucht en ontkenning te ver gaat 5} en, als
1) Zoo althans Kuenen, LevenslJerickten als boven bIt. 13 en het noot 2 te noemen
geschrift, blz. 104 vlg.
I) Aan de kervormde gemeente in Nederland, Leiden, Luchtmans, 1843.
8) Aldaar, blz. 72•
') P. Hofstede de Groot, .De moderne theologie in Nederland volgens de koofàwerken karer lJeroemdste voorstanders, Gron. 187°, blz. 32, 37. De Groot heet
"openlijk tegenstander van moderne negatiën". M. Cohen Stuart, Aan den koogleeraar
de Groot, Rotterd. 1866, blz. 9.
I) De Groot tegen Kuenen nog Wo i. L., 1862, II, 373-450. C. E. van Koetsveld
tegen Opzoomer in drie leerredenen: Het geloof den mensck met Bick Belf ver·
Boenende, 1846. W. Francken, Het weBen der deugd volgens het evangelie, 1849.
Over de Groot's wijziging van het "Daar is geen priester", J. Herderscheê, .De modo
godsd. rickting in Nederl., 1904, blz. 230 vlg. Over C. P. Hofstede de Groots,
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Opzoomer, een christendom geeft zonder wonderen en dogmen.
Het recht der modernen in de kerk hebben zij dan ook met kracht
ontkend. Inderdaad zijn de principiêele verschillen groot. Toch is
niet slechts voor menigeen "Groningen" de overgang tot "Leiden"
geworden f), maar, vooral, beide scholen hebben dit gemeen, dat
zij leer en leven, dogma en vroomheid uitéén gehouden en vrijheid van onderzoek geproclameerd hebben. "Onze denkbeelden"
mag men deswege Kuenen nazeggen, "zijn de hunne niet, noch
ook bij wettige gevolgtrekking daaruit afgeleid. En toch zijn zij
onze vaders, want zij hebben de vrijheid liefgehad, gebruikt,
gehandhaafd" ~.
Op de overeenkomst tusschen Groningers en Zwijndrechters
wezen wij reeds met een woord: de openbaring en opleiding door
God in J. C., de opvoeding der menschheid, de wederherstelling
aller dingen, de verwerping van triniteitsdogma en satisfactieleer,
Jezus de volmaakt heilige mensch - in dit alles is overéénstemming. Ook verschil, b.v. in de waardeering van de kerk, tegen
welke de Zwijndrechters immers groote bezwaren hadden, maar
de overtuiging der gelijkheid bracht er toch Valk toe om 30 December 1843 een brief te schrijven aan de redactie van W. i. L.
waarin hij volle instemming met haar streven betuigt. Er is iets
aandoenlijks in dat zoeken van steun van den kleinen man bij
den geleerden. Maar De Groot c. s. schijnen weinig belust te zijn
geweest op zoo eigenaardig bondgenootschap. "Ach," klaagt
juffrouw Valk 31 JuU 1849: "wij hadden zoo gaarne in uw den
nederigen dienaar Christi gevonden .. ons harte is uitgebreid
tot uw .. " ~.
Voor de belangstelling der Groningers in practischen arbeid,
waarbij menige gemeente wel gevaren is, is wederom De Groot
typisch, hij, de schoolopziener, de vriend der onderwijzers, de
voorstander dier Nederlandsche volksschool, die alleen verdraagzaamheid kweeken en de eenheid der natie handhaven kan j hij,
Brieven over den bijbel, hieronder.

J. Douwes,

Het determinisme van den hoogl.

Jo H. Scholten •.• getoetst, 1859.
1) Muurling, L. S. P. Meyboom, E.

J. Diest Lorgion.

'j A. Kuenen, Bet goed recht de,. modernen, 186ó, blz. 43.

aj Marang, a.w., blz. 258 vlgg.
21
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met Gützlaff, Fliedner, I'ierson van Zetten bevriend, geheelonthouder en oprichter van philanthropische vereenigingen, hij, eindelijk, ook voor onze historie geestdriftig en feestredenaar bij de
onthulling van het gedenkteeken te Heiligerlee, 23 Mei 1873,
ter eeuwige memorie dier helden, ter wier verdediging hij eens
zijnen tegenstander Groen aan zijne zijde vond 1). Het lange en
vruchtbare leven van den stichter der Groninger school werd
afgesneden den 5 den December 1886, in 1859 reeds was zijne
echtgenoot G. A. van Herwerden hem in den dood v66rgegaan,
in 1866 Pareau, in 1882 Muurling, in 1884 zijn zoon Comelis
Pbilippus. Zijne rustplaats op het Groningsche kerkhof, waarop
vrienden en leerlingen 9 April 1888 een gedenkteeken oprichtten,
"ligt tusschen vriendengraven " .
§ 2. In hetzelfde jaar 1842, waarin de Zeven hun aanval op
de Groningers richtten, begon de hervormde kerk bevrijd te
worden van de staatsvoogdij. Den Isten Juli van dat jaar verklaarde de regeering, dat voortaan alle kerkelijke wetsverandering buiten haar om zou mogen plaats vinden. Vandaar in
1843 de verandering van art. 15 A. R.: "geene veranderingen ..
dan door Z. M. op voorstel (van) het synode .. " in "geene veranderingen .. dan door de Alg. Syn. der N. H. K. aan Z. M.
ter bekrachtiging aangeboden"'. In 1852 kon de herziening van
het A. R. langs zuiver kerkelijken weg plaats hebben, de wet
op de kerkgenootschappen van 1853 voltooide de vrijwording, in
December 186 I werden de koninklijke collaties opgeheven, het
volgend jaar trad de laatste minister van eeredienst, JolIes, af~.
Aldus was na eene worsteling van haast drie eeuwen de Vel'houding bereikt, die de alleen juiste schijnt: de vrije kerk in den
vrijen staat.
Maar de macht die dit niet wil, die de kerk wil boven den
staat, verhief zich in deze dagen in haar sterkte 4). Onze grondI) G. Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultram. kritiek, Amst. 1868 tegen
pastoor J. W. Brouwers, De Nederlanders en de gevierden te Heiligerlee, aId. 1868.
0) Hooyer, a.w., blz. 28 noot.
Ij Alles nasr Reitsma, a.w., blz. 400 vlg •
•) P. Hofstede de Groot, De invoering der pawel. busen. z'n Nederland, 1853.
Bennink Janssonius, Gescnied. der O. R. K. kerk in Nederland, 187°, blz. 318-328.
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wet waarborgt allen kerkgenootschappen bescherming en dus
ongestoorde inwendige ontwikkeling. Hiervan maakte Pius IX
gebruik en beval bij breve van 4 Maart 1853 het "herstel" der
bisschoppelijke hiërarchie, d. w. z. de oprichting van het aartsbisdom Utrecht en de vier bisdommen Haarlem, 's-Hertogenbosch,
'Breda en Roermond, weder verdeeld in dekanaten. In 1858 beval
eene pauselijke breve nog bovendien de vorming van kapittels
met een proost en acht kanunniken. Thorbecke meende, dat op
deze wijze het bestuur over de kerk van Italië uit zou gebroken
en een nationaal kerkbestuur gevestigd zou worden. Een waan.
Want er was juist geen herstel van die oude bedeeling, vooreerst, omdat de oud-katholieken met recht beweren, dat zij in
hunne organisatie nog rechtstreeks voortbestaat, dan ook - zoo
iemand dit wraken mocht - omdat die oude bisschoppen onafhankelijk van den Paus en vijandig aan de Jezuïeten waren 1).
Maar nu in 1853 werd de hiërarchie streng pauselijk, ultramontaansch en jezuïetisch, de breve van Pius IX veroordeelt nog
eens hooghartig de "janssenisten" en juicht over den aanwas der
katholieken in dit land 2) en over de opheffing der oude belemmeringen. Geen wonder, dat de protestanten zich ongerust maakten
over het allerminst ingebeelde gevaar van dat ultramontanisme,
dat zich breed maakte, zich zelf bewust. Eene volksbeweging,
van Utrecht uitgegaan, verkreeg grooten omvang, de Amsterdamsche predikant B. ter Haar bood aan Willem III het bekende
monsteradres aan en Thorbecke, die weigerde de natie gerust
te stellen en "geen vermoeden had van de kracht waarmede het
protestantsch besef in ons volk leefde" 3), moest 19 April aftreden
en werd vervangen door het "April-ministerie" Van Hall-Donker
Curtius-Van Reenen. Van Hall gaf toen in dat jaar nog de wet
op de kerkgenootschappen, die niemand bevredigde en eene
H. Maronier, De Aprilbeweging van 1853, 1903. P. Albers S. J., GescMed. van
het herstel der hzërarcMe in de Nederlanden, 1903. J. P. Cannegieter, Het ultramontanisme en de christenen van Nederland sinds 1853, 19II. Blok, Gesch. v. h.
Ned. volk, vnr, 127-148.
') J. P. Cannegieter, a.w., blz. 64 vlgg.
I) Van 1853- 1888 bouwden zij 416 nieuwe kerken, Rogge in Eene halve eeuw, n, 395.
S) La Saussaye in Eene halve eeuw, n, 409.

J.
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mystificatie I) scheen. En -- de bisschoppen bleven. Sinds is de
kerk zoo niet in zielental dan toch in macht gestegen, en tegelijk
veranderde de geest onder den clerus merkelijk. Verhoudingen
als nog in het "Leesgezelschap van Diepenbeek" tusschen protestant en roomsch, zoo vredig en aantrekkelijk, werden al zeldzamer, en de verwijdering begon, die zou uitloopen op die
afzondering, dat leiden van een schier op elk gebied afgescheiden
bestaan, waarvan wij thans getuigen zijn. Wonderlijk verschijnsel:
de Nederlandsche katholieken van dezen dag eischen met nadruk
voor zich op hun aandeel op elk terrein van het maatschappelijk
leven; tegelijk trekken zij den muur al hooger op, die hen van
het overig deel der natie afscheidt. Slechts met de antirevolutionairen leven zij in politiek bondgenootschap; de gematigde onverschilligheid veler protestanten geeft hun de schoonste kaarten in
de hand; de Borromaeo-encycliek en het Motu proprio over de
rechtsbedeeling van geestelijken leeren wel hoe Rome dezelfde
blijft, gelijk in het oude kinderspel "Tusschen Keulen en Parijs .. "
de eerste der manieren, die wij moeten verstaan - buigen is.
Als practische gevolgen van de April-beweging mogen worden
vermeld de oprichting in 1853 van de Nederlandsche GustaafAdolf-vereeniging en van de Evangelische maatschappij. Ook de
Oud-katholieken hebben zich in dat jaar tot den koning gewend
en zijne bescherming gevraagd voor het "oudste Nederlandsche
kerkgenootschap" en de erkenning van hunne oude titels: aartsbisschop van Utrecht en bisschoppen van Haarlem en Deventer.
Vooral de Oud-roomsche pastoor J. H. de Vries van Amsterdam
heeft zich kloek geweerd, en inderdaad is de gevraagde erkenning gevolgd.
§ 3. Als eene nieuwe geestelijke strooming vertoont zich
na het midden der eeuw de moderne richting 2). Schleiermacher's
1) Blok, a.w., VID, 147.
0) L. W. E. Rauwenhoff, De ze~rstandigheid van den ChrIsten, 1857.

[D. P. Huet]
Wenken ojzlgtelfjk de moderne 7'luologie, 1858. A. L. Poelman, Wat de moderne
theologze leert, 1861 (daartegen: Mr.... Groote bezwaren tegen de moderne tkeologze,
Gron. 1862). A. Pierson, De oorsjro11g der moderne richting, Haar!. 1852. Dez_, Rigting
en leven, Haar!. 1863. C_ W. Opzoomer, De wijsbegeerte der ervaring en de moderne
theologie, Amsterd. 1862. Dez., Oud' of Meuw, ald. 1865. Dez., Nog eens Oud of Nzeuw,
aId. 1866.J. C. Matthes, De nzeuwe rkh#ng, Gron. 1866, 1870', A. Kuenen, 1866-189°,
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machtige persoonlijkheid bleef in den beginne hier den meesten
onbekend, mannen als Donker Curtius en Van der Willigen,
toch liberaal in hunne dagen, hebben hem met wantrouwen begroet, eerst in later jaren drong zijn geest door. Ontzetting
wekte David Friedrich Strausz door zijn "Leben Jesu" 1835, dat
"schandelijk boek", waartegen het Haagsch genootschap prijsvragen uitschreef en waarom B. ter Raar de moeder beklaagde
van dezen "apostel des ongeloofs", haar, die niet gedroomd had,
dat haar zoon eens "den Heer zou bonzen van den troon". Toch
maakte het voor 't minst eerlijke en moedige boek op velen
indruk, en Opzoomer dagteekent hier den aanvang der nieuwste
theologie 1). Langzaam maar gestadig wies ook de invloed van
F. C. Baur, door D. Rarting van meet af met belangstelling
begroet, door S. P. Heringa en W. Scheffer als theoloog beschreven 2), door Scholten allengs beslister gevolgd. Door deze buitenlanders zijn de vaderlandsche geesten voorbereid op de moderne
theologie, binnen onze grenzen waren de Groningers, naar het
aangehaalde woord van Kuenen hare .vaders", onder hare eerste
vertegenwoordigers treden naar voren, te Utrecht Opzoomer, straks
gevolgd door Kuenen, trots verschil op éénen weg met Hoekstra,
na 1864 met beslistheid ook Scholten ~.
Men vergeve het den schrijver, zoo hij zich voor één eenig
oogenblik onder de bekoring stelt der herinnering, als het gaan
ter bedevaart naar het statig Rapenburg van een vroeger Leiden.
Alleen de oudsten onder ons hebben nog die dagen doorleefd,
waarin voor jonger generatie reeds iets gekomen is van mythische
vèrheid, toen Scholten 4) "van den katheder profeteerde" voor
Gedachtenisrede ,'n de vergadering van moderne theologen, Leiden 1891. W. van
der Vlugt in Eene halve eeuw, 1898, II, 7-17 en P. D. Chantepie de la Saussaye,
aldaar, II, 412 vlgg. J. Herderscheê, De modern-godsdienstige richting in Nederland,
Amsterd. 1904. T. Cannegieter, De moderne richting, Baarn, 1911.
1) 'Co W. Opzoomer, Wat dunkt u van den Christus, 1863.
") S. in 1868, H. in 1869, F. C. Eaur, Volledig en kritisch overzicht van zijne
werkzaamhez'd op theologisch gebied. A. D. Loman in De Gzds van 1870.
") J. H. Scholten, Het evang. van Johannes, 1864, voorrede bI. III vlg. ("wat mij
betreft, er was een tijd ... " enz.) A. Kuenen in Realencyclopaedie f. pro Th. U. K.'
XVII 746 noemt ook 1864 als keerpunt.
') Joh. Hem. Scholten, geb. 17 Aug. 18II, student te Utrecht (Van Heusde was
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gehoorzalen door leden van alle faculteiten gevuld, toen hij "als
met ijzeren greep ieder meêvoerde ver boven al de haantjes onzer
vaderlandsche dorpstorens uit" en getuigde, dat hoe onbeschroomder
wij ons wetenschappelijk oordeel, Gods gave, gebruiken, Hij te
stralender op 't einde zijne waarheid voor ons lichten doet. Dagen,
toen zijne boeken verschenen, als lichtende fakkels van hand
tot hand, waarvan het bekendste, de Leer der hervormde kerk,
door Huet geprezen is als een epos veeleer dan een godgeleerd
stelsel, voorbeeld hoe door meesterschap van de te behandelen
stof en door gloed van overtuiging zelfs ("zelfs"!) een godgeleerd
boek kan verheven worden tot den rang van een bezield en statig
gedicht. Hoe zijne leerlingen hem hebben vereerd, ook zij die
door zijn idealistisch monisme op den duur niet werden bevredigd!
Zij konden allen getuigen, wat een hunner zegt, dat hij hun
steun gaf in de geweldige krisis hunner dagen, gelijk wel
steunen moest eene zoo krachtige, godsdienstige natuur, wiens
ontkenningen, naar zijn eigen woord, haren grond hadden daarin
dat vroegere overtuigingen voor betere hadden plaats gemaakt:
,zoo was ik nooit zonder iets voor waar te houden". En naast
hem - in die vette jaren des overvloeds - Kuenen I), konservatief als zijn leermeester en ambtgenoot, maar als hij door
waarheidsdorst voortgestuwd, toch ook bedachtzaam, met zijne
geliefde uitspraak, dat in rustig afwachten en vertrouwen onze
kracht bestaan zal Ges. 30111), bij wien het "strenge, stille bouwsel
der gedachten het milde, goede leven, dat daarin woonde niet
verborg" en "het resultaat van streng, wetenschappelijk denken
door warme, persoonlijke getuigenis aan de harten werd aanzijn oom), predikant te Meerkerk, 1838-1840 (waar hij bespeurde, dat "hij dichter
stond bij de vaderen van Dordt dan bij de professoren van Utrecht"), hoogl. te
Franeker, 17 Sept. 1840 (Oratio de 'lJitando in J. C. lzistoria interpretamla dot:elismo), te Leiden 16 Sept. 1843 (Oratio de religione clzristiana suae ipsadi'IJinitatis
in animo lzumano 'IJindice), emer. 14 JUDi 1881, overl. 10 April 1885.
1) Abraham Kuenen, geb. IÓ Sept. 1828, student te Leiden, hoog!. aldaar, I2 Mrt. 18S3
( Orat,ó de accurato antiquitatis lzelJraicae stud,ó tlzeologo clzristiano magnopere
commnulando), over!. 10 Dec. 1891. Om als academieprediker te kUDnen optreden,
werd Kuenen tot predikant bevestigd in eene openbare zitting der Synode I 4 Juli 18S7,
Handd. 18S7, blz. 77 vlg. Heerspink, Hofstede de Groot, blz. 17S vlgg. noot.
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bevolen". Om zijne wijsheid en zijne goedheid hebben talloozen
voor hun verstand en hun gemoed hun vertrouwen op hem gesteld.
Kuenen is aldus de schitterende vertegenwoordiger van de
moderne theologie dier dagen, wier sprekendste karaktertrekken
in hem gevonden worden: ontledend in het Historisch kritisch
onderzoek, opbouwend in den Godsdienst van Israël, onderwijzend
in zijn Profeten en profetie in Israël, apologetiseerend in Volksgodsdienst en wereldgodsdienst. Geen van beiden heeft ooit het
"hijzelf heeft het gezegd" van zijn leerlingen geëischt, nochtans
is van hun geest overgegaan op honderdtallen. Jonger geslachten
hebben (volgens hun recht) critiek geoefend op hunnen arbeid,
er hier en daar leemten in aangetoond, zeker zijn niet al hunne
denkbeelden en idealen de onze gebleven, met dat al wandelen
wij op hun wegen, in continuïteit van beginsel, en hen te gedenken en te eeren blijft ons het voorrecht der vroomste piëteit I).
Tegelijk met hun licht straalde te Utrecht dat van C. W. Opzoom er 2), die in 1846, vijf en twintig jaar oud, als hoogleeraar
optredend zijn gehoor had verrukt door zijne rede over de wijsbegeerte, den mensch met zichzelven verzoenende, waarin hij de
onschuld van het geloof, den strijd van het onderzoek en de
verzoening van het weten hun voor den geest tooverde. Opzoomer,
de empiricus, die in de uitwendige ervaring, de zintuigelijke waarneming den weg tot het weten ook de onzienlijke, godsdienstige
dingen zag, die de uitspraken der wetenschap éénstemmig achtte
') "The Leiden school is the modern school; it was founded by Scholten and
Kuenen, and is being carried on by their succeSS9rs to this day. There have of
course been changes and developments, but there is a definite continuity of thought
and purpose", Lake, a.w., (verg. boven blz. 314, noot I), p. 624. Vergel. voorts
Kuenen over Scholten in Handd. Kon. Ac. 'V. W. 1885 en Le'lJensb. Mi' Letterk.
1886. P. H. Ritter, Scholten-Kuenen, overdr. uit Elzevz'ers geïll. tijdsckr. 1892.
Van der Vlugt over Kuenen in Le'Vmsber. Mi Letterk. 1892/93. H. Oort, Kuenen
als godgeleerde in De Glds, Maart 1893. Van Manen in Bijblad 'Van de Hervorming
1892 en Tijdspiegel 1892. Hoekstra in de Amsterdammer van 13 Dec. 1891,
Wicksteed in Jewz'sk Quart. Review, IV. J. Knappert over Scholten-Kuenen-Opzoomer
in Handd. Verg. Ned. Prot. bond, XXII. H. Y. Groenewegen vóór zijn Het onderwijs 'Van prof. A. Kuenen in de !Iedekunde, 1893.
") Com. Willem Opzoomer, geb. 20 Sept. 1821, overl. 23 Aug. 1892. B. H. C. A.
van der Wijek, Mr. C. W. Opzoomer, Utr. 1893. Sepp, Pragm. Gesch.', blz. 309-330.
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met de eischen van het godsdienstig gevoel, die, vrome natuur,
Gods bestaan predikte als een onmiddellijk~ waarheid en in menig
geschrift het wezen en de vrucht van den godsdienst behandelde,
Opzoomer heeft door persoon en arbeid ook op theologen grooten
invloed geoefend. Met Scholten heeft hij in 1846 gestreden en
is door dezen bekampt, feller dan ons de kwestie schijnt te verdienen en dan wij ons thans gaarne herinneren. Des te liever
gedenken wij hoe Opzoomer 16 jaren later op verzoenenden toon
uitsprak, hoe zij, ofschoon op andere wegen, beiden voortgingen
naar hetzelfde doel, aan het hoofd derzelfde partij 1), gelijk Scholten
in zijn afscheidswoord, 14 Juni 1881, aan Opzoomer in gedachte
de hand der vriendschap heeft gereikt.
In leeftijd tusschen de beide Leidsche meesters in is Hoekstra ~
"door de godgeleerde wereld in ons land als een harer eerste
leidslieden geëerbiedigd". Naast de school van Scholten heeft hij
voor eene andere geestesrichting eene breede plaats gewonnen ..
het geloof, gegrond in 's menschen onuitroeibare geestelijke behoeften~. Tegenover Opzoomers empirisme stelt hij zijn ethisch
idealisme, een durven gelooven aan de waarheid van ons eigen
innerlijk wezen j naast Scholtens deterministisch monisme zijn
psychologisch indeterminisme, d. i. de mogelijkheid van een,
op zedelijk gebied, aanvangen, een op zich zelf beginnen, omdat
hij vóór alles de zelfstandigheid van de geestelijke persoonlijkheid wilde handhaven 4). Zijne werken 5) verzekeren hem voor

') c. W. Opzoomer, De wgsbegeerte der ervaring en de modo tkeologie, 186z, blz. 4z.
') Sytze Hoekstra, geb. zo Aug. 1822, student te Amsterdam, predikant te Akkrum
en te Rotterdam, 1845-1857, hoog!. a. h. seminarium, 17 Febr. 1857 (OraNo de
summae veritatis cognoscenàae ratione atque via), aan het Athenaeum en straks
Universiteit, emer. 1892, overl. I2 Juni 1898. 1. Molenaar, Professor Hoekstra in
Man. m Vr. v. Bet., 1897, aflev. 8. Van der Wijck in Onze eeuw, 1902. S. Cramer,
Tkeol. T., 1898 en Meuw Biogr. Woordenboek, I, 1122-1126.
8) S. Cramer, Rede van 28 September 1911, blz. 18 vlg.
') 1. Molenaar, a.w., blz. 332-339, 349, 375 -380. Tegen Scholten schreef hij
Vrg·keià in verband met eelfbewustz#n, eedel#kkeid m eonde, 1858.
') Het geloof des karten volgens ket Evangelie, 1857. Beginselen en leer der
oude doopsgezinden, 1863. Bronnen en grondslagen van ket godsdiens#g geloof,
1864. De koop der onsteifelg"kkeid. 1867. W#sgeerige goàsdzenstleer, 1894 en
~vele andere.
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goed eene plaats in de eerste rij van de vaderen der moderne
theologie, en het is opmerkelijk, dat hij, bij zijn leven weinig
populair en misschien te weinig geëerd, in den allerlaatsten tijd
weder zoo naar voren treedt, dat zijne erkenning van het verlossingskarakter van allen godsdienst geprezen en door een geestverwant der jong-modernen gezegd wordt: "Wanneer de bovendrijvende strooming in de moderne theologie zich meer in de
door Hoekstra aangewezen richting had bewogen en meer had
gestaan onder den invloed zijner denkbeelden, zou dit haar naar
ons inzien niet tot schade zijn geweest" 1).
Trots deze verschillen van den beginne vertoont de moderne
theologie als algemeene karaktertrekken: de afwijzing van het
supranaturalisme (vroeger en nog dwaselijk misverstaan als afwijzing meteen van het bovenzinnelijke); de aanvaarding eener
godsdienstig-organische wereldbeschouwing, die alle mirakel uitsluit ~ en slechts geleidelijke ontwikkeling toelaat (al is er juist
in den laatsten tijd weder krachtig verzet tegen die evolutie-leer) ;
de onbeschroomde toepassing der critiek ook op het allercritiekste ;
het losmaken van de exegese van de dogmatiek, de erkenning
van alle godsdiensten als openbaring van den godsdienst. Zoo is
zij dan de wetenschap van den godsdienst-die uitgaat van dezelfde
beginselen en arbeidt naar dezelfde methode als elke andere
wetenschap. Op het gansche gebied der godgeleerde encyclopaedie
hebben leerlingen der groote meesters naar deze beginselen gearbeid. Hier ter plaatse kunnen wij niet meer doen dan enkele

namen noemen: voor wijsbegeerte en ethiek L. W. E. Rauwenhoff
en F. W. B. van Bell, Ph. R. Hugenholtz en 1. J.l. C. de Bussy,
A. Bruining en H. Y. Groenewegen, P. H. Ritter en T. Cannegieter,
die van de evangelischen tot de modernen overkwam; uit Kuenen's
school traden H. Oort, I. Hooykaas, W. H. Kosters (die ons de
Leidsche vertaling van het O. T. gaven, 1897-1901, 190723),

') Agnotos (B. D. Eerdmans) in Theot. Tijdschr., 1909, blz. 161.
i) A. Pierson, Gods wondermacht en ons geestelijk leven, Amst. 1867. In dit
verband moet ook genoemd worden R. Fruin, Het geloof aan wQnderen (1866),
Verspr. Geschr., X, 1-37. Tegen Fierson, Scholten in Tijdspiegel 1867, I.
8) H. Oort in Tijdspiegel, Jan. 1885, L. Knappert in Gids, Dec. 1897, herdrukt,

33 0

NIEUWE STROOMINGEN •

J. C. Matthes, Joh. Dyserinck, B. D. Eerdmans, H. J. Elhorst;
op het terrein van het N. T. en den oudchristelijken godsdienst
blijven de namen van A. D. Loman 1), W. C. van Manen, J. van
Loon verbonden aan de radikale critiek op de evangelische en
apostelgeschiedenis en moeten voorts genoemd worden die van
J. J. Prins, A. H. Blom, H. W. van de Sande Bakhuyzen, H.
U. Meyboom, J. W. Straatman ; C. P. Tiele legde ten onzent (als
Max Mü11er in Engeland) de grondslagen voor de vergelijkende
godsdienstwetenschap, de eerste leerstoel waarvan hij in 1877
innam 2); W. Moll en J. G. de Hoop Scheffer, J. G. R. Acquoy
en Aem. W. Wijbrands, C. Sepp en S. Cramer, H. C. Rogge
en F. Pijper, A. C. Duker, L. C. van Langeraad, 1. M. J. Hoog,
J. C. van Slee, wijdden of wijden zich aan de geschiedenis van
het christendom. Van hun aller boeken of tijdschriftartikelen ')
kan hier zelfs niet worden gerept, zeker heeft de moderne theologie
den schat onzer kennis, van ons beter inzicht buitengemeen verrijkt.
Haar vrij onderzoek bracht natuurlijk verschil en afwijking. Scholtens monisme liet menigeen onbevredigd j zijne leer over het negatief
karakter der zonde als een nog-niet-zijn van wat de mensch naar
zijne bestemming zijn moet, als een (volgens Ph. R. Hugenholtz) 4)
in eene verkeerde verhouding treden van op zich zelf goede
elementen, wordt wel door weinigen meer aanvaard j en de gansche
ethische richting onder de modernen kwam toch voort uit het
verzet van veler geweten en gemoed tegen de voorstelling van
een Albestuurder, die ook de zonde werkt, die het onrecht doet
van naschriften voorzien en als De Leidsche vertaling van het Oude Testament verschenen bij Hansma, Assen, 1908.
1) H. U. Meyboom in Gids, April 1898. "Hij zocht liever wat vereenigde dan
wat scheidde".
I) C. P. Tiele, De vrucht der Assyriologie voor de 'DergelfJ'kende geschiedenis der
godsdiensten, 10 October 1877.
') Het Theologisch tfJClschrift sinds 1867. Daarnaast in 1903 door een te betreuren
meeningsverschil het Teylers TIl. T., in 19J2 gehandhaafd als Nieuw TIl. T. De
bekende Bibliotheek 'Door moderne theologie en letterkunde onder Maronier, later
Rovers heeft opgehouden te verschijnen, gelijk ook het BfJ'blad der Hervorming.
Van 1866 af komt jaarlijks de Vergadering van moderne theologen te zamen, "waarheen de stammen opgaan" in stijgende getale.
') Ph. R. HugenhoItz, Geloofs- en levensvragen, I, 64, 68.
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triomfeeren 1). Maar de wezenlijke éénheid van wetenschappelijk
inzicht is door deze geschillen nooit verbroken. Tot dusverre in
ons bestek de moderne theologie.
Naast haar vraagt de moderne richting onze aandacht. Is de
eerste geboren uit de behoeften des verstands, de tweede in
nauwen samenhang daarmede voldoet aan den drang des harten
naar beter bevrediging van godsdienstige behoeften. Het was
den aanhangers der nieuwe richting wel waarlijk om den godsdienst te doen, anders zouden zij niet zulk een arbeid hebben
verricht om zijn goed recht te handhaven 2). Dat de populariseering der moderne theologie met warmte werd begroet en "in
beschaafde protestantsche kringen den toon aangaf" 3), toont wel
dat er een begeeren was naar zuiverder religie dan men in de
kerkleer vond. Wat Pierson, Opzoomers talentvolle leerling, die
meer dan iemand misschien, door zijne geschriften, de nieuwe
beweging bekend heeft gemaakt, zegt van de moderne theologie,
dat zij nooit zou geboren zijn, als het met de oude niet zoo treurig
gesteld geweest ware 4), dat geldt ook van de moderne richting:
zij predikte een godsdienst, die velen in de gemeente gaf wat zij
begeerden: christelijke vroomheid, los van eene wereldbeschouwing, die men niet langer kon handhaven en van een dogmatiek,
die men had moeten loslaten.
Het eerst heeft Cd. Busken Huet de uitkomsten van het nieuwe
bijbelonderzoek in de gemeente gebracht door zijne Brieven over
den bijbel, 15 April 1858, 18631, waarin hij, de resultaten der
critiek in 't licht stellend, de hooge waarde van den bijbel doet
kennen; geen slooperswerk, maar opbouw wil hij verrichten a).
1) Voor de ethische richting van Hooykaas Herderscheê, Hooykaas, H. Oort.
A. G. van Hamel, dichterlijk ook in De Genestet's leekedicht,ies nOS 24, 25, 28, 94.
zie men het overzicht en de literatuur bij J. Herderscheê, a.w., blz. 304-323.
I) J. Herderscheê, a.w., blz. 73.
I) P. J. Blok, Gesch., VID, 210.
') A. Pierson, Oorsprong der modo rigting, blz. 79. S. A. Naber, Pierson herdacht, 1897 (vergel. Nieuws van den dag, 15 No.... 1897). P. D. Chantepie de la
Saussaye in Onze Eeuw, U, 580-601.
') In 18S7 zend hij het ms. reeds aan zijn meisje Anne van der Tholl ("MachteIdjeliei"), Brieven, uitg. 1890, I, 42; Kuenen zag de proeven door, ald., 43; het
gunstig oordeel van Herdersche~ verheugt hem zeer, aid., 76. C. P. Hofstede de Groot

33 2

NIEUWE STROOMINGEN.

Dit wilde zeer bepaald ook J. C. Matthes in "De nieuwe richting",
Juni 1866, Dec. 1869". voortreffelijk geschrift, dat in hooge mate
heeft meêgewerkt om het godsdienstig geloof te verzoenen met
het denken en weten van den tijd 1). "De nieuwe richting met het
woord der verzoening op de lippen" mocht Matthes terecht zeggen,
en deze "eerste proeve op een oneffen en schaars betreden terrein",
een "soort moderne dogmatiek", is een succes geweest. De dichter
der moderne richting is P. A. de Génestet, door wien hare denkbeelden niet slechts in liefelijke taal zijn vertolkt, maar die vooral
de zanger harer vroomheid geweest en daardoor de weldoener
van taIloozen geworden is. "Daar waren er wel velen," zegt een
geacht woordvoerder der modernen, zich de dagen van ouds
herinnerend, "die, gekomen onder de bekoring van wat de modernen predikten, vreesden iets van hun geloof te zullen inboeten,
maar voor wie het opnieuw opleefde onder den indruk van de
Génestet's lied. Daar leven er nóg die, dát zich herinnerend,
met ons zullen zeggen: gezegend zijn gedachtenis"~. Heeft
de beminde dichter aldus door zijne zangerige kunst de moderne
richting in de gemeente ingeleid, anderen hebben de kunst van
wèl te spreken in haren dienst gesteld, kanselredenaars van beteekenis zijn er uit die dagen velen te noemen. Vooral echter
door hun met groote toewijding gegeven godsdienstonderwijs
hebben moderne predikanten invloed geoefend. Men mag zeggen,
dat zij het in elk opzicht hebben hervormd, de methode herzien,
de leerstof verrijkt, het gansche peil van de catechisatie verhoogd
hebben B). Een groot aantal handleidingen en vragenboekjes,
schreef er zijn Brieven tegen, 1859, waarover De Génestet, Leeked. VIII en XIX.
Over Huet's Kanselredenen 1861 laatstelijk P. H. Ritter in N. Tn. T., 191%, blz. 1-8.
Naber, Vier tijdgenooten, blz. 20: "Een handvol onovertroffen modellen van kansel.
welsprekendheid" .
1) Herderscheê, a.w., blz. 108.
") J. van Loenen Martinet in de Hervorming van 8 Juli 191 I. J)e Leekeàicktjes
met aanteekeningen uitgegeven door H. U. Meyboom, Gron. 1894.
") F. Rauwenhoff over godsdienstonderwijs in Tkeol. T., 1867; 1. Hooykaas,
altiaar, 1881; L. Knappert in Gids 1892 nO. 1%; dez. in Gids 1899 nO. I; dez. Ons godsdienstonderw9s, Assen 190). Tegen middelbaar g. onderwijs, P. D. Chantepie de la
Saussaye in Stuàién, 1881, verg. L. Knappert in B9'blad v. à. Hervorming,
10 Mei 1893, blz. 46 vlgg.
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waaronder voortreffelijke, zijn uit hunne pen gevloeid, waarbij
rekening werd gehouden met de zeer verschillende ontwikkeling
der leerlingen en wel het aanbrengen van kennis eene ruime
plaats innam, maar de verdieping en verrijking van het godsdienstig gemoed allerminst vergeten werd 1). Bij voortduring
hebben zij der catechisatie hunne krachten gegeven, terwijl ook
de Zondagsschool bij de modernen bloeit.
In de voorrede voor den derden druk van zijn genoèmd geschrift
zegt Matthes (April 1868): "ofschoon ik mijne betrekking heb
neêrgelegd .. heb ik het geloof aan den godsdienst niet opgegeven". Hij was een dergenen, die modern-zijn onvereenigbaar
waren gaan achten met het predikambt in de N. H. K. Tegen
eene kerk hooren wij menige stem zich verheffen, die van Loman,
bewerende, dat zij de éénheid der natie tegen houdt, van L. W. E.
Rauwenhoff, oordeelende, dat de afzonderlijke gemeente de eenig
mogelijke godsdienstige vereeniging is. Straks kwam het tot
daden. In Januari 1862 trad Busken Huet uit de Waalsche kerk,
hield nog een poos toespraken in de concertzaal te Haarlem~,
legde ook dit werk neêr, "gekomen tot het besef van (z)ijn
onvermogen" 3), om van toen af zijne door weinigen in fijnheid
geëvenaarde pen der letterkunde te wijden 4). Den gden April
1865 legde A. Pierson zijn ambt bij de Walen te Rotterdam
neder, van zijne daad later rekenschap gevend in treffende
woorden van dank aan zijne gemeenteleden; maar de kerk, die
aan de ware humaniteit in den weg staat, aan de hoogste mensche') A. Réville, Manuel d'instruction réligieuse, 1863. J. H. Maronier, Handlel~
dingen en vraaglJoekjes ("waardoor hij eenige tientallen van jaren het vrijz. g.
onderwijs heeft beheerscht", H. Y. G. in Hervorming, 11 Nov. 1911). H. G. Hagen,
W. Scheffer, J. Knappert, R. Koopmans van Boekeren (later C. G. Chavannes),
Godsdienstonderwijs voor meer ontwikkelden, 1870. J. Knappert, Handldding b. h.
godsd. onderw. voor m. ontw., I, 187 I, Il, 1884' (ook in het Engelsch), lIl, 1880.
A. Bruining, Leesboek voor catechisatië'n, vijf deeltjes, 1895-1896, vergeI. Tkeol. T.,
1898 blz. 94-107. Oort en Hooykaas, De bfjbel voor jongelieden, acht din., 1871/7 8.
Overigens zie men Herderscheê, a.w., blz. 343-358, 373-378. Het eerste nummer
van Vrij en Vroom, red. Mej. Mossel, verscheen 1 Sept. 1886.
B) C. Busken Huet. Twaalf toespraken, Amstd. 1864.
8) C. Busken Huet, Afscheidsrede, Haar!., gedagt. 31 Mei 1864.
') Over Huet in dezen tijd apologetisch S. A. Naber, a.w., blz. 9-3 8,

334

NmUWE STROOMINGEN.

lijke eenheid, kan hij niet meer dienen, al wil hij geenszins, dat
andere modernen, die wèl blijven, daarom in hun eerlijkheid
verdacht zullen worden I). De brochure gaf aanleiding tot een
zeker "hoogst onverkwikkelijken pennestrijd "~, maar moeielijk
te vermijden. A. Réville, Piersons ambtgenoot, handhaafde tegenover hem de noodzakelijkheid voor den modernen predikant om
in de kerk te blijven 3). Busken Huet mengde zich in het tournooi
met een geschrift, uitnemend van stijl, maar waarvan de felheid
terecht verbitterde en de aandacht aftrok van wat er zeker overweging in verdiende 4). Hij werd beantwoord o. a. door J. Hooykaas
Herderscheê 5) en door Kuenen, die in een nobel en waardig
verweerschrift het uitsprak, dat "aan ons vertrouwen op de voortgaande hervorming der kerk eene hoogere waardeering van haar
levenskracht ten grondslag ligt, dan aan den ijver waarmede
thans sommigen in de bres springen voor het behoud van haar
historisch karakter" 6). Onverkwikkelijker nog was dezaak-Zaalberg
een jaar later. Dr. J. C. Zaalberg, predikant te 's-Gravenhage
legde October 1867 zijne bediening neêr in een woord, waarin
hij gewaagt van de "breuk tusschen zijne overtuigingen en de
ordeningen eener kerk, die door en door christologisch en supranaturalistisch is", maar tegelijk eene opsomming geeft van tegen
hem ingebrachte beschuldigingen, die denken doet aan dergelijke
uitlatingen bij zijnen wederpartijder Multatuli '). Toen hij, na kort
verblijf te Utrecht, den 2 den Februari 1868, wonderlijkerwijze den

1) A. Pierson, Aan syne laatste gemeente, Arnh. 1865.
2) S. A. Naber, Pterson herdacht, blz. 64.
8) A. Réville, Nous maintiendrons, Arnh. 1865 (Ned. vert. d. J. F. C. Kronenberg
Wij blyven, ald. 1865); dez., Notre foz' et notre dro;t, Amh. J866 (vert. aid. 1866).
Daartegen nog eens Pierson, De moderne rz'g#ng en de kristelljke kerk, Amb. 1866.
') C. Busken Huet, Ongevraagd advies, Haart 1866 ("een student van de geref.
religie ontzwaveld", blz. 69; hierin de pijnlijke caricatuur van het leeraarsambt,
blz. 34-38, verg. Naber, Vtèr tfjdgen., blz. 32; de brochure werd goed verkocht,
Brzeven als boven blz. 150).
I) J. Hooyk. Herderscheê, Aan Cd. Busken Huet, adviseerend lid van de herv.
kerk, Nijm. 1866.
") A. Kuenen, Hd goed recht der modernen, Leiden 1866, en aldaar, blz. 37 vlg.
') J. C. Zaalberg, Aan mg'ne vrienden, 's-Gravenh. 1867, en aldaar, blz. 25, 6-9.
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dienst weder wilde hervatten, werd de kansel hem ontzegd 1). Wie
het stuk leest, dat hij van zins was dien Zondag uit te spreken,
proeft er den zenuwlijder uit en acht het voor de gemeente een
geluk, dat het plan niet is volvoerd. Na een kerkelijk proces ~
is hij door de synode in zijn ambt hersteld. Het oordeel van Groen
van Prinsterer over de kwestie-Zaalberg luidde: Leeft er eene
historische, belijdende kerk dan moet Zaalberg gebannen, maar
nu wij een kerkgenootschap hebben, van gouvernementswege
in 1816 opgericht, een disputeercollege, waar men naar den
onbekenden God zoekt, eene kerkelijke maatschappij tot nut van
't algemeen, louter reglementair, mag hij er zoo goed in als een
ander, zoo hij de reglementen niet overtreedt 3). Het getal der
uitgetreden moderne predikanten bleef in deze periode gering,
aan den groei der moderne richting in de gemeente blijkt hun
handelwijze geen schade te hebben gedaan.
§ 4. In Utrecht vormde zich onder J. 1. Doedes (1817-1897) 4)
en J. J. van Oosterzee (1817-1882) 5), de eerste meer aanvallend,
de tweede meer apologetisch eene school, die tegenover de
moderne theologie de supranaturalistische orthodoxie verdedigde
"met meer omvang dan scherpte van geleerdheid". Hun tijdschrift
was de "Jaarboeken van wetenschappelijke theologie", waaraan
o. a. ook Nic. Beets en J. J. van Toorenenbergen hebben medegewerkt. Van de nieuwe richting afkeerig, wenschten zij echter
evenmin mede te gaan met Groen en zijne preciesen, die 28 April
1863 - onder voorzitting van J. J. van Toorenenbergen 6) - de
Confessioneele vereeniging hadden opgericht tegen dat modernisme, dat een veel afschuwelijker heidendom was dan dat der
oude wereld en waarmede, daar het in het christendom het bovennatuurlijke loochende, kerkgemeenschap ongeoorloofd was. Tot
deze groep behoorde ook een poos D. Chantepie de la Saussaye.

') J.

C. Zaal berg, Een verhoden preek, Alkm. 1868.
Mijne verhanning ut"t den evangeliedienst, Alkm. 1868.
3) G. Groen v. Prinsterer, Confessioneel of reglementair, 's·Gravenh. 1864, sparsim.
Dez., Bijdragen voor kerkgemeentelijk overleg, 's·Gravenh. 1868, 7 stukjes.
') G. H. Lamers, J. I. Doedes, in Levensh. Mi; der Ned. Letterk., 1898, blz. 187-229.
') W. Francken, J. J. van Oosterzee, in idem, 1883, blz. 43-102.
6) Verslag der verg. v. d. evang. conf. pred. ver. 1863, bl. 7.

') J. C. Zaalberg,
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Het bekende tijdschrift "Ernst en vrede" (1853-1859) heeft hij
eerst met Beets en Doedes geredigeerd, maar daarna heeft hij
toch een eigen weg gewandeld, de vader der ethisch-irenische
richting 1). Daniël Chantepie de la Saussaye, uit een oud réfugiésgeslacht, predikant bij de Walen te Leiden, bij de hervormden
te Rotterdam, overleden als hoogleeraar te Groningen den 3den
Februari 1874, waar hij 21 November 1872 intrede had gedaan,
is ons door het penseel van zijnen zoon geteekend als humanistisch en toch even streng als Groen in zijne tegenstelling van
God en wereld, als "issu de Calvin " en toch een vereerder van
Vinet, meteen vol waardeering voor modern critische wetenschap
en liberale ontwikkeling. Zoo vereenigt hij in zijn persoon het
nationale en het uitheemsche, dat der ethische theologie eigen
is ') en de godsdienstig-dogmatische tegenstellingen, die tot
haar karaktertrekken behooren. Van grooten invloed op veler
gemoedsleven, heeft hij toch nooit een school gevormd, sterk
gekant als hij, irenisch man, was tegen alle partij formatie, die
immers eene belemmering is voor het innerlijke werk der heiligmaking. In Ernst en Vrede heeft hij Scholtens Leer der hervormde kerk bestreden en de zwakheden ervan aangewezen,
maar hij heeft niet tegenover Scholtens theologie een ander dogmatisch stelsel opgebouwd 3); in Leven en Rigting, een viertal
lezingen, uitééngezet hoe niet de richting het leven (Pierson)
maar omgekeerd het leven de richting bepaalt. Geloof immers
wordt geput uit eigen levenservaring, uit die hoogere empirie
des geestes, waardoor b.v. des Heeren opstanding wordt waargenomen, terwijl dat toch niet is een historisch te constateeren
feit. Maar God geeft ons deze dingen te gelooven, Hij die zich
') D. eh. de la Saussaye, La crise religieuse en Hollande, Leyde 1860. Dez.,
Leven en rigting, Rotterd. 1865. Dez., Al de leerredenen, Nijm. 1896. Van Toorenenbergen over D. eh. de 1. S. in Levenso. Mi d. N. Letterk., 1874. H. Bavinck,
De theologie van prof. dr. D. Ch. d.I. Saussaye, Leiden 1884. P. D. eh. d. 1.
Saussaye in Eene halve eeuw, 1I, 416 vlg. A. M. Brouwer, DaniC'l Ch. d.I. Saussaye,
histor. dogm. studie, Gron. 1905. Over Nic. Beets het reeds vaak genoemde boek van
P. D. eh. d. 1. Saussaye en die van Dyserinck, en van Van Rijn.
') Gooszen bij Brouwer, a.w., blz. 332.
8} Hij beklaagt zich over S.'s toon, niet zonder reden. Verg. Voorr. Leer d. H. K.I,
bl2. IX, Kuenen in Jaaro. Acad., 1885, blz. 107 vlg.
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aan de ervaring der gemeente openbaart - het ethisch-mystische
zijner richting, als karaktertrek door La Saussaye aanvaard 1).
Hij heeft het heil niet willen zoeken in eene nieuwe inscherping
der formulieren van eenigheid, evenmin in de onbevoegde aanmatiging eener overigens ook door (hem) hooggeschatte wetenschap 2). En dit is zijn eigenaardig standpunt, dat hij het recht
,der wetenschappelijke critiek erkent, maar haar tegelijk gebonden
acht aan de van God gegeven en door de kerk op anderen weg
dan die der wetenschap gevonden waarheid, standpunt, waardoor
hij zich van de apologetisch-bijbelsche groep van Doedes en
Oosterzee afwendde en de voorganger werd dier latere ethischen,
den een niet vrijzinnig, den ander niet rechtzinnig genoeg. Waardeerende woorden over "edele drijfveeren" bij modernen worden
bij hem niet gemist 3), toch erkent hij hun recht in de kerk niet.
Maar niet dat hij ze kerkrechterlijk wil uitbannen, hij wil het
zoomin als J. H. Gunning, misschien zijn naaste geestverwant
(ook in zijn op den voorgrond stellen van het toch wezenlijk
verbeelde "geloof der gemeente"), neen het orthodoxe element
moet in de kerk versterkt worden, dan zal het modernisme van
zelf verdwijnen. In dien geest heeft hij over het geval Zaal berg
geoordeeld, met Gunning eenstemmig 4), naar zijn woord: "Nous
voulons vaincre l'ennemi non en Ie tuant, mais en Ie conservant,
en Ie sauvant" 5), al is het weder dien vijand niet euvel te duiden,
dat hij op de aangegeven wijze niet begeerde gered te worden.
Zeker heeft La Saussaye, naar Beets' verzen bij zijn graf, met
een hart vol ernst naar den vrede gejaagd ~ en aan harten, die
hem verstonden, vrede aangedragen.
1) A. M. Brouwer, a.w., blz. 275.
') In Ernst en Vrede, 1853, blz. 6. Over het onbepaalde der uitdrukking Sepp,

Pragm. Gesch.·, blz. 376 vlg.
") Brouwer, a.w., blz. 287.
') D. eh. d.I. Saussaye, De crisis, Rotterd. 1868, blz. 17-26. J. H. Gunning,
Waartoe verwonderd, 's-Gravenh. 18642, blz. 17. Dez., Is er blijdschap bij de
chrz'stenen over de nederlaag der modernen, aId. 1866 (de moderne richting gaat in
hare consequente aanhangers, Huet, Zaalberg, te gronde). Gunning" verkwikte Zaalberg's
hart door vriendelijke deelneming", Aan mi/ne vrzenden, blz. 36.
') Bij Brouwer, a.w., blz. 90.
') Aldaar, blz. 334. Herderscheê, a.w., blz. 221.
22
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§ 5. In het jaar 1866 kon Muurling nog ter vergadering van
moderne theologen de stelling verdedigen: "Het is niet wenschelijk voor de modernen, dat de orthodoxen de kerk verlaten", in
de ooren van wie nu leven thesis van de uiterste naïveteit, toen
eene (voor 't minst) mogelijke gebeurlijkheid I). In tal van gemeenten, ook der groote steden, hadden de modernen de meerderheid. Maar de ommekeer was dicht nabij. Het Algemeen
reglement van 1852 had in art. 23 bepaald: "Het recht van benoeming tot ouderlingen en diakenen en van beroeping van
predikanten berust bij de gemeente". Na een aantal vergeefsche
pogingen tot uitvoering, kwam in 1866 door krachtigen aandrang
der modernen het Reglement op de beroeping tot stand, dat
hunzelven tot groote schade zijn zou. Het trad 1 Maart 1867 in
werking. Door dit algemeen stemrecht met den aankleve van
kiescolleges en kiesvereenigingen kwam nu, in de groote steden
vooraan, de orthodoxie op 't kussen en daarmede begon een tijdperk van tegenwerking en uitsluiting der moderne minderheden,
eene "tragedie van het recht" 2). Weder verlieten enkele predikanten de kerk, de gebroeders Ph. R. en P. H. Hugenholtz, die
in 1877 uittraden en den 2 den Mei 1880 hun eigen gebouw der
Vrije gemeente inwijdden ~; L. H. Slotenmaker, die 1870 tot de
remonstranten overging 4), waarin voor en na een aantal anderen,
ook tal van gemeenteleden, hem gevolgd zijn 5). Grooter nog was
het aantal dergenen, die, het wachten op recht moede, aan alle
kerkverband afstierven: zoo werd menige bloeiende gemeente
gedecimeerd 6).
Het uiterst moeielijk vraagstuk van het beheer der kerkelijke
goederen bleef onopgelost. De Staat had dat beheer der kerk
gelaten, maar, bij wijze van overgangsmaatregel in 1866 voor
') A. Kuenen,

G~dacktenisr~de,

1891, blz. 20.

I) W. C. van Manen, Afgewezen, Vlaard. 189°. H. Oort, Het antwoord van den
kerkeraad, Leid. 1897. L. Knappert, Overmacktof Reckt, Leid. 1905. B. D. Eerdmans,
Het reekt der vrfizinnzgen z'n de N. H. K., Baarn, 19°7.
a) P. H. Hugenholtz, De dorst naar God. Overdr. uit Stemmen der vrye gem., 1880,
0) In memoriam dr. L. 1I. Slotemaker (t 7 Aug. 191 I) in Hervorming, 12 Aug. 1911.
") De groei der rem. gemeenten, 1870: 5000, 1880: 9678, 1890: 14844, 1910: 27450.
0) L. Knappert, a. broek., blz. 18.
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drie jaren een college van toezicht benoemd, dat echter in 1869
aanbleef, in 1870 een reglement ontwierp en sinds, met de provinciale colleges, toeziet op die gemeenten, die zich vrijwillig
aansloten, maar zonder in rechten eenig gezag te kunnen laten
gelden. Vandaar nog immer kerkvoogdijen, die het kerke geld
besteden voor straatverlichting en wegplaveien of andere zeker
niet kerkelijke belangen. Den 24sten Augustus 1878 richtte de
synode een adres aan de Tweede kamer verzoekende medewerking om te kunnen komen tot eene wettelijke regeling van het
beheer ~). Maar voor en na bleef de toestand onzuiver 2). In datzelfde jaar 1878 werd, na langdurig proces, den Frieschen floreenplichtigen de bevoegdheid tot de administratie der kerkelijke
goederen ontnomen, gelijk het den eigengeërfden in Groningen en
Drenthe reeds in 1870 ontzegd was 3).
In 1868 verscheen de Vervolgbundel op de evangelische gezangen, die zonder tegenstand en dankbaar werd aanvaard. Hij
bracht een aantal liederen bepaaldelijk voor feestdagen en plechtige
gelegenheden, waaronder van groote schoonheid, en de wensch
der synode in haar waardig voorwoord, get. 19 Juli 1866, dat
haar arbeid bevorderlijk mocht zijn aan de stichting der gemeente,
is zeker in vervulling getreden. In 1869 volgde de uitgave van
een anderen synodalen arbeid, de nieuwe vertaling van het Nieuwe
Testament (nadat het plan om ook het Oude Verbond over te
zetten had moeten worden opgegeven), in de verwachting, dat
"deze bijbelvertaling zich door hare eigene deugdelijkheid boven
elke andere zal aanbevelen voor huiselijk en kerkelijk gebruik" 4).
Sepp, over den voorgenomen arbeid sprekende, zegt o. a. "de
') Kerkelijk wetboek, uitg. Knottenbelt, 1909, blz. 374 vlgg.
") T. Cannegieter, De bevoegdheid tot regeling v. h. oehur d. kerk. goederen,
Utr. 189°. Dez., Uitstel geen afstel, ald., 1891. L. Offerhaus Jzn., De rechtstoestand
flan kerkel. goederen bij de herv., Leiden 1888. H. H. Barger, De Ned. Herv. kerk
in haar tegenwoordigen toestand, Baarn 1907, blz. 21 zegt, dat de eenige weg om
tot klaarheid te komen zou tijn de vaststelling eener synodale regeling in afwachting
van de uitspraak, die er bij het eerstkomend proces door den Hoogen Raad zou
worden gegeven.
8) Plaatsen bij Reitsma, a.w., blz. 427.
') Uit het voorbericht d.d. 9 Juli 1866. Over de vertaling van G. Vissering, zie
Sepp, a.w., blz. 460 vlg.

34 0

NIEUWE STROOMINGEN.

synode - ik behoef het niet te verzwijgen - is niet populair" I).
Hij liet dit afdrukken in 1869. Had hij gelijk? Voor een goed
deel ja, en dat omdat het hoogste kerkelijke lichaam die bemiddelende politiek volgde welke, Scylla vermijdend, op Charybdis
stranden doet. Drie partijen, modernen, evangelischen en orthodoxen streden om den voorrang, in de synode hadden de beide
eerste nog de overhand, zoodat zij in leer- en belijdeniskwesties
menigmaal besluiten nam die vooral de confessioneelen ergerden.
In 1864 en volgende jaren, toen er, o. a. naar aanleiding van de
zaak Zaalberg, telkens op leertucht werd aangedrongen, handhaafde de synode de leervrijheid I). In 1870 besloot zij de verplichtverklaring der doopsformule niet vast te stellen 3); in 1880
aan de aannemingsvragen toe te voegen: "althans wat betreft den
geest en de hoofdzaak van de daarin vervatte belijdenis, verklaring en belofte" 4); in 1888 werd ook de proponentsformule vastgesteld in vrijen geest. Eindelooze pogingen zijn voorts gedaan
om de rechten der moderne minderheden reglementair te waarborgen - maar zonder gevolg. Fel stonden beide beginselen
tegenover elkander, het preciese en het rekkelijke van oudsher:
zal de kerk medegaan met de bewegingen des tijds en in stede
van eene bindende geloofsbelijdenis op te leggen, toegang geven
aan wie in oprechtheid haar doel, naar haar christelijk-protestantschhervormd karakter 5), willen helpen bevorderen; of zal zij haar heil
slechts vinden bij de onveranderde handhaving van vóór 3 I/a eeuw
geformuleerde geloofsbegrippen ?
') T. a. p., blz. 469.
") De plaatsen uit de Handelingen bij Reitsma, a.w., blz. 435.
8) J. H. Scholten, De doopsformule, Leid. 1869. D. eh. d. 1. Saussaye, De crisis
blz. 37-49. J. J. Prins, Het besluz't der synode van 1870 betrekkelg'k de doopsfor.
mule uz't hare handelingen toegelicht.
') Uitvoerig bij Herderscheê, a.w., blz. 181-187. Van Boneval Faure, Memorie
en advies z'n zake de belijdenisvragen, Amst. 1877.
0) J. Knappert, De Ned. Herv. kerk z'n het licht van haar protestantseh be~nsel,
Leid. 1883.
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§ I. De nieuwe wet op het hooger onderwijs ao 1876 was
ook voor de hervormde kerk van beteekenis. De faculteit der
godgeleerdheid werd gehandhaafd, maar van haar onderwijsprogramma geschrapt al wat men van kerkelijk of dogmatisch
karakter achtte 1). Door de regeering werd toen echter aan de
hervormde kerk (die wel het grootste aantal theologische studenten zou blijven leveren) het recht verzekerd, om aan elke universiteit onderwijs te doen geven in die van staatswege geschrapte
vakken 2), door hoogleeraren, aan wie sedert de voorrechten van
hoogleeraren, die bijzondere leerstoelen bekleeden, werden verleend~, terwijl hun in 1905 ook raadgevende stem in den senaat
en in de faculteit der godgeleerdheid werd toegekend '). De synode
heeft in 1877 een Reglement op dat kerkelijk hooger onderwijs
uitgevaardigd en het in Leiden, Utrecht en Groningen opgedragen aan twee hoogleeraren, tot de benoeming van wie in December
werd overgegaan 5). Bij missive van 10 Februari 1882 richtten
1) Wet H. 0., gewijzigd 5 Juni101905, art. 77 1°. a-i.
") Wet als boven, art. 154.
~ Wet ais boven, art. 179.
') Wet als boven, art. Î82.
') Te Leiden: J. G. R. Acquoy, 28 Mei ]878, rijksh. 7 Dec. 1881, J. Offerhaus,
26 April 1882, emer. 10 Juni ]9°2, L. Knappert, 24 Sept. 1902. M. A. Gooszen,
27 Mei 1878, emer. 19°7, H. M. van Nes, 18 Sept. 1907. Te Utrecht: T. Cannegieter
(na het bedanken van J. H. Gunning), 18 Nov. 1878. E. H. Lazonder, 29 Mei 1878,
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B. en W. van Amsterdam het verzoek tot de synode ook aan
hunne universiteit kerkelijke hoogleeraren te benoemen. De
synode had geen bezwaar, 28 Juni regelde de Raad de rechtspositie der te benoemen hoogleeraren, zoodat 18 en 19 December
1882 dr. Gunning en dr. J. Knappert konden inaugureeren. Maar
tegen dit kerkelijk hooger onderwijs kwam verzet van de zijde
der radikale groep in den Raad, die na den dood van dr. J. Knappert doordreef het contract met de synode te verbreken. Voor de
kerk zelve was dit van geen belang; in Amsterdam betreurden
velen het overhaast besluit, omdat het getal hervormde studenten
juist in 1893 tot 73 was geklommen: eene bloeiende faculteit.
Tegen de inrichting van het kerkelijk hooger onderwijs, met
name tegen de beide examina, zijn sedert 1877 gewichtige bezwaren gerezen. Velen begeeren thans één examen, door de
kerkelijke hoogleeraren af te nemen, ten overstaan van het provinciaal kerkbestuur en slechts in die vakken, die niet van staatswege gedoceerd worden I). In 1904 en 1905 heeft de synode zich
met eene betere opleiding van de a.s. predikanten ernstig bezig
gehouden, in Januari 1906 daaraan zelfs eene buitengewone vergadering gewijd. Maar er werd niets tot stand gebracht, zelfs
een voorstel om het doctoraal examen verplicht te stellen vond
geene meerderheid ~ en vooralsnog is de hoop op eene doelmatiger regeling gering.
§ 2. De opkomst en de ontwikkeling der modern-godsdienstige
richting bracht - naar vaste wet - eene reactie der preciesen
en er verhief zich eene nieuwe partij, die onder aanvoering van

overl. 18 Aug. 1886, E. H. van Leeuwen. 24 Jan. 1887, emer. 16 Sept. 1903,
E. F. Daubanton, 28 Sept. 1903. Te Groningen: C. P. Hofstede de Groot, 31 Mei
1878, over!. II Aug. 1884, W. C. van Manen, 11 Dec. 1884, rijksh. 23 Sept. 1885,
J. Reitsma, 29 Sept. 1885, Qver!. 23 Febr. 1902, W. Mallinckrodt, 4 Juli 1902.
E. T. Kruytf, I Juni 1878, emer. 15 Juni 1905, A. J. Th. Jonker, 20 Sept. 19°5,
emer. 15 Nov. 1909, A. van Veldhuizen, 25 Jan. 1910. TeAmsterdam,].H.Gunning,
18 Dec. 1882, rijksh. 21 Sept. 1889, P. J. Muller, 21 April 189°, emer. 13 Dec. 1893.
J. Knappert, 19 Dec. 1882, over!. 29 Sept. 1893.
I) Reeds W. C. van Manen in Bfjblad van de Hervorming, 1893, nO. 2.
"J Handd. d. Synode, 1904, blz. 131 vlg., 276-287 j 1905, blz. 9 vlgg., 505-575,
575-596, 596-599, 692 vlg.; 1906, blz. 6-13, 16-37; 1908, blz. 511-518.
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dr. A. Kuyper tot groote macht komen zou 1). Op staatkundig
gebied de antirevolutionaire, gelijk zij zich reeds onder Groen
had georganiseerd en onder Kuyper tot volle machtsontwikkeling
kwam, vormde zij in de hervormde kerk de uiterste rechterzijde
in felle oppositie ook tegen de oude orthodoxie en de latere
ethischen. Zij is de neo-kalvinistische partij, het christelijk volksdeel tegenover het paganistisch (Kuypers onware en noodlottige,
maar vernuftige en suggestieve antithese), in naam op Kalvijn
steunende, in waarheid eene gansch andere theologie en wereldbeschouwing leerende dan hij, "met wat kleeren en sieraden van
den overledene getooid" , eene gemoderniseerde gereformeerde
theologie, die uitloopt op opheffing van de leer der vaderen,
waarvan de oude formulieren, de overgeleverde geloofstaal, de
historische termen gebruikt worden, maar in metaforischen zin,
"etiketten, die niet veel anders doen dan u leeren wat weleer
een geliefd merk was" 2). Maar Kuyper, als theoloog, politicus,
volksleider, journalist, taalkenner en redenaar even wèl toegerust,
heeft de groote massa, die, niet scherp onderscheidend, in de
nieuwe vormen toch eigenlijk naar het oude greep, greep met
grimmig begeeren naar de leer der verkiezing en der verdoemenis 3),
in geestdrift ontvonkt en, met oud-kalvinistisch talent, georganiseerd. Als predikant te Utrecht begon hij in 1868 den strijd
door te weigeren de vragen der schriftelijke kerkvisitatie in te
vullen, daarna, te Amsterdam, bracht hij het grootste deel der
gemeente onder zijn magischen invloed, even fel zich keerend
tegen de ethischen als tegen de modernen. In 1818 ontwierp hij
toen met F. L. Rutgers het plan tot oprichting van eene Vrije
universiteit op gereformeerden grondslag, die in 1880 werd geopend en waarbij dr. Hoedemaker de godsdienstoefening leidde
I) A. Kuyper, De kerkvisitatie te Utrecht, Utr. 1868. Dez., Het dreigend conflict,
Amst. 1886. Dez., Het conflict gekomen, aId. 1886. G. Vos, Groen van Prinsterer
en zijn tijd, Il. Dez., Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat,
Dordr. 1887. W. H. de Savornin Lohman jr. in Mannen v. beteekenis, 1889.
B. D. Eerdmans, De theologie van dr. A. Kuyper in Theol. Tijdschr., 1909, blz.
2°9-237. C. B. Hylkema, Oud en nzeuw calvinisme, Haarl. 19II.
") Eerdmans t. a. p., blz. 223. Hylkema, a.w., blz. 79.
Ij M. Beversluis, De dwalingen van het calvtnisme, Leiden 1906.
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in de Nieuwe kerk, sprekend naar den zeker geestig gekozen
tekst: "In die dagen werd er geen smid gevonden in het gansche
land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd: laten wij
zorgen dat de Hebreeërs geen zwaarden of speren maken" 1).
Inderdaad is de Vrije universiteit de smidse geworden, waar de
wapenen tegen de vijanden van Gods volk zijn gesmeed en van
hier uit is de oorlog geleid tegen allen, die niet met de neokalvinisten stoelden op denzelfden wortel des geloofs, burgerkrijg,
die zoo bitteren jammer over het land brengen zou, waar zonen
van hetzelfde huis niet meer als broeders samenwonen. Sedert
de wijziging der Hoogeronderwijswet van 1905 is deze universiteit met de openbare gelijkgesteld 2).
Bij de synode kwamen in 1882 en 1885 verzoeken in, om
candidaten der Vrije universiteit toe te laten tot het proponentsexamen. Ze werden afgewezen, en sinds rijpte het plan, om
hervormde gemeenten te onttrekken aan het kerkverband en
aldus voor bedoelde candidaten open te stellen. Kootwijk op de
Veluwe werd bereid bevonden de proef te nemen en den heer
Houtzagers als predikant te ontvangen. Maar grooter indruk zou
het maken, zoo de gemeente der hoofdstad v66rging, en zeker
z6U zij zijn vóórgegaan, indien niet dr. G. J. Vos, scriba van
het classicaal bestuur, alle deelnemers aan de reeds vergevorderde
samenzwering had doen schorsen 3). Hun aanslag op de Nieuwe
kerk - symbolieke maar burleske handeling - had echter een
tijdelijk succès, terwijl Kootwijk, Voorthuizen, Reitzum het gegeven parool gehoorzaamden, voorgangsters veler andere. Waar
de volgelingen van dr. Kuyper de overhand hadden, werd de
reformatie der kerk ter hand genomen, de kerkorde van 16 I 9
ingevoerd en het verband met de synoqale genootschapskerk
verbroken. En omdat zij beweerden daardoor tot de echte, hervormde kerk te behooren, behielden zij kerk en pastorie, archief
en fondsen der gemeente voor "de Nederlandsch gereformeerde
1) 1 Sam. XllI, 19. A. Kuyper, De Leidscke professoren en de executeurs der
Dordtscke nalatenschap, Amst. 1879. Dez., Het recht tot universiteitsstichting, aid. 1880.
") Geregeld in de Wet als boven, artt. 184-206.
8) [G. J. Vos], Waarom de tachtig kerkeraadsleden te Amsterdam voorloopig
geschorst? Amst. 1886.

DE JONGSTE TIJD.

345

kerk (doleerende)" t), waardoor uiterst onverkwikkelijke tooneelen
werden afgespeeld, als b.v. de wettige ringpredikant den kansel
door den doleerenden bezet vond, relletjes, die, als te Leiderdorp,
slechts door militairén konden worden bedwongen - alles bij
uitstek pijnlijk en aanleiding tot bitteren spot bij den buitenstaander. Tegen al deze "doleerende" gemeenten is naar éénen
regel gehandeld. Amsterdam ging v66r. Den 16en September 1886
hoorde de synodus contracta Kuyper als vertegenwoordiger der
80~, ontzette hen~, vonnis door de plena den Isten December
bekrachtigd 4), naar de bekende formuleering, dat "de beklaagden
ten duidelijkste hebben getoond zich met woord en daad te hebben
afgescheiden en mitsdien niet langer behooren tot de N. H. kerk".
Op dezelfde wijze verliepen de proceduren overal elders; de
gedingen voor den burgerlijken rechter over de goederen en
fondsen volgden: het was duidelijk dat, wie zich van eene kerk
hadden afgescheiden, geenerlei rechten op hare bezittingen konden
doen gelden, wat weder werd gesymboliseerd door de ontruiming der bezet gehouden Nieuwe kerk. Sedert stichtten de
"doleerenden " eigen kerken of lokalen en hunne gemeenten
werden bediend door een 55 voormalige hervormde predikanten 5)
en voorts door leerlingen der Vrije universiteit, maar, omdat zij
in leer en godsdienst zoo dicht stonden bij de oude afgescheidenen van De Cock, scheen vereeniging natuurlijk. Zij kwam
inderdaad tot stand den 17 den Juni 1892, op den grondslag van
gemeenschappelijke belijdenis in de Drie formulieren vervat, onder
den naam van "De gereformeerde kerken in Nederland " 'nieuwe kerkelijke organisatie van de preciesen van oudtijds 6).
Maar een klein gedeelte der oude afgescheidenen hield vast aan
1) Juridisch verdedigd door De Savornin Lohman en Rutgers, De ,.echtslJevoegdkeul
plaatselijke ke,.ken, 1886. Daartegen H. G. Kleyn, Feiten of ve,.zinsels, 1886.
I) A. Kuyper, D,.. Kuyper 7)00,. de Synode, 1886.
I) Handd. d. Synode, 1886, blz. 550-584.
0) Aldaa,., blz. 524-546.
I) Van hen zijn enkele later weder teruggekeerd, Hoedemaker, Vethake.
I) De acten der samensmelting o. a. bij Van Alphen, Nieuw ke,.k. handboek, 1893,
blz. 368-395. In 1910 behoorden tot deze nieuwe kerk 491451 zielen, aldaa,.,
1912, blz. 408.
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oude tradities en luisterde niet naar de vleiende stemmen, zij
vormen de christelijke gereformeerde kerk met eene eigen theologische school te 's-Gravenhage I). Maar ook in de gereformeerde kerken ontstond in de laatste jaren wrijving tusschen de
vrienden der theologische school te Kampen en die der Vrije
universiteit, de eersten bepleiten de losmaking der theologische
faculteit van die hoogeschool en de overbrenging van theologie
en predikantsopleiding naar de kerken d. i. naar Kampen ').
§ 3. De jongste geschiedschrijver onzer vaderlandsche letterkunde legt de pen neder als hij aan het jaar 1880 gekomen is.
Hij geeft daarvoor zijne motieven op, waarvan het laatste dit
is: "ik acht den tijd voor eene wetenschappelijke behandeling
"van dit deel onzer literatuurgeschiedenis nog niet gekomen, ook
"omdat wij hier belemmerd worden door onze, toch al onvermij"delijke, subjectiviteit. Wij staan te dicht bij die auteurs, grooten"deels onze tijdgenooten, om ze met voldoende onbevangenheid
" te kunnen beoordeelen, de meesten hunner leven en werken
"nog, een oordeel.. laat zich bezwaarlijk vormen v6órdat hun
"werk als een afgesloten geheel vóór ons ligt;; wij missen te zeer
"de hulp van den Tijd, die met zijn wan het kaf van het koren
"zal scheiden" 3). Vervang in deze uitspraak het woord "literatuur" door "hervormde kerk" en gij hebt eene grensscheiding,
welke wij uitermate geneigd zijn niet te overschrijden. Inderdaad:
hier is het gevaar. voor subjectivisme al te groot, hier is het wel
haast onmogelijk zuiver te oordeel en en te schrijven over wie
nog midden in hun leven en arbeid zijn. En dit valt o. a. daarom
te betreuren, omdat wij nu ook niet gebruik kunnen maken van
één groot voordeel, dat wij thans hebben en vroeger te vaak
ontbeerden: kennis van persoonlijke eigenaardigheden, hebbelijkheden, van onderlinge betrekkingen, van leven en lotgeval, van
vriend- of vijandschap - wat alles toch wezenlijk onmisbaar is
tot het juiste kennen der gebeurtenissen. Want wat van wereldhistorische beteekenis worden zal is vaak geschied onder invloed
van heel kleine dingen, wier dag men daarom immers ook niet
') Hun zielental is 55720, aldaar, blz. 404.
") De Wachter, red. F. Bos c.s., o. a. van 9 en 16 Febr. 1912.
a) G. Kalff, Gesch. d. Ned. Letterkunde, VII, 1912, op het einde der voorrede.
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verachten zal. Zoo zouden wij dan hier de pen uit de hand moeten
leggen. Toch gaat het ons aan het hart ons onderwerp aldus
onafgerond te laten, en daarom wagen wij ons aan eene vluchtige
schets van de nieuwste verhoudingen, die in de hervormde kerk
bezig zijn zich te vormen.
Eerst de modernen. Het woord zelf wordt tegenwoordig door
velen vervangen door "vrijzinnig", vooreerst omdat zij zich niet
meer geheel homogeen gevoelen met de modernen der' eerste
generatie en dan, omdat zij aansluiting zoeken met wie onder
evangelischen of zelfs ethischen zich ook vrijzinnig willen noemen.
Stellig is er onder een aantal modernen bij 't einde der 19de eeuw
eene sterke strooming naar rechtsch. Het is moeielijk hier een punt
van aanvang vast te stellen. Wel zijn er sommige oorzaken te
vermoeden. Van 1890 en volgende jaren dagteekent te Leiden op
enkelen de invloed van Gunning's colleges, waar meer werd getuigd
dan betoogd, meer aan wel warm maar vaag gevoel, dan aan
scherp denken werd geofferd, zijne mystieke orthodoxie, zijne
stoute beelden als "heme1gloed door galm en rook omneveld" 1).
Vandaar bij deze, overigens moderne, leerlingen afkeer van betoog, van "oud-moderne dogmatiek", smalen op "het napluizen
van het heilige met ons klein verstand", gebruik van orthodoxe
t~rmen, als omschrijving soms voor wezenlijk gewijzigd godsdienstig gevoel, toch ook vaak als klanken, waarvan de holheid
innerlijke verwardheid verried. Tegelijk is er invloed van de
letterkunde van '80. Lag daarin niet voor 't grijpen eene warmte
van diep, godsdienstig gevoel, een streven om religie hoog te
houden, onbezoedeld door profane aanraking, spot, die toch niet
het heilige raakte, veeleer de onware of smakelooze vormen
waarin het zich soms vertoont? Verwey's fijne ironie van Salters
"Zedelijke religie", zijne scherpe critiek op Renan's "Vie de Jésus" ,
op Nietzsche, die niet "rein, eenvoudig en eerlijk is", zijn zoowel
de vertolking als het gevolg van vernieuwd, godsdienstig leven,
dat Jan Luyken's "Menschelijk Bedrijf" weêr ging waardeeren ~,
1) H. Y. Groenewegen, Bijblad à. Hervorming, 1890, blz. 65-82, 1°3-112.
C. Niemeyer in de Hervorming, 18 Mei 1895. De Koe in Onzegoàsàienstpredz'king.
1895, nO. 10.
I) Verg. echter J. P. van Melle, De .. oude" Jan Luyken, 1912, blz. 4 vlg.
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dat in Bosboom's kerken gesymboliseerd zag het "uit de aardsche
schemering naar het hemelsch licht, uit de aardsche volte, die
wel mooi is naar de hemelsche ruimte met hare ééne volending".
Van Eedens .Kleine Johannes" geeselt datzelfde uitpluizen, dat
voor de jonge moderne theologen van 1890 uit den booze was
en voor Verwey's ,,0 man van smarten met de doornenkroon",
vergaven zij hem gaarne het vonnis, dat "het christendom ook
in zijne laatste formatie uitgeleefd is", vonnis, dat niet den indruk
maakt van te berusten op verstandig getuigenverhoor 1). Trouwens
ook buiten de toenmalige jonge, moderne theologen waren er
anderen, die sympathiek tegenover de tachtigers stonden~. Het
is, ik zeg niet onder deze, maar dan toch onder soortgelijke
invloeden, dat, nog dichter bij het eind der eeuw, de "malkontenten " opstonden, die in een sterk gevoel van onvoldaanheid
krachtig opkwamen voor een consequenter, theïstisch Godsbegrip,
voor eene leer der zonde, die weder rekening zou houden met
het kwaad als eene positieve macht, waaruit wij verlost moeten
worden anders dan langs den weg eener langzame ontwikkeling,
voor eene christologie, die weder den Verlosser, den Heiland
dichter zou brengen bij het beangst gemoed, als een, "in wien
tot ons komt een leven, dat vol van God en waarin de macht
van het kwaad gebroken was"~. En al deze bewegingen gingen
niet buiten de gemeente om, maar vonden weêrklank bij velen
harer leden.
Voor andere stroomingen nog zou zij openstaan. Op dienzelfden
dag, 16 September 1886, dat Kuyper voor de contracta stond,
werd J. Domela Nieuwenhuis veroordeeld tot één jaar opsluiting
wegens majesteitsschennis '). Tegenwoordig anarchist, was hij toen
') VergeL Meuwe Gids, I, 314, UI, 44, 131, 391 vlgg., 406, 470, IV, 89, 95,
99, 296 vlgg., 409, VI, 304, VII, 124, vm, 325 enz.
") J. van Loenen Martinet in eene voordracht van 1891, waarover Van Deyssel
hem uiterst onbillijk en onjuist hard gevallen is. J. W. van der Linden in Bijblad d.
Hervorming, 1893, blz. I. Hervorming, 1 Sept. 1894, 12 Jan. 1895.
a) Voor een overzicht dezer richting Agnotos in Tkeol. Tijdsckr., 1909, blz. 1-16,
146-180. Trouwens ook onder een ouder geslacht waren deze gedachten geenszins
onbekend, boven blz. 328 vlg. over Hoekstra. S. Cramer, Konservatief modernisme, 1882.
0) Reitsma, a.w., blz. 449 vlg.
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de eerste leider der sociaal-democratische arbeiderspartij en der
socialistische beweging. Zij is in beginsel niet anti-godsdienstig,
maar velen harer leden zijn dat wel, VOOt 't minst fel anti-kerkelijk. Maar ook hier is in de laatste jaren verandering ingetreden.
Onder de vrijzinnig godsdienstigen ook werden er aangegrepen door
de idealen van het socialisme en zij zagen ze samenvallen met
die van Jezus' Evangelie. De christen moet sociaal democraat zijn,
wil hij ernst maken met zijn christendom, dat rechtvaardigheid
en redding der misdeelden en verstootenen wil. Vandaar
aanvankelijk nog slechts aansporing tot socialen arbeid I), later
aansluiting bij de sociaal-democratische arbeiderspartij. Vrijzinnighervormde predikanten, leden der S. D. A. P., vormen eene
krachtige groep met een eigen, goed geredigeerd orgaan 2). Tegenover de groote volkszonden hebben de modernen geen afzonderlijk standpunt ingenomen, mèt anderen pleiten velen hunner voor
geheelonthouding 3), tegen den eedsdwang hebben anderen
krachtig geprotesteerd '), tegen prostitutie en reglementeering den
strijd aangebonden 5). Maar op dit laatste terrein zijn zij toch
afzonderlijk opgetreden d. w. z. de modernen van onderscheiden
kerkgenootschappen. Naast de stichtingen van Heldring-Pierson
hebben zij in vrijzinnig-godsdienstigen geest opgericht de Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, die over
het gansche land hare afdeelingen telt en haren gezegenden
arbeid gestadig uitbreidt 6).
') Tenthoff in Bijblad Hervorming, 1885, blz. 49 vlgg. De Cievoor Maatsch. belangen
v. d. Ned. Protestantenbond, opger. 1887. Van Loenen Martinet over landnationalisatie in
Hervorming Febr., Maart 1892, tegen wien F. Bartelink in Hervorming, 9 April 1892.
") De Blijde wereld, red. S. K. Bakker, J. A. Bruins jr., A. H. van der Hoeve,
S. Winkel e. a. Onder de ouderen W. Bax.
3) E. J. W. Koch in leven voorzitter der Ver. t. afsch. van alcoh. dranken;
W. Bax in Bfjblad Herv., 1895, 53: S. Lulofs, aid. 63. De Koe in Herv.,
4 Mei 1895, P. van der Meulen.
') R. van Boneval Faure in Nieuw Leven, 4 Mei 1895.
6) G. D. J. Mounier in Bijblad 1882, 33. H. G. Hagen en J. Knappert, aid. 1882,
68. Hervorming 13 Febr" 12 Nov. 1892, 15 Juli 1893, 26 Mei 1894.
8) Opgericht 2 November 1886 door J. Knappert, G. D.J. Mounier, W. M. Gunning,
J. v. Loenen Martinet, C. G. Chavannes, A. W. C. Berns, H. G. Hagen. Mededeelingen der vereeniging sinds 1887. Gedenknummer bij het 25-jarig bestaan,
J886-1911, als nO. van 2 Nov. 1911.
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De doleantie beteekende voor de hervormde kerk een exodus
van 100.000 zielen, haar uiterste rechtervleugel. De poging om
de kerk terug te breqgen onder het Dordtsche systeem was mislukt, en het is zeker van gewicht, dat tot dit resultaat ook hebben
medegewerkt wie persoonlijk de formulieren hoog schatten 1). Maar
dit wil niet zeggen, dat de rechterzijde der in de kerk geblevenen van taktiek tegen de vrijzinnigen zou veranderd zijn. Vóór
en na werden de rechten der minderheid miskend. Maar tegelijk
werd het verzet tegen dit ijveren krachtiger: het kerkelijk besef
der vrijzinnig hervormden nam opmerkelijk toe. Aan uittreden,
aan een nieuw huis bouwen in den Protestantenbond, werd niet
langer gedacht, onder de leiding van C. J. Niemeyer, B. D. Eerdmans, A. J. Adriani, D. Eilerts de Haan e. a. organiseerden zij
zich, wekten de overtuiging dat wij voor ons godsdienstig leven
de kerk niet kunnen missen, maar dat omgekeerd de kerk door
uitbanning der vrijzinnigen schade zou lijden in hare ontwikkeling. Er werd ijverig propaganda gedreven, provinciale vereenigingen kwamen tot stand, met een centraal comité als band, door
de toewijding en het enthusiasme van velen zijn zelfs gemeenten
als Dordrecht, Alkmaar voor de vrijzinnigen heroverd 2).
Al wat onder de modernen meêvoelde voor wat de malkontenten dreef, al wat voorts eendracht begeerde en samenwerking
ook met dogmatisçh andersdenkenden, al wat door aanschouwing
van buitenlandsche toestanden - zooals b.v. de velen die den
invloed van Rendel Harris ondergingen - oog had gekregen
voor wat er kleins was in onzen partijstrijd, streefde naar aanraking met de mannen van rechtsch. Onder de evangelischen
waren de meesten bereid zich onder één vaandel te scharen, toch
ook anderen, die in de christologie een scheidsmuur zien: daar
de modernen den Zoon loochenen, hebben zij ook den Vader niet ~.
Onder de ethisch-orthodoxen vertoonden sommigen neiging tot
den vrede van Jerusalem, maar voor verreweg de meesten heeft
het modernisme nog de oude verschrikking behouden. Intusschen
') Reitsma, a.w., blz. 453.
") Hun orgaan is het lVuklJlad van de vrijz. herv., hoofdred. C. J. Niemeyer.
Bovendien verschijnen tal van lokale blaadjes.
a) 1 Joh. 1I, 23. R. H. Drijber in Geloof en Vrfjheid, 1904, blz. 98-1°3.
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zijn zij zelven allerminst ontkomen aan de stadige verandering
van denkbeelden en gevoelens. De ethischen van thans zijn niet
meer de ethisch-irenischen van D. Chantepie de la Saussaye en
J. H. Gunning. "Een ander recht hebben wij niet dan dit, dat
God ons geeft deze dingen te gelooven" 1) - dat was een te
onvaste grond, en tusschen het onaantastbaar "geloof der gemeente"
van Gunning (dat toch niet onaantastbaar is, omdat het zooveel
inhoudt wat als historie dient te worden onderworpen aan historisch onderzoek) en diens woord over "den bijbel als begeleidende
kanon en norm, niet als grond des geestelijken levens" is een
conflict '). Een conflict, dat door geen vloed van, om historie en
werkelijkheid heengaande, woorden kan worden meêgevoerd. De
aanvaarding van de resultaten der historische critiek bracht hen
van onderwerping aan het objectief onveranderlijk gegevene tot
die subjectieve waardeering, die "meêleeft met de levende waarheid, welke in den loop der tijden telkens nieuw zal worden geopenbaard, maar die even bewegelijk is als 't objectief gegeven
onbewegelijk"~. De jongste dagen hebben weder aangetoond hoe
moeielijk houdbaar het standpunt is 4). Toch blijven zij in 't kerkelijke eene afgesloten partij en van eene toenadering naar linksch
verluidt weinig. Dat is de erkende macht der traditie, dat is ook de
diepgewortelde vrees, bij de gemeente wakker gebleven, voor
afglijden naar "moderne onverschilligheid", naar verlies van godsdienst. Maar op den duur zal die vrees ongegrond blijken en
zullen de ethischen verwantschap gevoelen gaan met wie, bij loslaten der "heilsfeiten", even begeerig zijn rust te vinden in God.
Zal de groote middenpartij, waarvan de éénheidsbeweging droomt,
wezenlijk komen? Hier zou de veder der historie der voorzegging
in den schoot vallen - wat zij niet mag begeeren.
De uiterste rechterzijde wordt gevormd door de confessioneelen
en gereformeerden, de laatsten nog exclusiever dan de eersten,
die althans de eenheid der kerk willen bewaren. Ook is er tusschen hen verschil in het niet of matig zingen der gezangen,
1) Verg. boven, blz. 336.
0) H. A. van Bakel, Ethische orthodoxie en modernisme, 1907, blz. IS.

8) Aldaar, blz. 17.
') G. HuIsman, Het ethisch beginsel en de ethische richting, 1911-1912".
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in het gebruik der stomme e als kenmerk der godzaligheid
akelige uitwassen dezer fanatieke, neo-gereformeerde religie, die
ook het wreedsemietische der vloekpsalmen gaarne naar voren
brengt en van den kansel verkondigt, wat in ongeschoolde hersens
den bittersten haat wekt en menschen tot een woedenden godsdienstoorlog opzweept 1). Hierin stemmen zij allen overeen, dat
de belijdenis, vervat in de Drie formulieren, dient gehandhaafd,
dat dit in de kerk niet geschiedt,. dat zij dus moet worden gereorganiseerd 2) en ieder uitgebannen, die in deze drie formulieren
niet langer de uitdrukking vindt zijns geloofs. De kerk zal
moeten afwachten, of zij macht genoeg zullen krijgen hunne
woorden in daden om te zetten. Het is ook mogelijk, dat zij
aan zich zelven zullen ervaren, dat "voorstanders van eene gereconstrueerde belijdeniskerk in deze eeuw slechts een secte zijn
kunnen"~. Middelerwijl is het wel zeker, dat de heftige taal, de
platte en smakelooze woorden van velen hunner predikers, de
richting waarin zij hunne volgelingen sturen, groote schade doen
aan het godsdienstig leven en mede bijdragen aan talloozer afkeer
van de kerk. Dat in 1890 op 2,210,218 hervormden 82,366 zich
opgaven als tot geen kerkgenootschap te behooren, in 1910 op
3,088,361 (onder wie 9660 Waalsehen) 290,960, heeft velerlei
oorzaak, daaronder stellig ook deze neo-gereformeerde actie 4).
Toch is de hervormde kerk als van ouds in ons volksleven
van groote beteekenis en kan zij der natie nog tot telkens grooter
') De uitvoerige acte van beschuldiging bij J. H. Gunning, J.Hzn., De gezangenkwestie in de Ned. Herv. kerk, 2 din., Utrecht 1910. En daarover L. Knappert in
Tkeolog. Tijdsekr., XLIV, 466-469.
") P. J. Kromsigt, Reorganisatie, etSek van Gods woord, weg tot geleidelfjke
reformatie, Rotterd. 1906. Hij wil geen afscheiding. De canones worden door de
gereformeerden meer dan door de confessioneelen naar voren geschoven, J. D. de Lint
van Wijngaarden, De Dordtseke leerregels, 19051; A. Kuyper, De drie form. v.
eenigkeid, 1883.
8) D. eh. d. I. Saussaye bij A. J. Adriani, De volkskerk van antz:eonfessz"oneel
standPunt, 1903, blz. 13.
') Over de jongste volkstelling, uit godsdienstig standpunt bezien, drie artikelen van
F. Dykema in de Hervorming van 18 Nov. en 23 Dec. 19 II. J. R. Slotemaker de Bruine
in Stemmen voor Waarkeid en Vrede, Nov. 1911, waarbij te lezen I. M. J. Hoog
in de Hervorming van 9 Dec. 1911. P. H. Ritter in N. T. T., I, 200-213.
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zegen worden. Aan de oppervlakte ligt de partijstrijd en de
verdeeldheid; verborgen voor de wereld is wat door prediking
en godsdienstonderwijs en allerlei soort van gemeentewerk wordt
gedaan tot heil der ziel en verbetering van het stoffelijk bestaan.
Hier ondergaat de kerk zoo goed als ieder harer leden den
invloed van den tijdgeest, en hare ijverige bemoeiingen der
laatste jaren voor eene ingrijpende hervorming der diakonale
armverzorging wijzen op haar toenemend verantwoordelijkheidsbesef. In dien gemeenschappelijken arbeid aan de opheffing van
misdeelden en ellendigen ligt meteen een gezegend middel om
elkander naderbij te komen en zuiverder d. i. zachter te gaan
beoordeelen. Eén ding is zeker: geschiedenis en ervaring beide
prediken luide, dat voor den bloei der kerk vrijheid onmisbaar
is. Nog altijd zijn de gevaren, die zij met zich brengt, groot;
grooter schade dog brachten leertucht en belijdenisdwang 1). Handhaving der leer is onmogelijk geworden: "men zal het aan ieder
persoonlijk moeten overlaten waarheid en dwaling van elkaar
te leeren onderscheiden" 2). Wie is nog zóó naïef als in oude
dagen om in eigen kerk de ware te zien, in alle andere valsche? 3)
Wie ziet niet, dat "de geschiedenis door God gemaakt den spot
drijft met onze begripsbepalingen?" 4) Geene kerk is de zuivere
openbaring van het lichaam van Christus. Waar dan dwaling en
waarheid aldus, gelijk in ieders persoonlijke voorstelling, ook in
de kerkleer gemengd zijn, is alle inquisitie even dwaas als zondig.
Zoo het waar is - en wij twijfelen daaraan niet - dat de hervormde kerk nog eene taak heeft in deze hare aloude erflanden,
"ieder lid werke dan naar eigen inzicht en overtuiging er tee
mede haar aan deze roeping te doen beantwoorden" 5). Zij is
niet langer de bevoorrechte kerk in de Republiek, wier zege') Over leertucht in Handd. 37ste Verg. N. P. B., blz. 65-69.
") H. H. Barger, a.w., blz. 36.
") "Is de roomsche kerk de algemeyne? - Neen. - Sij seggen het nochtans.
Haar seggen en is niet waarachtig. - Maar geeft eens redenen. - Omdat er maar
ééne ware kerk is. - Welke is dat? - Onze kercke". C. Poudroyen, Catechisatie,
1659, 1662" blz. 337.
') Barger, a.w., blz. 38.
") Barger, a.w" blz. 39.
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vierende vloten de Theems opvoeren, in wier hoofdstad lagen
de sleutelen van de Sont - zij is een met elk ander gelijkberechtigd kerkgenootschap in het land, dat geen wereldpolitiek
meer voert, maar dat, op gouden verleden trotsch, tegelijk weer
krachtig is gaan gelooven in eene toekomst van nationale, stoffelijke en geestelijke ontwikkeling, hier en overal, waar maar
leden wonen van den Nederlandschen stam. In tijden van zulk
eene opleving een der voertuigen te mogen zijn van dien geest
des christendoms, die niet verdeelen maar vereenigen, die vroomheid, gerechtigheid en vrede brengen wil, is voor de hervormde
kerk eene roeping, haar schoonsten en fiersten traditiën waardig.
3 April 19 12•

CORRIGENDA.

Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.

28
78
133
134
141
160
161
189
241
312
327

noot
noot
noot
regel
regel
noot
noot
regel
regel
noot
regel

5 hoofdstuk V, lees: XV.
2 Servett, lees: Servet.
I V, lees: VI.
13 v. b. F. H., lees: S. H.
20 v. b. Spaans, lees: van Spaan.
Klotz, lees: Klotze.
3 Ie Stadhoudérat p. 5 lees: p. 4 der Notes.
I v. o. Lepoux, lees: Lépeaux.
17 v. o. Abraham, lees: Theodoor.
2 Coek, lees: Cock.
2 v. o. de lees: der.

ADDENDA.
Blz. 72 noot 4. Bij deze literatuur thans nog te voegen: mej. dr. C.
Sermrier, Pie"e Bayle en Hollande, étude kiston'que et critique, Lausanne,
Juli 1912 (verg. De Hervorming van 27 Juli 1912). Het aldaar blz. 130-143
geleverd betoog tegen B.'s auteurschap van het Avis heeft mij van mijne
dwaling te dien opzichte (boven blz. 75) overtuigd.
Blz. 261, reg. 6 v. b. "Franeker, de nog altijd schoone stad". De
schilderachtigheid der oude grachten heeft helaas veel verloren door
menige akelig gemoderniseerde winkelpui.
Blz. 330, reg. 13 v. b. bij te voegen: J. Reitsma, W. P. C. Knuttel en
W. J. Kühler.

REGISTER VAN PERSOONSNAMEN.

(De sterretjes achter een cijfer verwijzen naar een noot der bladzijde).
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Bell, prof. F. W. B. van, 3 2 9
Bellamy, Jac., 13 1*, 243
B.
Belmonte, Hanna, vr. v. J. da
Costa, 28 4*, 29 2
Bada du Jardin, J. C. F. de, Bempden, Gillis v., 56
85*
Berg, ds. Ah. v. d., 13 1,
Bake, prof. J., 249
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opperrab. 2 I I
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J. v., grietman, 98
Cherbury, Herbert v., 55*

c.

I

I

REGISTER VAN PERSOONSNAMEN.
Chevallier, prof. P., 102 vlg.,
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EiJerts de Haan, ds. D., 350
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Enfantin, st. simonist, 276
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Ens, prof. Joh., 14
Episeopius, prof. S., 15*
Erasmus, 196
Esgers, prof. Joh., 99, 15 1,
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Gijp, Helena v. d., vr. v. D.
Valk, 277, 321

H.
Haack, orang. pred., 232*
Haafner, J., 227*
Haan, Galenus Abr. de, 65
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Heim, P. v. d., minister 223*, Hogendorp, Dirk V., 282, 319
Hogendorp, Willem V., 282
23°
Heineke, 171
d'Holbaeh, P. H. D., 69*,156
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v. d. Marek, 104
315 vlgg.
Houtzagers, propon. V. U.,
Hiltrop, ds. H. v., 92
344
Hinlópen, ds. Jac., 13 I, 14 I, Hoube, Thomas, r. k. pr., 114
224*
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Koenen, mr. H. J., 291
Koenig, prof. Sam., 6
Koetsveld, ds. C. E. v.,
3 20 *
Kohlbrugge, Herm. Fr., 27°,
288, 303
Koopmans, prof. R., 229
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230, 233, 235, 245*
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Muurling, prof. W., 317,322,
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Ratelbant, ds. J., 92 vlg.
Rau, ds. en prof. S. F. J.,
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I
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Schattberger, Jozef, saltzb.,5o
Scheffer, prof. J. G. de Hoop,
33°
Scheffer, dr. W., 325, 333*
Schelle, prof. J. v., 153
Schelling, Fr. W. J., 284
Schellinger, Com., hernh., 57
Scheltema, represent., 189*
Scheltema, Corn., 2e vr. v.
prof. Borger, 249
Schimmelpenninck,
Rutger
Jan, 109, 169, 185, 195,
200, 206, 215, 217*, 225,
242, 244
Schimmelpenninck v. d. Oije,
minister, 220
Schimsheimer, J. F., 292
Schlegel, Joh. Ad., 224*
Schleiermacher, Fr. E. D.,
324 vlg.
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Schmidt, ds. A. E., 62
Scholie, ds. H. P., separat.,
302, 304, 308 vlg.
Scholten, prof. J. H., 22, 295,
325 vlgg., 328, 330, 336
Scholtz, pruis. agent, 220*
Schonegevel, Heiko, 198
Schortinghuis, ds. W., 3, 3136, 42, 287, 299 vlg., 310
Schotsman, ds. Nic., 283
Schroeder, prof. L. C., 103*
Schultens, prof. Alb., 37, 144
vlg., 147, 155
Schultens, prof. Jan Jac., 89*,
90 vlg., 155
Schultens, prof. Hendr. Alb.,
155, 242 vlg.
Schukkingh, mr. L. M., 102*
Schutte, ds. Rutger, 141
Schuurman, Anna Maria v.,
65, 278
Schwarzenburg en Hohenlandsberg, G. Th. baron
thoe, 93
Schwarzenburg en Hohenlandsberg, M. O. baron thoe,
93*
Semier, prof. Joh. Sal., 71,112
Sémonville, markies de, fr.
gez., 205
Seneca, 82
Senserff, Walter, burgem., 173
Sepp, dr. C., 122, 33°, 339
vlg. en sparsim.
Sevenstem, off. v. just., 302*
Sewel, W., kwaker, 63
Slbelius, ds. Taco, 133
Siegenbeek,prof. M., 198, 244
Singendonck, J. A., één der
Zeven, 319
Sitter, C. E. de, wed. v. prof.
H. A. Schultens, 155*
Sjonket, Kaatje, 294
Slee, ds. J. C. v., 330

I
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Slingelandt, mr. Simon V.,
raadp., 2
Slotemaker, dr. L. H., 338
Sluiter, Willem, 54*
Smallenburg, prof. N., 249
Smit, Jan, kwaker, 65
Smith, ds. N., 303 vlg.
Smijtegeld, ds. B., 27
Sneijers, r. k. pr., 203 vlg.
Socrates, 82
Spaan, ds.J. v., 128*, 141 vlg.
Spaan v. Biljoen, mr.J. F., 260
Spandaw, ds. W., 22
Spangen berg, Aug. Gottl.,
hernh., 60
Spanheim, prof. F., 18, 69
Speyk, J. C. J. v., 279
Spiegel, L. P. v. d.,raadp., 177
Spinoza, 21 vlg.
Spruyt, prof. C. B., 275
Stahl, Fr. Jul., 281
Stassart, G. de, 232*, 233
Statius Muller, ds. Ph. L., 127*
Steeie, Rich., 122
Steinbart, prof. G. S., 71, 175
Stelt, ds. Nic., 230*
Sterek, ds. A., 112
Stinstra, ds. Joh., 4°,59,95100, 124
Stochius, Paulus, 15*
Stolker, ds. A., 198
Stolp, Jan, 174
Straatman, dr. J. W., 330
Stralen, H. v., comm. gener.,
252
Strausz, David Fr., 325
Stuart, ds. M., 198, 229
Stubs, John, kwaker, 63
Suringar, prof. L., 248, 316
Suringar, Hugo, uitg., 246
Swammerdam, Jan, 162 vlg.
Swift, Jon., 70
Swildens, prof. J. H., 138,
173, 194

Swinden, prof. J. H. v., 214* Turnier, kwaker, 63'"
Sijben, r. k. pr., 203 vlg.
Tyndale, deïst, 70
Sijbrands, Tako, 146
Sijgers, Hel., vr. v. Joh. Verv.
schuir, 29 vlg.
Sylva, Petrus de, propon., 1261 Valckenaer, prof. Joh., patr.
70, 134*, 178, 222*, 242,
T.
25 2 *
Valk, Dirk, zwijndr., 276Taine, H. A., 164
280, 321
Talleyrand-Perigord, Ch. M. Veen, J. Nuhout v. d., reprede, 206
sent., 215
Tasso, 34*
Veldhuyzen, prof. A. v., 342*
Tauier, 34*
Veluanus, Anast., 318
Teerns, Jelle Sipkes v., ver- Velzen, prof. C. v., 98, 149
maner, 109
vlg.
Teissèdre I' Ange, J., pasteur, Velzen, ds. S. v., separat.,
225, 265*
305, 309
Tetsingh, G., 225
Venema, prof. H., 3, 23, 89,
Teyler, Pieter (v. Hulst), 174
93, 99, 144-149
vlg.
Venema,Joh., vr. v.J. Forster,
Thévenot, markies de, 163
147*
Tholl, Anna v. d., vr. v. Cd. Venema, Frouwe, vr. v. H. de
Busken Huet, 331*
Cock, 299, 304
Thomas, ds. Jan, 95
Venours, markies de, 48
Thomassen, r. k. pr., IIS
Verbrugge, prof. 0., 98, 149
Thorbecke, mr. J. R., minis- Verheyen, J. B., r. k. repreter, 289, 323
sent., 206 vlg.
Tieie, prof. C. P., 330
Verschuir, ds. Joh., 3,28-31,
Til, prof. S. v., 10
32, 36, 146*, 299
Tillotson, rev. J., 47,131 vlgg. Verschuir, Hendr., 146*
Tinga, prof. E., 237, 315
Verschuir, prof. J. H., 146
Tirion, Is., uitg., 133
Verwey, Alb., 347 vlg.
Tissel, ds. Joh., 112
Vethake, ds. K. W., 345*
Tjaden, ds., Sicco, 32
Villeroi, Fr. de Neufv. hertog
Toland, John, 69
de, 19
Tollens, H., 247
Vinet, Alex., 336
Tollius, prof. H., 260
Visser, mr. Jacob, 141
Toorenenbergen, prof. J. J. v., Vissering, ds. G., 339*
335
Vitringa, prof. Camp., de vaTreitel, dr. saltzb., 5 I
der, 23, 91, 144, 146
Trommius, ds. Abr., 139
Vitringa, prof. Camp., de zoon,
Trotz, prof. C. H., 80*
144 vlg.
Tuinman, ds. Car., 19, 21 vlg. Vloten, prof. J. v., 261
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Voet, Jo. Euseb., 141
Voetius, prof. Gisb., 9, 91
Voget, prof. Alb., 98, 149 vlg.
Volney, C. Fr. de Chasseboeuf, 156
Voltaire, Fr. M. Arouet de,
67*, 85-88, 128, 163 vlg.
185, 284
Vonck, L. C., represent., 2 I 7*
Vondel, Joost v. d., 152
Voorst, ds. D. C. v., 154
Voorst, prof. J. v., 247, 249,
26 3
Vos, dr. G. J., 344
Vreede, Pieter, represent., 108,
109*, 102
Vries, J. H. de, o. k. pastoor,

Weiss, ds. H., 62
Werf, Tetje v. d., vr. v. prof.
Tinga, 237*
Wessel, prof. 1., 99, 151
WiJlem rIl, koning-stadh. I
vlg. 7 vlg. 10.
Willem IV, stadh., 2, 6, 56,
89,98, 101*, 118,128* 170
WiIlem V, stadh., 2, 61, 93,
99, 105*, 108*, 110, 116,
128*, 140, 158, 170, 178,
203 vlgg. 208
WiJlem I erfprins, 178, 2022°5; souv. vorst 238, 252 ;
koning 4, 253 vlg. 258,
278, 289, 302 vlg.
WiJlem lI, koning, 296 vlg.
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WoJff, ds. Adr., 99*, 153''',
161*
Wolff, Betje, 99*, 101*, 117,
138*,153 vlg. 161 vlg. 242*
Wolff en Deken, juffrouwen,
41, 43, 71, 121, 125
Wormser, J. A., 291*, 292,
294
Worp, J., organist, 143*
Wijbrands, ds. Aem. W., 330
Wijekersloot v. Weerdesteyn,
r. k. represent., 207
Wyttenbach, prof. D., 152

Y.

Ypey, prof. A., 316, 318
Ypey en Dermout, 262 vlg.
3°9
d'Yvoy, P. H. J. d'Hangest,
Vijgeboom, J. W., separat. Willem rIl, koning, 323
181, 202 vlgg.
Willigen, ds. P. v. d., 267,
274 vlg.

32 4

w.
Wägeli, mej., 294*
Wagenaar, Jan, 133
Wale, Anna Sof. Sijdzes, vr.
V. Ie C. Vitringa jr., 2 e H.
Venema, 145
Water,. prof. J. W. te, 161,
223, 229

Watteville, baron de, hemh.,
56, 60
Watts, rev. Is., 132
Weiland, P., 126*, 133, 153,
244

32 5
Wilünk, familie, 109*
Wiltschut, P., 20
Winkel, ds., S., 349*
Winter, de, jezuïet, I 15
Winter, J. W. de, admiraal,
188*
Wise\ius Izn. S., patriot, 178,
207
Witsius, prof. H., 18
Witt, Joh. de, 7
Witt, Com. de, 73
Wittichius, prof. Ch., 18, 147
Wolff, Chr. 6 vlg.
Wolff, familie, 153*

z.
Zaalberg, dr. J. C., 334 vlg.,
337, 340
Zinzendorff, Nic. Ludw. graaf
v., 53-61
Zinzendorff, Benigna von, 56
Zoelen, van, vriend van Bayle,

73
Zubli, A. J., represent., 216*
Zuylen v. Nijevelt, C. baron v.,
3°0
Zwaardecroon, H., gouv. gen.
21*

