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Petrus van Limburg Brouwer werd 30 September 1795 te
Dordrecht geboren. Als hij, zestien jaar oud, te Leiden gaat
studeren, is -het zelfstandige bestaan van ons volk uitgewist en
is ons land deel van het Franse Keizerrijk; als hij vijf jaar later
tot doctor in ede geneeskunde promoveert, is de oude republiek
herrezen als het Koninkrijk der Nederlanden. In de jaren,
waarin de indrukken van de buitenwereld diep en duurzaam
plegen te zijn, heeft 'hij de onrust der staatkundige veranderingen, de spanningen van Leipzig en Waterloo doorleefd;
dit was misschien de reden, waarom hij zo lang weifelde in de
keuze van zijn studievak en zelfs 'dat hij zich in zijn eigenlijke
bestemming vergiste. Ten slotte immers wijdde hij zijn leven
aan de bestudering der klassieke talen, liever nog aan die van de
kultuur der Griekse en Romeinse oudheid. En toch, ondanks
het boeiende onderwijs van een Wyttenbach, heeft hij aanvankelijk de medicijnen gekozen.
Na in 1816 op een proefschrift „De Senectute" gepromoveerd te zijn, beproefde hij eerst in Tiel, daarna in Rotterdam
een praktijk te vestigen. Maar het bleek hem al spoedig, dat
hier zijn roeping niet lag. Hij keerde tot de klassieken terug en
werd reeds in 1820 doctor in de letteren op een proefschrift,
dat een onderzoek bevatte over de wijze, waarop Sophokles in
zijn drama's het Godsbestuur en de goddelijke rechtvaardigheid
uitgebeeld heeft.
Weder gaat de weg van de Akademie naar het maatschappelijke leven; hij wordt conrector te Alkmaar, en enige maanden later aan het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam. Van
publiceren komt in deze jaren niet veel; het schoolwerk zal
zijn tijd grotendeels in beslag genomen hebben. Maar hij zette
zijn studies voort en vond in Rotterdam een vriendenkring,
waarin hij met andere liefhebbers der Oudheid over de klassieke dichters spreken kon. Op het ogenblik, dat hij het gymnasiale onderwijs verlaat, verschijnt er van zijn hand een „Proeve over de Zedelijke Schoonheid der Poëzy van Homerus",
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een onderzoek dat de lijn van zijn dissertatie verder doortrekt
en waarin wij telkens getroffen worden door zijn verrassend
juisten blik op de Homerische gedichten en door de warme bewondering voor hun schoonheid. Zijn onderwijs zal stellig niet
dor en schools geweest zijn; als goed classicus heeft hij natuur~
lijk zijn leerlingen in de eerste plaats de klassieke talen grondig
geleerd, maar een zo fijnzinnig man als hij zal er zeker niet min~
der naar gestreefd hebben om ze ook op te voeden tot min~
naars en bewonderaars van de letterkunde der Grieken en
Romeinen.
Gedurende de vijf jaren van zijn gymnasiale werkzaamheid
verscheen er -maar éénmaal een verhandeling van zijn hand en
dit was -een antwoord op een prijsvraag uitgeschreven door de
Hollandsche Maatschappij van fraaye Kunsten en Wetenschappen, die aldus luidde: „Bezitten de Nederlanders een
nationaal tooneel met betrekking tot het treurspel; zoo j a?
welk is ddeszelf s karakter; zoo neen? welke zijn de beste middelen om het te doen ontstaan ?" De jonge conrector vertoont
geen neiging in zijn vak vast te roesten; hij heeft een open oog
voor het rijke leven om hem heen; hij neemt deel aan den strijd
over de vraagstukken van den -dag; zijn geestelijke horizon is
wijder dan het muffe schoolvertrek en omvat het woelige leven
in de -havenstad Rotterdam, waar hij zich spoedig zal hebben
thuisgevoeld.
Het kind, opgevoed in de troebele jaren van den Fransen
tijd,heeft geleerd het heden gewichtig .genoeg te achten, om
zich niet in een grauw verleden te begraven. Als straks zijn
ambt hem verplichten zal zijn verder leven aan de wetenschappelijke bestudering der klassieke Oudheid te wijden, dan be-houdt hij toch steeds zoveel van de frisheid zijner j eugdindrukr
ken, dat hij die oude vervlogen wereld bezielen wil met den
glans en de kleur, die het menselijk bedrijf van zijn eigen tijd
bezat.
In 1825 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar te
Luik. Zijn onderwijs, dat met het uitbreken van den Belgischen
Opstand 'afgebroken werd, schijnt zich voorlopig in dezelfde
banen bewogen te hebben als op het Erasmiaans Gymnasium;
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hij gaat althans -door met de publicatie van ethisch-bespiegelende verhandelingen over Griekse dichters: na Homerus
volgde Pindarus, dan komen de grote tragici. Maar als in 1832
en 1833 Sophokles en Euripides aan ,de beurt gekomen zijn, is
hij reeds in een nieuwen werkkring overgeplaatst.
Van Limburg Brouwer werd in 1831 hoogleraar te Groningen. De ambteloze tijd tussen de beide professoraten heeft
hem de gelegenheidgegeven verstrooiing te zoeken voor zijn
geest; in 1831 verschijnt onder den gefingeerden naam Clear.'
chus het verhaal „Charicles en Euphorion", dat in romanvorm
wijsgerige vraagstukken behandelt. Het bleef hem steeds een
behoefte naast zijn zuiver wetenschappelijken arbeid de resultaten van zijn onderzoek in aangenaam leesbaren vorm aan de
belangstellende leken mede te -delen. Hij vond daarin een afleiding voor zijn rusteloos werkzamen geest, maar beschouwde
het zeker ook als zijn plicht om de stem van het klassieke ver.leden te laten horen in een tijd, die zich door romantische
vervoering bekoren liet.
Zijn ambt was zwaar en omvangrijk. Niet alleen als classicus, maar ook als historicus moest hij in Groningen optreden;
een cumulatie van vakken, die reeds in zijn tijd als een te
zware taak beschouwd werd. Maar het bracht Van Limburg
Brouwer slechts winst, daar de verruiming van zijn arbeids'veld zijn belangstelling op nieuwe problemen richtte. Zijn
eerste Groningse tijd zette vrucht in het boek „Histoire de la
civilisation morale et religieuse des Grecs", dat van 1833 tot
1842 in acht delen verscheen. Nu heeft hij zijn eigenlijk ter rein van onderzoek gevonden: de bestudering van de zeden
en de instellingen der klassieke oudheid, maar dan gezien als
een onderdeel van de „verstandelijke, zedelijke en godsdienstige beschaving des mensch doms", zoals men het destijds
uitdrukte — van een algemene kultuurgeschiedenis, zouden wij
nu zeggen.
Limburg Brouwer staat nu op het hoogtepunt van zijn leven.
Hij heeft in deze jaren hard en veel gewerkt, meer dan hij van
zijn niet al te sterk lichaam vergen mocht. Maar wilde hij de
taak, die hij zichzelfgesteld had, volbrengen, dan moest hij
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woekeren met zijn tijd. Gelukkig bezat hij de gave een heilzaam
evenwicht te bewaren tussen den arbeid van den vakgeleerde
en de verpozing van den liefhebber der kunst. In deze zelfde
jaren, waarin dit omvangrijke werk verscheen, zette hij zich
aan de vertaling van Manzoni's „I promessi sposi" (in 1835
verschenen) ; een stijloefening, zou men zich kunnen voorstellen, waarmede hij zich voorbereidde voor zijn volgend oor .
spronkelijk Nederlands werk: „Diophanes".
In dit boek toont Van Limburg Brouwer zich een fijnzinnig,
geleerd en geestig vertolker der Griekse Oudheid; het was zijn
bedoeling niet een oorspronkelijken roman te schrijven, maar
hij wilde in een aangenamen en onderhoudenden vorm zijn
landgenoten een beeld geven van het antieke leven, zoals hij
dat meende te verstaan. Als zodanig is het boek voortref f B
lijk geslaagd. Menig gymnasiast zou nog, indien hij den enigszins ouderwetsen stijlvorm zou weten te overwinnen, daarin
een zo veelsoortig en rijk geschakeerd beeld van -de Griekse
kultuur vinden, als hem uit de lectuur der schrijvers zelf maar
zelden bewust wordt.
Deze geleerde is er de man niet naar zich met een opgeschroefd en geïdealiseerd beeld der oudheid tevreden te stellen ; hij wilde ook den zelfkant van het Griekse leven leren
kennen en hij schroomde niet de donkere zijden van de maat~
schappij in felle kleuren te beschrijven. Hijgaat bewust in
tegen het vooroordeel -der halfweters, die de Grieken alleen dan
de aandacht waardig keuren, als zij, sierlijk gedrapeerd en op
kothurnen gestegen hexameters declameren. „Athene en Corinthe", zegt hij in zijn voorbericht, „waren grote steden, zoals
Amsterdam en Parijs, grote steden vol van een bezige bevol
king, bezig door koophandel en zeevaart, bezig door het behartigen van de vaak tegenstrijdigste belangen, en vooral niet minx
der gesteld op openbare vermakelijkheden. Er werden feesten
gevierd, er werden toneelvoorstellingen gegeven, er waren res-taurants en (zo men op het woord niet drukt) er waren koffiehuizen en sociëteiten, er werd gedanst, gezongen, gespeeld."
In zulke beschouwingen toont Van Limburg Brouwer zich
den waren kultuurhistoricus: zin voor de grote lijnen naast volle
,
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aandacht voor het detail, geordende feitenkennis verbonden
met de gave daarin door de kunst van het woord een ogenblik
het uitgebluste leven te laten opvlammen. En toch, de ,,Diophanes" was maar een uitspanning, geschreven in een tijd,
toen hij aan wetenschappelijken arbeid verhinderd werd door-dat zijn boekerij wegens een verhuizing opgepakt stond.
De werkdrift van Van Limburg Brouwer is ontembaar. In
hetzelfde jaar, waarin hij zijn hoofdwerk over de Griekse
beschavingsgeschiedenis afsluit, verschijnt reeds een Duitse
vertaling — door J. Zacher bewerkt --- van zijn „Handboek
der Griekse mythologie ", dat in het vorige jaar uitgekomen
was. Zijn behoefte aan letterkundige ontspanning had inmiddels weer uiting gevonden in het bundeltje „Een Ezel en eenig
Speelgoed ", waarin hij door de herschepping van een Griekse
novelle en door een kantteekening bij de Faust- figuur toonde
een classicus der Romantiek te zijn.
De volgende jaren blijft zijn werkzaamheid even veelzijdig
als ingespannen. En steeds blijft hij de beide heren dienen, den
ouden en den nieuwen tijd: in 1843 verschijnen zowel een
„Overzicht van de Geschiedenis der allegorische uitlegging
van de Griekse mythologie" (belangrijk genoeg dat er in 1847
een Franse vertaling van verscheen) , als het uit het Italiaans
vertaalde „Leven van Benvenuto Cellini".
Na Hellas volgt Rome. Hem zweefde voor den geest een
beschavingsgeschiedenis van Europa — zijn deel daaraan zou
niet meer kunnen zijn dan het onderzoek der klassieke oudheid.
En toch, wie weet of hij niet, ware hem daartoe de tijd ver~
gund geweest, met zijn onverwoestbare werkkracht dit kul~
tuurmonument nog een heel eind boven de fundamenten der
klassieke Oudheid opgetrokken had. Reeds in 1844 begint de
verschijning van zijn werk over „Cesar en zijn tijdgenoten",
dat in 1846 met een vierde deel afgesloten wordt.
Onderwijl blijft zijn geest even waakzaam op het heden gericht; dat bewijst de brochure, die hij in 1845 uitgaf ---- als
anonym geschrift --- onder den titel „De Synode en de Zeven
Wijzen, Een Gesprek tusschen twee Jezuïten", dat bewijst
vooral het werk,waarmee hij zich in de Nederlandse letterV

kunde een 'blijvende plaats veroverd heeft: „Het Leesgezel schap van Diepenbeek".
Als dit boek in 1847 verschijnt, is dit werkzame leven reeds
afgesloten: den 21 sten juni was hij op nauwelijks vijftigjarigen
leeftijd overleden. Hij had in zijn koortsachtige drift naar
weten en naar mededelen zijn lichaamskrachten overschat.
Maar hij gaf in dit laatste boek de volle maat van zijn persoon•lij kheid: wijs geworden door een aandachtige studie van het
klassieke leven, schreef hij een zedeschets van zijn eigen tijd,
bedoeld als een ernstig vermaan over de geestelijke beroeringen
dier dagen, welks scherpte hij door een speelsen humor ver zachtte.
,
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Van Limburg Brouwer's Groningse jaren vielen samen met
de opkomst en den bloei der Groningse School; den achtergrond van „Het Leesgezelschap van Diepenbeek" vormen de
godsdienstige beroeringen tussen 1830 en 1850. Wij zullen
daarvan in het kort de geschiedenis verhalen.
De Verlichting der 1 8d eeuw was slechts het voorspel van
een geestelijke ontwikkeling, die met stijgende kracht de gehele
19de eeuw heeft voortgeduurd. De Rede, van haar boeien
bevrijd, zag zich den weg geopend tot alle gebieden van men.selijk -denken; en al werd zij slechts in de verdwazing van de
Franse revolutie een ogenblik vergoddelijkt, souverein zou zij
voortaan blijven. Velen hadden zich af gewend van het Chrisr
telijk geloof, omdat het in zijn kerkelijke traditie verstard was
en omdat het in zijn dogmatische grondslagen een irrationele
openbaring boven de menselijke Rede stelde; zij hadden, voor.zover zij aan een metaphysischen grondslag behoefte gevoel
den, zich met een vlak moraliserend deïsme tevreden gesteld.
De nuchterheid van dit 18de~eeuwse rationalisme wordt in
den daaropvolgenden tijd der Romantiek doorbroken doordat
het gevoel zich sterker -gelden laat. De overdrijvingen zijn niet
uitgebleven, hetzij in de richting van eengevoelswellust die de
rede verzwelgt, hetzij in den vorm van een ietwat dweperige
sentimentaliteit. In Nederland, waar het geestelijke leven zel~
,
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den grote niveau-veranderingen kent, overheerste de tweede
richting: het gevoel, in zijn rechten hersteld, toonde zich ge-matigd, humaan.
Dit zijn geestelijke stromingen die alle gebieden van mensen
lijk denken beroeren: het godsdienstige leven dus ook. Het opr
timisme van de 1 Sde eeuw zet zich tijdens de periode der om-wenteling voort in een goedmoedig supra-naturalisme, waarin
men de rede als kostbaar instrument van den menselijken geest
onverkort gebruikte, zonder daarom het geloof in een bijzondere
openbaring op te geven. Hier vinden wij nog veel halfslachtigheid, die het oude poogt te behouden ook met aanvaarding van
het nieuwe.
De Groningse school nu, die omstreeks 1835 opkomt, is de
vorm van het redelijke Christendom, zoals die paste bij den
geest der Romantiek. Natuurlijk, men wilde allereerst zijn
geloof plaatsen op den grondslag der rede, en men meende te
goeder trouw dat het mogelijk zou zijn beide in een harmoni-serend systeem met elkander te verzoenen. Het sprak daarbij
vanzelf, dat de persoon van Christus in het middelpunt van het
geloof gesteld werd, en deze dan nog liever gezien als de
milde leraar tot wijsheid en deugd, dan als de Godmens.
Dit nadruk leggen op de centrale betekenis van Christus
leidde tot het toekennen van een verschillende waarde aan de
delen van den bijbel; het Oude Testament heeft als Godsopenbaring zijn historische rol vervuld, nu is het de tijd voor
het Nieuwe Verbond, waarin vooral aan de woorden van
Christus zelf -de meesite aandacht geschonken moet worden.
Reeds in 1837 kan een der voormannen van de Groninger
School schrijven, dat men het in ons vaderland er geheel over
eens is „dat het de gewijde schriften des Nieuwen Verbonds
zijn, uit welke alleen de Christelijke waarheid geput moet
worden".
Daarnaast tonen de Groningers zich echte zonen der
Romantiek door -de waarde die zij hechtten aan het warme en
persoonlijke gemoedsleven. Ten slotte toch niet het redeneren
over, maar het beleven van de Goddelijkewaarheid, dat is het
waarop deze „Evangelischen" den nadruk leggen. Immers, zo,
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als een hunner schrijft: „dit is het kenmerkende van waarlijk
Christelijke moraal, het beginsel waarvan alles moet uitgaan,
liefde, gewrocht door de liefde Gods, in het Evangelie geopenbaard, en uitgestort in de harten".
De leidende figuur in deze beweging is de Groningse hoogleraar Petrus Hofstede de Groot (1802~1886), die in zijn
kort na hem opgetreden ambtgenoten J. F. van Oordt en L. G.
Pareau medestanders vond in zijn streven naar verinnerlijking
van het Nederlandse Christendom. In 1835 stichtten zij een
„Godgeleerd Gezelschap ", waarin zij door onderlinge gedachtewisseling hun theologisch stelsel trachtten op te bouwen.
Sedert zij in 1837 het tijdschrift „Waarheid in Liefde" opge~
richt hadden, bezaten zij het middel om hun ideën uit te dragen
in den breden kring der „beschaafde Christenen". In 1845
heeft de Groninger School over de ganse linie gezegevierd.
Zonder strijd is dit niet gegaan. Naar twee zijden moesten
de Groningers front maken, eensdeels tegen het ouderwetse
confessionalisme in de Nederlands Hervormde Kerk, anderdeels tegen het nieuwopgekomen Reveil, dat met de Groninger
richting wel gemeen had dat het gevoel boven verstand stelde,
maar daartegenover de oudkerkelijke dogmatiek onverkort
aanvaardde als „eeuwige en eenige evangelische rotssteen"
des geloof s. „Formulierknechten" werden zij daarom door de
Evangelischen gescholden, maar den Groningers werd ver weten, dat zij met het verheffen van de menselijke rede boven
de openbaring en boven de grondslagen, die de Dortsche
Synode gelegd had, de zekerheid van het geloof ondermijnden.
In de jaren om 1840 woedde de strijd bijzonder fel. De
Synode, waarin de Evangelischen vertegenwoordigd waren en
invloed konden uitoefenen, trachtte een bemiddelend stand-punt in te nemen, maar wekte daardoor de verontwaardiging
van de mannen van het Reveil. In 1842 verschijnt het „Adres
aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde
Kerk", ondertekend door zeven lidmaten, onder wie wij namen
aantreffen als Van Hogendorp, Elout en Cappadose; de eigenlijke opsteller van dit in waardige maar krachtige termen
gesteld verweer was Groen van Prinsterer. Met felheid wordt
,
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daarin de Groningse richting bestreden en nadrukkelijk
geëist, dat de „Formulieren van Eenigheid" onverzwakt zul-Jen worden gehandhaafd. Zij beklagen er zich over, dat de
prediking der leer van de Hervormde Kerk eigenlijk slechts als
een onschadelijk overblijfsel van vroeger vooroordeel geduld
wordt. Vooral toornen zij tegen het tijdschrift „Waarheid in
Liefde ", waarin onverbloemd geprezen en verkondigd wordt
„die gevoels- theologie, welke, na den grondslag der vereeni-ging met God weggenomen te hebben, zich in ijdele bespieger
lingen en droomerijen over eene liefde zonder straffende
gerechtigheid verliest".
De „Zeven ;Haagse Heren" roeiden echter tegen den wassenden stroom op. De Groningse hoogleraren, zeker van hun
zaak en zich stellend op het standpunt, dat zij als theologanten
ex professo beter tot oordelen bevoegd waren dan de leken,
verwierpen immers een dogmatisch geloof uit de overtuiging,
dat het door de rede verlichte gevoel de enig juiste weg was
om tot .het wezen van het Christendom door te dringen.
Hoezeer de humanistische geest van Van Limburg Brouwer
instemde met de zienswijze zijner Groningse collega's, blijkt
uit de brochure, die hij in 1845 verschijnen liet en wier titel
duidelijk aangeeft tegen wie de spits van zijn betoog gericht
is. ,,De Synode en de Zeven Wijzen. Een gesprek tussen twee
Jezuïten"' betoogt met een luchtigen, maar daarom niet minder
treffen-den spot, -dat de door God zelf den mensen gegeven
rede onontbeerlijk is als instrument tot de kennisse Gods. De
leiders der Groninger School, hoezeer zij op het gevoel als
kenbron van ons weten omtrent God den nadruk mochten leg~
gen, begrepen daarmee toch een door de rede geleid gevoel en
zij beschouwden zichzelf als degenen, die krachtens hun ambt en
hun wetenschap de gemeente moesten voorlichten. Met welk
een spot haalt Van Limburg Brouwer dan ook de volgende
woorden van de Zeven Wijzen aan: „Zij zullen alle, zegt de
Schrift, van God geleerd zijn, — en die godgeleerdheid maakt
den geloovigen daglooner wijzer dan de ongeloovige theologant".
Men kan er zich, nu honderd jaar later, over verbazen, hoe
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zeer de mannen, die elkander bestreden, langs elkander heen.
praatten. Het was althans kortzichtig, mannen als Groen of
Cappadose gering te schatten als „godsdienstig plebs" en hen
aan de kaak te stellen als formulierknechten, of zelfs — nog
vinniger ~ als mensen, die het aan hun geboorte verplicht
rekenden, in den toon van het „ancien régime" te spreken.
Maar hoe klinkt daarnaast vol en overtuigend de juichtoon
van het ontwaakt intellect, hoe rotsvast is het vertrouwen dat
men met de rede, mits goed gebruikt, niet anders kan vinden
dan den onbezwijkbaren grond van het geloof in de liefde
Gods. Wie dat niet erkent, kan niet anders dan een onwetende
zijn, of, erger nog, een bewust obscurant. „Zij weten ", zegt
Van Limburg Brouwer in zijn brochure, sprekende over de
opstellers van het adres, „dat het gezond menschenvers tand,
o schande, zijne regten heeft hernomen, dat verdraagzaamheid
en verlichting, o gruwel, lang de plaats hebben ingenomen van
ketterjagerij en hooghartige verdoemingszucht... En, met dat
al, hameren zij zonder ophouden op dat aanbeeld: de €ormur
lieren, en alweer de formulieren, en eeuwig de formulieren!"
De uitkomst heeft wel aangetoond, dat de „Zeven Wijzen"
scherper zagen, waarheen het drijven der Evangelischen de
Hervormde Kerk voeren zou dan de godgeleerde redacteurs
van „Waarheid in Liefde ". De menselijke rede, eenmaal los gelaten in den weg van het vrije onderzoek, aanvaardt geen
autoriteit, zeker niet van formulieren door menselijk overleg
ingesteld; zij verliest zich in het opstellen van philosophemen,
die het geloof ondermijnen. De Haagse Heren begrepen, dat
het gevaarlijk was het leerstellig gebouw van de Hervormde
Kerk aan een kritiek te onderwerpen, die alleen datgene bil- lijkte, wat de toets van het redelijk verstand kon doorstaan.
Men begon met het Oude Testament als verouderd terzijde
te schuiven, voor welk deel van den Bijbel zou men blijven
staan? Het ogenblik zal komen, dat de Bergrede als voornaam
autoriteit gelden zou en dit dan nog alleen als codex van-ste
Christelijke moraal. Ethiek zal theologie verdringen, en in een
aldus geseculariseerde Kerk zullen de afvalligen talrijk zijn.
Maar omstreeks 1840 stond men nog maar eerst aan den
-
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aanvang -ener ontwikkeling, die zich tot in de 20ste eeuw zou
handhaven. Gevaren zag men niet, slechts de onuitsprekelijke
blijdschap kende men, eindelijk voluit en innig overtuigd te kunnen geloven zonder aan de rede te kort te doen. Laten de ander
ren, de „geloovige achterblijvers" zich verstijven op het onvoorr
waardelijke geloof in en het onveranderlijk vasthouden aan
hetgeen Guy de Bres, Olevianus en Ursinus, Gomarus en Boger~
man gedecreteerd hadden, zij gaan in moedig vertrouwen voort
op den weg, die, naar zij vurig hopen en zeker verwachten, hen
dichter tot God voeren zal.
„De Schepper zelf heeft den waarheidszin, en met dezen de
zucht voor waarheid, en desgelijks de vatbaarheid en het gevoel
voor liefde den mensch ingeschapen. En dan eerst zal het reder
lijk en zedelijk schepsel zijnen Schepper, dan eerst de Christen
als kind zijnen hemelschen Vader in waarheid vereeren, wanneer hij zelf gewillig en volgaarne oog en harte wendt tot het
licht der waarheid en de kracht der liefde, door welke die Vader
hem verlicht en dringt, voor welke die Schepper zelf hem oog en
harte heeft gegeven ". Zo spreekt Pareau in het eerste nummer
van „Waarheid in Liefde ", en wie zou niet instemmen met het
redelijke, humaan idealistische van deze woorden? Maar wie zal
ook anderzijds niet vrezen, dat het vertrouwen op het licht der
Rede den mens wel dichter tot zijn persoonlijke opvatting van
God, maar tevens niet minder zeker hem uit de Kerk voeren zal?
Daarin hadden de Zeven Haagse Heren juist gezien, dat door
de werkzaamheid der Evangelischen, hoezeer het ook voor den
enkeling het persoonlijk godsdienstig leven inniger en warmer
maken kon, de Kerk op den duur maar weinig baat vinden
zou. Zij staat en valt met de onaantastbaarheid van haar dogma
tischen onderbo uw ; zij is als Kerk van Christus een Goddelijke
inzetting. Groen en zijn medestanders bestrijden niet het gebruik
van de rede als zodanig, noch ook het recht op wetenschappelijk
onderzoek,maar zij eisen dat in zaken van het geloof de rede zich
gewonnen zal geven, als de Goddelijke Openbaring gesproken
heeft. Zij achten de onverkorte handhaving der leerstellige
grondslagen der Hervormde Kerk noodzakelijk „omdat de leer
in de Formulieren van eenigheid vervat, uit den aard der zaak,
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evenzeer kenmerk, banier en vereenigingspunt van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap is, als zij de hartetaal, de
zielsuitdrukking en het Godverheerlijkend getuigenis blijft van
de geheele Gereformeerde Kerk ".
Maar in den wisselgang der tijden is in de jaren omstreeks
1840 de stroom met de Groninger School. Zij weten dat de toe
komst hun behoort en de formulierknechten zullen, als zij zich
niet gewonnen willen geven voor het licht der rede, buiten de
Hervormde Kerk in een nieuw verband de Kerk der Apostelen
moeten handhaven. Sedert Hendrik de Cock zich in 1833 van de
Kerk afscheidde, volgden hem in den loop der volgende jaren
talrijke andere gemeenten. De Evangelischen, sterk in hun ver
rede gegrondvest geloof, kunnen deze-zoenigsd,p
scheuring slechts zien als het werk van onverantwoordelijke
woelgeesten. De tegenstand der overheid, die zich aan de zijde
der gevestigde of f icieele Kerk plaatste, in de beruchte ,,dragonnades" zelfs het karakter van vervolging aannemend, heeft de
Af scheiding eer verhaast dan beteugeld; in het jaar, waarin Van
Limburg Brouwer de overwinning van de Groninger School
vierde met het schrijven van „Het Leesgezelschap van Diepen beek", is de eerste groep van Afgescheidenen onder A. C. van
Raalte naar Amerika uitgeweken.
1

„De Synode en de Zeven Wijzen" was Van Limburg Brouwer ingegeven door zijn sympathie voor de Groningse richting.
In den stroom van vlugschriften, die in deze bewogen jaren verschenen, onderscheidt zich dit als het getuigenis van een verlicht,
humaan en geletterd man, die door het Adres der Zeven Haagse Heren pijnlijk getroffen was in zijn overtuiging, dat het vrije
wetenschappelijke onderzoek het adelsmerk was van de moderne beschaving. Maar als niet~theoloog stond hij toch ook ver genoeg van de strijdende partijen af, om met luchtigen spot de
zwakheden in het betoog der tegenstanders aan te wijzen. Het
schijnt eigenlijk voor hem een volmaakt overwonnen standpunt
te zijn, waarover men in ernst moeilijk meer kan redetwisten, om~
dat het absurde voor ieder verstandig mens open ligt. Maar on~
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der zijn woorden klinkt toch een toon van bezorgdheid door ter
wille van de Hervormde Kerk zelf, of meer nog over de toekomst
van het Protestantse geloof. Zijn antwoord heeft den vorm
van een samenspraak tussen twee jezuïeten; hun slotsom is, dat
de verdeeldheid in het kamp der ketters, scheurmakers van hun
eerste optreden af, slechts den voortgang bevorderen kon der
Roomse Kerk. In deze jaren nu ontwikkelde de Katholieke Kerk
een activiteit, die de Protestanten hevig verontrustte; terwijl zij
niet anders deed dan haar plaats in de Nederlandse volksgemeenschap op te eisen, verdacht men haar aanstonds van een
streven naar macht, waarin de strenge Calvinisten een bedrei~
ging van de Hervormde Kerk, de Evangelischen hunnerzijds
van de pas zo duur verworven vrijheid zagen.
Toen Van Limburg Brouwer in 1846 het laatste deel van zijn
boek over „Cesar en zijn tijdgenooten" voltooid had, was daar~
mede het begin gelegd van den opzet, een geschiedenis van de
beschaving van Rome te tekenen. Voor hij daarmede verder
ging, voelde hij blijkbaar de behoefte aan ontspanning door een
literair intermezzo; dit zou zijn laatste werk worden, waarvan
hij de verschijning zelfs niet meer beleven zou. De Groningse
richting had overwonnen; de formulierknechten droegen het
odium der nederlaag: zij hadden de tekenen des tijds niet begrepen en de tijd was hen voorbijgegaan. De geestige geleerde, die

reeds in zijn brochure zo kostelijk hun bekrompen achterlijkheid
aan de kaak gesteld had, voelde zich nu aangetrokken tot een po~
ging, om van dezen gelukkig verlopen strijd een samenhangend
en levend beeld te tekenen, een Nederlandsen tegenhanger van
den Grieksen „Diophanes".
„Het Leesgezelschap van Diepenbeek" draagt alle trekken
van het conflict, waaruit het ontsproten is: de onbillijkheid, parr
tijdigheid, geprikkeldheid van den strijder, maar ook de levendigheid en directheid van hem, die midden in het gewoel gestaan
heeft. Het is helaas nu eenmaal zo, dat de strijd verbittert; zelfs
wie de „Waarheid in Liefde" zoekt, wordt hard en scherp als hij
midden in de botsing der meningen staat. Wat schakeringen
konden zijn, worden onverzoenlijke tegenstellingen. Zaken en
personen worden met elkander vermengd, de Kerk moet boeten
BNL.A6-2
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voor de zwakheid harer dienaren. Het starre confessionalisme,
dat bij catechiseermeesters en keuterboertjes tot een onverdraag^zaam handhaven van een traditie leidt, alleen omdat het traditie
is en gespeend van alle inzicht in haar wezenlijke waarde, is den
man, die een aristocraat des geestes is, een gruwel. Men noeme
het een hovaardij van het intellect, maar het blijft daarom niet
minder begrijpelijk, dat een geleerde met het volle besef van zijn
verantwoordelijkheid ten opzichte van de wetenschap, wier dienaar hij is, zich moet verzetten tegen de opvatting, dat een hoog.leraar aan een Nederlandse universiteit in ernst voor een rechtbank van arme dagloners zou kunnen worden geroepen „waar
't toch alleen op gelooven aankomt".
Een lang verkropte ergernis zocht uitweg. De bedilzucht van
dorpse potentaatjes, de aanmatiging van schoolmeesters en
dorpskruideniers, die het recht nemen de lezing van hun predi-kant te toetsen aan wat zij in hun beperkt verstand voor de zuivere kerkleer houden, zij zijn een euvel, dat uit de organisatie
ener Gereformeerde Kerk schijnt voort te vloeien. Groningen
zond zijn verlichte, goed onderlegde en humane proponenten
uit en de Kerkeraad van de eerste de beste plattelandsgemeente
wraakte hen als onrechtzinnige dwaalleraars. Het liefdeloos ver~
ketteren van andere meningen behoort nu eenmaal tot het wezen
van het bekrompen verstand, dat zich vastklampt aan wat de
traditie voorschrijft. Op alle gebieden van geestelijken strijd,
waarin de massa betrokken wordt, in politiek zowel als in gods
dienst, ontmoet men steeds weder diezelfde onverdraagzaamd: hoe kleiner het verstand, hoe onverzettelijker de overtuin-hei
ging en hoe hardvochtiger het oordeel.
Dat wilde Van Limburg Brouwer van zich af schrijven. De
Evangelischen waren in zijn oog de dragers van het ideaal der
Christelijke lief ale; zij waren verdraagzaam en humaan; zij wilden met redelijke gronden overtuigen, en niet verketteren; zij
hieven den .godsdienst eindelijk weer omhoog tot die verheven
sfeer, die paste bij den verlichten geest der eeuw. Aan den ander
ren kant stonden geloofsdwang, uiterlijke vormendienst letter-knechterij, onverstand en obscurantisme. Zo zag ook een geleerd en klassiek gevormd man als Van Limburg Brouwer de
-
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tegenstellingen zich scherp aftekenen: zwart tegenover wit,
domheid tegenover menselijke rede. Hoezeer hij er naar gestreefd moge h-ebben het kerkelijk leven zijner dagen naar waaruit te beelden, zijn boek kreeg toch het karakter van een-heid
strijdschrift.
Zijn tijdgenoten hebben het dan ook als zodanig begrepen.
De recensent in de „Vaderlandsche Letteroefeningen" juicht
over dit boek, want hierin vindt men de „ten'toonstelling van de
partij der streng-orthodoxen, die de Gereformeerde Kerk sedert
jaren in rep en roer zet, en aan de zaak van waarachtig verlichte
en redelijke godsdienstkennis in ons vaderland, even als elders,
door hare woelingen en haren onchristelijken geest van uitsluis
ting, onberekenbaar nadeel heeft toegebracht ". Geen twijfel,
aan welken kant deze beoordelaar staat, geen twijfel ook of allen
die — gelijk het zo onuitroeibaar optimistisch heet ~ „met hun
tijd meegingen ", dachten evenzo.
Er bestaat eigenlijk geen reden zich er over te verbazen, dat
zij die zich schaarden onder het vaandel „Waarheid in Liefde",
in hun oordeel over de tegenstanders zo liefdeloos konden zijn.
Die kerkelijke woelwaters waren toch zeker niet allen van het
slag van eenmeester Peperkamp of een baas Hartman, laat staan
van een huichelaar als de heer Van Groenendaal. Tot hen behoorden toch ook mannen --- wij zagen het reeds — als Groen.
van Prinsterer en Cappadose; naast hen stonden toch figuren
als Da Costa en De Clercq; waarom heeft Van Limburg Brouwer niet hen gekozen als de vertegenwoordigers van de richting,
die hij bestreed? De recensent, dien wij zoëven reeds aanhaalden,
geeft, in weerwil van zijn partijdigheid, op die vraag reeds het
juiste antwoord; men mag het den schrijver niet verwijten, als hij
de orthodoxie door zulke nietswaardigen laat vertegenwoordigen, want „het gold hier niet de spitsvondige verdediging van
deze of gene begrippen; ...juist dergelijke eenvoudigen zijn gekozen, om te doen gevoelen, dat ook bij dezulken, bij de minste
wisseling van denkbeelden, geheele eenstemmigheid of onder
werping aan de formulieren eene onmogelijkheid is."
Een roman, waarvan de strijd over leerstellige punten het onderwerp is, of waarin de wijsgerige en metaphysische grondslaXv

gen van de Christelijke dogmatiek in voor en tegen ontwikkeld
worden, zou inderdaad een „theologisch taai taai" zijn, waarover
Kalf f zich reeds bij de bespreking van dit boek beklaagde. De
brochure van 1845 gaf al duidelijk de punten aan, waarvoor de
niet~theoloog Van Limburg Brouwer zich interesseerde. Zijn
spot gold de tegenstelling van den gelovigen dagloner en den
theologiserenden professor, de handhaving door onnozelen van
menselijke inzettingen als de formulieren van enigheid, alsof
deze de onfeilbare uitspraak der Goddelijke Openbaring zelf
waren. Als goed protestant verwierp hij alle autoriteitsgeloof,
als Groninger gold hem de inspraak van zijn geweten meer dan
wat de Dortse vaderen zoveel eeuwen geleden gedecreteerd
hadden.
Hij wilde laten zien, hoe die starre orthodoxie zich vertoonde
in de benauwde atmosfeer van een boerendorp; hij wilde de prak~
tijk van den formulierendienst tonen, wanneer deze in de handen
ligt van den dorpsschoolmeester en den handwerksman. Boven'al wilde hij met felle kleuren schilderen de onduldbare tyrannie
van het farizese geloof der kleine luiden, zoals zij dat uitoef enden over de hartelijke en welmenende Christelijke gezindheid
van een Evangelisch kerkdienaar. Het beeld dat hij tekende was
verwrongen, omdat hij den edelen aanhanger der Groninger
School plaatste tegenover nietswaardige f ormulierknechten;
maar daardoor juist had het een wijder strekking -dan den strijd
over kerkelijke vraagstukken. Hij zag het conflict als dat van
domheid tegen verstand, van geestdrijverij tegen de vrije en on
bevooroordeelde rede. Dat de inzet van dezen eeuwig-menselijken kamp een conflict in de Hervormde Kerk zijner dagen is, bepaalt de keuze zijner personen; maar in alle lagen der maatschap~
pij vindt men tot op den huidigen dag mensen als Hartman en
Peperkamp.
Niets is gemakkelijker dan met Kalf f te beweren „dat het dezen professor met bellettristische neigingen ontbrak aan de plastiek en het vertellerstalent, waarzonder geen goede roman gemaakt kan worden". Wat deed die professor dan ook zich op
glad ijs te wagen? Waarom was hij niet tevreden met zijn roem
als smaakvol en geestig vertolker der klassieke oudheid? Maar
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hij was daarmede volkomen tevreden; hij wilde niet meer zijn
dan juist een professor met letterkundige neigingen. Alles wat
hij aan bellettrie publiceerde, waren de verpozingen van snipperuren, die toch alle eigenlijk ook weer in dienst stonden van zijn
ene grote en in den vollen omvang onbereikbare ideaal: een algemene kultuurgeschiedenis der mensheid. Hij schreef daartoe
den tekst in zijn grote wetenschappelijke werken; „Diophanes"
en „Het Leesgezelschap" waren daarbij de marginalia. Wan'.
neer wij heden nog die bellettristische uitstapjes met genoegen
lezen, dan moeten wij erkennen, dat deze professor daarmede
geen misstap heeft begaan en wij doen hem een onverwachte
hulde door hem te beoordelen naar de maatstaf van een scheppend kunstenaar.
Een zedeschildering in den vorm van een verhaal heeft een
anderen aard dan een moderne roman. Zij richt haar aandacht
niet op de menselijke ziel zelf, maar op het collectieve handelen;
zij heeft geen belangstelling voor het individuele, maar juist voor
het type; zij ziet de mensen als dragers van bepaalde geestesge
steldheden, en daarom ook in een statisch zijn. Schematische te genstellingen passen bij zulke typering; wij denken aan de tekefling van de zusters Lotje en Esperanca, of aan den braven Rusr
ting tegenover den orthodoxen Van der Goot. Wij hebben dus
slechts te vragen of de typen goed gekozen en treffend volger
houden zijn. Niet meester Peperkamp zelf kan ons iets schelen,
maar wel of in hem -de bedillerige zelf voldaanheid van den
schoolvos goed is uitgebeeld.
Men heeft opgemerkt, dat de typen, die Van Limburg Brou.
wer tekende, niet nieuw waren, ja dat zij zelfs behoorden tot de
gemeenplaatsen van den humoristischen roman dier dagen. Aan
den hemel van deze literatuur flonkerde Sterne als een ster van
de eerste grootte; men vindt zijn sporen in het werk van alle Nederlandse humoristen. Het type van den oubolligen scheepska~
pitein. zoals hij dat tekende in Uncle Toby werd herhaaldelijk
nagevolgd; het behoeft dus niet te verwonderen dat wij in het
gezelschap van kapitein De Harde van Wolff en Deken, kapitein
van Steenbergen in Bruno Daalberg's roman en kapitein Pulver
in Ferdinand Huyck ook onzen kapitein van Berkel aantreffen.
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En het is niet minder natuurlijk dat de stij f rechtzinnige baas
Hartman zijn dubbelgangers heeft, zoals baas Perkers in „De
Pastorie van Mastland", of dat de proponent Rusting een lange
reeks van lotgenoten in de predikantenliteratuur der 19de eeuw
heeft. Dit is even weinig verwonderlijk, als dat wij meester Peperkamp als meester Pennewip zien terugkeren.
De originaliteit, die -geheel nieuwe uitbeeldingen van den homo sapiens geeft, behoort niet tot het wezen van de zedeschildering; de humoristische literatuur behandelt, evenals trouwens
het blijspel, een beperkt aantal mensentypen; aan het kleine detail herkent men de hand van den meester. Welnu, zoals wij
Pennewip steeds met zijn heen-en-weer wippende pruik voor
ons zien, zo leeft in onze herinnering kapitein van Berkel als de
onverdroten verdediger van de theorie dat olie een golvenstilr
lende werking bezit. -Door zulke kleinigheden werd dit boek, ter
gen de bedoeling van den schrijver, een stuk Nederlandse literatuur, waartegen de criticimogen rebelleren zoveel zijwillen,
maar dat zij -daarom toch niet van zijn eenmaal verworven plaats
zullen verdringen.
Maar hoe kan een schrijver, die gebrek aan plastiek toont, een
leesbaar boek geschreven hebben? Sinds men den term„ plastiek"
in de literaire kritiek invoerde, heeft menig beoordelaar zijn aesr
thetischen smaak trachten te bewijzen, door dit vonnis uit te sprer
ken. Wat beduidt die term eigenlijk? Reeds de Romantiek sprak
van de plastiek van een kunstwerk, en Goethe wist haar niet be~
ter te definieren dan daardoor, dat een plastisch kunstwerk
voor de verbeelding van den beschouwer een bepaalden en ge
vorm vertoont. De mensentypen, die Van Limburg Brour-sloten
wer .tekende, hebben scherpe contouren; de deelnemers aan de
beraadslagingen in het Diepenbeekse leesgezelschap hebben
ieder hun eigen profiel. Is hier een tekort aan plastiek?
Het is waar, Van Limburg Brouwer heeft niet de bezetenheid
van den kunstenaar; hij schrijft niet met zijn bloed maar met zijn
verstand; het is hem geen dodelijke ernst maar speels vermaak.
Hij vlecht een liefdesgeschiedenis door zijn zedeschildering, en
geeft aan het trieste verhaal van dorpse bekrompenheid een lich~
teren -achtergrond van onbezorgde jeugd. Maar hij waagt zich
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niet aan een uitbeelding van die ontkiemende liefde; en ook, ondanks zijn ingenomenheid met de klassieke oudheid is hij te zeer
kind van zijn eigen romantischen tijd dan dat hij deze arabesk
een ogenblik ernstig zou hebben genomen. Tot het wezen van den
romantischen humor behoort immers ook het moedwillig verstor
ren van de illuzie, dikwijls door een samenspraak van den schrijn
ver met den lezer of met zichzelf. Als de situatie zodanig dreigt
te worden, dat -de humor in ernst zou omslaan, dan trekt de schrijver zich van het onderwerp terug en bekent zijn onvermogen tot
het weergeven van een zo hartroerend tafereel of laat de uitwerr
king aan den gevoeligen lezer over.
De humor der romantici is vaak een verkapte sentimentaliteit;
waar deze ontbreekt, wordt zij licht tot komiek. Dat geldt zonder
twijfel ook van „Het Leesgezelschap van Diepenbeek". Komisch
zijnde proef preken der beide rechtzinnige proponenten, komisch
is ook pastoor Labarius met zijn gehechtheid aan „het kloddertjee" van kapitein Van Berkel — men zou hier zelfs wensen dat de
Katholieke Kerk een waardiger vertegenwoordiger had gehad,
althans een die beter de gelegenheid van de scheuring onder de
Diepenbeekse protestanten had weten te benutten.
Maar het genre van dit boek sluit den echten humor uit. Hij
schreef niet uit de behoefte zijn mededogen met menselijke zwakheid achter een begrijpenden glimlach te verbergen; hij streefde
niet naar een verzoening met den mens ondanks het al te mense
lijke, .dat ons bedroeft; integendeel — hij had een polemische bedoeling met zijn romantisch verhaal: hij wilde laten zien, dat de
Groninger thologen het aan het rechte eind hadden en dat hun
bestrijders zich vastklampten aan een vermolmd systeem. Daarom ook geen genade voor -de Peperkamps en de Van Groenendaals, en daarom ook vrijspraak voor hen, die zich gewonnen
gaven voor -de zo van zelf sprekende waarheid der Evangelische
geloofsopvattingen.
Het is slechts een enkele maal dat zijn spot ons onbarmhartig
klinkt. Als hij baas Hartman als onverbeterlijke spelbreker in
het Hervormde (en Evangelische!) Nederland naar Amerika
laat uitwijken tezamen met de eerste groep der Afgescheidenen,
dan is hij wel hard voor deze gelovigen, die den weg naar hun
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vrijheid alleen in vrijwillige ballingschap zagen. Onder den versen indruk van dezen uittocht schreef Van Limburg Brouwer
dien zin, getuigend van den wrevel over zo steile onverzettelijkheid. Maar baas Hartman zelf is zeker niet gechargeerd — ge.tuigde niet reeds „De Gids", dat hij naar het leven getekend
was?
Wij zeiden het reeds, de strijd was te fel geweest en lag te
dicht achter hem, dan dat Van Limburg Brouwer met de berus~
ting van den wijze dit toneel van dwaasheid had kunnen tekenen.
En toch, zijn spot is menigmaal raak, maar zelden bitter; de lach,
dien hij opwekt, is gul en hartelijk. Het past bij het beeld van
den stillen geleerde, van wien jan ten Brink ons vertelt, dat in
de redactie-vergaderingen van den „Nederlandsche Spectator"
zijn zachte stem vaak in het gerucht der opgewonden discussie's
wegstierf.
Als deze professor zich overgaf aan zijn bellettristische neir
ingen dan verstond hij wonderwel de kunst zijn toga geheel te
vergeten. Toen hij zijn „Diophanes" onder eigen naam de wereld
inzond, verontschuldigde hij zich over deze daad, die menigeen
een ontwijding van zijn ambt kon toeschijnen: „Er was een tijd,"
zegt hij, „waarin een professor zich wel zou gewacht hebben te
doen hetgeen ik nu doe, onbeschaamd zijn naam te zetten voor
een — roman." En alsof dat niet genoeg was, hij gebruikt daar~
in zulk een lossen en alledaagsen stijl, dat de literaire fijnproevers dier dagen hem verweten, tot een onvoegzame ruwheid te
vervallen. Het is nog niet zo heel lang geleden, dat een Leidse
professor zich op straat niet anders dan met hogen hoed ver~
toonde; Van Limburg Brouwer geneerde zich niet voor zijn huisjasje, dat hem --~ wij erkennen het gaarne — gans niet misstond.
Indien hij nog den tijd gehad had, bij „Het Leesgezelschap
van Diepenbeek" een voorrede te schrijven, hij had dezelfde
woorden kunnen gebruiken, waarmede hij enige jaren vroeger
„Een Ezel" verontschuldigd had: „ik schrijf voor tijdverdrijf, en
ik geef uit voor die, zooals ik, nog niet op de hoogte zijn, welke
het Nederlandsche proza thans bestegen heeft."
De ironie in dit vertoon van nederigheid is doorzichtig genoeg.
Zij is dit te meer, omdat wij zijn proza, gemeten aan dat zijner
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dagen, als een voorbeeld van ongekunstelde losheid mogen roemen. Deze stijl van een professor staat dichter bij den vlotten
trant van den studentikozen Hildebrand, dan bij het welgekozen
woord van zijn collega Geel. De nazaat komt zo licht in de ver.zoeking het verleden als ouderwets en achterlijk voor te stellen;
als wij dan zelfs het jaar 1800 naderen, dan zien wij de gepoederde staartpruikjes achter elk deftig zinnetje te voorschijn ster
ken. Maar hoe kunnen wij ons vergissen; hoe fris kan de geest
geweest zijn van den schrijver, die alleen het ongeluk heeft een
woord of een zinswending te gebruiken, die, ofschoon in zijn tijd
springlevend, nu kleurloos en deftig geworden is.
Het beeld van het godsdienstig leven in den tijd van Réveil en
Groninger School heeft voor ons leven gekregen door „Het Leesgezelschap van Diepenbeek". Dit is, zal men zeggen, zaak van
den kultuurhistoricus; zij gaat den liefhebber der letteren maar
matig aan. Hoe eng moet de kring der belangstelling van zulk
een liefhebber zijn, indien hij geen vreugde beleven zou aan den
kostelijken humor van zo menig toneeltje in dezen roman en hoe
weinig zou hij doorzien hebben, dat hij de daar beschreven typen
nog elken dag in levenden lijve ontmoeten kan. Die juistheid van
uitbeelding gaf aan dit boek, geschreven als kritiek op den tijd
van zijn ontstaan, een waarde, die tot op heden onverminderd
bewaard bleef.
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EERSTE HOOFDSTUK
Kapitein Van Berkel en zijne dochters

In de nabijheid van het fraai gelegen dorpje Diepenbeek, in de
provincie Gelderland, verheffen zich uit een groep hooggetopte
eiken en iepen twee torentjes,behorende aan een gebouw, dat,
weleer een groot kasteel, thans, voor de helft afgebroken, voor
de andere helft in een smaakvol buitenverblijf herschapen is. Dit
kasteel, nog steeds bekend onder den eerwaardigen naam van het
slot Ammerstein, was nu twee jaren geleden, en is waarschijnlijk nog, de woning van een oud-zeekapitein, een man, die vele
steden en volkengezien had, en de harten der mensen beproefd.
Nog zeer jong, als licht matroos, begonnen, had kapitein Van
Berkel de zo moeilijke kunst van gehoorzamen op ene soms wel
wat gevoelige, maar toch voor een jong mens zeer profitabele
wijze geleerd; vervolgens was hij, na verscheiden reizen naar
Oost en West, ook naar de Middellandse zee, gedaan te hebben,
derde stuurman, en zo tweede en eerste geworden, waarna hij,
het opperbewind over een bodem verkregen hebbende, in deze
hoedanigheid nog verscheiden malen denzelfden weg heen en
weer voer, dien hij reeds zo goed in zijne mindere qualiteiten had
leren kennen, en dit zo dikwijls dat hij, eindelijk overtuigd ge~
worden dat het in een goede haven toch beter is dan altijd op zee
te zwalken, zijne reders bedankt had en zich op het zo even vermelde kasteel Ammerstein gevestigd.
De menigvuldigegevaren, die kapitein Van Berkel gelukkig
had doorgestaan, en over het geheel zijn onrustig leven hadden
hem bijzonder geschikt gemaakt voor het genieten van de stilte
en de rust van een beperkten en huiselijken kring. Kapitein Van
Berkel was niet als die weke troetelkinderen der fortuin, die
zuchten bij de geringste bezigheid, en die, als zij niets te doen
hebben, zich -dodelijk vervelen. Hij was gelijk aan den jager, die
na een vermoeien-den dag, zich in een behagelijk niets doen voor
zijn vuur nedervlijt, zonder enige andere bezigheid dan het roken
zijner pijp en het uiten van enige vriendelijke woorden, aan zijne
honden - gericht, -die even werkeloos als hij, op de plaat aan zijne

voeten uitgestrekt, al blazende en snuivende het zalige der rust
des te beter schijnen te genieten, nu zij die met hun gebieder en
heer mogen delen. Een mens, die zijne vorderingen op den ler
vensweg gewoon is af te meten naar het aantal der door hem aan
talen of uitgelezen boeken, kan zich van het genoegelijke-gelrd
van zulk een toestand geen denkbeeld maken. Zo iemand kan
niet begrijpen dat er voor den menselijken geest enige andere
werkzaamheid zou kunnen bestaan, dan schrijven of lezen. In
onzen kapitein althans zou men zich zeer vergissen, indien men
daaruit dat hij weinig las of schreef, zou willen opmaken dat zijn
geest niet werkzaam was. Schrijven had hem altijd veel moeite
gekost. Toen een zijner reders zich eens beklaagde zo zelden
tijding van hem te krijgen, antwoordde hem de kapitein: ^-- Gij
hebt goed praten, maar gij moest eens zien wat het mij kost een
brief bijeen te krijgen. Voor ulieden, die den gansen dag op uw
kantoor zit te krassen, is dat niets: ik zweet er altijd zo van, dat
ik er nooit aan denken kan, dan op zeer hoge breedten. Gij moogt
het geloven of niet, maar zolang ik nog beneden de 60 graden
noorder~ of zuider-breedte ben, kan ik in mijne kajuit, met de ra~
men open, geen brief aan u (als het ten minste iets meer zal zijn
dan een vodsig kattebelletje) klaar krijgen, of de rok moet er
bij uit.
Lezen ging beter. De kapitein had zelfs, voor een zoo practisch
werkzaam mens, veel gelezen, en nu, in zijn otium, las hij in de
winteravonden ('s zomers las hij nooit) ten minste anderhalf
uur, zonder zijne ogen op te heffen. Van Kok, Vaderlandsch
Woordenboek, had hij toch in één jaar de halve A uitgelezen;
dat zijn twee delen. Evenwel, menigeen zal het weinig vinden.
En toch, zo ik zeide, de geest van kapitein Van Berkel was in het
geheel niet werkeloos. Denken durf ik het haast niet noemen,
omdat hij zelf het (misschien uit nederigheid) dien naam niet
wilde geven; maar, hetzij men het herinneren, herdenken, reca~
pituleren, of hoe ook, noemen wil, zijn geest deed iets, daar kan
men zich op verlaten; en die werkzaamheid stelde hem in staat,
ganse uren achter elkander, onder zijne veranda te zitten, zonder
enige andere uitwendige bezigheid dan het ophalen en uitblazen
van den rook uit ene enorme meerschuimer pijp, en het van tijd

tot tijd bekijken van dezen inderdaad fraaien kop, om te zien
hoever hij al was.
De kapitein was overigens, zoals zeelieden dit meer zijn, in
huis zeer schikkelijk, schoon somtijds wel eens wat bemoeiziek,
vooral ten opzichte van het eten, gelijk hij ook aan boord den kok
altijd geducht had nagereden, maar met dat al de beste huisvader
van de wereld. Slechts nu en dan, als hem het rechterbeen, waar
hij eens een Engelsen kogel in gekregen had, met verandering
van weer wat stak, verloor hij die gelijkmatigheid wel eens, die
hem anders kenmerkte. Ook kon hij, ten opzichte van die onder
werpen, waaromtrent zijne opinie gevestigd was, niet gemakkelijk tegenspraak velen. De kapitein was, onder andere een verklaard voorvechter van het golvenstillend vermogen van de olie,
en ^-- van de noodzakelijkheid van de formulieren van enigheid
in de kerk. Het eerste was niet anders dan het gevolg ener veeljarige ondervinding. (Wist de heer Van Beek eens welke kostbare proefnemingen kapitein Van Berkel hem zou kunnen leveren !) ... Het andere, schoon in een minder nauw verband met
mans vak, werd echter door hem daarop zeer vernuf tig toepasselijk gemaakt.
Praat mij niet van uwe nieuwigheden, zeide hij meermalen,
wanneer hij iemand hoorde, die (zoals men wel gewoonlijk zegt)
wat liberaal was op het stuk van godsdienst. Bewijs mij eerst dat
ik op zee terecht kan zonder kompas, en dan zal ik u toestemmen dat wij de formulieren wel kunnen missen. Een mooi ding,
als gij den wegwijzer voor u hebt liggen, liever zelf op goed ge~
luk in zee te steken! Den loods van boord te zenden op een onbekende kust! Uwe ogen toe te doen, als gij niet anders te doen
hebt, dan de kaart te raadplegen, .die anderen voor u gemaakt
hebben, en waar alle bochten van de kust, alle ondiepten, alle
stromen duidelijk op zijn aangewezen!
Uit dit staaltje van 's mans redenering ziet men tevens dat de
kapitein met de formulieren niet daarom ingenomen was, omdat
hij 't er mede eens was, maar alleen omdat hij, als hij 't er niet
mede eens was, zelf zou moeten doen wat nu reeds anderen voor
hem gedaan hadden. De goede man haatte niets meer dan stranden ploegen, zoals hij het uitdrukte.
,
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Wij hebben ons misschien al wat lang bij den kapitein opgehouden. Maar hij was het hoofd des huizes, en verdiende dus
ene bijzondere melding. Het zou de vraag zijn of wij onze lezers
dienst doen zouden met de belofte van korter te wezen over de
andere leden des huisgezins, wanneer wij hun zeggen dat deze
waren de twee zeer beminnelijke dochters des kapiteins, de ene
Charlotte genaamd en nog ongehuwd, de andere Esperanca geheten, en schoon jonger dan hare zuster, gehuwd met een zeeof ficier, den luitenant Weenink. Het was nu twee jaren geleden
dat dit huwelijk, tot groot genoegen van papa Van Berkel, zijn
beslag gekregen had. Het had echter het gewone inconvenient
van een huwelijk met een zeeman, namelijk dat de gelieven elkander gedurende een geruimen tijd alleen door brieven van
hunne wederkerige genegenheid konden verzekeren. Esperanca
bracht dezen weduwstaat grotendeels bij haren vader, gedeeltelijk ook bij hare schoonmoeder, mevrouw Weenink, te Amsterdam door. Nu was zij ook weder om dezelfde reden op Ammer~
stein.
Charlotte en Esperan.ca waren beiden bevallig en beminnelijk, maar op ene zeer verschillende wijze. Elk die haar zag, zou
zeker, als daar termen toe waren, de keuze angst gebaard hebben; want het was moeilijk te zeggen wie van beiden de schoonste was. Maar dat schoon, gelijk ook beider gehele voorkomen
verschilde zozeer, dat niemand haar voor zusters zou hebben
aangezien. Zij waren het trouwens ook maar half. Om dit te begrijpen, moeten wij nog eens weder tot den kapitein terugkeren.
Deze had, zoals dit bij zeelieden meer plaats heeft, vrij lang gewacht eer hij trouwde, en zijne vrouw nog minder weken gezien,
dan hij jaren met haar getrouwd was geweest. Hij had haar op~
gedaan te la Rochelle, waar hij met storm en een ontramponeerd
schip was binnengelopen en, ten gevolge van de nodige reparar
tien aan zijn bodem, langer was opgehouden geworden dan hem
toen lief was. Of deze vertraging zelve en de verveling, daaruit
ontstaan, den kapitein er toe gebracht hebben om, bij wijze van
tijdverdrijf, intussen te gaan vrijen, of dat dit een gevolg geweest
is van ene toevallige ontmoeting en onverwacht opgekomen ver
lief dheid, zouden wij niet stellig durven beslissen. Maar dit is
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zeker dat, even zo verlangend als de kapitein in den beginne ge weest was om la Rochelle te verlaten, hij even zo begerig was om
er te blijven, toen hij het beminnelijke meisje had leren kennen,
dat vervolgens zijne vrouw geworden is. Men verhaalt daarvan
zelfs ene bijzonderheid, die den man geheel kenmerkt. Onder
andere averij had hij ook het ongeluk gehad zijn fokkemast over
boord te zeilen. Dit had hem zo verdroten, dat hij verklaard had
de zeilen liever aan een slechten noodmast, dien hij aan boord
had, te willen aanslaan, dan te wachten totdat men hem te la Rochelle -een nieuwen mast bezorgde. En desniettemin was er na
die kennismaking, van welke wij spraken, in zijn oog geen mast
te vinden, die hem leek. Aan alle ontbrak wat. De stuurman, die
wel zag dat de kapitein spijkers op laag water zocht, maar niet
wist waar hem de schoen wrong, meende eerst dat de goede man
niet wel bij 't hoofd was, totdat eindelijk ene toevallige ontmoe-ting met den kapitein, in gezelschap zijner beminde Charlotte,
hem uit den droom hielp.
Deze Charlotte nu was de moeder geweest van des kapiteins
oudste dochter, welke hij uit liefde voor zijn echtgenote denzelf
den naam gegeven had. Geweest, moeten wij, helaas, zeggen,
want slechts weinige jaren had hun echtgeluk geduurd, toen het
lieve vrouwtje zeer onverwacht overleed, en wel terwijl de kapi~
tein zich in de Oost bevond. De droefheid, die de brave man gevoelde, toen hij, te Amsterdam, waar hij zich nedergezet had,
terugkomende, zijn huis ledig vond (daar ene bloedverwante het
nog kleine dochtertje zolang bij zich aan huis genomen had) , was
zo groot, dat hij (gelukkig — niet zwoer) maar toch stellig be
loofde, geen vrouwmeer te zullen aanzien, nu hij zijne aanger
beden Charlotte niet meer in het land der levenden had mogen
aanschouwen. Wij willen er den welmenenden zeebonk geen
misdaad van maken, maar wij moeten erkennen dat hij hierin
niet consequenter handelde, dan in het geval van de f okkemasr
ten, gelijk trouwens daaruit genoegzaam blijkt, dat (zo wij reeds
zeiden) dit twede kind jonger was dan Charlotte.
Maar, hoe 't eigenlijk met de moeder van dit meisje gesteld
geweest is, zelfs wie zij was, dit behoort ook weder tot die gedeelten dezer geschiedenis, die voor onszelve in het duister schui
,
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len. Dit alleen is er van bekend, dat de kapitein, na Texel ver laten te hebben zonder een enkel vrouwelijk wezen aan boord,
dan die tot het redeloze vee behoorden, na een afwezen van anderhalf jaar, uit de West terugkwam met ene oude mestiese
vrouw, die een allerliefst klein meisje op den arm droeg, welk
klein meisje Esperanca genoemd werd, en dat de kapitein, zon~
der iemand verder daar enige rekenschap van te geven, aan alle
mensen zeide, dat dit kind zijn dochtertje was, gelijk hij het dan
ook, steeds onder opzicht van die mestiese, die haar bonne of oppaster scheen te zijn, in huis nam en met Charlotte liet opvoeden;
welke laatste, toen nog te jong om te begrijpen dat de kinderen
anders in huis komen, dan zoals de brieven of boodschappen,
niet aarzelde de kleine Esperanca als haar zusje te erkennen, en
ook nimmer daarover naderhand enige opmerking gemaakt heeft.
Het gaf -eerst wel enig gepraat in de buurt, en aanleiding tot al
lerlei uiteenlopende gissingen, zodat de een het meisje voor het
kind van een gemene slavin, de andere het voor de dochter van
ene Indiaanse prinses hield; maar, daar er kort daarna weder iets
gebeurde, dat den tongen stof gaf, liet men eindelijk kapitein
Van Berkel met de beide kinderen, die hij verkoos als zijne doch
ters te erkennen, in vrede naar Gelderland vertrekken, en vergat
men weldra dat men er ooit over gepraat had.
Op het ogenblik, waarop onze geschiedenis een aanvang
neemt, was Charlotte twee-en.-twintig jaren oud, Esperanca
twintig.
Het bezwaar dat er altijd voor een schrijver in gelegen is, om
den lezer in een boek zonder platen of portretten een denkbeeld
te geven van het uiterlijk voorkomen zijner personen,wordt hier
enigermate minder, daar wij deze beschrijving bij vergelijking
kunnen opmaken. Men zal daardoor wel is waar nog niet geheel
ontheven worden van de noodzakelijkheid om zijne verbeeldings~
kracht een weinig in te spannen, maar men zal toch niet enkel en
alleen aan hare wilde sprongen worden overgelaten, vooral wanneer men in het oog houdt dat die verbeelding zich altijd iets
voortreffelijks, iets behagelijks dient voor te stellen.
Wanneer wij dan zeggen: Charlotte was de langste, Esperan-ca de dikste, dan zal, hopen wij, geen lezer daardoor verleid wor
,
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den zich de eerste al te lang, de laatste al te kort, de eerste al te
mager, de tweede al te vet voor te stellen. Charlotte was wel iets
groter dan Esperanca, Esperanca wel iets steviger dan Charlotte; maar, wanneer men ze niet bij elkander zag, zou 't niemand
in de gedachte komen op lengte of dikte enige aanmerking te
maken; en, al stonden zij naast elkander, dan vond men toch dat
Charlotte de enigszins sterker lichaamsbouw van Esperanca
evenmin beter zou gestaan hebben, als deze de langere hals en
het dunner middel van Charlotte.
Ik -ga dusonbeschroomd voort. Charlotte, zeg ik, was de lang~
ste, Esperanca de dikste, Charlotte had hoger voorhoofd, Esperanca kleiner mond, Charlotte zachter haar, Esperanca fraaier
wenkbrauwen, Charlotte fijner neus, Esperanca voller hals. De
ogen en de uitdrukking van het gelaat moet ik afzonderlijk be
schrijven. De ogen van Charlotte waren blauw, schoon hare lok'ken bijna bruin waren. Zij hield ze meestal nedergeslagen, en
dan had haar gelaat ene uitdrukking van zachten ernst, die ook
den stoutste enigen schroom inboezemde; de opslag dezer ogen
was daarentegen zo innemend, zo aanvallig, zelfs zo teder, dat
deze den wereldling tot gans andere gedachten bracht, terwijl
hij den vrome deed beven voor de verwoestingen, die zulk een
verleidende blik in de harten der ongewapende en licht te bewegen jeugd zou kunnen aanrichten. De ogen van Esperanca

stonden altijd open; maar de indruk, dien zij maakten, was daar~
om niet minder beslissend dan die, welke door de spaarzame en
soms onverwachte blikken van hare zuster werd teweeg gebracht.
De ogen van Esperanca waren zwart, levendig en diepdoordringend, hunne uitdrukking werd nog vermeerderd door de bijzon
dere tint van hare gelaatskleur. Men kon het Charlotte, in weerwil van hare blauwe ogen, wel aanzien dat hare moeder niet in
ons waterland geboren was; maar zij had toch de fijne doorschij
nende huid onzer Hollandse schonen, en wel zo fijn en doorschijnend, dat men er zich in bedriegen zou. Bij Esperanca was
dit onmogelijk. Haar kleur was niet wat men gewoon is blozend
te noemen, en toch kon men het haar aanzien dat zij gezond, zelfs
sterk was. Diegene mijner lezeressen, die wel eens ene quarterone
ne gezien hebben, zullen zich het beste denkbeeld van die kleur
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kunnen maken. Quarteronnes zijn vrouwen, geboren uit een
Europesen vader en ene mulattin. Deze vrouwen zijn soms zeer
blank, en toch is er een tint in dat wit, die aan den gekleurden
oorsprong herinnert, maar een tint, die met het doorschijnend
frisse jeugdige bloed een kleur vormt, die alleen der bloeiendste
gezondheid en kracht eigen zijn kan. Daar was ook in Esperan.ca's ogen niet alleen niets Hollands, er was iets Oosters in, iets
Spaans, iets — vreemds, in één woord, maar iets dat nog vrij wat
meer bezorgdheid bij gemoedelijke mensen zou kunnen opwekken, dan die smachtende blik van Charlotte. Ik zou de ogen van
Esperanca dartel noemen, hadden ze niet tevens iets zo liefs en
goedhartigs gehad, dat dit de voorstelling van vermetelheid of
baldadigheid (indien die door het doordringende en schijnbaar
uittartende van haren blik een ogenblik mocht verwekt zijn ge
worden ) terstond plaats deed maken voor een zachter en bevrer
digender, maar niet minder levendig gevoel.
Ziet daar nu mijne beide dames van buiten. Van binnen ver-schilden ze nog meer. Maar dit verschil hier dadelijk op te geven
acht ik onnodig. Men zal het spoedig genoeg uit het verhaal le~
ren kennen.
,
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TWEEDE HOOFDSTUK
Diepenbeek en Ds. Petrus Hamer zaliger

Diepenbeek was een dorp, dat ten opzichte van de vordering
gen, die de negentiende eeuw gemaakt heeft in verlichting en beschaving, wel niet volstrekt had stilgestaan, maar dat toch, daar
het nogal afgezonderd lag, bijlang niet in alles gelijken tred ger
houden had met andere oorden van ons vaderland.
De inwoners waren grotendeels arbeiders of handwerkslieden. Eigenlijk gezegde boeren waren er weinig, en die er waren,
weinig gegoed. Deze mensen zouden, al hadden zij meer aanraking met het beschaafde Europa gehad, dan nu het geval was,
waarschijnlijk toch niet veel deel aan de algemene voorwaartse
beweging van dat werelddeel genomen hebben. Zij deden dan
ook bijna in alles wat hunne vaders gedaan hadden, en, daar die
vaders gedaan hadden zoals de grootvaders, zo behoeft er niet
veel doorzicht toe om te begrijpen dat de kleinzonen ook van deze niet veel verschilden. Maar, behalve deze inwoners, had Die penbeek natuurlijk ook een burgemeester, een meester, dat is te
zeggen een chirurgijn, of liever een man, bij wien de Diepen.bekers des Zaterdagsavonds zich verzamelden om hunne ruwe
kinnen een meer Zondags voorkomen te doen erlangen, en nog
een derden meester, den onderwijzer der jeugd. Deze drie maak ten in de Hervormde gemeente, van de meer bejaarden, met onzen kapitein, de notabelen van het dorp uit. Immers de laatste,
schoon niet in het dorp zelf wonende, lag er zo dicht bij, dat hij
volkomen als een Diepenbeker werd aangemerkt, gelijk hij dan
ook tot de gemeente behoorde. Doch ik zeg met opzet, onder de
meer bejaarden; want behalve de bovengenoemde, was er nog
een inwoner, die, schoon in jaren bij allen ten achteren, hun in
beschaving, kunde, geleerdheid verre vooruit was. Deze longe'ling was de zoon des burgemeesters, de veelbelovende Willem
de Lange. Willem de Lange had Frans en Duits en vervolgens
de oude talen geleerd, en was nu reeds in het vierde jaar zijner
studie. Hij studeerde te Utrecht in de theologie. Men zal wel begrijpen dat, welke ook de verdiensten mogen geweest zijn van de
,
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drie bovenvermelde meesters, ten opzichte van de intellectuele
en materiele beschaving van Diepenbeek, de krachtigste impul~
sie te dien opzichte van Willem de Lange kwam. Inderdaad, van
het ogenblik af dat hij voor het eerst met de vacantie van Utrecht
was thuis gekomen, was er in Diepenbeek veel, zeer veel veranderd. Sigaren had men er nooit gezien, behalve op het kasteel
(zo heette de woning van den kapitein) : Willem was de man,
wien de eer toekomt dit artikel van weelde het eerst aan de Die
penbekers te hebben leren kennen. Meester Peperkamp (dit was
de naam van den onderwijzer der jeugd) was de eerste die het
waagde zulk een ding aan te steken en half uit te roken. Hij deed
dit met het komfoortje voor zich, uit vrees dat de afvallende as
het gebloemde tafelkleed branden zou, met de beide armen leunende op de tafel en zonder ophouden trekkende, waardoor hij
weldra, als de Raphael in de Gijsbrecht van Aemstel* in ene
dichte wolk gehuld werd, totdat hij eindelijk het ding in het komfoor kwakte en, opstaande, als een blindeman rondtastte om zijn
zakdoek te vinden, daar zijne ogen geheel door den sterken rook
verblind waren, en het vocht daaruit tappelings langs zijne wang en liep.
Het was van onheugelijke tijden herwaarts de gewoonte op
Diepenbeek dat de vrouwen, als zij naar de kerk gingen, kussens
en stoof medenamen, of zich die door de meid lieten nadragen,
namelijk als zij een meid hadden. Sedert Willem zijne moeder
verhaald had hoe men dat in Utrecht deed, liet men ook op Diepenbeek de kussens op de stoelen liggen. De stoven gingen echt-er altijd nog heen en weder. De voorname reden hiervan was,
dat er hengsels aan die stoven waren, en men niet recht wist wat
men daarmede doen zou als men de stoven niet droeg.
Ene grote verbetering, van welke almede aan Willem de eer
toekwam, was het oprichten van een leesgezelschap, waarvan
hij zelf dan ook de directeur en de thesaurier tevens werd, waarvoor hij wetten opstelde, en waarvan hij boeken verschafte,
zijnde dezelfde die in zijn eigen leesgezelschap te Utrecht gediend hadden, en die hier dan nog eens den toer deden. Bij iedere vacantie hield Willem in de dan altijd bijeengeroepen vergadering ene soort van kleine intree- of, wil men, terugkomstrede,
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waarin hij voorlopig de nieuwe zaken vermeldde, die hij had opgemerkt, en met welke hij zijne medeburgers wenste bekend te
maken. De eerste dag na zulk ene thuiskomst was dan ook een
feestdag voor Diepenbeek. Het achtbaar dorpsbestuur, de kerkeraad, de kerkmeesters, alles kwam den student zijne opwach-ting maken, het nieuws vernemen dat hij medebracht, het verhaal
horen van zijne reis, van zijne ontmoetingen, en de geleerdheid
bewonderen, die hij alweder sedert de vorige vacantie had opgedaan.
Men zal misschien enigszins verwonderd zijn, dat ik onder de
notabele en meer beschaafde inwoners den predikant niet ge
noemd heb. Deze verwondering zou ophouden, wanneer men de
Boekzaal* van 1845 wilde raadplegen, waaruit blijken zou dat
Diepenbeek toen vacant was. Het was toen namelijk omtrent een
half jaar geleden dat de vorige dominee was komen te overlijden.
De ringbroeders preekten thans, elk op zijne beurt, in den annus
gratiae*, voor de weduwe. Er was echter een pastoor, gelijk er
ook nogal veel Roomsen op het dorp woonden; maar gelijk tussen deze en de leden der Hervormde gemeente juist niet altijd de
beste verstandhouding heerste, zo kwam ook de pastoor, schoon
anders in het geheel niet bigot, en een gezellig mens, met die
dorpsbewoners, die niet tot zijne gemeente behoorden, minder
in aanraking, met deze uitzondering echter dat hij daarentegen
op den besten voet stond met kapitein Van Berkel, zo zelfs dat
hij bij dezen meermalen ter tafel genodigd werd en bijna dage- lij ks, een uurtje voor het eten, bij den kapitein koffiehuis ging
houden of, zoals deze het noemde, zijn kloddertje kwam gebruiken.
Deze liberaliteit van den pastoor was des te m-eer in het oog
lopend, daar de kapitein, zo wij reeds deden opmerken, zeer vasthoudend was op het stuk van godsdienst en vooral de Roomsen
in 't geheel niet lijden mocht, grotendeels ten gevolge van ene
dwaling waarin hij verkeerde, namelijk dat Roomsen en Jezu,.
ieten hetzelfde betekende, gelijk hij gene dan ook altijd zo
noemde, als de pastoor het niet hoorde. De vriendschapsbetrek
king — durven wij het nauwelijks noemen — maar de betrekking
dan toch tussen deze beide, anders in stand en, zou men zeggen,
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ook in gezindheden zozeer uiteenlopende mensen, was echter op
een hechten grondslag gevestigd, bij den kapitein op den zo natuurlijken trek tot gezelligheid, en op het behagen dat hij schiep
in het vrolijk en onderhoudend gezelschap van den nog niet zeer
bejaarden pastoor, die ook vrij wat van de wereld gezien had;
bij den pastoor, volgens de getuigenis daaromtrent door hem
zelven aan zijne superieuren gegeven (die hem al een- en ander
zijn drukken omgang met den kettersen kapitein had--malover
den onderhouden) , op de niet ongegronde hoop, die hij koesterde, dit afgedwaalde schaap in den schoot der kerk terug te
brengen. Wij moeten er echter bijvoegen dat, zo de brave man
dit plan had, hij het zeer slim en met voorbeeldeloos geduld ten
uitvoer bracht, want niet alleen had hij de eerste maal, dat het
gesprek ene godsdienstige wending genomen had, de voorwaar-~
de, hem door den kapitein gesteld, om nimmer over dit onder
werp te spreken, gaaf aangenomen, maar zich ook tot nog toe,
een enkelen keer uitgezonderd, wanneer hij er als bij toeval op
kwam, stipt aan deze voorwaarde gehouden; terwijl hij desniettemin met niet minder nauwkeurigheid de klodderuurtjes van
den kapitein waarnam, en even gedwee zich aan 's mans tafel liet
vinden, wanneer deze hem daartoe deed uitnodigen. Zelfs zou
niemand, die hem daar zag, vermoed hebben dat hij er met enig
ander oogmerk kwam, dan om goed te eten en te drinken. Misschien meende hij dat deze zo geheel christelijke zelfverloochening het beste middel was, om zijn gastheer van den heilzamen
invloed te overtuigen, dien de leer der alleenzaligmakende kerk
op hare bedienaren uitoefent.
Doch, daar ons in 't vervolg de gelegenheid niet zal ontbreken om nader met den weleerwaardigen heer Labarius (dit was
de naam van den pastoor) bekend te worden, willen wij nu eerst
den staat van zaken in Diepenbeek, voor zoverre het tot de Herr
vormde kerk behoort, leren kennen.
Wij zeiden dat het reeds menige vordering in beschaving ge
één punt echter had het met de ontwikkeling van-makthd.In
den geest der eeuw niet volkomen gelijken tred gehouden. Het
is immers wereldkundig dat de leer der onvoorwaardelijke voor beschikking bij voorbeeld, die der volstrekte lijdelijkheid van den
12

mens, die van de verzoening van God, als een vertoornd rechter, niet, of althans zeer zelden, meer op de Nederlandse predik~
stoelen vernomen wordt; dat men er zich lang zo krachtig niet
meer over diegenen uitlaat, die den gereformeerden godsdienst
niet belijden; dat de zogenaamde controverspredikatiën* geheel
uit de mode zijn, en dat de predikanten niet meer als gewapende
strijders optreden om, met den catechismus in de hand, elkeen
met de krachtige en veelvermogende scheldnamen van ketter,
van Pelagiaan* of Sociniaan* te verpletteren, die van de leer der
Dordtse vaderen een tittel of jota durft afwijken.
Wij hebben (dat wij dit in 't voorbijgaan zeggen) voorgenomen in dit verhaal ons met de grootste nauwgezetheid te bevlij^
tigen, om aan de eerste en dringendste verplichting van den geschiedschrijver, de onpartijdigheid, naar ons beste vermogen te
voldoen. Wij bepalen ons diensvolgens tot een eenvoudig en
onopgesmukt verhaal der daadzaken, zonder ons in enig oordeel
in te laten over de handelingen of gevoelens der mensen, die er
ene rol in spelen; waarom wij dan hier ook de door ons aangewezen verandering, welke de leer en leerwijze in onze Neder~
landse kerk ondergaan hebben, eenvoudig als daadzaak vermelr
den, zonder ons hetzij voor of tegen partij te stellen. En in dit op-zicht nu was Diepenbeek, schoon wel niet geheel en al stilstaande, echter niet zo vlug met den steeds voortsnellenden tijdgeest
meegelopen, als menige andere gemeente in ons vaderland. Het
was zelfs nog een aanmerkelijk eind ten achteren, en zou dit nog
veel meer zijn (ten minste wat sommige leden der gemeente aangaat) , ware niet de onlangs gestorven predikant een warm voorstander van het nieuwe licht geweest; hoewel dit, gelijk wij weldra zien zullen, aan den anderen kant weder vrij wat reactie gegeven had.
Hoe toch dikwijls kleineoorzaken grote uitkomsten kunnen
teweegbrengen! De twee voorname oorzaken van dit verschil
tussen Diepenbeek en andere Gelderse of Stichtse dorpen en
steden waren de taaie gezondheid van den voorlaatsten predikant en zijne zwakke stem. Om deze laatste wilde geen andere
gemeente hem beroepen, en door de eerste werd hij belet te sterven, dat het enige middel zou geweest zijn voor de gemeente van
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Diepenbeek om eens een anderen dominee te krijgen. Ik zeg dit
evenwel niet om te kennen te geven dat zij zelve dit zo sterk
verlangde. De Diepenbekers verlangden eigenlijk weinig. Zij
behoefden niet eens te leren vergenoegd te zijn in hetgeen zij
waren: zij waren het als van nature. Genoeg, Ds. Petrus Hamer
had langer dan een halve eeuw de gemeente van Diepenbeek ge
leerd en gesticht. In ene van zijne laatste predikatiën kon hij zon~
der ijdele grootspraak tot zijne toehoorders zeggen: Met deze mijne handen heb ik u allen gedoopt! Ds. Hamer was dan ook niet
alleen de herder, maar ook bijna de vader van zijne schapen; en,
gelijk sommige vaders zich weleens jegens hunne eigene kinderen
aan luimen overgeven, die zij ten opzichte van andere jonge of
oude lieden weten in te houden, zo ontzag vader Hamer zich ook
niet zijne gemeente soms op ene wijze te berispen, die naar de
tegenwoordige denkbeelden minder met de waardigheid van een
leraar en het deftige der godsdienstoefening overeenkomt. Dit
hinderde echter de Diepen) ekers lang zo niet, als een vreemde,
die 't bij toeval hoorde, wel denken zou. Zij mochten, als zij
den ouden heer des Zondagsmorgens de deur van de pastorij
zagen uitkomen (er waren zo enige tekenen in gelaat en hour
ding, waarin zij dit altijd bemerkten) , tot elkander zeggen:
— Jongens, dat zal er van ochtend weer spannen; de oude is met
het linkerbeen uit bed gestapt; maar zij hoorden al zijne verma-ningen met betamelijken deemoed aan, zich zelven voorbehoudende om er zich naar te gedragen, of niet. Niemand kwam het
zelfs in de gedachte het den dominee kwalijk te nemen, als hij
eens, gelijk meermalen gebeurde, op den man af preekte, zoals
de Diepenbekers het noemden, dat is, wanneer hij, om alle misverstand voor te komen, zijne toehoorders bij name aansprak, als
hij hun hunne fouten onder het oog bracht. Het onaangename.
dat daarin mocht gelegen zijn, werd merkelijk getemperd door
de loffelijke onpartijdigheid, die de brave man hierbij altijd in
acht nam. Men begrijpt ook licht dat zulke apostrophen veel van
het droge en vervelende wegnamen, dat anders predikatiën wel
eens hebben. Buitendien, de Diepenbekers waren over 't alge~
meen niet zeer aandoenlijk. Hun gelaat behield steeds dezelfde
kleur, ook al werden hun zaken voorgeworpen, die een fijner
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georganiseerde huid geheel van tint zouden hebben doen veranderen. De meisjes alleen sloegen in zulk een geval de ogen neder. De mannen en de jongens bleven altijd op hetzelfde punt
staren, waar zij op gekeken hadden, toen de preek begon.
Voor 't overige had de langdurige omgang tussen leraar en
gemeente ene zekere gemeenzaamheid teweeggebracht, die menigeen, met de Diepenbeekse kerk onbekend, enigszins vreemd
zou voorkomen. Soms toch gebeurde het dat de dominee midden
in zijn voorstel ging zitten, om wat uit te rusten en zijne toehoorders in de gelegenheid te stellen het gehoorde te overwegen. Ds.
Hamer ontzag zich ook nooit, op den predikstoel zijne aanmerkingen over zaken me-de te delen, die in geen verband hoegenaamd stonden met zijn onderwerp, of zijn verlangen naar iets
te kennen te geven, bij voorbeeld om een raam open te zetten of
te sluiten, om zijn zakdoek eens op te rapen, als hij dien in zijn
ijver had laten vallen; want hij had tot zijn laatsten tijd toe ene
machtig levendige voordracht. Slapen konden de toehoorders
nooit; dit liet Ds. Hamer niet toe. Zodra er een de ogen beschoten, werd zijn buurman verzocht hem een duw te geven. Deze
gemeenzaamheid nu bracht dan ook te weeg, dat de toehoorders,
die aangesproken werden, soms antwoordden; niet (dit moet
men erkennen) op ene onbetamelijke wijze, of om met dominee
te twisten, maar alleen als de waardige man zich, hetgeen wel
eens gebeurde, in den persoon vergiste. Het ergst was dit altijd
na de kermis; want met de vaderlijke zorg, die Ds. Hamer voor
de hem toevertrouwde schapen droeg, was het hem moeilijk in
dien tijd precies te weten wie al of niet op een gegeven avond
dronken geweest was, of wat te veel met de meiden gestoeid had,
of enig ander exces bedreven.
Doch, hoe men ook over de leerwijze van Ds. Hamer denken
mocht, zijne leer was zuiver als glas, dat is te zeggen, rein Dordts;
niet Dordts, zoals de schrijvers van het Adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland* pretenderen te zijn, maar geheel onvermengd en onverzettelijk zich vasthoudende aan de canones
onzer gereformeerde religie, hetgeen men zelfs van gezegde, anders zeker zeer orthodoxe mannen niet altijd zeggen kan. Ds.
Hamer had dan ook de gewoonte, zelfs buiten den catechismus,
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meer dogmatiek dan moraal te prediken. Kort voor het aannemen
behandelde hij altijd, in zeven predikatiën, de zeven hoof dgoederen van het genadeverbond, de roeping, het geloof, de weder
heiligmaking, de belofte,-gebort,dchvaimknge
en de verheerlijking. Menige preek werd ook besteed tot het bestrijden van verschillende ketterijen. De Socinianen, hele, halve
en kwart Pelagianen, de Arminianen* soms zelfs sekten die al^leen bekend zijn bij mensen, zeer geoefend in de kerkelijke ge
schiedenis, kregen alle hun beurt. Bij zulke gelegenheden be-hoefde de ijverige man niemand te laten aanstoten. Dan was het
zelfs den dodderigste niet mogelijk een oog toe te doen. Eens
zelfs deed een der toehoorders (een geestige kwant) de overige
opmerken, dat dominee toch een goeden naam droeg. En niet
ten onrechte, want men zou zijn gesticuleren bij die gelegenheid
met volle recht hameren hebben mogen noemen.
Het zal wel geen betoog behoeven dat, indien alle gemeenten
in ons vaderland predikanten gehad hadden als Ds. Hamer, die
beweging, welke er thans in onze kerk heerst, nimmer zou ontr
staan zijn. De Diepenbekers hadden dan ook dit onweder rondom zich horen woeden, zonder er zich over te bekommeren, of
liever zonder er eens op te letten; zij waren gerust en veilig als
op een hogen burg. Wie toch kwam in het afgelegen Diepen~
beek, waar geen straatweg doorloopt, waar geen grote buitenplaatsen zijn, dat geen grote stad in zijne nabijheid heeft; en hoe
zelden ging een der Diepenbekers eens naar Arnhem of Utrecht,
behalve dat zij daar dan toch ook nooit kwamen om te horen prediken. Dat hadden zij thuis, meenden zij, zo goed als 't ergens
gedaan kon worden. De Diepenbekers behoefden zich niet af
te scheiden *, want zij waren met de verkondigers der nieuwe leer
nimmer in aanraking geweest, of liever hadden er nooit iets van
gehoord. Te Diepenbeek predikte en catechiseerde en dacht men
nog volkomen zo, als men dit deed ten tijde van Gomarus* en
Bogerman*.
Maar, wat is bestendig op deze aarde! De dagen van Ds. Hamer waren vervuld, en hij werd vergaderd tot zijne vaderen. De
keuze van een nieuwen predikant veroorzaakte ene beweging in
het stille Diepenbeek, zoals er in jaren niet gezien was. Men zegt
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zelfs d-at de leden van den kerkeraad zich bij hunne naaste buren
in den ring moesten laten onderrichten, hoe men in zulk een geval handelt. Het beroepen van een predikant was ene gebeurter
nis, die alleen tot de historische herinneringen der jeugd van
zeer bejaarde gemeenteleden behoorde. Het duurde dan ook
lang, eer men met dit werk gereed was; en toen men eindelijk ene
keuze gedaan had, duurde het zeer kort, of men had berouw van
den nieuwkoop, zoals de Diepenbekers het noemden. Hetgeen
den kerkeraad in zijne keuze bepaald had, was voornamelijk de
stem, wijl Ds. Hamer hierin, zo wij zeiden, niet uitmuntte. Over
de preekwijze werd bijna niet gesproken, over de leer nog minder; -de goede mensen verbeeldden zich in hunne eenvoudigheid,
dat, daar de leer nu eenmaal in den catechismus en in de geloof sbelijdenis stond, zij zeker geen predikant konden krijgen, die
daarvan afweek; want hoe zou hij anders (dachten zij) predikant hebben kunnen worden? Daar moest het provinciaal kerkbestuur voor zorgen. De kerkeraad had maar te letten op het
uiterlijk en de voordracht, vooral op de stem. Om te dien opzichte een goeden maatstaf te hebben, verwijderde zich onder het
preken van eiken proponent altijd een of twee der kerkeraadsleden, en gingen, de deur openlatende, zoverre het kerkhof op,
als zij de woorden van den prediker nog verstaan konden. Op
het punt, waar zij hem niet duidelijk meer konden horen, zetten
zij een stokje met zijn naam er op. Dit deden zij met allen die
hunne gaven te Diepenbeek kwamen ten toon spreiden, en zo
wezen deze zichtbare tekenen aan hoeverre ieders stem droeg.
Men koos den proponent, wiens stokje het verste stond.
Er was, wel is waar, ook bij dezen ene grote zwarigheid, maar
die bestond bij allen. Immers geen der proponenten preekte zo
als Ds. Hamer zaliger; en dit heeft zeker veel toegebracht om de
keuze moeilijk te maken en te vertragen, daar men altijd in de
hoop bleef leven eindelijk eens een voorganger te vinden, die den
eerwaardigen Hamer wat meer nabij kwam.
De nieuwe dominee was een jongmens, die overal elders misschien uitmuntend zou voldaan hebben. Maar de Diepenbekers
waren verwend. In vergelijking met die krachtige schilderingen
van Gods vreselijken toorn over de zondaren en godslasteraren,
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met die akelig-verheven taferelen van het laatste oordeel en de
hel, met die anathemata uitgesproken over ketters en twijfelaars,
kwamen de predikatiën van den jongen predikant hun verbazend
flauw en zoetsappig voor.~ Onze jonge dominee preekt heel
lief, hoorde men dan wel eens, maar 't is zo lief, dat een mens
eindelijk niet meer weet waar hij met al die lievigheid heen zal.
Altijd spreekt onze dominee van Gods vaderlijke gezindheid.
Dan zegt hij: God haat alleen de zonde, niet den zondaar; dan
weder (wat nog erger is), in plaats van te leren dat Gods toorn
moet verzoend worden, en dat Christus het lam is, voor onze zon
geslacht, om Gods gerechtigheid te voldoen, verhaalt hij ons-den
dat wij ons met God moeten laten verzoenen. Wel nou kom an,
een mooi stuk! En dan dat redeneren over de deugd en over goe~
de voornemens! Dat zijn wij zo niet gewend van onzen braven
Ds. Hamer zaliger. Bij hem hadden wij al dien omslag niet nodig. Die geroepen is en uitverkoren, die komt er van zelf; en die
't niet is, dien helpen goede voornemens toch niet veel; want God
is het die in ons werkt, beide het willen en het werken. Wij zijn
ellendige zondaars, die in de uiterste onmacht daar nederliggen;
tot bevordering van onze bekering hebben wij niet de minste be
kwaamheid in ons; wij zijn als leem in de hand des pottenbak
evenmin zelve iets vermogen, als een Moorman zijne-kers,di
huid veranderen kan, of een luipaard zijne vlekken. En dan komt
die goede dominee ons vragen, wat wij alleen van de vrije hart~
veranderende genade Gods moeten hopen, die God niet aan allen
te geven besloten heeft, en die Hij ook aan niemand schuldig is.
Door deze en diergelijke opmerkingen kwamen de Diepenbekers langzamerhand tot de overtuiging dat zij, wilden zij naar
hun zin zijn bediend geworden, toch nog een anderen maatstaf
hadden dienen te nemen dan hun stokjes; en, toen nu, na een
slechts tweejarigen evangeliedienst in hun midden, de welme~
nende liefdeprediker, zoals zij hem noemden, tot grote smart van
zijne jonge echtgenote, door ene kwaadaardige ziekte van weir
nige dagen was weggerukt geworden, was het eerste woord bijna, dat meester Peperkamp een der ouderlingen, den timmerman
Hartman, toevoegde: --- ik had den man, in alle christelijke liefde, een langer leven gegund; maar nu het den Here behaagd
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heeft hem tot zich te nemen, nu moeten wij wat beter uit onze
ogen kijken. ~ De ouderling was het volkomen met meester Peperkamp eens, en -meende zelfs dat, gelijk het soms den Here behaagt toe te laten dat zijne kinderkens op een dwaalweg ge bracht worden, opdat alzo hunne verstokte harten des te meer
zouden vermurwd worden door de ware en onvervalste leer, die
uit God is, het zo ook wel mogelijk was dat zij door den flauwen
kost, dien zij nu enigen tijd gehad hadden, des te meer smaak
zouden krijgen in het hemels manna, dat hun vroeger zo rijke
-lijkwas
toegediend geworden.
,
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DERDE HOOFDSTUK
Willem de Lange en Lotje van Berkel — Eerste opening van de
plannen van baas Hartman en meester Peperkamp

Na de gegeven inlichting omtrent den stand van zaken in het
dorp Diepenbeek, zal hetgeen nu volgt, vertrouwen wij, zeer ge~
makkelijk door onze lezers begrepen worden, waartoe wij echter
nog ene bijzonderheid noodzakelijk achten, die wij, had het ge
heel aan onze keuze gestaan, zeker het eerst zouden vermeld
hebben, maar die om het gewicht der stof fe, in het vorige hoof ddeel behandeld, voor dit derde moest bewaard blijven.
Wij hebben de dochters van kapitein Van Berkel beschreven;
wij hebben ook gesproken van den jongen geleerden student
Willem de Lange. Hadden wij van dezen gesproken in het eerste hoofdstuk, toen wij van de dames Van Berkel gewag maak.ten, en niet bij gelegenheid dat wij over schoolmeesters en baard.schrappers spraken, ik ben verzekerd dat elk lezer, of lezeres ten
minste, zou vermoed hebben dat er in onze geschiedenis iets van
liefde zou inkomen. Wij hebben dit echter met opzet zo ingericht,
om hun ene aangename verrassing voor te bereiden. Zeker toch
verwacht niemand daar nu iets van te zullen horen.
Willem de Lange en Lotje van Berkel hadden elkander als
kinderen leren kennen, en, daar er zoveel mensen zijn, die el~
kander beminnen, zonder enige kennis van elkanders karakter
te hebben, is het geen wonder dat bij deze twee, die beiden zeer
beminnenswaardig waren, de liefde het gevolg was van de ken
nis, die zij van elkanders gezindheden en inborst verkregen.
En zeker, elk die het kalm, effen gelaat van den blonden Willem naast de zachte, indrukvolle trekken der tedere Charlotte
zag, zou ongetwijfeld moeten erkennen dat Willem en Lotje voor
elkander geboren waren. Het waren twee zusterlijke zielen, ner
dergedaald van omhoog om hier het verbond, reeds daar ge
te hernieuwen en te bevestigen.
-makt.
Hoe jammer dat wij (om onzen plicht als geschiedschrijver te
vervullen) daar nu nog iets moeten bijvoegen, dat lang zo poëtisch niet klinkt; maar wij achten het een verraad aan onze lezers,
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hun iets te verzwijgen, wat maar enigszins tot recht verstand
van ons verhaal dienen kan. Men begrijpt wel dat de liefde van
Willem en Charlotte geen geheime liefde was, en dat, zo anderen ten minste tot het huwelijk de goedkeuring van wederzijdse
ouders noodzakelijk rekenen, zij zonder die goedkeuring elkander zelfs niet zouden hebben durven beminnen. Het was dus ook
tussen Willems ouders en onzen kapitein reeds uitgemaakt dat
die jonge lieden een paar zouden worden, schoon het vrij wat
moeite had in gehad den ouden heer De Lange zover te brengen,
dat hij zich ten minste niet volstrekt hiertegen verklaarde. Wij
zullen weldra zien waarom. De kapitein had zeker liever gezien
dat ook deze dochter met een man van zijn stand zich verbonden
had. Een predikant bleef toch altijd maar een predikant, en een
kajuitsjongen zelfs kan nog eens admiraal worden. Maar de
brave man had zelf te smartelijk ondervonden, hoe weinig tijd
het zeemansleven overlaat voor het huiselijk geluk, om zijne
zachte Charlotte aan de angsten en teleurstellingen van zulk een
stormachtig huwelijksleven bloot te stellen. Hoe aangenaam hem
het huwelijk van Esperanca geweest ware, deze moest nu toch
reeds ten tweeden male haren beminden Weenink voor een ge-ruimen tijd missen; buitendien, hoe strikt ook op de discipline,
was de kapitein een veel te goed vader, om niet te begrijpen dat,
als er geen gewichtige redenen tegen waren, zijne Charlotte het

gelukkigst zou zijn met den man, dien zij zelve koos. De moeder
van Willem, die Charlotte steeds hartelijk bemind had, had ene
andere beweegreden, die haar het huwelijk met dit meisje voor
haren zoon als een uitstekend geluk deed beschouwen. Zij wist
dat Charlotte's moeder ene gestrenge Calviniste geweest zvas, en
dat Charlotte zelve in de ware leer was opgevoed. Wat kon dus
voor haren zoon, een aanstaanden predikant, beter zijn dan ene
zo orthodoxe vrouw, die buitendien zo lief was? Vader De
Lange erkende dit volmondig, want ook hij stelde hogen prijs opde zuivere leer, gelijk wij weldra nader zien zullen, en toch had
hij langen tijd veel zwarigheid in de voorgenomen verbintenis
gezien. Zijneopvoeding en stand maakten hem tot een man van
overleg en voorzichtigheid. Hij was geen boer, hij was geen Dier
penbeker, hij liet zich zelfs iets voorstaan op zijne afkomst, ge~
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lijk dit dan ook ene der redenen van zijne orthodoxie was. We.tende dat in den Haag niemand van enigen stand ketterse gevoelens aankleeft, was hij overtuigd dat elk, die aan het hoofd ener
gemeente staat, niet minder orthodox dan ministeriëel behoort
te zijn. Maar (en dit was wel de voorname reden van 's mans ter
genzin tegen dit huwelijk) , hoe fatsoenlijk ook, onze goede burgemeester was niet rijk. Het gebrek aan die voorzichtigheid,
welke wij thans bedoelen, had de zaken van 's burgemeesters
vader zodanig verachterd, dat hij zelf, schoon gestudeerd en in
zijne jeugd voor de balie bestemd, al zeer verheugd was dit burgemeesterspostj e met enige andere baantjes, die hij er bij waarnam, te kunnen verenigen, om hier, op het goedkope Diepenbeek,
van de wereld afgezonderd, met zijne vrouw en enigen zoon ten
minste het nodigste niet te ontberen. Het was dus ook geen won~
der, dat hij, door dit voorbeeld geleerd, er steeds ernstig op be^
dacht was om zijn zoon, zonder dat het hem zelven veel kostte,
aan een goed bestaan te helpen en zijne toekomst te verzekeren.
Hij had de onbedachtzaamheid van zijn vader te bitter geboet
om niet alles in het werk te stellen wat in zijn vermogen was, ten
einde te zorgen dat zijn zoon hem niet dezelfde verwijten zou
kunnen doen. Voor de oude talen had hij hem aan Ds. Hamer
toevertrouwd, een onderwijs dat bijna niets gekost had. De kosten der academie--studie werden grotelijks verlicht door ene familiebeurs, en bovendien door de zuinigheid en regelmatige leef wij ze van den braven Willem zelven. De stand, waarvoor deze
van zijne vroege jeugd af aan ene roeping scheen gevoeld te heb~
ben, opende wel gene zeer schitterende vooruitzichten; maar
toch, als hij maar eens een plaats had (en de oude heer had,
schoon verarmd, nog betrekkingen met collaties) , was hij veel
schielijker geholpen dan een jong advocaat of dokter, die misschien jaren lang naar praktijk moet zuchten en dan nog al dien
tijd door vader onderhouden worden. Maar, waar de oude heer,
als een fijn diplomaat, vooral zijne hoop op gebouwd had, dit
was ~ een goed huwelijk. En of nu een huwelijk met de lieve
orthodoxe Charlotte dien naam wel verdiende, dit was den
ouden heer zeer problematiek. Kapitein Van Kerkel had, ja, be~
halve Charlotte, maar éne dochter, en nog wel van ene andere
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vrouw; hij leefde vrij goed: maar hij leefde toch bij voorkeur op
het goedkope Diepenbeek; hij was toch maar zeekapitein geweest, had geen handel gedreven, niet gespeculeerd; en sommigen zelfs wilden wel zeggen dat hij beter zou doen met zo
goed niet te leven; eindelijk was het bekend dat Charlotte's
moeder niets gehad had; — geen wonder inderdaad dat de burgemeester begreep dat er wel beter partijen zouden te doen
zijn. Meermalen had hij zijn zoon hiervan een wenk gegeven,
en hem geraden te Utrecht maar eens goed uit zijn ogen te
kijken; doch wat helpen zulke vermaningen bij de onervaren
jeugd! Willem was nu eenmaal verliefd op Charlotte, en hij
kon zonder grootspraak zeggen, dat Charlotte hem gans niet
ongenegen was.- Daarbij vroeg moeder De Lange hoe de zoon
van een dorpsburgemeester, een bewoner van het nederige
Diepenbeek, een student in -de theologie, die op een beurs stuc
deerde, te Utrecht ene rijke vrouw zou krijgen, en waar hij ene
vrouw zou krijgen, zo orthodox als Charlotte. Buitendien, de
kapitein mocht dan geen millionair wezen (dit scheelde zeker
veel) : wie zegt juist dat hij toch niet een stuivertje heeft; hij leeft
toch van zijn renten, enz. In 't kort, papa De Lange, schoon hij
niets onbeproefd liet, om zijne echtgenote en zijn zoon tot betere
gedachten te brengen, wilde de zaak niet tot het uiterste drijven;
en zo had hij dan eindelijk zijne toestemming gegeven, schoon
met een beklemd hart, en heimelijk wensende dat het lieve kind
of wat minder mooi, of (in dit bijzonder geval) wat minder orthodox ware.
Deze zaak was reeds zo goed als geklonken, kort nadat Wil
einde van zijn twede studiejaar zijn propedeutisch-lem,opht
examen summa cum laude had afgelegd. Vroeg genoeg, zal men
misschien zeggen: maar Willem was niet vroeg begonnen te stuc
deren, en waartoe een goede zaak langer uitgesteld dan nodig
is? Ook had men er nog geen publiciteit aan gegeven, schoon nie~
mand, op Diepenbeek althans, er onkundig van was. Op het tij dstip waarop onze geschiedenis begint (de zomervacantie van
1845) had Willem nu reeds twee jaren in die aangename betrekking met zijne Charlotte gestaan.
Na het gezegde zullen wij den lezer wel niet behoeven te verB N L. A 6-4
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zekeren dat de student buiten met verlangen gewacht werd;
maar het is nodig hem te verwittigen dat ook nog door andere
personen, dan door het lieve Lotje, reikhalzend naar hem was
uitgezien. De Diepenbekers moesten, zo wij zagen, ene keuze
doen, en wie zou hun daarbij beter kunnen voorlichten dan de
waardige leerling van den ouwen dominee, die zelf nu reeds twee
jaren in de theologie gestudeerd had? Vooral was het meester
Peperkamp, de bovenvermelde onderwijzer der jeugd, die het
gewicht hiervan inzag; en, hoe deftig ook en afkerig van slinkse
wegen, had meester Peperkamp zeer goed begrepen bij wie hij
zich moest aanmelden, om bij den aanstaanden leraar een gunstig gehoor te vinden.
Wij kunnen ons de moeite uithalen om te vertellen hoe meester Peperkamp dit aanlegde, daar de zaak duidelijk genoeg worden zal, wanneer wij de gevolgen van zijn beleid mededelen.
Arm in arm gestrengeld, wandelden de twee zalige gelieven
d-oor -de kronkelende lanen van het statig eikenbos, dat zich op
een kleinen afstand achter het kasteel verhief, en hadden elkander reeds zo dikwijls gezegd hoe verheugd zij waren elkander
weder te zien, dat Charlotte, overtuigd dat daaromtrent nu wel
bij geen van beiden enige twijfel meer kon overblijven, het gesprek op een ander onderwerp bracht door te zeggen: Als gij
nu uw candidaatsexamen in de theologie maar eens gedaan hadt,
Willem, dan zoudt gij zeker niet lang naar een plaats behoeven
te zoeken. — Willem begreep hare mening te goed, om enige
verklaring te behoeven, maar hij vond het veel te aardig om die
uit Lotje's mond te horen, dan dat hij niet zeer verbaasd: Hoe zo?
zou gezegd hebben. — Hoe zo? Wel, begrijpt gij dat niet? En
hiermede wendde zij hare schone blauwe ogen eerst naar den
dorpstoren,dien zij in het -gezicht hadden, en daarop tot haren
vriend Willem, met ene vragende uitdrukking, zo sprekend en
tevens zo bekoorlijk, dat deze geheel verrukt het meisje omhels~
de, als ware hij reeds te Diepenbeek beroepen. ~ Ja, Lotje, hervatte hij, nadat dit élan voorbij was, met een zucht, ja, was dat
eens waar! Maar wij mogen niet al te gelukkig zijn. Heb ik niet
al stof genoeg om God te danken! Hierop volgde alweder een
sprekende gest, die wij nu kortheidshalve maar niet alle zullen
24

vermelden. — Het is toch wel jammer, voer Lotje voort, vooral
daar gij hier in de gemeente zo bekend zijt, daar gij een leerling
zijt van den goeden ouden dominee, en daar het toch bitter ongelukkig zou zijn, als wij er weer een kregen, waar de gemeente zoveel tegen had, als tegen den vorigen. — Dat zou het zeker; maar
het zou de vraag zijn, of zij met mijn preken ook wel tevreden
zijn zouden. --- En waarom niet? Uwe verhandelingen bevallen
immers altijd zo goed. ~ Ja,maar verhandelingen zijn geen preken. Ik verzeker u dat ik werk zou hebben mijn goeden ouden
leermeester te evenaren. --- Te evenaren? vroeg Lotje hier, ter~
wijl zij met -dien bevalligen lach, die haar zedig madonnakopje
nog aanvalliger maakte, Willem vragend aanzag. --~ Of zoudt
gij denken dat ik zo mooi kon hameren als onze goede oude do-minee? ^-- Och, Willem, gij weet wel wat ik meen; gij weet wel
dat deze eenvoudige mensen hier van zelve reeds meer gewoon
zijn geworden aan de smaakvoller voordracht van onzen laatsten
predikant; en zouden zij dan u niet gaarne h-oren, u, die... — Ja,
ja, ik weet het wel, -dat gij altijd goede gedachten van mij hebt.
Maar in ernst, de manier van preken is thans zo geheel verschillende van ,die van Ds. Hamer, dat, wiep de Diepenbekers ook
krijgen, zij hem altijd zullen missen. Zij zijn dat nu eenmaal zo
gewoon. Ik, voor mij, zou het dwaasheid vinden nu reeds aan
ene plaats te denken; dit alleen hoop ik dat men hier iemand zal
kunnen krijgen, die, al is het dan niet in het gesticuleren, in ge~
h-echtheid aan de leer onzer Nederlandse Hervormde kerk, naar
den ouden braven Hamer gelijkt. In dat opzicht, dit beken ik
gaarne, niet in uiterlijke welsprekendheid, zou ik menen beter
voor deze gemeente geschikt te zijn dan de opvolger van Ds. Har
mer was. Een juweel van een man, zeker, een voorbeeld van har~
telijke bezorgdheid voor zijne gemeente, liefderijk, toegevend,
zachtmoedig, e-en man des vredes, gematigd, beminnelijk en daar
bij werkzaam, geleerd en een uitmuntend prediker, maar... ~ Ja,
maar! zuchtte de lieve Charlotte. 0 mijn Willem, ik weet wat gij
zeggen wilt. En, stel u nu eens voor.., het is toch mogelijk. Ds.
Wilbrink had nu nog te Leiden gestudeerd. Daar is het toch nog
zo erg niet. Maar stel u eens voor dat wij hier eens zo'n Groninger* kregen! Ach, ik mag er niet aan denken; wat zou er dan van
25

ons arme Diepenbeek worden! — Nu, Groningers zal men toch
hier niet beroepen. — Neen, maar men behoeft juist niet te Groningen gestudeerd te hebben, om in zijn hart een Groninger te
zijn. Er zijn er zo velen, gij weet het zelf. --- Het is maar al te
waar, lieve meid, het kwaad heeft diepe wortelen geschoten. Velen, zeer velen zijn afgeweken, en wijken dagelijks meer en meer
af. Maar zij zijn niet alle zo, geloof mij. Gij kunt u niet begrijpen
welk ene sensatie dat Adres aan de Synode gemaakt heeft, ook
onder de studenten in de theologie. Daardoor (ik ken er nogal)
heb ik tot mijne vreugde gezien dat het getal dergenen, die in hun
hart goed gereformeerd zijn en belangstellen in de zuiverheid
der evangelieprediking, groter is dan ik gedacht had. En rekent
gij dan ook het voorbeeld van mensen in de hogere standen der
maatschappij voor niets? Geloof mij, er zijn er in die standen die
volmaakt zo denken als onze eenvoudige Diepenbekers. Inder.daad, het wordtbeter. De dierbare leer, waar onze vaderen goed
en bloed voor hebben overgehad, waardoor ons vaderland is
groot en machtig geworden, die begint, hoezeer ook door velen
vergeten en vervalst, toch bij zulken zelfs meer belangstelling te
wekken, bij wie men dit het minste verwachten zou. — Inderdaad! hernam Lotje, ik dacht niet dat onze aanzienlijken zoveel
kennis hadden van de leer der hervormde kerk..-- Kennis wil ik
nu juist niet zeggen dat zij allen hebben; er zijn ook in de hogere
standen der maatschappij vele bekrompen verstanden, en vooral
hebben de minsten (ook zij zelfs niet, die er anders niet ongeschikt toe zouden zijn) veel tijd tot onderzoek; maar dit was in
vroeger tijd ook al zo. Het is ook niet nodig. De grote zaak is het
geloof, het eenvoudig kinderlijk geloof; en daartoe wordt weinig
kennis vereist. Integendeel, wat is nadeliger voor het behoud der
zuivere leer, dan dat onophoudelijk navorsen en uitpluizen en
verklaren? Dat is juist de bron van al het kwaad, dat er sinds enigen tijd gesticht is. Moet men dan geleerd zijn, om zalig te wor
den? — Neen, maar men moet toch de ware van de valse leer
kunnen onderscheiden. ~ 0 dat is iets anders. Maar ook buitendien, al was nu zelfs deze kennis niet zo groot, als mensen van
invloed hunne belangstelling slechts tonen, door het betuigen
hunner gehechtheid aan dat plechtanker, de reine leer der Ne-.
-

26

derlandse Hervormde kerk, en hun afkeer van hen die daarvan
afwijken, dan hebben wij reeds veel gewonnen. ~ Ja, Willem,
dat is zeker; maar, al gaat het in Utrecht of in den Haag beter,
dat helpt ons hier niet. ~ Wel, hier is alles a ref afire. Het hangt
immers geheel van den kerkeraad af. Laten zij nu maar goed toezien..-- Ach, Willem, als zij zien konden! Zij hebben toch Ds.
Wilbrink ook gehoord, en toch hebben zij hem beroepen. — Nu,
met schade en schande wordt men wijs. Zij weten nu waar zich
voor te wachten. ~ Och, mijn beste Willem! hervatte de lieve
Charlotte met een zucht, terwijl zij zijn arm, in welken de hare
lag, aan haar hart drukte. Och, mijn beste Willem! — Willem
wachtte of er nog iets komen zou, maar het bleef bij dien herhaalden uitroep, en bij nog een zucht.
Het hart der bekoorlijke, rechtzinnige Charlotte was vol; hare
gewaarwordingen waren te sterk om ze onder woorden te brengen. Willem, die dit meende te bemerken, maar niet recht wist
wat haar zo geweldig aandeed, zag haar met innige tederheid
aan en zeide: Gij hebt iets op uw hart, Lotje! Zoudt gij voor mij
een geheim hebben? Dat is onmogelijk. — Willem, riep zij nu uit,
terwijl zij haren arm wegtrok, en midden in het pad voor hem
bleef staan, Willem, de Diepenbekers hebben reeds zoveel aan
u te danken. Gij bemint hen, die eenvoudige, welmenende landlieden. Ik weet het. Gij kunt hun nu vooral een grote weldaad
bewijzen. Gij hebt het in uwe hand. U zal het weinig moeite kosten. Wat gaat er boven het heil hunner onsterfelijke zielen? En
hoe kunnen zij die behouden, als zij niet geloven wat onze Nederlandse Hervormde kerk gelooft? En wat wordt er van hun ge
als zij eens een Groninger, een Straussiaan* of zo iemand-lof,
krijgen! Ach! het zijn zwakke vaten, geloof mij. Hun wil is goed,
maar zij zijn onkundig en onervaren. Zij behoeven een leidsman,
een wegwijzer. Daarvoor, Willem, zijt gij door de Voorzienigheid bestemd.
Lieve Lotje, hervatte Willem, ik vrees dat de Diepenbekers
zelve er in 't geheel zo niet over denken. --- Dat zou des te erger
voor hen zijn, want verwaandheid is nog veel schadelijker dan
onkunde. Maar hierin geloof ik juist dat gij u grotelijks vergist.
,--- Hoe dat? Wat kan ik voor hen doen? — Dat zal ik u zeggen,
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hernam Charlotte, terwijl zij Willems arm weder zeer vertrouwelijk vatte, en met hem voortging. Gij moet dan weten dat een
paar weken voor uw terugkomst... Een geruis in het hout naast
hen deed Charlotte ophouden, en eensklaps zien zij de beval~
lige en vlugge Esperanca uit een zijlaantje komen, dat zij juist
stonden voorbij te gaan. Zo als deze hen zag, bleef zij staan en,
hen ingewacht hebbende, zeide zij : Een bitter ongeluk, nietwaar,
zulk een f ácheux troisième! Maar wees gerust, ik zal u niet sto
ren. Had ik slechts geweten dat gij juist deze laan gekozen hadt,
ik had u deze teleurstelling wel bespaard; maar wie kon ook ver~
moeden dat gij juist de meest bezochte paden zoudt kiezen? Ik
dacht, .dat mensen in uw toestand altijd de eenzame plekjes ver-kozen.
Charlotte, hoe lief ook en hoeveel zij ook van Esperanca hield,
kon zich nauwelijks goed houden. In een zo gewichtig ogenblik
gestoord te worden, nu zij meende reeds halfweg te zijn, om Willem te bewegen haar voorstel gunstige oren te lenen, dat was inderdaad te veel. Willem zelf was ook een weinig gecontrariëerd;
want de plechtige toon, dien Charlotte had aangeslagen, had
zijne nieuwsgierigheid en belangstelling opgewekt. Evenwel, hoe
geheel ingenomen met zijne Charlotte, was hij door zijne liefde
voor haar nooit zo verblind geweest of hij gevoelde ook onwillekeurig den onweerstaanbaren invloed van de wezenlijk zel^dza~
me, schoon enigszins uitheemse schoonheid harer zuster; en
daarbij was hij te veel zichzelven meester, om hier enig onbetamelijk misnoegen te doen blijken. Integendeel, hij herstelde zich
ogenblikkelijk en antwoordde op vrijen en vriendschappelijken
toon: Nu wij eens zover zijn, Esperanca, als wij 't nu gebracht
hebben, behoeven wij geen eenzame paadjes meer te kiezen; en
vooral zouden wij het niet doen, als wij wisten dat wij daardoor
het genoegen zouden missen u te ontmoeten..---- Zie, dat is eens
galant gesproken, hervatte Esperanca, galant inderdaad, voor
een zo deftigen theologant. Maar gij offert uzelven op, man. Ik
zie het aan het gezicht van Lotje. Evenwel een ogenblikje moet
gij naar mij luisteren. Ik heb u wat aardigs te vertellen. En dan
ben ik met een wip weer weg. Hier hebben wij juist een bankje.
Als gij wilt, dan moesten we daar een ogenblik gaan zitten. Ik
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ben een weinig vermoeid; want ik zal 't u nu maar bekennen; ik
ben u gaan zoeken. Gij weet, geheimen kan ik niet lang bewaren.
Ziezo, ik in het midden, zeide het jonge vrouwtje, terwijl zij
de beide haar juist niet zeer vlug volgende gelieven ieder bij ene
hand nam en, bij het bankje gekomen, zich snel omwendende,
daar zo op ging zitten, dat er voor hen -geen andere plaats over
was, dan die zij hun aanwees; ziezo, ik in het midden, anders ben
ik zeker dat gij geen woord van mijn verhaal hoort. Gij moet dan
weten, Willem, dat ik zo van uwe moeder kom, die ik, gelijk gij
weet, altijd ,trouw bezoek. Ik was er, kort nadat gij met Charlotte
uitgegaan waart, heengegaan. Nauwelijks zat ik er, of daar verscheen de waardige baas Hartman, met zijn lang uitgestreken
gezicht, en schoon hij mij altijd grimmig aankijkt, scheen hij nu
buitengemeen teleurgesteld, toen hij mij ontmoette. Hij gaf zich
zo weinig moeite, om dit te verbergen, en hij zag dan eens uwe
moeder, dan mij zo bedenkelijk aan, dat ik niet behoefde te vragen of ik er ook te veel was, haast nog meer dan hier. De man,
dit zag ik, verlangde zo vurig naar een tête a tete met moeder De
Lange, dat ik mij over hem ontfermde. En zie, tot mijne beloning,
nauwelijks was ik de deur uit, of ik ontmoet de vrouw van meester Peperkamp, die ook al naar uw huis stevende en die, zodra zij
mij zag, mij vroeg of mijn vader de boeken ontvangen had voor
de bijeenkomst van morgenavond. Ik begon nu te begrijpen dat
er wat op til was; en wetende dat juffrouw Peperkamp zeer mededeelzaam is met hare geheimen, nam ik de gelegenheid waar
om haar uit te vorsen. En raadt nu -eens wat ik gehoord heb! Er
zou, zeide vrouwPeperkamp, op het kasteel een kerkvergadering
gehouden worden; daar zou Willem president van zijn; men zou
er bepalen wat de dominee's zouden moeten preken om hier op
Diepenbeek te kunnen beroepen worden, en waar de ouderlingen bijzonder op zouden te letten hebben, om, als de beroepen
dominee eens mocht willen een verkeerde leer voordragen (of
hoe noemt gij dat?) , hem dit terstond te kunnen onder het oog
brengen en hem, als hij geen beterschap beloofde, bij de verga~
dering van dominee's, bij een kerkbestuur (of zoals dat heet)
aan te klagen.
Het was duidelijk -dat er, terwijl mevrouw Weenink sprak,
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een geweldige strijd in het gevoelige hart der lieve Charlotte geleverd werd. Haar reeds zo bloeiend gelaat werd met een hoog
gelijkmatig rood overtogen, en niet haar gelaat alleen, maar ook
alles wat niet door het nijdige gaas voor het bespiedend oog be~
dekt was, terwijl ene ongewone beweging van die lichte bedekselen zelve den storm aankondigde, die het hart der gelovige schor
ne beroerde. --- Willem, die zijn lieve Lotje zeer goed kende, begreep heel spoedig wat de oorzaak was van hare gemoedsbewer
ging. Schoon niet ontevreden door Esperanca's bericht wat nader met het gemaakte ontwerp te zijn bekend geworden, deed
het hem toch innig leed dat het, in tegenwoordigheid zijner ge~
liefde, door die ondeugende klikspaan zo was ten toon gesteld
geworden; hoewel hij duidelijk genoeg inzag dat ook deze hierbij in alle onschuld des harten was te werk gegaan. Hij wist er
dus niet anders op dan maar zo spoedig mogelijk een einde te
maken aan dezen voor Lotje pijnlijken toestand, die nog verergerd werd door de verbazing, met welke Esperanca haar aan~
staarde. — Ik denk, Esperanca, zeide hij, dat vrouw Peperkamp
wel niet volkomen au fait zal zijn van de ontwerpen van haren
echtgenoot; daartoe is onze waardige schoolmeester veel te voorzichtig. — Schoon Esperanca uit Lotjes houding juist het tegendeel zou kunnen opmaken, gevoelde zij dat zij ene snaar geroerd
had, die deze gevoelig trof. Zij bracht dus met die behendigheid,
welke vrouwen zo eigen is, een ander onderwerp op het tapijt;
ene attentie waar zowel Willem als Charlotte haar dankbaar
voor waren, gene wijl hij het voorstel nog niet recht begreep, en
wat hij er van begreep donker inzag, deze wijl zij zich innig verheugde dat hij niets meer over een onderwerp behoefde te horen
uit den mond van iemand, die er, meende zij, toch het hoog gewicht nooit van zou kunnen beseffen.
Dat de jongelieden nu vreedzaam met mevrouw Weenink
naar huis wandelden, zal ieder lezer wel begrijpen. Wij hebben
er dus niets bij te voegen.
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VIERDE HOOFDSTUK
Theevisite van den kapitein bij den burgemeester ~ Het
leesgezelschap te Diepenbeek wordt in ene
kerkvergadering herschapen.

Op het thee-uur van denzelfden dag, waarop dit merkwaardig gesprek gevoerd was, zat kapitein Van Berkel in de receptie~
kamer van den heer burgemeester op zijn gemak een pijp te ro
ken, terwijl moeder De Lange met veel zorg en langer dan den
dorstigen zeeman lief was, zat te wachten totdat de thee genoeg
getrokken zou zijn om in te schenken. De burgemeester was, als
gewoonlijk, meer deftig beleefd dan gul en hartelijk; maar onze
kapitein, wien deze fijne nuances in het gedrag der personen,
met welke hij omging, geheel ontsnapten, rookte daarom niet
minder smakelijk en deed -daarom niet minder ijverig zijn best
om den heer burgemeester te doen begrijpen waarom het beter
is de schepen onder een loods te bouwen, dan in de open lucht,
zoals men in vroeger tijd deed. Hoewel de gemeenschappelijke
dorpsbelangen meestal eerst ter tafel kwamen, duurde het echter zelden heel lang, als kapitein Van Berkel van 't gezelschap
was, of het gesprek kwam, juist niet altijd door een zachten of
ongezochten overgang, op schepen, op weer en wind of diergelijke maritieme onderwerpen. Nu echter brak de kapitein het
reeds aangevangen onderwerp af, door eensklaps te zeggen:
~ A propos, burgemeester, wat is er op til? Gij weet, het leesgezelschap moet bij mij aan huis zijn. De boeken, die ter tafel
moeten komen, zijn mij al gezonden; maar wat wordt dat nu voor
een rare boel! Niets bijna als preken, en — als gij eens gelieft
te bedenken — een aantal schoolboekj es over godsdienst en vaderlandse geschiedenis, meestal kapot geleerd en gehavend.
Wat moeten we met die rommelzo doen? Is dat een aardigheid
van meester Peperkamp, of wat beduidt dat?
Had de kapitein wat meer den geest der opmerking gehad,
dan zou hij gezien hebben, dat onder zijn vragen moeder De
Lange, die den trekpot reeds in de hand had, om voorzichtig in
te schenken, den lang verwachten straal ophield en met een be31

denkelijk glimlachje, dat duidelijk -te kennen gaf dat zij veel wist,
van onder -de strook van haar net mutsje manlief ter zijde aanstaarde. Maar daar hem, zo wij zeiden, deze kleinigheden ontgingen, en hij alleen zag dat de heer De Lange hem, mede glim
lachend, met gesloten lippen, en terwijl hij zijne kin met de lin~
kerhand zachtkens streelde, aankeek, hervatte hij met nadruk:
Welnu? — De burgemeester zweeg nog al. En nu kon moeder
het niet langer uithouden. — Ik geloof, kapitein, zeide zij met een
`eer fijn mondje, dat de aardigheid niet alleen van meester Peperkamp is, maar dat een zeker heer, dien wij beiden kennen
( hierop haren man nog eens veelbetekenend aanziende) , er ook
een handje in heeft.
Het zal u bekend zijn, mijnheer Van Berkel, sprak nu de burgemeester, dat onze kerk in zorgelijke omstandigheden verkeert.
Neen, antwoordde mijnheer Van Berkel. — Dit Neen was
voor den edelachtbaren De Lange een donderslag. Het noodzaakte hem tot ene explicatie, op welke hij in 't geheel niet voorbereid was, en het benam hem de gelegenheid om uit de zorg,
die deze zorgelijke omstandigheden zeker (zo hij meende) ook
bij den kapitein zouden verwekt hebben, te argumenteren. --Neen, herhaalde hij verbaasd, zijt gij dan de enige die niet weet
welke dingen daar geschied zijn in Israël? Gij weet toch hoe van
alle kanten in de gemeente stemmen opgaan tegen de ontrouwe
wachters op Sion, die den wolf weren moesten van de kudde, en
die intussen het belang der gemeente op ergerlijke wijze miskennen. Gij hebt toch zelf in ons leesgezelschap het Adres gelezen
van de heren uit Den Haag aan de Synode, en hun boekje Aan
de Hervormde Gemeente in Nederland. — Nu ja, hervatte de
kapitein, ik heb die dingen wel eens ingezien, maar, om u de
waarheid te zeggen, de theologie is mijn vak niet. Ik dacht juist,
aan sommige uitdrukkingen te zien, dat die mensen het aan 't
rechte eind hebben. Zij schijnen mij toe goed gereformeerd te zijn.
0 ja, hervatte de burgemeester, schamper lachende, maar
hetgeen zij schrijven bewijst juist dat er een aantal in onze kerk
zijn, die niet goed gereformeerd zijn, gelijk dat trouwens ook wereldkundig genoeg is. --- Wat, vroeg de kapitein, niet goed gereformeerd in de gereformeerde kerk? Wat doen zij er dan in?
-
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Daar hebt gij wel gelijk aan, mijn waarde kapitein; maar het is,
helaas, nu reeds zover gekomen, dat onze eigene predikanten
grotendeels Arianen.,* Socinianen, Pelagianen, Remonstranten*
zijn, dat in een aantal geschriften de enig ware en door God ingegeven leer verwrongen, vervalst, ja verloochend en bespot
wordt, dat... ---- Welnu, -die predikanten dan, viel hier de kapitein in, gans verontwaardigd en verbaasd over hetgeen hij hoor~
de, die predikanten moesten er dan in de eerste plaats uit. Insubordinatie moet in officieren nog strenger gestraft worden, dan
bij janmaat. — Ja, maar wie zal er hen uitzetten? De ouderlingen, die er voor zorgen moesten dat de leer onvervalst en zonder
menselijke bijvoegselen aan de gemeente werd voorgedragen,
die ouderlingen zijn of onverschillig en nalatig, of ook al met dien
zuurdesem des ongeloofs doortrokken. — Hoe langer hoe mooier, hervatte -de kapitein weder, maar de gemeente dan? Ieder
heeft toch recht van spreken. — Inderdaad, er wordt ook gesproken; gij ziet het aan de boekjes, van welke ik melding maakte;
er wordt gesproken: maar hoe weinigen zijn er die dat willen,
hoeveel minder nog die het kunnen en durven. Geloof mij, als de
gemeenten niet zo flauwhartig, zo onverschillig, zo lijdelijk waren, de ouderlingen zouden wel wat beter oppassen, en de predikanten zich wel wachten aanstoot te geven. Het is een alge
.-

mene kwaal, kapitein, een invretende kanker, die het gehele li--

chaam der kerk heeft aangetast. --- Wel, burgemeester, dat ziet
er gek uit..— ja, wel ziet het er gek uit, kapitein! .-- Maar is hier
dan geen orde, geen discipline? Wie is daar aansprakelijk voor?
Wie heeft hier dan het commando? --- Het bestuur der Nederlandse Hervorm-de kerk is toevertrouwd aan de Synode. — Welnu, de Synode dan, kan die niet ordonneren dat men, als het
schip in nood is, de masten kapt en met de ganse vleet over boord
smijt? --- Ja, maar de Synode zelve bestaat uit predikanten, en
daar, zoals ik u reeds zeide, de meerderheid reeds lang bedorven
is, begrijpt gij dat de Synode ook grotendeels van dien zwijmel-geest bevangen is, en dat hare besluiten almede de kenmerken
dragen van den verderfelijken geest der eeuw.
Ja, dan is 't verkeken. Maar, wat duivel, burgemeester, hoe
komt dat dan toch, Gods woord is immers Gods woord? Daar
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valt immers niet af of toe te doen? Dat is nu van Christus' ge
af zo geweest. Hoe komt dan nu zo in eens alles in de-borte
war? — Dat zeg ik ook, kapitein, zeide nu moeder De Lange, die
gedurende dit ganse gesprek telkens zeer bedenkelijk met het
hoofd geschud en gezucht had, --- dat zeg ik ook, kapitein, Gods
woord is Gods woord. Het blijft in eeuwigheid. En eer zullen de
hemelen en de aarde vergaan, eer daarvan een tittel of jota zal
worden te niet gedaan. Ach, die mensen, die mensen! — De burgemeester zag zijne vrouw enigszins verstoord aan, als wilde hij
zeggen: Och kind, komt gij er nu maar niet tussenin. Hij verger
noeg.de zich echter met zijne berisping in zijn antwoord aan den
kapitein in te vlechten, moeder alzo in de gelegenheid stellende
om daaruit voor zich te nemen wat zij begrijpen kon aan haar
geadresseerd te zijn. — Wij hebben hier, kapitein, zeide zijn
edelachtbare, niet alleen met ongelovigen, maar ook, en met de~
ze soms nog meer, maar ook met onverstandige ijveraars te doen.
Gods woord is Gods woord, er is geen twijfel aan, maar het is
den mens niet altijd gegeven daarvan den zin en de wezenlijke
bedoeling te begrijpen. Hoe zouden er anders ook zovele dwar
lingen gevonden worden, de vervloekte af goderij der Papisten,
de eigengerechtigheid der Remonstranten, de godloochenende
leer van Arius en van Socijn? — Maar, vroeg de kapitein enigs~
zins verbaasd, halen die dat alles dan ook uit Gods woord? --Och ja, elke ketter heeft zijn letter. ^-- Wel, dat is wonderlijk. Ik
heb mij altijd verbeeld dat de Remonstranten en al dat andere
tuig, dat gij daar noemt, juist daarom niet gereformeerd waren,
omdat zij niet aan den bijbel geloven, zoals wij. — Integendeel,
zij zoeken hunne dwalingen ook uit den bijbel te bewijzen. — En
dat doen dan zeker die predikanten ook, die thans, zoals gij zegt,
zo ariaans zijn. — Zeker. — Wel, wie weet of dan die Arianen en
die ariaanse dominee's niet van ons denken wat wij van hen denken? .-- Wat meent gij? vroeg de burgemeester op een toon, alsof hij des kapiteins woorden niet recht verstaan had. — Ik heb,
herhaalde de kapitein enigszins twijfelachtig, blijkbaar bevreesd
dat hij zich verkeerd had uitgedrukt, ~ ik heb, zoals ik u zeide,
van die dingen geen verstand, maar, daar gij zegt dat het den
mens niet altijd gegeven is den zin en de wezenlijke bedoeling
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van Gods woord te begrijpen, zo konden de Arianen, dacht ik,
ook misschien denken dat zij Gods woord goed begrepen, en dat
de Gereformeerden het mis hadden. — Ja! zei de burgemeester
op een diep verachtelijken toon, terwijl hij een dikke wolk rook
uit zijn pijp blies, dat is wel mogelijk; maar dat neemt niet weg
dat de gereformeerde leer de onfeilbare leer is der kerk, en dat die
deze leer verloochent, eiken braven Gereformeerde een afschuw
is en een gruwel. — De kapitein kon hier volstrekt niets tegen
hebben. Hij knikte dus twee~ of driemaal, ten olijke van toestem
waarop de burgemeester voortging: Bij gevolg moeten-ming,
wij als rechtgeaarde en waarachtige lidmaten van Christus' kerk
ons aangorden ten strijde tegen hen, die het fundament van der
zondaren behoudenis zoeken om te keren.
Hetzij dat de kapitein de kracht van dit „bij gevolg" niet volkomen vatte, of dat hij nog nadacht over de Arianen, hij zweeg en
vergenoegde zich alleen met nog eens te knikken, toen de burger
meester hem vragend aanzag, waarop deze alweder voortging:
--- Welnu dan, kapitein, als wij het op dat punt eens zijn (waaraan ik trouwens ook niet getwijfeld heb) , wat kunnen wij dan
beter doen dan ten minste te zorgen, dat in deze gemeente niet
anders dan de ware en onvervalste leer der Nederlandse Herr
vormde kerk worde voorgedragen; en daartoe hebben wij nu ene
uitmuntende gelegenheid gekregen, aangezien, Ds. Wilbrink
door Gods goedheid gestorven zijnde, wij nu wederom verplicht
zijn een nieuwen herder en leraar te beroepen. ~ Wel zeker, zeide de kapitein, daar had ik nog niet eens om gedacht. Dan zullen
baas Hartman en meester Peperkamp en gij, burgemeester maar
eens goed moeten oppassen, om geen kat in den zak te kopen.
— ja, kapitein, hervatte de burgemeester, terwijl hij zijn pijp
langzaam en met waardigheid op zijn duim uitklopte en den kar
pitein zeer bedenkelijk aanzag, dat is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. ~ Kom kom, riep de kapitein wat is dat? Gij ver
wachten maar onder elkander; ieder op zijn beurt. ~-delt
Ieder op zijn beurt zou ons niet veel baten, kapitein, wij moeten
de handen ineenslaan, wij moeten gezamenlijk werkzaam zijn:
en daartoe nu dienen de boeken die gij gekregen hebt. ~ 0, nu
vat ik de kneep, riep kapitein Van Berkel hartelijk lachende uit,
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maar nu ziet gij toch dat ik het zo mis niet had, toen ik Peper
noemde. Ik merkte 't terstond uit welken hoek de wind-kamp
woei. Maar wat heeft dat nu met het leesgezelschap te maken?
Dacht ik het niet, dat kapitein dit vragen zou, zei moeder De
Lange, met haar goedhartig gezicht haren deftigen echtgenoot
aanziende, wien de antwoorden dezen middag verbazend veel
schenen te kosten. ~ Dat nu niet zo direct zeggen, Janbaas.
Daar moet de kapitein nu eens naar raden. Wie zijn er al zo le
den van het leesgezelschap, kapitein? — Wel, de burgemeester
in de eerste plaats, en zijn heer zoon, onze Willem.
Al genoeg, kapitein, viel hem de burgemeesterske in de rede, gij brandt u al. En wat is onze Willem? -- Tot over de oren
verliefd op mijn Lotje, antwoordde de kapitein, hardop lachen~
de. — Nu ja, kapitein, maar dat meen ik niet.
De burgemeester, die nog rumineerde over de beste wijze om
den kapitein, zonder de kiesheid te kwetsen, de onmisbaarheid
van zijn zoon in deze zaak te doen gevoelen, had er vrede mee
dat zijne echtgenote, hoewel op hare gewone hollebollige manier,
hem den weg enigszins bekortte; maar hij begreep toch ook te
moeten zorgen dat zij hem niet compromitteerde. Hij viel dus nu
juist ter snede in met ene voor een dorpsburgemeester inderdaad
zeer fijne wending. — Hoor eens, kapitein, zeide hij, ronduit ge~
zegd, in den kerkeraad zitten niets dan boeren, en in het leesgezelschap hebben wij behalve kapitein Van Berkel, meester
Peperkamp en mijn persoontje, den student in de theologie, Willem De Lange. Ik denk dat deze voor ons oogmerk ons meer
,dienstig zullen zijn, dan ons ganse conclave. Wij moeten hier fat^soenlijke en bekwame mensen hebben. — Accoord; maar, als
gij met bekwaamheid meent bekwaamheid in de theologie, dan
hordt gij er kapitein Van Berkel wel mogen af laten. Wat zal die
daarbij uitrichten! Ik geloof waarachtig dat gij er den gek mee
steekt! ^-- In 't minste niet, kapitein, hernam de heer De Lange
zeer ernstig, ik denk toch niet dat gij uzelven stellen zult beneden
baas Hartman of meester Peperkamp? --- Beneden, neen, maar
baas Hartman is ouderling, en Peperkamp een geleerde school~
meester, en ik heb, zo gij weet, met dat gesnor nooit te doen willen hebben. Ik weet wat ik geloof, ik ben goed gereformeerd, en
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daarmee afgedaan. Anderen achter de vodden te zitten, daar
houd ik mij niet mee op. ^-- Dat wordt ook van niemand gevergd,
kapitein. En wat gijdaareven zeidet: ik weet wat ik geloof, en ik
ben goed gereformeerd, dat is alles wat wij begeren. Weinigen
kunnen dat zeggen in deze donkere tijden. ~ Maar ik weet niets
van de theologie af. ~ Gij hebt toch onderwijs genoten in den
godsdienst, kapitein, en hebt uwe belijdenis gedaan? — Onderwijs, ja; den Heidelbergsen catechismus geheel van buiten geleerd; en ik durf zeggen dat die er nog niet uitgewaaid is. Het is
menigmaal gebeurd aan boord, als ik de hondenwacht had en
uit verveling niet wist wat ik doen zou, dat ik dan zo'n Zondag
bij mijzelven ging opzeggen en, als die uit was, den volgenden,
en zo voorts, verscheiden achtereen; dat liep af als een zandloper. Doch tegenwoordig hoort er wat meer toe om dominee's te
beoordelen. — Daar hebt gij nu juist, mijn lieve kapitein, hernam de burgemeester, terwijl hij zijn pijp neerlegde, opstond en
zijn gast vertrouwelijk op den schouder klopte, daar hebt gij nu
juist een van de oorzaken van den droevigen toestand, waarin
thans onze kerk verkeert. Die oorzaak is mensenvrees, anders
niet. Die mensenvrees maakt dat ook zij, die anders gans niet onverschillig zijn, afkerig worden van alles tivat, met beleid aangewend, zou kunnen strekken ter bevestiging van onze dierbare
Hervormde kerk in Nederland. Ik ben maar een eenvoudige leek,
zegt de een, hoe zou ik kunnen twisten met leraren en hoogleraren, niet bedenkende dat de eenvoudigste leek, mits hij maar
vasthoudt aan het geloof zijner vaderen, wijzer is dan de ge~
leerdste theologant. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan,
zegt de Heer. En: Ik dank u, Vader, dat gij deze dingen den verstandigen en wijzen verborgen hebt, en hebt ze den kinderkens
geopenbaard. Of is het geloof niet een vaste grond der dingen,
die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet? — Met
uw permissie, burgemeester, zeide hier de kapitein haastig, ik
heb nooit geloofd aan het golvenstillend vermogen van de olie,
voor dat ik het gezien had, en het Instituut* gelooft er nog niet
aan.
De burgemeester had hier enigemoeite zich in te houden; en,
schoon hij begreep dat ontijdige drift alles zou bederven, kon hij
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toch niet nalaten te zeggen: Maar, mijn lieve kapitein, wij
spreken hier immers van de verborgenheden van ons christelijk
geloof ! — Ja, maar daaromtrent heb ik u reeds gezegd dat ik er
niets van wist, daar ik geen theologant ben. Dat geloof ik alles,
omdat ik anders geen Christen zou zijn, maar verder weet ik er
niets van.
Dat behoeft ook niet, hernam de burgemeester. Geleerdheid
wordt hier niet gevorderd. Een predikant, hoe geleerd hij ook
zij, mag niet geleerder willen zijn dan gij zelf. Als een predikant dat wil, dan komt gij, dan kom ik, dan komt meester Peperkamp, niet als -geleerden, maar als gelovigen, tegen het ongeloof op; wij behoeven hetgeen in uw catechismus staat niet te
bewijzen, wij moeten het alleen handhaven. Gij behoeft den man
ook niet te overtuigen. Gij hebt niet anders te doen dan hem uw
catechismus voor te houden en hem met zijne eigene ogen te doen
zien, dat hij niet leert wat de kerk leert. — Begrepen, begrepen,
mijn beste burgemeester, zeide de heer Van Berkel, terwijl hij
den linker wijsvinger tegen den neus plaatste, begrepen! Ik dacht
altijd dat men -dien catechismus alleen leerde, om te weten wat
men zelf geloven moest; ik h-eb nooit geweten dat men hem leerde, om te weten wat een ander geloven moest.
Wel, hernam de burgemeester met een streng gelaat, als gij
het geloven moet, waarom zou dan een ander het ook niet moe~
ten geloven? En zoudt gij onverschillig kunnen toezien dat
iemand, al ware 't ook een u onbekende, de goddelijke waarheden niet aannam, van wier aanneming het behoud van eiken
zondaar afhankelijk is?
Waarachtig niet! riep de kapitein, maar zeg mij nu nog eens
even, hoe kan ik weten wat iemand denkt? Gij moet begrijpen, wij, zeelui, houden meer van daden dan van woorden; als
wij aan boord zouden vragen of ons volkje gelooft wat wij zeg
dan hadden we wel dagwerk. Wij zijn volkomen tevreden-gen,
als zij 't maar doen. Wat zij er bij denken, daar bekommeren wij
ons niet over. Maar in dit geval kunnen wij alleen op de woorden
afgaan. En of nu iemand mij al zegt: Ik geloof wat in den cater
chismus staat, wat beduidt dat eigenlijk; behalve dat hij 't nog
wel zeggen kan, zonder dat het eens waar is? -- Ja, dat weet ook
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alleen de Hartenkenner, dat kan Hij alleen weten die harten en
nieren proeft. Wij, kortzichtige mensen, kunnen over elkanders
geloof niet anders oordelen dan door middel van elks woorden
of schriften..-- 0, riep de kapitein, dus is het niet de vraag wat
een ander gelooft, maar wat een ander zegt te geloven. --- Pre cies. Wat een predikant denkt bij de woorden, die hij uitspreekt,
wie kan dat weten? Wij kunnen alleen vragen naar hetgeen hij
zegt; en, of dat met de leer der kerk overeenkomt, dat, zeg ik,
kunt gij door uwen catechismus weten. Zegt hij in zijn preek iets
dat -tegen den catechismus strijdt, of laat hij iets weg dat in den
catechismus staat, dan kunt gij hem ogenblikkelijk bewijzen dat
hij niet preekt zoals 't behoort. — Nu vat ik het! Het is dus net
als met een officier, van wien de krijgsraad onderzoekt of hij zijn
instructie opgevolgd heeft. — Ja, zo omtrent.
Nu, dan zullen wij het wel vinden. Maar wat doen daar
toch die voddige schoolboekjes bij? --• Dit, kapitein, is nu geheel
het werk van meester Peperkamp. Het is een bewijs van 's mans
doorzicht en edelmoedigheid tevens. ~ Van Peperkamps doorzicht? Zijne edelmoedigheid wil ik niet betwisten, maar doorzicht
heb ik nooit in hem kunnen ontdekken. - - Althans in dit geval
heeft hij er toch een blijk van gegeven. Zoals thans de scholen
in ons land ingericht zijn, is elk christelijk en protestants onder-richt onmogelijk. De kinderen van allerlei gezindheden worden
met elkander op de scholen onderwezen. Er zijn, ja, catechisa~
tiën buitendien. Maar op die catechisatiën worden de kinderen
alleen onderwezen in de leer hunner kerk; terwijl zij ook moesten
opgevoed worden naar die leer. De scholen moeten niet alleen
scholen zijn voor het verstand, ook het hart moet er gevormd
worden, en hoe het hart te vormen zonder godsdienst? Christelijke scholen zijn ene behoefte voor de Hervormde kerk. Het is
niet genoeg dat wij zorgen dat onzen mede-lidmaten geen verderfelijke leer wordt gepredikt op den kansel; wij moeten ook,
en allermeest, zorg dragen voor het opkomend geslacht. Als onze tegenwoordige lidmaten op gereformeerde scholen, niet op
zulke scholen waar ook Roomsen, ja Joden en Heidenen kunnen
onderwezen worden, onderricht hadden genoten, zouden de
meesten hunner thans niet zo onkundig zijn, en zelve, zonder onze
,
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leiding te behoeven, de geesten kunnen beproeven, of zij uit God
zijn. Meester Peperkamp is hiervan volkomen overtuigd; en,
daar hij nu zelf aan het hoofd staat van onze dorpsschool, was
hij van mening dat men niet beter doen kon dan de boekjes, die
hij gebruikt, te zamen eens te onderzoeken, om te zien of daar
ook iets in voorkwam, dat nadeel kon toebrengen aan de kinder
ren van gereformeerde ouders. Ik had het denkbeeld reeds ge
ik heb met genoegen menen te bemerken dat Rein~-operd;n
derf Hartman, onze ouderling, er mede niet afkerig van is. Wij
zouden namelijk uit onze formulieren van enigheid een uittreksel
kunnen maken, of wel het een of ander in de gereformeerde gemeente aangenomen en kerkelijk goedgekeurd vraagboekje tot
grondslag nemen, ten einde ene soort van leiddraad of Vademecum te h-ebben, waarin ieder met een opslag van het oog zien
kan, waarop hij bij het horen van ene predikatie, bij het lezen
van een boek te letten hebbe; terwijl wij dan tevens daaraan onze
schoolboekjes zouden kunnen toetsten. ~ Ja, ja, zeide de kapitein, zo'n soort van een thermometer of barometer, waaraan men
terstond ziet of het koud of warm is, of wij boos weer te wachr
ten hebben of heldere lucht. Maar wat gij daar van die scholen
zegt, burgemeester, dat is mij nog niet volkomen duidelijk. Ik heb
eens een reis naar de Oost gedaan met een equipage, die uit allerlei slag van volk bestond. Daar waren een paar Lutheranen
onder, twee of -drie Roomsen, ook Gereformeerden; zelfs ook een
Amerikaan, die een kwaker was, en een Jood. Dat volk kon het
in den beginne volstrekt niet samen vinden. Het eerst merkte ik
het aan den Jood en den kwaker, die zich kwamen beklagen dat
de overigen hen voor 't lapje hielden. Ik zei daar iets van tegen
den stuurman, die rooms was; en deze zwoer bij kris en kras dat
hij die kerels nooit een onvertogen woord had toegesproken,
maar dat zij integendeel om de roomse matrozen lachten, als zij
's middags aan den bak hun kruisje maakten. En, wat nog mooi~
er was, toen ik de Luthersen daarover aansprak, beklaagden die
zich weder dat de Gereformeerden van een luthersen dikkop
spraken, en zo al meer. Ik vond dat zo beroerd, dat ik, bij. gelegenheid dat wij op zekeren nacht, met zwaar weer, op een zandbank geraakt waren, waar wij ons maar met grote moeite weer
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afwonden, zodat het weinig scheelde of wij hadden er schip breuk geleden, het hele hoopje bij elkander riep, en aan enigen
vroeg, die ik op de knieën had zien liggen bidden, wien zij gebeden hadden. Zij dachten dat ik hen voor den gek hield, en zei~
den: Wel; wien anders dan onzen lieven Heer! Ik vroeg daarop
aan de overigen, of zij dien ook baden, als zij in nood waren, en
of zij geloofden dat God hun gebed verhoord en hen gered had.
En toen zij hierop allen ja antwoordden, zeide ik: Nu, als dat
dan waar is, dan ziet gij dat onze lieve Heer niet vraagt of de
mensen kruisjes maken of besneden zijn, daar gij allen er heel
huids zijt afgekomen; dankt Hem dan daarvoor nu ook te zamen,
en weest verzekerd dat ik den eerste die een ander uitlacht, omdat hij anders bidt of dankt dan hij zelf, ongenadig het jak zal
laten uitvegen. Ik kan u verzekeren dat ze van dien tijd af als
broeders samen geleefd hebben.
Moeder De Lange zag haren echtgenoot met een vragenden
en zeer bedenkelijken blik aan.
De heer De Lange zelf schudde het hoofd, maar zeide op
veel bedaarder toon dan zijne echtgenote misschien gewacht had:
Dat gij mensen van verschillende geloofsbelijdenis, die nu
eenmaal te zamen de reis moesten doen, verboodt elkander te
beledigen of te kwellen, is op zich zelf niet te laken, kapitein;
,

maar gij hadt nog beter gedaan door te zorgen dat al uw volk uit

goede Gereformeerden bestond. Deze woorden gaven eensklaps
aan het gesprek ene wending, die den burgemeester volstrekt
belette het op -de vraagboekjes terug te brengen. De kapitein begon zo onmatig te lachen, dat de echtgenote des burgemeesters
er bitter door geërgerd werd; en daarop verviel hij in ene zo uitgebreide uiteenzetting van al de bezwaren en moeilijkheden, die
men heeft bij het bemannen van een schip, dat de burgemeester,
geen kans ziende om er tussen in te komen, en vrezende, dat hij
het, op het stuk van onderwijs. niet zo goed met den kapitein eens
zou worden, als ten opzichte van de orthodoxie der predikanten,
den goeden zeebonk liet voortredeneren en zich vergenoegde
met, toen hij opstond, te zeggen: — Zodat wij dan, kapitein,
op uwe medewerking kunnen rekenen? Dat doet mij veel genoegen.
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De kapitein begreep, wel is waar, niet recht hoe dit uit zijne deductie volgde; maar hij was te goedhartig om den burgemeester,
die schijnbaar met grote aandacht had toegeluisterd, nu niet in
deze kleinigheid genoegen te doen. Als hij geweten had waar toe hij zich verbond, hij zou niet zo gulhartig, als hij nu deed, ge
antwoord hebben: — Ja, ja, burgemeester, ik ga vast op stoot
garen liggen, tegen dat gij met uw volkje bij mij aan boord komt.
Ik zal u met genoegen wachten.
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VIJFDE HOOFDSTUK
Eerste zitting der kerkvergadering op het kasteel
Ammerstein

De langverwachte avond, bestemd voor de vergadering van
het leesgezelschap, was eindelijk daar. Behalve kapitein Van
Berkel, burgemeester De Lange, baas Hartman en meester Pe .
perkamp, waren nog Ieden de chirurgijn en een paar welgestel~
de boeren, beiden ouderlingen, met name Rietveld en Van den
Empel, die te ver af woonden om de vergadering geregeld bij te
wonen, maar die nu natuurlijk tegenwoordig waren, wijl men
hun een wenk gegeven had, dat er iets gewichtigs op til was. Het
verbaasde hen daarom des te meer, toen zij, zodra de gewone
zaken afgedaan waren, den voornaamsten persoon van het leesgezelschap, ja van geheel Diepenbeek, den geleerden Willem
zagen opstaan, terwijl hij zich verschoonde met te zeggen, dat
hij aan een preek moest gaan werken. Wij willen hem geenszins
van ene onwaarheid verdenken, maar ons alleen vergenoegen
met op te merken dat, te oordelen naar hetgeen ons van zijne gezindheid in het bovenvermelde gesprek met Lotje gebleken is,
deze preek hier zeer gelukkig tussenbeide kwam. De burgemeester had baas Hartman en meester Peperkamp reeds onderricht
dat zijn zoon het beter geacht had deze eerste vergadering ten
minste niet bij te wonen, en wel voornamelijk om de overige leden geheel vrij te laten in de voorbereiding hunner werkzaam~
heden.
Zo als hij dus zijn afscheid genomen had, hemde de meester
een paar maal, terwijl hij den burgemeester veelbetekenend aan
schoof baas Hartman enige boeken, die hij van ene kleine-zag,en
tafel nam, in een hoek van het vertrek, zachtkens den heer burr
gemeester toe.
Deze, hoe gewoon anders ook zich te laten horen, en hoe gaarne ook zichzelven horende, scheen al het gewicht van het ogenblik te beseffen. Hij aarzelde. Hartman, die naast hem was gaan
zitten, kuchte wel, gaf hem zelfs een stootje met zijn elleboog,
maar de man was geheel geabsorbeerd d-oor de overweging van
,
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hetgeen hij stond te verrichten. Eindelijk, als een andere Cesar
aan den Rubicon, en met dezelfde woorden, begon hij: — De
teerling is geworpen, waarde broeders! Het is u bekend dat in
ons ongelukkig vaderland de leer der kerk niet meer wordt ge~
handhaafd, dat de stellingen van Arius, Pelagius en Socijn vrijer
lijk op leerstoel en kansel verkondigd worden, dat de zielen,
waarvan de Heer eenmaal rekenschap zal eisen, omgevoerd
worden met alle wind van lering, door de bedriegerijen der mensen. Het is u bekend dat, op weinige uitzonderingen 'na, zij die
tot wachters over Sion waren aangesteld, en van wie rekenschap
der zielen zal geëist worden, zelve het belang der gemeente ver~
waarlozen en toelaten, dat haar recht schaamteloos met voeten
getreden woede. Gij weet het, dat ons dierbaar vaderland, wel
eer het pronkjuweel der godsvrucht, groot door het geloof onzer
voorvaderen, nu aan ongeloof, onverschilligheid, onkunde en ze~
denbederf is ten prooi gegeven, en dat alles door het niet hand~
haven van de leer der Hervormde kerk.
Maar zullen wij dan nu, als zovelen onzer broederen, ons afscheiden van de onreinen, en lafhartig een kerkgenootschap ver-laten, aan welks fundamentele beginselen wij getrouw blijven,
en alzo eigendunkelijk de zaak verraden, welke de Here ons heeft
toevertrouwd? Zullen wij niet volharden, waar wij geheel in ons
recht zijn, zullen wij niet blijven, die de eigenaars zijn van huis
en erf, alleen omdat het ons door enige rovers betwist wordt, die
er verraderlijk zijn ingeslopen? Neen, neen, broeders, wij willen
niet wijken uit Sion, wij willen strijden met het zwaard des gees~
tes, wij willen den vervallen tempel weder opbouwen!
Maar wat kunnen wij, zal wellicht iemand zeggen, wij, bewoners van een klein onaanzienlijk dorpje, kunnen wij onze stem
verheffen tegen synode en hoogleraren, en tegen ene gehele scha
ongelovigen! Ja, mijne broeders, dat kunnen wij. Wij zijn,-revan
met veel gebrek en struikeling, opgeschreven onder de lidmaten
der kerk. Wij gaan geen twistredenen aan met geleerden, wij
spreken omdat wij geloven. Wij zijn gelovige Christenen, duur
gekocht met het bloed des Lams. Wij mogen spreken, en wij moe
ten spreken; spreken, niet op twij felachtigen, maar op stelligen
en beslissenden toon, met den eis dat hetgeen wij evangelische
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waarheid achten ook als richtsnoer voor anderen gesteld worde.
En dit ons spreken is geen uitvloeisel van zelfvertrouwen en
eigenwaan, maar van de eenvoudige aanneming van Gods woord.
Ons woord, in zwakheid gesproken, is een woord van kracht en
heerlijkheid, omdat het gebouwd is op het eeuwige en onwankelbare woord Gods, dat in der eeuwigheid niet zal vergaan.
Daar ligt het, ons wetboek, onze codex (en hier sloeg hij met
kracht op de boeken, die Hartman hem had toegeschoven) ! Dat
is onze eeuwige en enige rotssteen, de aloude en onveranderlijke
grondslag van onze Nederlandse Hervormde kerk. Dus, ons afscheiden, neen, mijne broeders, maar hier pal staan op onzen
post, hier, in dit kleine dorpje, doen wat onze hand vindt om te
doen, en dat doen met kracht. Wij zijn nu schapen zonder her
der, maar wij weten het: vele zijn de valse leraars, vele de wolven, die in schaapsklederen tot ons komen. Zo dan gewaakt,
broeders, gevast en gebeden; want dit geslachte gaat niet uit dan
door vasten en bidden (de burgemeester bedacht hier zeker niet
dat het geslacht er nog niet in was, misschien ook niet dat dit
van enigszins andere wezens dan van predikanten gezegd
wordt) ; zo dan onzen plicht betracht om de Hervormde leer te
handhaven, door te zorgen dat hier geen ander leraar beroepen
worde, dan die behoort tot de gezalfden des Heren.
Hiertoe is vooreerst nodig dat wij elkanderen opbouwen in
het geloof, dat wij elkander de dierbare waarheden herinneren,
welke den grondslag uitmaken van onze Hervormde geloof sbelij denis,van die geloofsbelijdenis, die de belofte heeft: Mijn woord
zal niet ledig tot mij wederkeren. Daardoor zullen wij allen om~
gord worden met kracht; onze ogen zullen worden verlicht en
gescherpt, om de ketterijen en valse leringen te bemerken, hoe
verleidelijk ons die ook worden voorgedragen, en met welke
schoonschijnende redenen ook bekleed. Ten andere willen wij,
als zich enig jong proponent bij ons voordoet te zamen aan die
beginselen, die wij nu elkander inscherpen, zijne leer toetsen, en
daarnaar, in gelovig opzien tot den Heer, onze keuze inrichten.
Zo zal het nietige Diepenbeek nog eens ten voorbeeld kunnen
strekken aan andere gemeenten in ons vaderland; zo zal, naast
het godvruchtige 's-Gravenhage, waar die zeven wijze mannen*
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hunne stemmen hebben doen horen tegen de godloochenaars en
de antichristen, het godvruchtige Diepenbeek eens schitteren
aan onzen gereformeerden hemel als een flonkerstar van de eer
grootte.
-ste
De gehele vergadering was versteld over de waardigheid en
het vuur, waarmede burgemeester De Lange gesproken had.
Baas Hartman staarde hem met welgevallen aan. Meester Peperkamp zuchtte en knikte, van tijd tot tijd zijne ogen ten hemel
heffen-de. De chirurgijn knikte ook, sloot zijn mond bedenkelijk
en streelde zijn onder - en bovenlip met twee vingers. Aan de
beide ouderlingen kon men niets bemerken dan stomme verba
kapitein was de eerste die het stilzwijgen brak met uit-zing.De
te roepen: Kordaat gesproken, burgemeester! Gij hebt den spij
ker op den kop geslagen, man! Ik mag verd... wezen als gij geen
gelijk hebt! — Deze laatste tirade scheen de vergadering enigs~
zins te bevreemden; niemand echter achtte het voegzaam er ene
aanmerking op te maken. Alleen baas Hartman deed zijn mond
open; maar ene onverwachte gedachte, die hem, zo 't scheen,
plotseling inviel, maakte dat het daarbij bleef, en dat hij niets
zeide, schoon hij ook vergat zijn mond terstond weder te sluiten.
Daar dus niemand anders verder iets zeide, vervolgde de kapitein, die alweder niets bemerkte van de sensatie, die zijne woor
den verwekt hadden (welke hij trouwens zelf voor ene zeer na
zijn gevoel, en zelfs voor een strelend-turlijkebozmngva
bewijs hield zijner goedkeuring) , vervolgde, zeg ik, de kapitein
in deze bewoordingen: — Wat dunkt u, mannen, als wij nu eerst
een pijp opstaken? Zonder het antwoord af te wachten, stond hij
op en schelde. --- Burgemeesters keel zal wel droog zijn na zulk
een redevoering. Ik zal maar eens een beste fles laten aanrukken,
en dan willen wij te zamen een glaasje drinken op den goeden
afloop van het scheepje, waar wij vanavond de kiel van leggen.
Of deze woorden den vromen baas Hartman iets anders in de
gedachten brachten dan er hier mee bedoeld was, is moeilijk te
zeggen, maar hij glimlachte, schoon hij zeer bedenkelijk het hoofd
schudde.
Genoeg, de pijpen werden aangestoken, de beste fles rukte
aan, en het gezelschap schoof wat vertrouwelijker de stoelen aan
,
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de tafel en staarde elkander zeer vergenoegd en tevreden aan.
Baas Hartman, te recht begrijpende dat er nog iets meer diende
verricht te worden, wendde zich met een vragenden blik tot den
burgemeester, en daar deze, nog vermoeid zo 't scheen van zijne
rede, zich op dit ogenblik alleen bezighield met den inderdaad
geurigen Cantemerle van den kapitein, welken hij met al de aan
dit vocht verdiende, zat te savoureren, zeide hij einde--dacht,ie
lijk: Beginnen, burgemeester, beginnen? — De burgemeester
zag enigszins verwonderd op, maar knikte toch. En nu sprak
baas Hartman: — Ik heb hier medegebracht onzen Bijbel, waarin de Belijdenis des Geloofs en de Heidelbergse Catechismus.
Dat is mijn boek, viel terstond de kapitein in. Begin maar,
baas: „Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?" en gij
zult zien idat ik er nog geen woord van mis. 0~ En, vervolgde
baas Hartman, een weinig verstoord door dezen inval, en hier
hebben wij de Leerregelen, voorgeschreven in de Nationale Syr
node, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Dit zijn,
zoals den heren zal bekend zijn, de formulieren van enigheid,
welke den grondslag uitmaken van ons dierbaar Gereformeerd
geloof, de rots van onze kerk, zoals de heer burgemeester gelief'.
de te zeggen.
Indien ik mij mag vermeten, zeide nu meester Peperkamp,
terwijl hij zijne sluike blonde haren aan beide zijden van zijn
voorhoofd met een vinger naar achteren streek, indien ik mij
mag vermeten hier een enkel woordje tussen in te plaatsen, zou
ik de vrijheid nemen te vragen, welke de bedoeling van den heer
burgemeester zij met deze formulieren, of wij „dezelve" achter
eenvolgens zullen lezen, en dan met elkander vergelijken, of dat
wij de artikelen, in „dezelve" vervat, elk afzonderlijk zullen be
handelen? .-• Uwe vraag is zeer juist, meester, antwoordde de
burgemeester, maar het komt mij het best voor de beantwoording daarvan aan de vergadering over te laten. Ik zal dus uw
alternatief in omvraag brengen, na alvorens elk der leden gele~
genheid gegeven te hebben over het onderhavige onderwerp
zijn gevoelen mede te delen. Het doel van deze bijeenkomst is
grotendeels het regelen onzer werkzaamheden, opdat alle dingen met orde geschieden. Ik zal bij het vragen mij eerst tot de
--r -
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ouderlingen wenden, naar rang van ancienniteit, en dan tot den
heer diaken (den chirurgijn aanziende). — Met uw verlof, heer
burgemeester, sprak nu de diaken, daar het u bekend is dat ik
mij alleen met het administratieve der kerkelijke zaken te bemoeien heb, is het onnodig, zou ik zeggen, dat ik hier meestem.
En ik dan? vroeg baas Hartman met veel levendigheid. Ik, die
den gansen dag aan de schaafbank sta ?... — ja maar, baas, gij
zijt ouderling. ^-- Dat doet hier niets af, hervatte de timmerman,
wij zijn allen opgeschreven onder die lidmaten der kerk, wij zijn
allen schapen, zoals de heer burgemeester geliefde aan te merken. . Het zou misschien, sprak nu meester Peperkamp op zeer
bedeesden en zedigen toon, maar met bijzonderen nadruk, .-het zou misschien te vinden zijn, indien onze brave Martens (hier
zag hij den diaken met een genadig vriendelijk oog aan) kon besluiten om, in de orde van het omvragen, mij te laten voorgaan.
Niet, volstrekt niet (dat behoef ik gewisselijk niet te verzekeren ) , omdat ik mij in ijdele verwaandheid zou vermeten te denken dat ik in de kennisse der waarheid verder gevorderd ware;
want van ons allen heeft -de Heer gelijkelijk gezegd: Ik zal mijne
wetten in hun verstand geven, en in hunne harten zal Ik die in
schrijven; gelijk wij ook allen, als de Bereërs*, dagelijks de schriften onderzoeken, of deze -dingen alzo zijn. Maar, daar mijn be~
roep, het zij in alle nederigheid gezegd, medebrengt om elken
Zondag het woord Gods aan de gemeente voor te lezen, en overmits ik, door mijne dagelijkse bezigheden misschien... misschien... (de meester scheen hier naar een woord te zoeken) ...
ik hoop dat onze goede Martens (weder een zeer vriendelijke
blik) mij deze vrijpostigheid wel zal willen ten goede houden,
misschien enigszins meer de hebbelijkheid verkregen heb om
mijne gedachten met passende bewoordingen te omkleden, komt
het mij (onder verbetering evenwel, en mijn gevoelens geheel
overlatende aan het oordeel der vergadering) voor, dat ik, in
alle nederigheid, mag verwachten, in sommige opzichten onzen
braven diaken (nog een vriendelijk blikje) enig licht te kunnen
geven omtrent de zaken, welke hier „te horde" zullen gebracht
worden, althans zijn eindoordeel over dezelve enigermate te vergemakkelijken. — Heel goed, best, hernam de diaken. Als ik dan
--r
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mee een lootje in 't zakje moet leggen, hoe later hoe beter. ~~ Met
uw permissie .... viel hier ,de kapitein in, en terstond daarop de
burgemeester: ~ Wees gerust, kapitein, gij behoudt uwe plaats.
De heren moeten weten dat de kapitein mij vooruit verzocht
heeft, dat men hem steeds het allerlaatste zou vragen, en wel alr
leen, of hij er ook nog iets bij te voegen had, aangezien rij niet
wilde gehouden zijn om zijn advies te geven, als hem dit niet
voegzaam voorkwam. Daar de kapitein geen kerkelijk persoon
is, en deze vergadering alleen bijwoont als lid van het leesgezel
zo vordert, dunkt mij, de kiesheid hem niet tegen zijne-schap,
verkiezing te nopen tot het openbaren van zijn gevoelen; en dit
te meer, daar Zijn Edele mij gemachtigd heeft der vergadering
mede te delen, dat hij voor die avonden, op welke wij tot ons tegenwoordig doel bijeenkomen, het gezelschap gaarne hier zal
ontvangen, om het lastige overdragen der boeken te voorkomen.
Een glans van- genoegen verhelderde de gelaatstrekken van al de
leden, en aller ogen wendden zich met welgevallen naar de beste
fles. Meester Peperkamp nam zelfs zijn glas op en zeide. als in
naam der gehele vergadering: Wij zullen den heer kapitein
geenszins bemoeilijken.
Welaan dan, broeders, zo beginnen wij met het voorstel van
meester Peperkamp. Baas Hartman, als de oudste ouderling,
hebbe de goedheid ons te zeggen of wij de bedoelde formulieren
achtereenvolgens zullen lezen, of dat wij ze artikelsgewijze zul~
len vergelijken. Baas Hartman zag den heer burgemeester aan
en antwoordde: Ja... wat zal ik hiervan zeggen ?... Het is mij
nog niet volkomen klaar... Ik zou zeggen dat, alhoewel... maar
evenwel.., in één woord, ik wil nog wel eens andere adviezen
horen, voordat ik hieromtrent tot een besluit kom.
Het was blijkbaar dat de beide andere ouderlingen de mening
van hun ambtgenoot zelve niet zeer klaar vonden. Ten minste zij
zagen elkander vragend aan; evenwel, toen de burgemeester den
in rang volgende vroeg, antwoordde deze haastig: Burgemees^0
ter, ik ben het volkomen met Hartman eens. — Ik ook, zeide
de tweede, nog voor dat hij -gevraagd werd. De diaken, toen
hij deze beide bondige en elkander snel opvolgende adviezen
vernam, bemerkte, tot zijne niet geringe ontsteltenis, dat hier met
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recht kon gezegd worden: de eersten zullen de laatsten, en de
laatsten de eersten zijn. Gelukkig voor hem, opende de welspr ekende en geleerde schoolmonarch zijn mond en sprak: Naar^*
Bemaal ik bemerk, heer burgemeester, dat ik, die de vrijheid ge~
nomen heb de vraag voor te stellen, mij thans onder de dure ver
gebracht zie dezelve te beantwoorden, zo zal ik de vrij -plichtng
nemen den leden voor te stellen om een proefje te nemen-heid
van beiderlei methoden, opdat wij alzo door de ondervinding,
voorwaar de beste leermeesteresse, erkennen mogen welke de
betrekkelijke en eigendommelijke waarde zij van elk derzelve.
De vergadering was getroffen door dit lumineuze idee van
meester Peperkamp; en, daar de goedkeuring op allergelaat te
lezen was, maakte de burgemeester, die, zonderdaartoe benoemd
te zijn, als president fungeerde (ene inderdaad welverdiende
onderscheiding, die men aan zijn hogen rang verschuldigd was) ,
van deze stilzwijgende acclamatie gebruik, om den ouderling
Hartman te verzoeken de eerste vraag van den Heidelbergsen
Catechismus te lezen, als wanneer hij zelf het eerste artikel van
de Geloof sbelij denis zou reciteren. Volgaarne voldeed de deftige
timmerman aan dit verzoek; maar toen nu de edelachtbare De
Lange het eerste artikel van de Belijdenis des geloofs gelezen
had, keken al de leden elkander verbaasd aan. Want het sloeg op
elkander, zoals de kapitein te recht aanmerkte, als een tang op
een varken..-- Ik weet niet, zeide nu de burgemeester, of wij niet
beter zouden doen maar liever eerst het ene, en dan het andere
formulier geheel af te lezen. De meeste leden knikten. ~ Er
wordt, vervolgde hij, gelijk wij zien, in dezen eersten Zondag
over -den enigen troost gehandeld, beide in leven en in sterven,
terwijl in het eerste artikel der Belijdenis van God gesproken
wordt. En zo zullen waarschijnlijk wel meerdere vragen en arr
tikelen niet met elkander overeenkomen. Wat dunkt u, vrienden? — Wel, antwoordde de heer Van Berkel, daar het eerste
proefje niet best gelukt is, moeten wij wel tot het tweede overgaan; maar dat zal wat langer ophouden. Daar zullen enige
avonden mee gemoeid zijn. En, ik weet niet of gijlieden allen
zulke sterke bollen hebt; maar van mij kan ik u wel verzekeren
dat, als wij eerst de gehele Belijdenis lezen, ik deze weer vergeten
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h-eb, voordat wij aan den Catechismus beginnen..-- Dat zal er
wel meer gebeuren, zeide de ouderling Rietveld. — Men zou
misschien, al lezende, hernam de burgemeester, ene soort van
register kunnen maken, en naderhand die vragen en artikelen,
die bij elkander behoren, bijeenvoegen. Dit zou ons een tabellar
risch overzicht geven van het geheel. ~ Maar wie zal dat doen,
vroeg nu Van den Empel, de derde ouderling, dan mochten wij
ook wel eerst een secretaris benoemd hebben..-- Daar hebben
wij waarlijk niet aan gedacht, hervatte de burgemeester. — Nu,
die zal wel niet ver te zoeken zijn, merkte de diaken aan, be
vreesd dat men hem misschien tot secretaris zou aanstellen, met
een beleefd knikje den onderwijzer der jeugd aanziende. Maar
de onderwijzer der jeugd had wel lust om deftige adviezen te ge
doch zeer weinig om zijn hoofd te breken met tabellarische-ven,
overzichten. Hij hield zich dus alsof hij van dat knikje niets merkte, en scheen geheel in zijne overpeinzingen verzonken, als dacht
hij er zeer ernstig over na, hoe men de zo onverwacht voorgekomen zwarigheid zou oplossen.
Terwijl alzo het gezelschap thans even bedrukt keek, als het
kort te voren vrolijk en tevreden gekeken had, kreeg kapitein
Van Berkel den gelukkigen inval om te zeggen: ~ Maar wat
doet gij toch met drie formulieren? Aan één kompas hebben wij
genoeg, zou ik zeggen, als het maar goed is. Was uw zoon nu ge
bleven, burgemeester, dan had hij ons misschien het een of an.der boek kunnen aan de hand doen, waar dat reeds in gedaan
is, wat wij nu nog met veel moeite zouden moeten doen, zo'n kort
sommier, zo'n uittreksel, daar zo wat de quintessens van die boeken, die gij -daar nu voor den dag gebracht hebt, in te vinden is.
— Zoals de morphine uit de opium, en de chinine uit de kina,
merkte de chirurgijn aan. ~ Precies, hervatte de kapitein lachen'de, en, als er zo'n ding niet bestaat, dan moet gij deze formulieren maar eens -distilleren, meester. — Ik bedank u vriendelijk,
kapitein, antwoordde de geneeskundige diaken; het zou wat
moeilijk zijn den spiritus rector op te vangen en behoorlijk van
het caput mortuum* af te scheiden. Het fijne van deze aardigheid
ging natuurlijk voor den met de scheikunde en de latijnse taal
niet bekenden kapitein grotendeels verloren, maar, niet twij f er
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lende of hetgeen de diaken gezegd had was heel aardig, begon
hij opnieuw hartelijk te lachen.
Te midden van deze vrolijkheid staat eensklaps meester Pe.perkamp op, grobbelt in de boeken en boekjes, die op tafel lagen,
en er een van opnemende, legt hij het, met het titelblad open, vlak
voor den burgemeester, er met -de vlakke hand een frissen slag op
gevende en uitroepende: Daar hebben we wat we zoeken. Onber
grijpelijk -dat wij daar niet eer aan gedacht hebben. — De bur.gemeester zag den titel en glimlachte. — Wel nu, wat is dat dan?
riep de kapitein, nog niet recht uitgelachen, en al de leden rekten
hunne halzen uit over de tafel, begerig het heerlijk geschrift te
zien, dat hen zo eensklaps uit de verlegenheid redde, waarvan
het gevolg was dat het hoofd van baas Hartman op ene vrij onzachte wijze met dat van den chirurgijn,-diaken in aanraking
kwam, ene collisie, die hun beiden lang zo grappig niet voorkwam, als dit bij de overige leden het geval scheen te zijn. Op des
kapiteins vraag, riep de schoolmeester triomfantelijk uit:. --- Wel,
Hellenbroek, kapitein! Daar zit de quintessens immers in van
onze ware gereformeerde leer!
Terwijl op deze woorden de overige leden meer of min luide
hunne blijdschap over dezen gelukkigen inval van den kapitein,
en de niet minder gelukkige keuze van meester Peperkamp te
kennen gaven, zeide de burgemeester: ~ Het boekje van Hel.lenbroek is zeker een onschatbaar werkje; evenwel, het is, zoals
uit den titel blijkt, „meest tot particulier gebruik opgesteld," en
wordt door den schrijver zelven genoemd ,,een voorbeeld der
goddelijke waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden tot
de Belijdenisse des geloof s." Ik zou dus denken dat dit boek hier,
in -deze vergadering, waar wij ons niet behoeven voor te bereiden, maar alleen te herinneren, minder voegde. — Voor eenvou.digen? vroeg baas Hartman, staat er dat? Wel, dan kunnen wij
het niet gebruiken, wij zijn toch, in alle zwakheid en struikeling,
zo eenvoudig juist niet, zou ik denken. Hellenbroek is, hoe uit~
muntend ook overigens, toch maar een kinderboekje. - - ja maar,
zei-de meester Peperkamp, terwijl hij het titelblad omsloeg, wat
leest gij hier? — „Uitgegeven volgens Kerken-orde" zeide Hart-man, nu ja, maar voor kinderen; en wij zijn toch waarlijk geen
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kinderen. --- Dat zou ik ook denken, sprak de ouderling Rietveld, terwijl hij met welgevallen zijn glaasje Cantemerle aan den
mond bracht. — Wij zijn geen kinderen, neen, zeide meester Peperkamp, maar wat zegt de schrift: Voorwaar zegge ik u, tenzij
dat gij u bekeert en wordt als de kinderkens, zo en zult gij in het
koninkrijk der Hemelen niet komen. Daarom, zo wie hem zelven
vernedert, gelijk dit kindeken is, deze is de grootste in 't koninkrijk der Hemelen.
Wat belief j e, riep hier de kapitein, hoort eens, laat jelui dien
meester Peperkamp maar lopen. Als ik in uw plaats was, baas
Hartman, dan gaf ik hem het roer maar over. Hij zal ons wel
binnenloodsen, geloof mij! De goede kapitein had dit, getrof ~
fen door het gelukkige à-propos van meester Peperkamp, nauwelijks gezegd, of hij begon zich te bedenken dat de burger
meester zich ook tegen Hellenbroek verklaard had. Hij voegde
er dus onmiddellijk bij: -~ Neem niet kwalijk, burgemeester, en
schonk hem daarbij onmiddellijk het ledigstaande glas ten boorde toe vol. De burgemeester, hetzij getroffen door den goedhar~
tilten toon van den welmenenden zeebonk, hetzij vertederd door
het gezicht van het fonkelend druivennat, antwoordde terstond:
— Volstrekt niet, kapitein, ieder zijn gevoelen! Ik heb mij ook
niet stellig tegen Hellenbroek verklaard; dat zij verre. Ik wilde
-

alleen in bedenking geven of wij misschien niet iets anders zou-

den kunnen vinden, dat beter voor ons oogmerk geschikt ware.
Laat baas Hartman dan maar eens iets opgeven, zeide meester Peperkamp, stout geworden door het strelend compliment
van den kapitein. ---- Opgeven? vroeg de timmerman, denkt gij
dat ik een schriftgeleerde ben? Neen man, en geen Phariseër
ook. — Halt, riep hier de kapitein, geen schampscheuten, baas!
Als gij elkander iets te zeggen hebt, komt er dan rond voor uit,
op den man aan. De heer De Lange, ziende dat het gesprek ene
verkeerde wending nam, en vrezende dat door de onenigheid
van de twee voornaamste aanleggers van het plan, de gehele
kerkvergadering in de geboorte zou gesmoord worden, besloot
nu edelmoedig zijn gevoelen ten offer te brengen, ten einde daardoor de broeders, die nog niet gesproken hadden, aan te moedigen om zich mede aan de zijde van meester Peperkamp en van
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den kapitein te scharen, en alzo de netelige zaak tot een gewenst
einde te brengen. Hij stond -dus op, nam zijn glaasje in de hand
en zeide met ernst en deftigheid: — De heer kapitein heeft gelijk.
De man, die ons zo vriendelijk te zijnent ontvangt, heeft recht
te vorderen dat wij de rust, die onder zijn vreedzaam dak heerst,
niet verstoren. Het oogmerk van onze bijeenkomst vordert ook
bedaardheid en onderlinge welwillendheid. Maar ik twijfel niet
of baas Hartman heeft het oogmerk niet gehad meester Peper- kamp te beledigen. Mijne aanmerking was alleen ene los daar heengeworpen bedenking; maar, als zich niets beters voordoet,
ben ik volkomen bereid het voorstel van meester aan te nemen.
Waarom zou Hellenbroek ook niet goed zijn, al is het voor kinderen. Het is ons alleen te doen om ene handleiding te hebben,
en als wij als mannen, en vooral als broeders, de gewichtige taak
aanvaarden, die wij op ons hebben genomen, dan zal dit kinderboekje ons even goed kunnen dienen, als elk ander.
Ik stem ook voor Hellenbroek, zeide de chirurgijn, altijd bevreesd dat, als meester Peperkamp eens mocht bedanken, het
secretariaat en de tabellarische overzichten te zijnen laste zouden komen. Van den Empel, die al een paar maal naar de pen
dule gezien en bemerkt had, dat het laat werd, stootte zijn col~
lega aan, die zich reeds tegen Hellenbroek had verklaard, en zeide: — Kom, Rietveld, stem ook maar voor Hellenbroek. 't Wordt
tijd, wij moeten naar huis. Het is hierbij nodig te weten dat deze
waardige man de huiselijke rust boven alles beminde en daarom
nooit na het uur, door vrouwlief bepaald, uitbleef, wijl hij wist
dat ook de kleinste ongeregeldheid daaromtrent een zeer nadeligen indruk maakte op zijne uiterst gevoelige en aan regelmaat en
orde zeer gehechte wederhelft.
De burgemeester, wiens parlementairen zin de indruk niet
ontgaan was, dien zijne edelmoedige opoffering gemaakt had,
besloot het ijzer te smeden terwijl het heet was, en zeide: Wat
dunkt u, broeders, als wij de stemmen maar eens opnamen? Baas
Hartman heeft zich, meen ik, tegen Hellenbroek verklaard. --Men ziet hieraan welk een slim diplomaat de burgemeester was.
Hij twijfelde er niet aan of baas Hartman had, grotendeels uit
eerbied voor deburgemeesterlijke achtbaarheid, neen gezegd: hij
,

-
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begreep dus dat diezelfde eerbied hem nu evenzeer zou aanmoedigen om ja te zeggen. De uitkomst beantwoordde echter niet
volkomen aan zijne verwachting. Baas Hartman was een te zelf
om de zaak zo spoedig op te - geven; en, daar hij-standigm
vreesde dat men zijne weigering om een ander boek op te geven
voor een gevolg van onkunde zou aanzien, besloot hij een midr
denweg in te slaan, waard-oor hij den heer burgemeester niet
rechtstreeks tegensprak, zonder zijn eigen gevoelen te verzaken.
Hij antwoordde dus: Ik ben niet tegen Hellenbroek als Hellen-broek, maar alleen omdat het een kinderboekje is; maar waar
om zouden wij niet ten minste groot Hellenbroek nemen?
Welaan, zeide de burgemeester, groot Hellenbroek of klein
Hellenbroek; in allen geval, baas Hartman is niet tegen Hellenbroek. De heer kapitein en de heer chirurgijn zijn er ook voor;
de meester heeft het zelf voorgesteld; ik heb reeds gezegd hoe ik
er over denk. Ziedaar, naar 't mij voorkomt, ene imposante meerderheid. Als nu de beide broeders ouderlingen besluiten konden
zich daarbij te voegen, dan ging het nog met algemene stemmen
door; en wij hadden een vasten grondslag, waar wij in onze
eerstvolgende vergadering op zouden kunnen voortbouwen. ~
Maar, als ik nu tegen blijf stemmen, zeide Rietveld, gaat het dan
toch door? --- Wel zeker, antwoordde de burgemeester, de mees~
te stemmen gelden. ---- Wel, dan ben ik voor, hervatte de ouder.ling, die nog niet, zo 't schijnt, volkomen bekend was met de par~
lementaire gebruiken. Anders zou ik tegen mijn zin Hellenbroek
moeten lezen..-- Dat is zeer juist gezien, hernam de burgemeester. En broeder Van den Empel? vervolgde hij, den ouderling
aanziende, die op de pendule gekeken had, en die op hete kolen
zat. --- Ik, burgemeester? Voor, voor. De vrouw wacht mij al. Ik
moet naar huis. ^- Alzo is dan, zeide de burgemeester met waardigheid, met algemene stemmen besloten dat wij Hellenbroek,
„Voorbeeld der Goddelijke Waarheden ", tot grondslag zullen
leggen van onze beschouwingen, en tot leiddraad in onze onderlinge overdenkingen.
Met algemene stemmen, riep de kapitein, lang leve Hellenbroek! Kom aan, mannen, nog een glaasje op de valreep; op de
gezondheid van Hellenbroek! — De man is lang dood, merkte
-

B N L. A 6-6

55

de diaken aan, die door den keer, dien de zaakgenomen had,
misschien ook door den Cantemerle, waar hij zich niet onbetuigd
aan had gelaten, er vrij wat vrolijker uitzag, dan bij den aanvang
der vergadering. --- Het spijt mij voor hem, hervatte de kapitein,
ik had anders een fles la Rose voor hem over, omdat hij ons zo
flink vlot gemaakt heeft. Maar, al is hij dood, hij zal 't ons niet
kwalijk nemen dat wij op hem drinken, denk ik. — Wij behoeven
ook juist niet „Lang leve" te roepen, merkte meester Peperkamp
aan, wij kunnen ook „Vivat" zeggen. ~ Meester Peperkamp
weet er altijd wat op, riep de kapitein, hardop lachende, daarbij
den burgemeester op zijne manier schalks aanziende, die niet
kon nalaten de deftigheid, die zijn rang en stand voegde, een
ogenblik te vergeten en van harte te delen in de vrolijkheid van
zijn gastheer. Het lachen, zegt men, werkt aanstekend. Of dit de
reden zij, of welke andere, genoeg: de broeders, begrijpende dat
de burgemeester niet lachen zou, zonder daartoe wijze redenen
te hebben, achtten zich niet alleen gerechtigd, maar gevoelden
zich bijna verplicht, zijn voorbeeld te volgen, en zo lachte weldra
de gehele kerkvergadering, die daarop, onder het geroep van
Vivat Hellenbroek, gesloten werd en uiteenging.
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ZESDE HOOFDSTUK
Hellenbroek door Willem en Lotje tegen een mededinger
verdedigd

Wel, papa, zeide Esperanca den volgenden morgen, aan het
ontbijt, dat was een vrolijk consistorie gisteravond. Ik heb de
ouderlingen en de diakens nog nooit zo horen lachen. Zij riepen vivat en klonken met de glaasjes. Het was, dunkt mij, een
hele pret.
Deze herinnering was genoeg om den goeden kapitein opnieuw aan 't lachen te brengen, waarna hij zijne dochters de
ganse transactie op zijne wijze, dat is zo kluchtig verhaalde, dat
het niet lang duurde of Esperanca volgde papa's voorbeeld, ter-wijl zelfs de stemmige Charlotte, hoewel niet zonder van tijd tot
tijd zeer bedenkelijk haar lief kopje te schudden, zich niet weerhouden kon van op hare wijze, dat is zacht en zedig, in de vro-lijkheid van den luidruchtigen zeeheld en van hare levendige
Westindische zuster te delen.
Maar gij spraakt van Hellenbroek, zeide mevrouw Weenink,
nadat zij uitgelachen had, ik ken dat niet; waarom neemt gij
niet dat boekje waar ik uit geleerd heb? — Wat is dat voor
een boekje? vroeg de kapitein. --- „Eenvoudig onderwijs" ge
loof ik dat het heet. Maar ik kan 't u wel eens even laten zien.
Esperanca ging naar hare bibliotheek en haalde het bedoelde
werk voor den dag. Zo als de kapitein het zag, riep hij uit:
O dat is veel beter dan Hellenbroek! ~ Hoe weet gij dat, par
pa? vroeg de lieve Charlotte op een toon, die niet minder lief
was dan het meisje zelf, maar die duidelijk te kennen gaf dat zij
zelve de vraag als een niet gemakkelijk te wederleggen argu-ment beschouwde. Het antwoord van den kapitein bewees in-tussen dat hij er dit geenszins in zag, ja, dat hij de vraag uiterst
belachelijk vond. — Hoe ik dat weet? Wel, omdat ik het zie! antwoordde hij. ~ Omdat gij het ziet? hernam Lotje, de brede oogleden geheel oplichtende, en haren vader verbaasd aanstarende.
Wat ziet gij dan, papa? ---- Wat ik zie? Wel, dat het veel dunner
is dan Hellenbroek. ~ De ogen van Lotje bedekten zich spoe57

dig, en een fijn medelijdend lachje speelde om den bekoorlijken
mond. Esperanca daarentegen schaterde het eensklaps uit;
doch, ogenblikkelijk het onbetamelijke hiervan gevoelende, omhelsde zij haren vader met zoveel goedhartigheid, dat deze, wel
verre van enige geraaktheid te doen blijken, hare handen vatte,
en, met zijn levendig bruin oog het licht van hare schitterende
zwarte ogen opvangende, uitriep: — Wat denkt ge wel, ondeugende meid, dat ge uw vader zo in het gezicht moogt uitlachen.
Of meent gij dat ik niet begrijp waar gij om lacht? — Omdat ik
het zo komiek vond, papa....-- ja wel, ohndat ik een boek alleen
goedkeur omdat het dunner is; ik begrijp het wel; daar lachen
nu die kleuters om; want dat stemmige Lotje moet zich niet ver
dat ik het trekken - van de hoeken van haar mond niet-beldn
zie. Welnu, wil ik u dan eens wat zeggen? Komt dan maar eens
in onze vergadering, en gij zult terstond begrijpen waarom daar
de dunste boeken de beste zijn. — Ja, ja, papa, gij weet wel wat
gij doet, riep de levendige Esperanca, drukte hem nog een kus
op de wangen en nam toen het boekje op. — Zie, Lotje. het heet:
„Eenvoudig onderwijs in de Christelijke leer, ten dienste der,genen, die belijdenis wenschen af te leggen in de Hervormde
Kerk". Het draagt zijn naam goed: het is eenvoudig en bevatte.lijk, en niet te veel met teksten overladen; want die te onthouden,
dat is een zet, dat verzeker ik u. En ik weet niet, die Hellenbroek,
dat zal wel uit de oude doos zijn, zoals meester Peperkamp zelf
is. Dit ziet er heel ordentelijk uit, niet van die gothische letters,
en gespeld en geschreven, zoals thans alle fatsoenlijke mensen
spellen en schrijven.
De kapitein nam het boekje, en, het eerste blad omslaande,
zeide hij: Wij moesten ene handleiding hebben, zoals ik u ver~
haald heb, maar het moet echt spul wezen. Als dit nu ook
maar kerkelijk goedgekeurd is. Laat eens zien? Ja, waarachtig:
„Kerkelijk onderzocht en goedgekeurd door het provinciaal
kerkbestuur van Noord Holland. J. van Slogteren president, H.
Weijland secretaris." Alles in orde. Nu, ik zal 't meenemen, en
het aan de broeders voorstellen -- Mag ik ook eens even? zeide
Lotje, terwijl zij het boekje opnam en achtereenvolgens de opr
schrif ten der hoofdstukken en hier en daar een enkele vraag las.
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Naarmate zij verder kwam, was het of een nevel, die hoe langer
hoe dichter werd, hare zachte en fijne trekken bedekte, totdat
zij het boekje toedeed, en, zonder den kapitein aan te zien, zeide:
Ik weet niet, papa, of het wel aan de broeders bevallen zal. ~
Nu, dan nemen we Hellenbroek. Ook goed. Ik sta er niet op.
Maar Esperanca weet toch ook wel wat zij leest. Ik verzeker u,
die heeft haar oordeel fiks. ~ Dat zal, ik nooit ontkennen, papa,
maar oordeel!... Als hier oordeel te pas kwam, ja dan! — Wat?
Nu is 't mijn beurt om te lachen. Hoe vindt gij die, Esperanca?
En dan zou ik het boek niet beter mogen vinden, alleen omdat
het dunner is. Wel, waarom vindt gij het dan niet beter, laat eens
horen, nufje?
Ik, beste vader, ik vind niets. Ik zou mij niet durven vermeten
een boek te beoordelen, door zulke geleerde heren geschreven
als ik hier op den titel zie staan, maar daarom zeide ik juist
dat oordeel hier niet te pas kwam. Ik zeide alleen dat ik geloof
dat het boekje den broederen niet bevallen zal, en dit vermoeden
rust daarop dat ik weet, dat zij zoeken naar de ware, onvervalste
leer onzer gereformeerde kerk. Die leer, niet ik, veroordeelt het
boekje; want, naar hetgeen ik er van gezien heb, te oordelen,
wordt er veel in gemist, dat van die leer den grondslag en de
hoofdzaak uitmaakt. — Wat zegt gij, kind! Dat wist ik niet.
Maar dan moeten wij het ook niet hebben, volstrekt niet. Dan
moet Hellenbroek ons maar op het sleeptouw nemen; er zit niet
anders op. Maar — vervolgde de kapitein, het boekje nog eens
opnemende, ~ wat praat ge toch, mallootje! Zie dan eens hier.
Dat was ik alweer vergeten: „Kerkelijk onderzocht en goedge
keurd". Welnu!
Ja, liefste papa! zeide het tedere Lotje, en sloeg hare schone
ogen zuchtend ten hemel. Zij was schoon, Lotje, beeldschoon,
toen zij die ogen zo opsloeg, in de nederige bewustheid van de
waarheid van hetgeen zij geloofde, en van de overmacht, die zij
daardoor verkreeg op de wijzen en de schriftgeleerden. — Wel-nu, herhaalde de kapitein, op wien die schoonheid zijner bemin.nelijke dochter zeker niet dien indruk maakte, dien zij gewis
(hier twijfelen wij niet aan) op elk onzer lezers zou gemaakt
hebben, — welnu!
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Och, papa, hernam Lotje, hem met een gelaat vol ootmoed
aanziende, waarom het mij gevraagd, mij, die immers maar een
onkundig meisje ben? Als Willem straks komt, dan zal hij het u
terstond uitleggen. ~ Ja, Willem, dat is uw plechtanker, uw haken in zee. --- Zou 't beter zijn, als 't anders was, pa? vroeg het
meisje met ene uitdrukking, die nu toch den anders niet licht beweegbaren zeeman trof. — Neen, waarachtig niet! riep hij, en
stak haar de brede gespierde hand toe. ~ Volmaakt mijne Charlotte, vervolgde hij, het meisje met welgevallen aanziende, het is
of ik haar voor mij zie! — De reeds gevatte hand van Charlotte
werd losgelaten, en kapitein Van Berkel stond op, om zijn pijp
te krijgen, die naast hem lag. Toen hij weder bij de tafel kwam,
zag men iets in het mannelijk oog, dat er maar zeer zelden in te
zien was, maar dat juist daarom elk treffen moest, die er getuige
van was.
Daar is de man zelf, riep nu eensklaps de kapitein uit, ver~
heugd dat ene zo geschikte afleiding hem uit den ongemakkelijken toestand redde, waarin zijne zwakheid (zoals hij het beschouwde) hem gebracht had. Men begrijpt dat hij den jongen
godgeleerde bedoelde, die op dit ogenblik de kamer binnentrad.
~ Gewichtig nieuws, zeide Willem, na elk der aanwezige personen op ene geheel verschillende wijze goeden morgen gezegd
te hebben, gewichtig nieuws! Zondag komen er twee proponenr
ten preken.
Is 't wat goeds? vroeg kapitein Van Berkel. .-- Men zegt
van beiden niets anders. •-- Kent gij hen ook? — Den enen ten
minste. Die is een Utrechtenaar. Ik heb hem wel ontmoet bij den
heer Van Groenendaal, die veel werk van hem maakt. — 0 dan
behoeft gij er niet aan te twijfelen, zeide mevrouw Weenink. —
Pas op, ondeugd, hervatte Willem, haar met den vinger dreigen-de. ~ En de ander, Willem? vroeg de kapitein. ~ De ander
is mij alleen bij geruchte bekend. Hij is een Groninger. — Een
Groninger, riep de kapitein lachende uit, dat is hier contrabande.
Hoe komt die hier verzeild? — Dat is te zeggen, hij heeft te Groningen gestudeerd, maar hij is een Geldersman. Ik weet bijna
niet anders van hem dan dat hij Rusting heet, en dat hij een zeer
goed voorkomen en een uitmuntende voordracht moet hebben.
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ja, maar wat vlag voert hij? vroeg de kapitein. Daar zal 't op
aankomen. Willem glimlachte bedenkelijk, maar zweeg. Esperanca antwoordde voor hem, met te zeggen: Kan er uit Naza
-reth
wel iets goeds voortkomen)
Ik, voor mij, hervatte Willem, wil niemand veroordelen om
de plaats, waar hij vandaan komt. Ik schort liever mijn oordeel
op, totdat ik hem gehoord heb. Aan de vruchten zal men den
boom kennen. ~ Hoor eens, Willem, zeide het jonge vrouwtje,
den dag niet beginnen met zo deftig te wezen, hoort gij. Dan
worden wij kwade vrienden. Zeg mij liever eens wat hapert er
toch aan dit arme boekje, waar ik uit geleerd heb, en dat, schoon
hetdoor predikanten geschreven en door predikanten goedgekeurd is, Lotje maar in 't geheel niet schijnt te bevallen. ~ Dat
is te zeggen, zeide Lotje, ik heb gezegd dat ik vreesde dat het
niet geschikt zou voorkomen voor het oogmerk, waartoe men
het gebruiken wilde.
Willem had intussen het boekje geopend, en, zo als hij den
titel gezien had, legde hij het weder op tafel en zeide: Om goed
in te zien wat er aan hapert, kunt gij niet beter doen dan eens te
lezen het „Waarschuwend Onderrigt omtrent het Eenvoudig
onderwijs ", uitgegeven bij Den Ouden, te Amsterdam, geschreven, ik meen, door doctor Van der Peen. Ik zal 't u eens zenden.
Dit Onderrigt is een weinig overdreven, en op sommige plaatsen verraadt het wel enige zucht om te vitten, sommige aanmer-kingen zijn zelfs wat gezocht; maar in den grond heeft de man
volkomen gelijk. En nu heeft hij nog maar de twee eerste lessen
behandeld; maar wat zou 't wezen, als hij eens, bij voorbeeld,
aan de vierde les begon, bijzonder hier (hij nam het boekje we
der in handen) de twede afdeling: over het heil door Jezus Christus aangebracht. Ik bid u, vergelijk dat eens met onzen Heidel~
bergsen Catechismus en met onze Geloofsbelijdenis, en zeg mij
eens of gij dit boekje niet flauw vindt, bitter flauw, bij die krach~
tige uitdrukking van het zo schoon samenhangend systeem, dat
in deze boeken voorgesteld wordt met ene consequentie, die in^#
derdaad merkwaardig is. ~ Maar, zeide Esperanca, er staan
toch ook teksten bij. Het is dus ook uit den bijbel. --- Ja, lieve
meid, antwoordde Willem met een enigszins medelijdenden
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glimlach, het is wel uit den bijbel, maar het is niet naar de leer
der gereformeerde kerk. Ik laat nu daar dat de drie-eenheid er
met geen woord in vermeld wordt: maar van verkiezing en verwerping bij voorbeeld, van het borgtochtelijk lijden *, van de predestinatie wordt er niets in gevonden, en gij zult mij toch wel
toestemmen dat dit leerstukken zijn, die de grondzuilen uitmaken van de leer onzer gereformeerde kerk. ~ Mevrouw Weer
nink zag hier Willem aan met ene uitdrukking, die elk ander in
ene zeer vrolijke stemming zou gebracht hebben, maar die hem
alleen een bewijs was van de diepe onkunde, waarin dit ongeluk~
kige vrouwtje verkeerde omtrent de grondzuilen van de leer der
gereformeerde kerk.
Om u, dus vervolgde hij, met een enkel voorbeeld duidelijk
te maken, hoe listig men tegenwoordig de onomstotelijke waarheden verbergt of verzwakt, die toch ieder Christen geloven
moet, als hij dien naam zal waardig zijn, zie eens hier de vierde
vraag, op bladzijde 17: „Welk heil heeft jezus ons door zijn lijn
den en sterven verworven?" Op deze vraag wordt met bijbelteksten geantwoord, maar zonder eigenlijke uitlegging van het
zo gewichtig leerstuk van de borgtochtelijke gerechtigheid. En
hier, in de zesde les: „Over den oorsprong van geloof en godzaligheid, en de middelen die daartoe leiden". Daar vinden wij,
ja, enige uitlegging, maar welke! Er komt wel iets van goddelijken bijstand, van de verlichting door den H. Geest voor, maar
vindt gij er iets van de leer onzer kerk omtrent de verkiezing en
de verwerping?
Mevrouw Weenink wilde juist vragen wat dat was, verkiezing en verwerping, maar gelukkig kwam hier de kapitein tussenbeide. ~ Kom, kom, zeide hij, terwijl hij zijn pet opzette, wij
zouden hier wel allen theologanten worden. 's Avonds op het
leesgezelschap, 's morgens bij 't ontbijt, dat houdt nooit op. Kom,
Esperanca, ik ga 't bos eens in. Gaat gij mee? Hier en in het
leesgezelschap hebben de theologanten gelijk, daarbuiten heb
ik een theologie op mijn eigen hand, en die had ik aan boord ook.
In de kerk misschien contrabande, mogelijk! Maar ik denk al~
tijd: een ouden zeebonk zal onze lieve Heer zo krap niet narekenen. Hij heeft me zo dikwijls gered, zonder dat ik het verdiende,
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of liever, niettegenstaande ik het soms al heel slecht had laten
liggen; en daarom hoop ik dat Hij 't mij ook wel vergeven zal,
dat ik geen lust heb om op mijn ouden dag in de theologie te gaan
studeren. Met deze woorden knikte de kapitein, met een oog vol
hartelijkheid, Willem en Lotje toe, en trad, door Esperanca ge.volgd, de kamer uit. Weldra zag men hen gearmd het dichte
bos ingaan.
Willem De Lange zag hem na en zeide: Het is toch een jwP
weel van een man, uw vader, Lotje! --- Lotje zuchtte en antwoordde oogopslaande: Dat is hij, Willem! Jammer maar dat hij
nog niet wat beter gereformeerd is!
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ZEVENDE HOOFDSTUK
Diner op Ammerstein — De heer Van Groenendaal en de beide
candidaten Nathanaël van der Goot en Hendrik Rusting ^-Iets over de wet van behoud en redding

Twee dagen na het zo even vermelde gesprek zaten, op het
kasteel Ammerstein, rondom den gastvrijen dis van kapitein
Van Berkel, behalve zijn eigene huisgenoten en den geliefden
Willem, de edelachtbare heer burgemeester met zijn echtgenote,
de heer Van Groenendaal, de heeren Nathanaël Van der Goot
en Hendrik Rusting, beide candidaten voor den heiligen dienst.
De heer Van Groenendaal was een deftig man, niet zeer ver
meer van de vijftig jaren. Hij was groot, welgemaakt, wel een
weinig al te gezet naar zijn zin (hetgeen daaruit bleek dat hij
elke zinspeling op dikte, op vet, op embonpoint zorgvuldig vermeed) , maar desniettemin veel meer een knap, dan een log man.
Zijne nog vrij wel voorziene kruin, met uitzondering van ene
kleine lichte plek op de plaats, gewoonlijk voor de tonsuur be
stemd, had wel is waar hier en daar iets in 't oog vallend glim
sterends, maar zij, die hem meermalen ontmoetten, hadden de
gelegenheid op te merken dat die tint, in plaats van, zoals ge-woonlijk, toe te nemen, soms op den enen tijd veel minder zichtbaar was dan op den anderen. Het gelaat van den heer Van
Groenendaal zou men achtbaar kunnen noemen, wanneer de gewoonte om het hoofd achterover te houden zijne buitendien reeds
dubbele kin niet een nog ronder en voller aanzien gegeven had,
waardoor het deftige in sommiger oog in het gemaakte en pretentieuze scheen over te gaan. Daarbij gaven zijne grote ogen à
fleur de tête hem een uitzicht, dat hem zelven (zo men wel eens
meende opgemerkt te hebben) beter beviel dan dengenen, die de
eer hadden kennis met hem te maken. Het gehele voorkomen van
den heer Van Groenendaal was dat van een homme comme it
faut, maar niets drukte dit type zo goed uit, als zijne handen. De
handen van den heer Van Groenendaal waren, in den vollen zin
des woords, fatsoenlijk, fraai gevormd en blank. Ook hier was,
zo al niet de zorg voor het behoud dezer inderdaad in het oog
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lopende schoonheid, ten minste die om ze te doen uitkomen,
zeer zichtbaar. De heer Van Groenendaal droeg een zeer fraai
juweel aan den pink der rechterhand, en dit juweel, zowel als
de hand, schitterde bijna altijd het eerst in 't oog, wanneer men
den man aanzag. Zijne blanke vingers speelden altijd toevallig
met het een of ander voorwerp, dat de aandacht moest trekken,
liefst met een net gewerkt gouden snuif doosj e, waarmede hij
zeer bevallige, hoewel schijnbaar onwillekeurige, kleine mar
noeuvres maakte; meermalen ook streelden de vingers van ge~
zegde rechterhand de altijd met zorg geschoren kin, die (dit was
misschien het enige wat een vitter zou kunnen opmerken) wel
wat volle breed was, om op den physiognonomist geen onaangenamen indruk te maken.
De heer Zebedeus Van Groenendaal kwam te Diepenbeek,
met het oogmerk om zijn jongen vriend en gunsteling Natha
naël van der Goot, candidaat voor den heiligen dienst, tot het
verkrijgen van het leraarambt in die gemeente aan te bevelen.
Beiden hadden hun intrek genomen in het rechthuis, tevens niet
zo zeer het voornaamste, als wel het enige logement van Dier
penbeek. Willem De Lange was, benevens zijn vader, al spoedig
zijne opwachting bij den rijken en veelvermogenden man komen
maken. Aan zijne voorspraak hadden zij voornamelijk de beurs
te danken, waar Willem op studeerde.
Kapitein Van Berkel, die nimmer aarzelde, waar hij meende
iemand enig genoegen te kunnen doen, en die tevens ook zelf
(wij mogen dit wel erkennen) niet ongaarne de gelegenheid
waarnam om de eentonigheid, die er anders op het stille Ammerstein heerste, door de genoeglijke en gezellige drukte van
een dinertje af te wisselen, had den aanzienlijken gast, met de
familie des burgemeesters, bij zich ter tafel genodigd. De betrekking in aanmerking genomen, die er tussen den heer Van
Groenendaal en zijn aanstaanden schoonzoon bestond, begreep
hij door zulk ene attentie de belangen van Willem en, bij gevolg,
ook die van Lotje te kunnen bevorderen, zonder in het minst afbreuk te doen aan die waardigheid, op welke hij, zonder zich er
ooit over uit te,laten, zeer gesteld was. Maar, als men den beschermheer nodigde, kon men den beschermeling, den propo65

nent Van der Goot niet wel thuis laten; en, moest men dan zulk
een theologisch diner hebben (de heer Van Groenendaal was
sedert jaren ouderling in de Utrechtse gemeente) , dan behoorde
daar de andere proponent, die almede in het rechthuis logeerde,
ook niet van uitgesloten te worden, en dit te minder, daar de
heer Rusting, bij wien niemand zijne opwachting kwam maken,
zelf terstond op Ammerstein zowel als bij den burgemeester een
bezoek was komen brengen.
Aan het onvoegzame, dat er in zou hebben kunnen liggen, om
de twee mededingers aan dezelfde tafel te doen aanzitten, dacht
de kapitein in het geheel niet, en toen Lotje hieromtrent enige
bedenking maakte, antwoordde hij: Wel, lieve kind, toen ik
bij de Engelsen gevangen was, heb ik meermalen met een kapitein gegeten, wien ik in het gevecht een kogel door den arm ge~
jaagd had. De man heeft er mij niet alleen nooit zuur om aange-keken, maar, de eerste maal dat hij mijontmoette, maakte hij mij
zelfs een compliment over mijn gehouden gedrag, gelijk wij dan
ook steeds als broeders geleefd en menige fles samen gekraakt
hebben; en dan zouden zo'n paar jongens, die niets anders met
elkander hebben uitstaan, dan dat ze om een preekstoel samen
knikkeren, niet met elkander uit denzelfden schotel kunnen
eten: dat zou er waarachtig raar uitzien!
Lotje, die niet uit partijdigheid voor of tegen een der candir
daten, maar alleen uit liefde tot den vrede de bedenking gemaakt
had, voegde zich natuurlijk naar den stellig uitgedrukten wil van
haren vader, maar kon toch niet nalaten aan te merken dat het
lang zo erg niet is met elkander te vechten, zonder elkander te
haten, als elkander te haten, zonder te kunnen vechten. Zij mag
daar wel gelijk aan gehad hebben, maar kapitein Van Berkel, die
van het odium theologicum* nooit gehoord had, noemde Lotje
een nufje, en daarmede was de zaak afgedaan. Gelukkig was dit~
maal Lotjes vrees ijdel. Het gevaar kwam van een anderen kant,
waar zij, zo min als haar vader, op gerekend had, gelijk wij weldra zien zullen.
De heer Nathanaël van der Goot was een klein onaanzienlijk
mannetje, maar, blijkens houding, taal en gebaren, hogelijk met
datzelfde mannetje ingenomen. Met de dames bemoeide hij zich
,
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bijna in 't geheel niet, minder echter, naar 't scheen, omdat hij
geen gevoel had voor de bekoorlijkheden der beide inderdaad
zeer bekoorlijke dochters van den kapitein, dan wel omdat hij
zich in de gesprekken, die gewoonlijk met vrouwen gevoerd worden, minder thuis scheen te vinden. Dat het althans geen beschroomdheid was, dit bleek ten duidelijkste uit de vrij moedig
welke hij zich in elk gesprek mengde, dat op touw ge -heid,mt
werd, en uit den apodictischen toon, waarop hij de gewichr-zet
tigste onderwerpen afdeed, 't zij dan in korte spreuken, bij wij.ze van aphorismen, 't zij in een meer uitgewerkt betoog, bij
welke gelegenheid hij steeds met zoveel vuur sprak, dat zijne
stem, die anders eer zwak dan zwaar kon genoemd worden, iets
schels en krijtends verkreeg, dat aan de stem van den groten
Bilderdijk bij diergelijke gelegenheden herinnerde. Voor hem,
die enigszins met de gevoelens van dezen uitstekenden dichter
bekend is, zou het ook niet moeilijk geweest zijn die in de gesprekken van den heer Van der Goot weder te vinden. Gelukkig was het, -dat de minsten der aanwezigen -die gevoelens zo
precies kenden, hetgeen anders den indruk, dien de uitboezem
mingen van den kleinen proponent op het gezelschap maakten,
merkelijk zou verzwakt en haar veel van hare oorspronkelijkheid
benomen hebben. Voor de meesten klonk nu hetgeen hij zeide
zeer origineel. Zolang hij zich bepaalde bij algemene aanmer~
kingen over ongeloof en neologie, of over de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen, werd hij, althans door de helft van het ge r
zelschap, geredelijk met toestemmende knikjes aangehoord..
Maar niet alleen de kapitein, ook de burgemeester en zijne
vrouw, en vooral de jonge dames zagen den man met verwondering aan, toen zij hem hoorden beweren dat het decimale stelsel
een middel is * in de hand van den algemenen vijand des mens^doms, om godsdienst, rust, zeden en ondergeschiktheid te ver-woesten, en deze aarde in een af grond van jammeren te dom-pelen. Deze redenen deden echter nog sommige gasten vermoe~
-den dat de heer Van der Goot een groot geleerde en een diep~
denkend filosoof was; maar toen hij aan tafel met een verachtenden glimlach de aardappelen afwees, die hem werden aan~
geboden, en zich daarover almede in den Bilderdijkiaansen geest
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uitliet, daalde hij sterk in de achting van moeder De Lange, die
niet gaarne zou gezien hebben dat zijn edelachtbare in die ge
voelens deelde, aangezien zij anders, vooral in het voorjaar, niet
zou geweten hebben wat zij geven zou, om nu niet te zeggen dat
aardappelen te allen tijde een gehele vervulling zijn in het huis~
houden. Het was blijkbaar dat de heer Van Groenendaal bijzon
jongeling was ingenomen. Hij luisterde steeds aan -dermtn
wanneer hij sprak, knikte gedurig zeer tivelbehagelijk en-dachtig,
liet niet na, wanneer er gelegenheid was om er tussen in te komen,
te doen gevoelen dat hij het volkomen met den heer Van der
Goot eens was; terwijl hij eens vooral aan het gezelschap bekend
maakte dat hij zelf in zijne jeugd zeer veel aan de filosofie gedaan
had, maar deze studie, zoals zovele andere, wegens zijne staatkundige bezigheden aan de jongelui had moeten overlaten,
schoon het hem altijd nog genoegen deed er hen over te horen
spreken.
Men zou zich echter vergissen, indien men meende dat de
heer Van Groenen-daal alleen maar toeluisterde, en niet zelf ook
een levendig aandeel nam aan het gesprek; evenwel, dit gebeur
de dan voornamelijk als de staatkunde er het onderwerp van uit~
maakte. Over godsdienst werd natuurlijk aan tafel niet veel ge
maar uit enkele wenken was het gemakkelijk genoeg-sproken;
op te maken, dat de heer Van Groenen-daal van oordeel was dat
daar ook niet veel over te spreken viel, aangezien dat onderwerp
sedert twee eeuwen onherroepelijk was afgehandeld en vastgesteld. Der wijsbegeerte, waar het gesprek na het eten op viel,
was hij, zo wij zagen, reeds ontwassen; maar de staatkunde, als
ook meer bepaaldelijk tot den werkkring van den heer Van
Groenendaal behorende (hij was te Utrecht in de regering) , gaf
hem, reeds kort na het passeren der pasteitjes, aanleiding om ene
soort van diatribe te houden, waarin hij op ene zeer levendige
wijze de voorstanders der grondwetsherziening voor schreeuwers, oproermakers, jacobijnen, ja bijna voor landverraders uitmaakte. Hij zou zich misschien zo sterk niet uitgelaten hebben,
als hij had kunnen vermoed-en, dat de een of ander van het ge
zelschap van ene andere opinie was; maar hij kende den ouden
heer De Lange genoeg, om van hem geen tegenspraak te vree-
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zen; en van den kapitein twijfelde hij niet of hij was ministerieel,
want hij meende dat hij pensioen trok. Om de jongelui bekommerde hij zich in 't geheel niet. Hij was buitendien zo overtuigd
van het afdoende zijner uitspraken, dat hij iedere phrase met een
soort van vragend geluid eindigde, een geluid dat zonder woorden volmaakt hetzelfde zeide als: Wat belief j e? Is het niet sans
réplique? Ook haalde de heer Van Groenendaal gedurig de
achtbaarste namen als autoriteiten aan, waardoor hij tevens
toonde dat hij met deze aanzienlijke mannen zeer gemeenzaam
bekend was. Dan eens was het: Zoals ik Akerlaken* meermalen
heb horen zeggen. Dan weder: Zoals Bleiswijk mij nog verleden
week schreef. Of ook: In een brief, dien Bijleveld mij zond, om
mijn gevoelen te vernemen over een punt, dat op zichzelf zo klaar
was als de -dag, maar .–• enfin — dat is nu zo eenmaal het idee
van die mensen, zij willen altijd weten wat mijn persoontje er
van denkt. Dan eens had Menso bij hem gegeten, Enschedé bij
hem gedronken, De jong van Beek en Donk bij hem geslapen,
en zo vervolgens. Vele dier notabiliteiten werden ook door na
men gekenmerkt, die de intimiteit des heren Van Groenendaal
met hunne personen gans ongemerkt aan het licht brachten.
Meermalen noemde hij den heer Bleiswijk Bleisje, den minister
van koloniën Baudj e, dien van financiën slechtweg Floris van
Hall, of ook wel meester Floris.
Het zal wel onnodig zijn te zeggen, met hoeveel eerbied en
bewondering burgemeester De Lange aan de lippen hing van
dezen zo ver boven hem verheven staatkundige. Ook Willem
luisterde aandachtig, en kon blijkbaar zich niet verzetten tegen
den nederdrukkenden invloed dien een groot man altijd uitoefent
op al wat hem omringt. De ogen van moeder De Lange gingen
vice versa van den aanzienlijken beschermheer op haren zoon,
en van haren zoon op den beschermheer, als verheugde zij zich
innig dat haar Willem onder de vleugelen van zulk een Mecenas
had mogen post vatten.
De heer Van Groenendaal vond echter niet bij allen denzelfr
den bijval, iets dat het gesprek wel is waar meerdere levendigheid bijzette, maar ene levendigheid, die den edel grootachtbaren spreker niet volkomen scheen te behagen. Wij bedoelen
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den gastheer en den Groningsen proponent Hendrik Rusting.
Maar, daar deze proponent de enige persoon is, met wien wij
nog geen kennis gemaakt hebben, moeten wij vooraf (ook tot
beter verstand van 't geen volgt) van hem iets zeggen. De heer
Hendrik Rusting was in alles, lichamelijk en geestelijk, het tegenbeeld van den heer Nathanaël Van der Goot. Nathanaël was
klein, Hendrik was groot, Nathanaël was bruin, Hendrik blond,
Nathanaël althans niet fraai, Hendrik inderdaad hetgeen men
noemt een knappe jongen. Nathanaël sprak veel, Hendrik wei
Hetgeen Nathanaël zeide was, in weerwil van de f ragmen--nig.
ten uit Bilderdijk, meestal heel dwaas; de aanmerkingen van
Hendrik kenmerkten zich door gezond verstand, en, hoewel
soms niet vrij van het satyrieke, waren zij nimmer beledigend en
getuigden zij meermalen van ene inderdaad beminnelijke bonhommie. Maar vooral daarin verschilde Hendrik van Nathanaël, dat hij zich, zowel voor het eten als op de wandeling na den
maaltijd, bij voorkeur met de dames bezighield, bij wie hij zoveel
bijval vond, dat de goede Willem er soms wel eens stil van werd.
Maar, zo al bij Willem een enkel greintje naijver had kunnen opkomen, deze lelijke gewaarwording zou als sneeuw voor de zon
verdwenen zijn voor de trouwhartige vriendelijkheid en de naieve goedhartigheid, waarmede Rusting hem als 't ware noopte
aan het gesprek deel te nemen, en waardoor hij hem zo 'op zijn
gemak zette, dat Willems gelaat eensklaps ophelderde, en (mevrouw Weenink zou het kunnen getuigen) losser en vrolijker
werd, dan deze hem in lang gezien had. Nog voordat het gezelschap uiteenging, zag men Willem en Hendrik, die elkander
toen voor 't eerst ontmoetten, arm in arm onder de veranda voor
de eetkamer wandelen.
Na deze voorafgaande inlichting keren wij terug tot de oor~
zaak der oppositie, van welke ik sprak. Onze kapitein namelijk,
schoon van nature en beroep even monarchaal en behoudend als
hij orthodox was, was in één opzicht geheel het tegenovergestelde, zonder daarom zich aan enig inconsequenties schuldig
te maken. Hij begreep namelijk dat, als een kapitein van zijn volk
gehoorzaamheid kan vorderen, Janmaat een even onwedersprekelijk recht heeft op zijn gage en op zijn ration grog of jenever.
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Zijn geloof aan de verplichting tot gehoorzaamheid was altijd
zover gegaan, dat hij nooit recht had kunnen begrijpen wat verm
antwoordelijkheid betekent, als men spreekt van mensen die re.geren, en dat, wat hij ook bij het vernemen van den enen of anderen maatregel daarop mocht aan te merken hebben, zodra hij
vernam dat die door den koning of door een minister bevolen
was, hij even goedhartig en met volkomen berusting zeide: 0
dat wist ik niet! --- als hij dit tot nog toe gedaan had, wanneer
men van de ene of andere ongerijmdheid vertelde dat het de leer
der kerk was. Tot nog toe, zeg ik, want er waren er, voor welke
hij eindelijk opdraaide, zoals hij zich uitdrukte: doch hierover
nader. De overtuiging omtrent het recht van janmaat stond ech.ter, zeiden wij, niet minder vast dan die omtrent de krijgstucht,
en vooral zou men hem nooit hebben begrijpelijk gemaakt dat
men dien matroos mag laten betalen voor hetgeen de stuurman
gekocht of verdronken had, of den stuurman de gaping kan laten
aanvullen, -die de kapitein in zijn eigen beurs had verkiezen te
maken. Men zal dus licht bevroeden welk ene verwarring er in
het hoofd van den kapitein Van Berkel ontstaan moest, toen het
hem duidelijk werd dat die in zijn oog zo onfeilbare ministers
ook van hem vorderden dat hij goed zou maken wat anderen
zoek gemaakt hadden. Het beginsel van onvoorwaardelijke ged werd hierdoor, in 's mans denkwijze, niet zozeer-horzamei
geschokt, als wel geheel omvergeworpen. Of hij in de lening*
medegedaan heeft, is onbekend, maar dat hij het, zo hij 'tal deed,
niet vrijwillig of uit vaderlandsliefde gedaan heeft, zoals het
Handelsblad van de gehele natie heeft verkiezen te zeggen, hier
op kan men staat maken. De geheel ongewone bitterheid en hevigheid, met welke hij zich uitdrukte, als men op dit onderwerp
kwam, zou haast doen denken dat hij, als zovelen, van twee kwaden het minste kiezende, zich had laten vangen en, uit vrees
voor ene onuitvoerbare wet, zelf maar gegeven had, wat men
hem nooit zou hebben durven afnemen.
Men begrijpt dus dat hij al dadelijk het voorhoofd fronste,
toen hij den heer Van Groenendaal van de bekwaamheid en de
uitstekende verdiensten, ja, van de wijsbegeerte van den minister
van financiën -hoorde gewagen, en dat zijne afkeuring in verontBN L. A6-7
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waardiging overging, toen hij hem hoorde beweren dat de voortreffelijkheid der tegenwoordige grondwet onomstotelijk daardoor bewezen is geworden, dat onder haar de wet van 6 Maart
1844 is tot stand gekomen. De kapitein was, schoon van een zeer
levendig gestel, zo innig goedhartig, dat hij bijna nimmer driftig
werd; daarbij bezat hij te veel gevoel van betamelijkheid dan dat
hij iemand, dien hij aan zijne tafel ontving, onheus zou bejegend
hebben. Geen van deze beide hoedanigheden belette echter dat
hij zich soms wel eens inwendig dik kon maken (zoals men het
noemt) , hetgeen hij dan toch meestal met ene uitstekende zelfbeheersing wist te verbergen. Alleen zij, die hem dikwijls ontmoetten, konden het daaraan merken dat er iets bij hem gaande
was, dat hij gedurig de naast hem staande fles aansprak, en het
ingeschonken glas met éne teug ledigde. Het was aan boord wel
eens gebeurd, dat zijne kameraden dit middel gebruikten, om
hem een roes aan te zetten. Kapitein Van Berkel was zo matig,
dat men hem boos moest maken, om hem dronken te krijgen.
Het zal wel niet nodig zijn te verzekeren dat de staatkundige
redeneringen van den heer Van Groenendaal den goeden kapitein groten -dorst verwekten. Lotje, die het zwak van haren vader
kende, zag Willem gedurig bedenkelijk aan; iets dat niemand
(zo vol aandacht was het gezelschap voor de wijsheid van den
edel groot-achtbare) bemerkte, behalve de jonge proponent Rus~
ting, die de bijzondere gaaf bezat van te gelijker tijd goed te eten,
veel te spreken en alles op te merken. Nog verwonderlijker zeker
was het dat hij, schoon al de aanzittenden hem vreemd waren,
onmiddellijk begreep wat er gaande was, hetgeen hem tevens
even schielijk het verlangen inboezemde om den verontwaardigenden kapitein te hulp te komen. Hij nam dus het ogenblik
waar, waarop de heer Van Groenendaal zijn glas opnam, om
zijne door het levendig spreken -droge keel een weinig te smeren,
om hem te vragen of hij de wet van 6 Maart daarom goedkeurde
dat zij hem in de gelegenheid gesteld had zijne vaderlandsliefde
te betonen, dan of hij er zijn zegel aan hechtte, omdat zij een mid~
del was geweest om de ledige schatkist weder aan te vullen.
Homerus heeft ergens ene vergelijking van een man, die onverwacht, in het -gras voor zijne voeten, een slang ontdekt en
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verschrikt achteruit deinst. Had de grote dichter dit beeld niet
reeds gebruikt, wij zouden het gaarne hier aanwenden, want het
zou volkomen toepasselijk zijn op het gezicht van den edel groot.~
achtbaren heer Van Groenendaal. Althans was de stoutheid
van deze vraag (de man had te veel wereldkennis om niet te vat'ten dat zij niet voortkwam uit verlangen om onderricht te worn
den) voor hem zeker niet minder verrassend en verschrikkelijk
tevens, dan een onverwacht opschietende adder voor den vreedr
zamen wandelaar. Dit was zo duidelijk in de uitdrukking zijner
ronde bolle ogen, dat het opmerken hiervan reeds den goeden
kapitein soulageerde; want, om het maar met het rechte woord
te noemen, die ogen en 's mans gehele houding leverden een ge heel, dat inderdaad uiterst komiek was. Mevrouw Weenink had
de grootste moeite zich in te houden.
De man, die de vraag gedaan had, geen antwoord krijgende,
herhaalde ze, maar zonder enige de minste aanmatiging en zo
eenvoudig, dat hij het alleen scheen te doen, omdat hij meende
dat de heer Van Groenendaal hem niet verstaan had. Deze, hier^
door genoodzaakt te antwoorden, zeide, terwijl het hoofd nog
veel sterker dan gewoonlijk naar achter getrokken werd: Ik weet
niet, mijnheer, wat gij met deze vraag bedoelt? — Niets anders,
mijnheer, hervatte Rusting, dan dat ik gaarne weten wilde of de
wet van 6 Maart u zo bevalt, omdat zij u in de gelegenheid ge~
steld heeft uwe vaderlandsliefde te tonen, dan omdat zij een
middel geweest is om -de ledige schatkist weder aan te vullen.
Deze twede herhaling, hoe onbevangen ook uitgesproken,
bracht den groten staatsman geheel van de wijs; en, daar mensen, die niet gewoon zijn in verlegenheid gebracht te worden, en
niet in staat zijn om, als 't geschiedt, er zich uit te redden, niets
anders overblijft dan boos te worden, zo koos nu ook de heer
Van Groenendaal deze enige partij, die hem overschoot. Hij zeide dus op zeer drogen, maar scherpen toon: Ik vraag daarom,
mijnheer, wat gij met die vraag bedoelt, omdat ik niet inzie, waar
om men ene wet maakt, dan alleen om het doel te bereiken, dat
men er zich mee voorstelt. Dus vindt mijnheer, hervatte Hen.drik Rusting zeer bedaard, en als merkte hij niets van de zeer
merkbare gemoedsbeweging van den heer Van Groenendaal,
,
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dus vindt mijnheer de wet, van welke ik sprak, alleen daarom zo
voortreffelijk, omdat zij geld in de schatkist gebracht heeft. —
ja, waarom anders? vroeg de grote man op een toon, die niet vol-komen overeenstemde met zijne tot op dit ogenblik bewaarde
deftigheid, en vooral niet met zijne fijne witte handjes. ^-- Om
hetgeen ik zoëven zeide, hervatte de onbezweken Rusting, om~
dat zij menigeen, die anders daartoe zo geen aanleiding zou hebben kunnen vinden, in de gelegenheid gesteld heeft om te doen
zien, hoezeer hij den lof van edelaardige vaderlandsliefde ver'diende, dien het Handelsblad en andere journalen te dier tijd al
len Nederlanders toezwaaiden. Maar ik heb nu van u mogen
vernemen dat de wet u daarom niet bevalt, en besluit daaruit, dat
als de schatkist niet ledig geweest ware, de wet van 6 Maart u
onnodig zou zijn voorgekomen. Dit geeft mij echter aanleiding
om zo vrijpostig te zijn u nog ene vraag te doen. Zij is deze:
Wanneer de voortreffelijkheid der grondwet blijkt uit de uitvinding van het geneesmiddel, zou zij -dan toch niet nog onomstote~
lijker zijn bewezen geworden door het voorkomen der kwaal?
Had het gezelschap met eerbied en bewondering naar den
groten Van Groenendaal geluisterd, aller ogen waren nu gevestigdd op den stouten en onversaagden jongeling, die het waagde
dezen reus onder de ogen te zien. Met dit gevoel van verbazing
verenigde zich tevens een innig gevoel van medelijden voor het
wormpje, dat zich met -dezen olifant bestond te meten, en men
twijfelde er -geen ogenblik aan of hij zou het met één tred ver
heer Van Groenendaal dit niet nodig vond, of-morzeln.Ofd
welke de reden ook geweest zij: hij antwoordde ook nu weder
niets, maar begon bovengezegde ronde ogen op zulk ene wonderlijke wijze d-oor zijn hoofd te rollen, dat velen er van schrikten, en sommigen er (hoewel heel onmerkbaar) om lachten. Een
was er die n-och schrikte, noch lachte. Het was kapitein Van
Berkel. Met een hoorbaar blazend geluid zette hij het alweder,
ik weet niet voor de hoeveelste maal volgeschonken glas op de
tafel, en zag den proponent aan met een oog, waarin de harte
lijkste welwillendheid, men zou haast zeggen dankbaarheid, en
daarbij tevens de levendigste bewondering op het krachtigst was
uitgedrukt.
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In een treurspel zou hier, zo ergens elders, de knoop een god
zijn waardig geweest.* Hier werd hij doorgehakt niet door een
god, maar door iemand, die de benarde staatsman wel als ene
godin had mogen aanbidden, indien hij maar in staat geweest
ware het gevaar te beseffen, waaruit zij hem redde.
De bekoorlijke Esperanca was misschien de enige, die niet
deelde in het medelijden, dat de overigen ten opzichte van den
heer Rusting koesterden. Zij alleen gevoelde daarentegen medelijden met een geheel anderen persoon, en besloot, in hare groot~
moedigheid, hem te redden. Om dit te doen, moest zij het er op
wagen -dat men het vreemd, misschien lakenswaardig vinden
zou, dat ene vrouw zich in ene staatkundig geschilpunt mengde,
maar voor ongewone kwalen, dacht zij, zijn ongewone geneesmiddelen nodig. — Wel, mijnheer Rusting, zeide zij, zonder ver~
der naar des heren Groenendaals antwoord te wachten, wel,
mijnheer Rusting, hoe kunt gij zo vragen! Moet dan de heer Van
Groenendaal hier uw enige maatstaf wezen? Dat deze heer, als
staatsman, alleen om 's lands belangen denkt, is natuurlijk; maar
weet gij niet 'dat wij, -die daar geen verstand van hebben, integen~
deel alleen om onszelve -denken en dus, wel verre van hier naar
kwalen of geneesmiddelen te vragen, ons enig en alleen daarin
verheugd hebben, dat wij aan Europa konden tonen hoe los wij
zijn van den onrechtvaardigen Mammon?
Dat er op deze vraag geen antwoord gewacht werd, zal wel
niet behoeven gezegd te worden. Hendrik glimlachte en zweeg.
Het overige gezelschap lachte, en voor den heer Van Groenen'daal, schoon hij nog niet recht wist hoe hij het had, bleef niets
anders over dan zich, met een glimlach vol waardigheid, stil ,zwijgend in zijne ongenaakbare grootheid in te hullen. Esperan.ga zelve -draalde -geen ogenblik, maar gaf met hare gewone gelvatheid het gesprek ene andere wending, waardoor de kapitein
weldra gelegenheid vond het gezelschap enige merkwaardige
proeven mede te delen van het golvenstillend vermogen van de
olie, een onderwerp waarover hij, zo wij zeiden, veel had nagedacht.
De heer Van Groenendaal, hoe verheugd ook dat hij niet was
genoodzaakt geweest de vraag van den proponent te beantwoorr
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den, daar hij, schoon er zeker menig antwoord op zou zijn te geven geweest, zelf er volstrekt geen had kunnen bedenken (zo
was de man altijd gewoon alleen te spreken) , de heer Van Groenendaal achtte het zonde verder zijne paarlen voor de zwijnen
te werpen, en sprak dus weinig m-eer gedurende het overige van
den maaltijd.
Hij begon eerst weder meer deel aan het gesprek te nemen,
toen de jongelui, met uitzondering van zijn Van der Goot, waren opgestaan en het bos ingegaan. Wat daar op de wandeling
verhandeld werd, achten wij onnodig te vermelden. Genoeg zij
het te zeggen dat het gezelschap in ene zeer vrolijke stemming
terugkwam, die niet weinig (schoon natuurlijk uiterlijk niet zo
zichtbaar) vermeerderd werd, toen zij juist midden in ene rede
vielen, waarmede Van der Goot de heren onder een kop-voering
koffie stichtte.
Dat Hendrik Rusting niet wel enige aanvechting gevoeld had,
om ook hier een woordje mede te spreken, zouden wij niet dur
ven verzekeren; maar, 't zij hij zelf zo verstandig was zich daar~
van te onthouden, 't zij hij teruggehouden werd door een wenk
van Esperanca, een wenk, waarvoor hij zeker gaarne al de aardigheden had opgeofferd, die hij dien avond had kunnen zeggen, zoveel is zeker dat tussen de beide proponenten alles volko-.
men vreedzaam afliep, grotendeels doordat de heer Van der
Goot den schijn aannam alsof hij van zijn mededinger volstrekt
geen notitie nam, en de heer Rusting te veel met anderen bezig
was, om op te merken hetgeen zijn geleerde mededinger hem zo
gaarne zou hebben doen gevoelen.
Nog ene bijzonderheid, en wij hebben het voornaamste vermeld, wat van dit diner onzen lezers dienstig is te weten. Het
kon alleen den geheel onopmerkzamen aanschouwer ontsnapt
zijn, dat van het eerste ogenblik af aan, waarop de heer Van
Groenendaal de zijkamer binnentrad, de fraaie gestalte en de levendige ogen van mevrouw Weenink hem in het oog vielen niet
alleen (want .dit was wel het minste wat zij op elk te weeg brachr
ten, die ze voor 't eerst aanschouwde) , maar dat zij ook zijne
aandacht veel meer trokken, dan men van zulk een vroom man
en van zulk een staatkundige zou verwacht hebben.
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Hendrik Rusting had zelfs gedacht dat de grote man de wijze,
op welke mevrouw Weenink hem was te hulp gekomen, in 't geheel niet vreedzaam zou hebben opgenomen, althans hij noemde
het, iemand van den wal in de sloot helpen. Maar hierin be-droog hij zich geweldig; onder de thee zag men den def tigen
man een bijzonder gesprek met het schone vrouwtje aanknopen,
in hetwelk men zelfs meende grapjes en kluchtige anekdoten te
kunnen onderscheiden.
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ACHTSTE HOOFDSTUK
De Proe f predikatiën

Den volgenden Zondagmorgen beklom den predikstoel van
Diepenbeek de geleerde en, als proponent, reeds eerwaardige
Nathanaël Van der Goot. Het gansegezelschap, in het vorige
hoofdstuk vermeld, en daarbenevens onze vrienden, de leden
van het leesgezelschap, waren tegenwoordig. Allen staarden
met gespannen verwachting den jongen redenaar aan.
Na het gewone Psalmgezang en een gebed, dat vol zalving
was, vol van -de onwaardigheid des mensen, vol van den toorn
Gods, en waarin de redenaar zichzelven en zijne toehoorders
met den niet zeer vleienden naam begroette van „helse brandhouten", werd de tekst af gelezen, welke was Gen. I. 26., en wel
bepaaldelijk deze woorden: „Laat ons mensen maken ". Was de
verwachting -gespannen geweest bij het optreden van den rede
naar, zij klom ten top bij het vernemen van deze tekstwoorden;
maar, hoe groot zij ook bij de meesten moge geweest zijn, zij
werd verre overtroffen door de vernuftige en originele wending,
die de prediker aan zijn onderwerp gaf. Want, in plaats van, zoals wel waarschijnlijk alle toehoorders zullen gedacht hebben,
over de mensen te spreken, of over het maken van mensen, be
paalde de redenaar zich bij het woordje „ons" en ontleende
daaruit een bewijs voor de Drieëenheid, gelijk dan ook zijn gehele voorstel dit leerstuk ten onderwerp had. Reeds in het eerste
begin zijner rede deed hij opmerken dat daarom een tekst uit het
Oude Testament door hem gekozen was, om al aanstonds dat
verfoeilijke dwaalbegrip tegen te gaan, dat de leer der Drieëen~
heid eerst van tateren oorsprong zou zijn, en eerst door de Nice~
se kerkvergadering* als een leerstuk der kerk aangenomen.
Volgens den heer Van der Goot had Mozes reeds het leerstuk
der Drieëenheid gekend, en hadden de Rabbijnen het bij hem
gevonden en uit hem bewezen; volgens hem was dit leerstuk en
zovele andere in de scholen der profeten geleerd, gelijk dan ook

het onderwijs, dat daar gegeven werd in de theologie, volgens
hetgeen Van der Goot er van mededeelde, in verscheiden pun78

ten ene treffende gelijkvormigheid moet gehad hebben met de
leer der Dordtse Synode. Ja, de redenaar klom nog hoger op en
meende uit enige wenken, die men in het boek Genesis vindt, te
kunnen opmaken dat Adam en Eva reeds veel begrip van de
rechtzinnige leer gehad hadden, zodat de oorsprong van den
gereformeerden godsdienst eigenlijk reeds in het Paradijs moest
gezocht worden.
Indien dit eerste meer historische gedeelte van 's mans predikatie reeds de aandacht der vergadering boeide, nog veel oplettender werd zij,toen in het twede gedeelte de leer der Drieëenr
heid a priori bewezen werd. De redenaar begon daartoe met een
allergeweldigsten aanval op de menselijke rede, welke hij als ene
geheel stoffelijke kracht beschouwde, en met de lichamelijke ge~
waarwordingen zodanig samenhangend, dat zij ons in de schror
melijkste dwalingen stort en de oorsprong is van misleidingen,
die men zeer wel waanzin zou kunnen noemen. Na op deze wijze
het onredelijke der rede betoogd te hebben, wendde zich de redenaar, in ene sierlijke apostrophe, tot het gevoel als de ware bron
van allen godsdienst, van alle zedelijkheid, van alle waarheid,
waarop dan onmiddellijk volgde een aandoenlijk tafereel van de
verschrikkelijke gevolgen van het onmatig en zelfverhef f end gebruik der rede, als welke den menselijken geest voor den indruk
der hogere, der zedelijke, der wezenlijke wereld geheel verstompt
en onvatbaar maakt. Met bittere ironie sprak hij van de wiskunr
de, die, ja, op zekerheid pocht (zoals hij zich uitdrukte) , maar
die eigenlijk niet dan op een tezamenstapeling van paralogismen
neerkomt. En, zo overgaande tot zijn eigenlijk onderwerp, zeide
de heer Van der Goot: Onze denkvorm bedriegt ons tot zoverre,
dat wij geen stellig van een ontkennend denkbeeld kunnen onr
derscheiden. Zo noemen wij, bij voorbeeld, oneindigheid iets
ontkennends, hoewel het juist stellig is. En zo is het ook met het
denkbeeld van een of eenheid. Men houdt het voor stellig, en
merkt het aan als het beginsel van de meerderheid. Het is zo niet.
Wij komen tot het denkbeeld van één niet dan door afzondering,
afscheiding, en het is loutere ontkenning van de meerderheid,
waarvan het gevoel ons aankleeft, juist omdat er geen eenheid
meer in ons is, omdat wij God verloren hebben. Uit dit wanbe79

grip is de tegenstrijdigheid gesproten, die men in het woord en
de leer der Drieëenheid gevonden heeft. Drie kan niet één zijn!
zegt men. Ik geloof het wel. Drie kan niet één zijn, volgens onze
bedrieglijke, stoffelijke, aan het zinnelijke verbondene rede. Men
wil wijs zijn door zijn jammerlijk verstand, dat een bloot intellectueel aanschouwend werktuig is, evenals onze lichamelijke
vijf zintuigen, terwijl men het hart, den zetel van alle gevoel voor
de waarheid, die alleen uit God is, uit trotsheid en wrevel tegen
God toesluit. Voor hem, die ware inzichten heeft in den aard onzer bevattingen, voor dien zijn alle filosofische argumenten tegen
dit leerstuk zotte en belachelijke onzin. Roept het gevoel te baat,
en gij zult geen ogenblik meer twijfelen, of, ik zeg niet drie, maar
vier, vijf, zes, ja duizend één kan zijn! Drie kan niet één zijn! 0
belachelijke waanwijsheid! Laat ons toch zulke verfoeiselen met
afgrijzen verwerpen, en de duivels in hunne mogendheid weder~
staan en zij zullen beschaamd wegvlieden.
Hoe treffend dit alles ook was, en hoe schel ook het stemmetje van den prediker, er moet iets slaapverwekkends in dit wij sgerig betoog geweest zijn; althans vele Diepenbekers waren in
zoete rust, toen eindelijk de toepassing zou beginnen. Moeder
De Lange was reeds onder het laatst van het eerste gedeelte inr
gesluimerd. Met de lang gewenste toepassing gingen veler ogen
weder open. Het moest den leraar treffen dat die eenvoudige
mensen, schoon niet volkomen op de hoogte van zijne verhevene
gereformeerde wijsbegeerte, zulk een begeerte hadden naar
praktische levenswijsheid, dat zij allen bijna als van zelve wak~
ker werden, toen zij meenden enige nutte lering voor het ver~
stand, enige opwekking voor het hart te kunnen verwachten.
Bij het meer beschaafde gedeelte der vergadering mag het nog
wel enigszins duister geweest zijn, hoe er uit die woorden: Laat
ons mensen maken, veel lering en opwekking zou te trekken zijn;
voor de goede Diepenbekers bestond dat bezwaar niet. Zij waren gewoon op den leraar te vertrouwen, en zij waren overtuigd
dat de tekst zou worden toegepast, al ware er niets toepasselijks in.
De redenaar toonde zeer spoedig dat hunne hoop niet op een
zandgrond gebouwd was. ,Hij betoogde zijn toehoorders dat, ge-
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lijk hunne ganse zaligheid daarvan afhing, dat zij geloofden wat
de kerk gelooft, er ook geen middel van behoud voor hen te vin-den was, tenzij zij hunne bedrieglijke stoffelijke rede het zwijgen
oplegden, en zich door het gevoel lieten overtuig -en dat Drie Één
is. Boeiend was. dit gedeelte van's mans voordracht door de aan-haling van zijn eigen voorheld. Ook ik, zeide hij, had mij grote
denkbeelden gevormd van mensendeugd, van verstandelijken
godsdienst, van vrijheid en zuivere zedelijkheid in ons, van goed.heid en liefde in God. Maar God had mij een hart voor hoger
wereld gegeven. Ik verfoeide weldra mijn hoogmoed, en erkende den duivel, die zich in alle maskers vermomt. Gods genade
redde mij uit -den helsen toestand van waanheiligheid, die het
toppunt van -gruwel is. Ook u zal zij redden, geliefde broeders en
zusters, maar druist niet met ene ingebeelde mensenwijsheid te~
gen haar aan, en hebt moed om tussen Christus en Belial te kiezen. Laat u door het godgevloekte gespuis (ja godgevloekt)
niet verleiden. Nooit was deze waarschuwing gepaster, nooit
nodiger dan thans. De verschrikkelijkste ogenblikken der godswraak naderen; dit moet ieder zien, die de ontzaglijke profetieën
van het Oude en Nieuwe Testament durft eerbiedigen. Hierom
is het -de enige hoogste plicht, in deze jammervolle dagen, die
ene algemene sloping voorbereiden van alles wat menselijk ge'wrocht en vrucht van menselijke wijsheid is, pal te staan, met
het oog tot Hem geheven, aan wien alleen alle macht, eer en ger
heel ons vertrouwen toebehoort. Alles wat thans bestaat zal door
God worden omgeworpen, uitgeroeid en verdelgd, om, na het
doorstaan der loutering van de vromen, in de klimmende en tot
razernij gedreven dwingelandij der reeds heersende hel het her'stel door den gezegenden Heiland uit den diepen nacht te zien
doorbreken. Voorwaar, de Openbaring van Johannes is thans
geen gesloten boek meer. Daar rest ons alleen met hart en mond
uit te roepen: Ja, kom, Here Jezus, kom haastelijk! Amen.
Wij hebben den epilogus van den heer Van der Goot met op-zet in zijn geheel medegedeeld, om den lezer enigermate in staat
te stellen den indruk te beoordelen, dien zijn rede op de toehoorders heeft moeten maken. Aan rusten of insluimeren was in dit
laatste gedeelte niet te denken. Integendeel allen (enige weinir
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gen uitgezonderd, onder welke de kapitein, zijne dochters, en de
twede proponent behoorden) zaten met angstige blikken nu eens
den redenaar, dan elkander aan te staren. Ene diepe stilte heerste in het kerkgebouw, alleen afgebroken door het snikkend ge~
luid van de ene of andere borst, die ten gevolge van de ingespannen aandacht had vergeten adem te halen. En zodra de zegen
gegeven, en men buiten was, vroegen terstond alle boeren en
boerinnen elkander: Wat is er toch te doen? Zal de wereld ver~
gaan? Is er een staartster te zien?
De heer Van Groenendaal stapte met opgeheven hoofde door
de nog geheel ontzette menigte, overtuigd dat de indruk, dien
zijn 'beschermeling gemaakt had, beslissend, en de aanstaande
predikant van Diepenbeek reeds in aller harten benoemd was.
Misschien zou hij daarover enigszins anders gedacht hebben,
wanneer hij had kunnen horen wat de ontzette gemeente onder
elkander sprak. De meesten waren het daarover eens, dat zij er
weinig of niets van begrepen hadden; schoon dit bij velen, zoals
bij baas Hartman en de beide andere ouderlingen, volstrekt nog
geen reden was om het gehoorde af te keuren. Meester Peperkamp, die gedurende het voorstel meermalen met gesloten lippen
en gerimpeld voorhoofd zeer diepzinnig had zitten knikken,
vroeg bij het uitgaan der consistorie den diaken~chirurgijn: Wel,
wat zegt gij? — Ik zeg niets, antwoordde de diaken. ~ Niets?
Waarom niet? — Omdat ik niet begrijp wat de man van ons
hebben wil. — Begrijpt gij dat niet? — Neen; begrijpt gij het?
Of ik het begrijp! antwoordde de meester, en hiermede zag hij
den diaken vriendelijk glimlachende en tevens met een blik aan,
die zeker veelbetekenend was, maar waaruit de diaken niet veel
meer begreep -dan uit de predikactie zelve. De diaken bleef dus
den meester vragend aanzien, en de meester bleef den diaken
toelachen.
Men weet niet hoelang dit zwijgend gesprek zou geduurd
hebben, ware niet juist de heer De Lange op den meester en den
diaken toegekomen, met de woorden: Wel, mannen, daar zullen
wij een kluifje aan hebben in het leesgezelschap. — Een kluifje,
burgemeester, vroeg Peperkamp, hoe zo? --- Welnu, meester,
is dat alles voor u zo gesneden brood, man? Begrijpt -gij dat alles
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zo vlug? — Dat vraag ik ook al, viel de diaken in, maar ik krijg
er geen antwoord op. — Begrijpen? Begrijpen? antwoordde nu
de meester met ene soort van deftige verontwaardiging, ik begrijp juist, dat men niet behoeft te begrijpen, maar te gevoelen.
Moeder De Lange verklaarde, toen haar echtgenoot thuis
kwam, dat zij het heel stichtelijk vond als de dominee niet zoo alleen voor het verstand preekte, maar meer op het hart werkte.
~ Ik houd er veel van dat de dominee wat gevoelig preekt. Daar
hebben wij vrouwen, meer aan. — Wat Willem en Lotje zeiden,
is niet tot ons gekomen. Hendrik Rusting zat zelf 'te memoriseren. Die zeide dus niets. Op de vraag van Esperanca: Wel, papa, wat zegt gij daar nu van? --- antwoordde de kapitein: De
kerel is gek!
Des namiddags betrad Hendrik Rusting den predikstoel en
kondigde, na een kort en hartelijk gebed, aan dat hij spreken zou
over I Joh. II. 3~5. „Hieraan kennen wij dat wij hem gekend
hebben, zo wij zijne geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken
hem, en die zijne geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en
in dien is de waarheid niet. Maar, zo wie zijn woord bewaart, in
dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan
kennen wij dat wij in hem zijn." Op een eenvoudigen, voor mensen, zoals men zich de Diepenbekers kan voorstellen, bevatte lijken toon en met ene uiterst welluidende en als in het hart doordringende stem, begon hij zijne toehoorders het hoge belang
voor te stellen, dat allen er bij hebben om Hem te kennen, die onze Zaligmaker is, beide in leven en in sterven, en het niet minder
grote gewicht van de, overtuiging voor onszelven, of die kennis,
die wij van Hem hebben, voldoende is, of zij met de waarheid
volkomen overeenkomt.
Wanneer u, geliefde toehoorders, dus sprak hij, eens iemand
stellige verzekering kon geven dat gij, zolang gij hier op aarde
verkeert, volkomen gelukkig en tevreden zoudt zijn, dat alle
uwe behoeften zouden voldaan worden, dat gij met de uwen
in overvloed zoudt leven, door gene ziekten of ongemakken
gekweld worden, allerlei genoegens volop smaken, maar hij
stelde tot voorwaarde van het verkrijgen van dit ongestoorde
geluk, dat gij nooit meer om Jezus zoudt denken, dat gij niet
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zoudt trachten iets van Hem te horen of te lezen, dat het u volmaakt onverschillig zou zijn, of gij iets van Hem wist, of gij Hem
kendet, of niet, zoudt gij het verdrag op die voorwaarde aannemen? ~ Mag ik eens voor u antwoorden? Gij zoudt het weigeren. Gij zoudt bedenken dat dit aardse leven u maar voor een tijd
geschonken is, dat ook het grootste geluk, hier gesmaakt, zou
moeten eindigen met den dood; en gij zoudt aan den dood niet
zonder schrik kunnen denken, indien gij in dit leven vrijwillig afstand gedaan hadt van alle betrekking tot dien Jezus, den rechtvaardige, die volgens het eerste vers van ons teksthooiddeel onze voorspraak is bij den Vader, wanneer wij gezondigd hebben.
Wanneer wij gezondigd hebben! En wie is er zonder zonden? ~
Zo wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan bedriegen wij
onszelve en de waarheid is niet in ons, zegt de apostel op het
einde van het vorige hoofdstuk. Welnu dan, geliefden, gij kiest
met mij de kennis aan en het geloof in den Here Jezus Christus
boven alle aardse geluk. Doch nu rijst natuurlijk bij u de vraag:
Die kennis van den Here, hoe verkrijgen wij die? Zijn wij, zwakke schepselen, in staat de verhevene natuur van Gods eniggebo~
ren zoon, van het afschijnsel Zijner heerlijkheid, van het uitgen
drukte beeld Zijner zelfstandigheid te kennen en te doorgronden? Moeten wij - daartoe niet, of zelven de moeilijkste en diepzinnigste onderzoekingen in het werk stellen, of onderrichting
vragen van geleerde en wijze mannen, om ons die kennis, waar
wij met recht zo hogen prijs op stellen, te verschaffen? — Het
antwoord op al deze en meerdere vragen, die wij hier zouden
kunnen doen, geeft u onze tekst, geliefden. „Hieraan kennen
wij (weten wij) dat wij Hem gekend hebben (dat wij Hem kennen), zo wij Zijne geboden bewaren (zo wij onderhouden hetgeen Hij ons bevolen heeft te doen) ."
Na deze inleiding deed -de jonge leraar zijne toehoorders opmerken dat de apostel dezelfde zaak op tweederiei wijze uitdrukt,
dat hij -eerst stellig zegt dat hij, die Jezus' geboden onderhoudt,
daardoor reeds bewijst, dat hij Hem kent en daarvan ook zelf kan
overtuigd zijn, en daarna ontkennend, dat hij, die beweert Jezus
te kennen, zonder Zijne geboden te onderhouden, zichzelven en
anderen bedriegt. --- Het ene, zeide hij hier, volgt natuurlijk uit
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het andere. Geeft iemand, die mijn vertrouwen waardig is, mij
een kenteken aan de hand, waaraan ik weten kan of ik mijn
buurman ken of niet, dan weet ik ook dat hij, die mij zou willen
wijsmaken dat hij hem kende, zonder dat kenteken te bezitten,
een bedrieger, een leugenaar is. — Het is dus eigenlijk dezelfde
stelling; maar dat de apostel haar van twee kanten beschouwt,
ja zelfs in het 5de vers nog eens op het eerste gezegde terugkomt,
is juist een bewijs van het hoge belang dat hij in de zaak stelt.
En daarom is het, dunkt mij, wel der moeite waardig dat wij zijn
voorbeeld volgen, en de zaak ook van twee zijden beschouwen.
Op deze wijze kwam de redenaar tot de verdeling van zijn
voorstel in twee hoofdafdelingen, waarvan de eerste zou aan
dat hij, die Jezus' geboden onderhoudt, hem ook kent, en-tone
de andere dat hij, die beweert hem te kennen, zonder die gebor
den te onderhouden, een leugenaar is.
In het eerste gedeelte stelde de redenaar zijn toehoorders eerst
voor wat het zegt, jezus' geboden te onderhouden. Hij herinnerde hun daartoe de voornaamste lessen, die Jezus gegeven heeft
in de bergrede en op andere plaatsen, en toonde aan hoe die alle
in de veelomvattende uitdrukking begrepen zijn, welke de apos-tel zelf in het 5de vers gebruikt, namelijk: de liefde Gods, als hij
zegt: „Maar zo wie Zijn woord bewaart, in dien is de liefde Gods
volmaakt geworden." Ten andere vroeg hij hoe de apostel zeggen kon dat die deze geboden onderhield, Jezus kende; en hij beantwoordde dit met aan te tonen dat de voortreffelijke lessen en
geboden, door Jezus gegeven, de juiste, ware en onbedriegelijke
uitdrukking zijn van Zijne eigene goddelijke, volmaakte en heir
lige natuur.
In het tweede deel werd nu de zaak omgekeerd, en aangetoond
welk een groot leugenaar hij is, die, als hij Jezus' geboden niet
onderhoudt, toch beweert hem te kennen. En hier stelde de redenaar, tot niet geringe verbazing van meester Peperkamp en baas
Hartman, en van een aantal andere Diepenbekers, een aantal
wijzen en godgeleerden, die zich afgesloofd hadden alleen om
Jezus te leren kennen, en om hetgeen zij meenden van die ken~
nis opgedaan te hebben, aan anderen in geleerde boeken mede
te delen, als leugenaars voor, als mensen, in wie de waarheid niet
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is; en datalleen omdat zij voorgaven jezus te kennen, zonder
dat het enige kenteken -daarvan, het onderhouden zijner geboden, bij hen gevonden werd. Want, dat dit werkelijk het geval
was, dit bleek volgens den redenaar, daaruit, dat die wijzen en
godgeleerden, als zij zagen dat anderen hetgeen zij hun mede- deelden van Jezus, niet wilden aannemen en voor waar houden,
hen gingen veroordelen en vervolgen, hen door bedreigingen,
mishandelingen, pijnigingen gingen dwingen om hetgeen zij
kennis van Jezus noemden ook daarvoor te houden, en diegenen,
die dit dan toch standvastig weigerden, gingen doden en zelfs
verbranden.
Zo zijn er, zeide hij, godgeleerden geweest, die om jezus te
kennen, gingen onderzoeken of hij in aard en wezen geheel
gelijk is met, of hij geheel dezelfde is als het Opperwezen, of dat
hij daaraan slechts gelijkvormig is. Zo zijn er geweest, die zich
verbeeldden dat men, om jezus te kennen, weten moest hoe het
goddelijke en menselijke in Jezus verenigd was, wanneer het was
verenigd geworden, of het na die vereniging maar één geheel,
één natuur, één wezen uitgemaakt had, of twee. Evenzo dachten
zij dat het volstrekt noodzakelijk was te weten of Jezus één wil
gehad had, of twee.
Al deze geleerde mannen zeiden: Wij kennen hem. Wilt gij
weten, toehoorders, of zij waarheid spraken, neemt dan het mid~
del bij de hand, u hier door 'den apostel aangewezen. Wij, die
lang zo geleerd niet zijn als die wijze schriftgeleerden, wij kun~
nen het weten. Wij behoeven niet meer dan te vragen, of zij
Jezus' geboden onderhielden. En wat is nu Jezus' gebod? ,,Oorr
deelt niet, opdat gij niet beoordeeld wordt!" en: „Wat ziet gij
den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die
in uw oog is, merkt gij niet. Of hoe zult gij tot uwen broeder zeg
Laat toe dat ik den splinter uit uw oog uitdoe, en ziet, daar-gen:
is een balk in uw (eigen) oog. Gij geveinsde, werp eerst den balk
uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broe-ders oog uit te doen."
En wat -deden nu deze geleerde mannen? Toen zij het te zamen
waren eens geworden over ,die vragen, die ik daar vermeldde,
toen zij meenden ontdekt te hebben, welke de aard en het wezen
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van onzen Zaligmaker waren, hoeveel naturen en hoeveel willen
Hij had, toen gingen zij allen, die het hierin niet met hen eens waren, niet oordelen, maar veroordelen, zij gingen tot hen om hun
dien splinter, zoals zij meenden, uit het oog te nemen, en, het'geen nog veel erger is, als deze dat niet wilden toelaten, gingen
zij hen voorstellen als mensen, die zich grovelijk tegen God en
Jezus bezondigden, gingen zij hun verbieden deel te nemen aan
de tafel des Heren, ja hen uitsluiten uit de gemeenschap der
kerk, en aan alle mensen verkondigen dat zij nooit in den hemel
zouden kunnen komen. Ja — gij zult het nauwelijks geloven —
maar meermalen is het gebeurd, dat zij zulken mensen lichame~
lijke pijnigingen gingen aandoen, velen zelfs doden, alleen omdat zij niet wilden erkennen dat de kennis, welke zij beweerden
van jezus te hebben, de ware is.
Wat zegt gij dus van deze wijze mannen, toehoorders? Het
nog veel minder: — „zo wijdiegenen, die met onze bepaling niet
antwoord zal u wel niet moeilijk zijn. De apostel heeft toch niet
gezegd: „Hieraan weten wij of wij hem kennen, zo wij bepalen
of hij één of twee naturen, of hij één of twee willen heeft" — en
instemmen, voor leugenaars en bedriegers uitmaken." — Neen,
hij heeft gezegd: „Hieraan weten wij of wij hem kennen, zo wij
zijne geboden onderhouden." En daarom zegt gij, en met het
volste recht, niet uit eigen wijsheid, maar volgens het woord des
apostels: Gij zelven zijt leugenaars, en de waarheid is niet in u,
want gij onderhoudt zijne geboden niet; en, wel verre dat de
liefde Gods in u zou volmaakt geworden zijn, hebt gij uwe broe
ders gehaat en vervolgd, hebt gij hen gepijnigd en gedood en, in
uwen trotsen hoogmoed, niet alleen beweerd dat gij Jezus ken
det, maar zelfs dat zij, die deze kennis niet met u voor de ware
hielden, geen deel konden hebben aan de zaligheid, die Hij voor
alle mensen verworven heeft, die in Hem geloven en Zijne geboden onderhouden. Daarom zegt gij met recht tot hen: „Gij geveinsden, werpt eerst den balk uit uw eigen oog, en dan zult gij
bezien, om -den splinter uit uws broeders oog uit te doen."
De overgang tot de toepassing was in deze predikati,e gemakkelijker, dan in die van den heer Van der Goot. Het gehele stuk
was toepassing, maar dit belette den redenaar niet met ene harr
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telijke toespraak te eindigen, waarin hij zijne hoorders eerst naar
aanleiding van den tekst opwekte tot het onderhouden van
Jezus' geboden, en daarna hun het dwaze, verkeerde, zondige
voor ogen hield van het beweren dergenen, die meenden Jezus
te kennen, zonder aan dat hoofdvereiste te voldoen, het onderhouden zijner geboden..--- Wie uwer, zeide hij onder anderen,
zou nog kunnen aarzelen? Wie uwer, die ondervonden heeft (en
wie heeft het niet ondervonden ?) dat het beter is God te dienen
dan den Mammon, dat het beter is Jezus' geboden te onderhou
dan te leven in dienstbaarheid der zonde, wie uwer zou nog-den,
aarzelen in zijn keuze, wanneer hij nu daarbij nog van den apos~
tel Johannes verneemt, dat dat onderhouden van jezus' geboden
tevens het bewijs is, dat wij dien Jezus kennen, aan wien wij onze
verlossing te danken hebben?
In het tweede en laatste gedeelte zijner toepassing hield de
leraar zijn toehoorders voor dat, indien zij met recht, naar het
woord des apostels, aan die geleerden de kennis van jezus ont-zegden, die Zijne geboden niet bewaarden, zij zelven behoorden
te zorgen dit slechte voorbeeld niet na te volgen, en niet te be-weren Jezus te kennen, wanneer zij anderen, die met hunne be^
grippen over Zijn geheiligden persoon niet instemden , liefdeloos
veroordeelden en verdoemden. Hetgeen de apostel ons hier leert,
zeide hij bij -deze gelegenheid, is op het nadrukkelijkst herhaald
in onze christelijke Geloofsbelijdenis. Daar lezen wij: ,,Aangaande degenen, die van de kerk zijn, die kan men kennen uit
de merktekenen der Christenen, te weten, uit het gelove, en wanneer zij, aangenomen hebbende den enigen Zaligmaker Jezus
Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, den waren God en hunnen naasten liefhebben, niet afwijken noch ter
rechter~ noch ter linkerhand, en hun vlees kruisigende met zijne
werken." En iets verder: „Aangaande de valse kerk, die schrijft
haar (zelve) en hare ordinantie meer macht en autoriteit toe, dan
den woorde Gods; zij grondt zich meer op de mensen, dan op
Christus, zij vervolgt degenen die heiliglijk leven naar het woord
Gods, en die haar bestraffen van hare gebreken, gierigheid en
afgoderijen." Gods woord vermaant alle Christenen om „één te
zijn, gelijk de Vader en Christus één zijn; om malkanderen te
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verdragen in liefde, en te behouden de enigheid des Geestes door.
den band -des vredes," alzo zij „één lichaam en enes geestes deel,
zijn, en een hoop, enen Heer, een geloof, enen doop, en-achtig
enen God en Vader hebben; om malkanders lasten te dragen en
malkanderen niet te oordelen, noch Gods rechterstoel te beklim men, maar op het liefderijkste van onze broederen te hopen."
Ach, bedenkt toch, geliefden, hoe kan er van u ene kudde, be~
horende tot een herder, hoe ene broederlievende gemeente van.
u worden, wanneer een ieder op zijn recht staat, een ieder zijne
eigene bijzondere leiding tot de eenige ware maakt? Uw aller
heiligmaking en zaligheid berust enig en alleen op de verlossing
door jezus Christus; dit gelooft gij allen; gij hebt het allen onder~
vonden: waarom verenigt -gij u niet in dat ene, dat nodig is, en
laat -dan een ieder, in alle overige bijzaken, aan zijne eigene over.tuiging over? Wij zijn niet -geroepen om te oordelen, maar om
lief te hebben. Wij zijn niet geroepen om onze begrippen aan
anderen op te dringen, maar om, gelijk het Paulus leert, te ontvangen die Christus ontvangen heeft. Onderhouden wij allen
te zamen zijne geboden, dan kunnen wij zeker zijn dat wij allen
Hem kennen; dan kunnen wij er op rekenen dat de liefde Gods
in ons allen is volmaakt geworden. Mijne geliefden, mocht dit
ons deel zijn, hoe zouden wij reeds hier den voorsmaak genieten
van die hemelse zaligheid, die het loon zijn zal, niet van hen die
over geschilpunten twisten, die wij, kortzichtige stervelingen,
nimmer kunnen beslissen, en die ons, al konden wij het, noch
wijzer, noch beter maken zouden, maar van hen die in jezus, den
rechtvaardige,geloven en zijne geboden onderhouden.
Op enige weinige gemeenteleden na, bij wie, door aanhouzuren arbeid, het kerkuur nu eenmaal een rustuur ge-.-den.
worden was, bleven gedurende dit voorstel aller ogen open, en
dat in weerwil van het anders tot stille mijmering zo uitlokkend
namiddaguur. Dat de Diepenbeekse vrouwen, en vooral de Die-penbeekse meisjes, niet alleen luisterden, maar ook den redenaar
aanstaarden, bewees misschien meer voor den indruk, dien zijn
open gelaat, zijn fraaie blonde lokken, zijne sprekende ogen op
haar maakten, dan voor de stichting, die zijne woorden haar ver'schaften, schoon ook deze, al waren ze minder verstandig en
,
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hartelijk geweest, ene bijzondere aanbeveling ontleenden aan
zijne mannelijk getimbreerde, en toch liefelijke, tot diep in het
hart doordringende stem. Maar niet alleen de vrouwen, ook de
mannen luisterden met aandacht; schoon het voorstel blijkbaar
niet op allen denzelfden indruk maakte. Van de meesten zou
het moeilijk geweest zijn te zeggen of het hun behaagde of niet.
De Diepenbekers hadden, zoals de meesten onzer landlieden,
ene eigene manier om in de kerk te zitten, die hen bij een oningewijde van onverschilligheid of luiheid zou in verdenking brengen; zeer ten onrechte inderdaad. Het grote onderscheid was of
zij wakker waren, dan of zij sliepen. Stonden de ogen open, dan
beviel de preek (men kon er op rekenen) , al zag men anders ook
geen enkel bewijs van belangstelling of goedkeuring. Beviel het
stuk niet, dan zette men zich nog wat gemakkelijker, dan men
reeds zat, en weldra werd het zichtbaar, soms hoorbaar, dat het
zaad niet in ene vruchtbare aarde viel. Naar dezen maatstaf te
oordelen, maakte deze predikatie wezenlijk opgang, en vooral
bij onzen ouderling Rietveld en den chirurgijn-diaaken. De meester, baas Hartman en Van den Empel sliepen ook wel niet, maar
aan deze, vooral aan de beide eersten, was het duidelijk te zien
dat de predikatie hun in 't geheel niet smaakte. Meermalen zag
baas Hartman Van den Empel aan, terwijl hij bedenkelijk het
hoofd schud-de, en toen hij de Geloofsbelijdenis hoorde aanhalen, verzette hij zich met zoveel beweging, terwijl hij daarbij met
een bitteren en schamperen glimlach in de rondte keek, dat het
veler aandacht trok. Aardig was het de tegenovergestelde wer
king te zien, die het voorstel had op meester Peperkamp en op
kapitein Van Berkel. De eerste zatgedurig bij elken volzin te
schudden, de twede bijna even dikwijls te knikken. Onze goede
Willem luisterde met grote aandacht, sloeg soms eens zijn bijbel op, scheen van tijd tot tijd getroffen, maar zag dan weder voor
zich neder, blijkbaar in diepe gepeinzen verzonken. Of bij Lotje
(Lotje was toch ook een meisje) de ogen het oordeel omkochten, zoals bij de andere meisjes, durven wij niet zeggen; maar,
naar hare houding en oplettendheid te oordelen, zou men haast
zeggen dat deze preek haar beter beviel dan de ochtendpredikar
tie. Moeder De Lange, die zeer sterk was tegen alle heterodoxie,
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mits men haar die aantoonde, maar die alles, wat haar niet als
heterodoxie door anderen werd voorgedragen, voor orthodoxie
opnam, hing aan de lippen van den jeugdigen redenaar, en, toen
zij thuis kwam, nam zij Willem bij de hand en zeide op een toon,
zoals alleen een moeder dien kan doen horen: Jongens, Willem,
als ik u ook eens zo hoorde! — Men kon dit op tweederlei wijze
opvatten. Willem, die het blijkbaar niet recht met zichzelven
eens was, vergenoegde zich met den moederlijken handdruk stil'zwijgend te beantwoorden; doch de burgemeester, voor hem het
woord opvattende, zeide: Zo, moeder, daar beware hem God
voor! — Hoe dat, vader, vroeg nu de burgemeesterske, was het
dan niet goed? — Wacht u voor de valse prof eten! riep de heer
De Lange uit, die tot u komen in schaapsklederen, maar van bin~
nen zijn ze grijpende wolven..— Gut nog toe, wie had dat gedacht, vader? Nu, Willem, dan heb ik het niet gezegd, jongen.
Een mens is ook zo gauw niet op alles verdacht.
Wij zullen ons zeker de moeite wel kunnen sparen het oordeel
van den heer Van Groenendaal mede te delen, hoewel men onder de predikatie niet bemerken kon dat hij sterk luisterde, daar
hij zijn gelaat gedurig naar de vrouwenbanken wendde, waar hij
schuins tegenover zat. Of hij dit deed om te ontdekken, welken
indruk het voorstel daar maakte, was niet recht duidelijk, maar
dit zag men genoeg dat, indien dit de bedoeling was, hij het
meeste belang stelde in het oordeel van mevrouw Weenink;
want van deze scheen hij zijne ogen niet te kunnen afhouden,
zo zelfs dat het haar soms blijkbaar hinderde, en zij hem eens
met hare grote zwarte ogen zo vierkant aankeek, dat hij de zijne
nedersloeg en, 'terwijl zijn reeds vrij gekleurd gelaat nog wat
hoger tint kreeg, het vrouwengestoelte voor een geruimen tijd
met rust liet. Hoe mevrouw Weenink zelve over de preek dacht,
zal men, denk ik, uit het volgende hoofdstuk genoegzaam kun nen opmaken. Dit is al lang genoeg.
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NEGENDE HOOFDSTUK
Nabetrachting van het gehoorde tussen de beide zusters —
Pastoor Labarius — Wat beter is, dat een Roomse
een Gereformeerde bekeert, of andersom

Eenpaar dagen na de proef predikatiën deden de beide zusters, na de koffie, ene wandeling in het bos achter het kasteel.
Het gesprek liep natuurlijk over de nieuw aangekomenen, en
over hetgeen men van hen gehoord had. De zusters waren het al
spoedig eens, dat het kleine proponentje niet heel prevenant, en
dat de grote proponent een aardige knappe jongen was en heel
aangenaam in gezelschap. Minder eenstemmig dachten zij over
de predikatiën van beiden en over den heer Van Groenendaal.
Lotje vond dat Van der Goot wel is waar niet zulk een goed
uiterlijk had als Rusting, maar dat hij toch in zijn preek een der
voornaamste geloof sartikelen, waarmede de gereformeerde kerk
staan of vallen moest, met kracht had in het licht gezet, en buitendien een aantal wenken gegeven, die in onze dagen wel verdienden in het oog gehouden en behartigd te worden. Hetgeen
de heer Rusting gezegd had, leek volgens haar wel heel lief, maar
eigenlijk was het het ware niet; want dat aandringen op het
onderhouden van jezus' geboden was toch eigenlijk niet anders
dan voet geven aan het remonstrants gevoelen omtrent de goede werken en de vrijheid van den wil. Lotje voegde er echter bij
dat zij zelve zich niet vermeten zou dus over het werk van deze
heren te oordelen, maar dat zij er met haren Willem over ge,sproken had, die zelf eerst nogal ingenomen was met de namid.
dagpredikatie, maar haar verklaard had dat hij, bij nader inzien,
overtuigd was geworden dat, hoe verstandig en redelijk het ook
scheen, het toch eigenlijk (en daar kwam alles op aan) streed
tegen de leer der kerk.
Esperanca kon dit maar volstrekt niet begrijpen. Zij vroeg
Lotje of dan de leer der kerk streed tegen verstand en rede, en
of dan toch de heer Rusting ook niet het gezag van den apostel
had aangehaald. Charlotte erkende dit gaarne en zeide, dat zij
't ook heel mooi gevonden had, maar dat het onmogelijk goed
,

92

kon zijn, als het niet overeenkwam met ons gereformeerd geloof.
Het is onnodig dit gesprek in zijn geheel mede te delen, daar
al de argumenten van mevrouw Weenink terugstuitten op dat
eeuwige refrein: het gereformeerde geloof, en — Willem, die
het gezegd had.
Men kwam ook al spoedig op het tweede punt, den heer Van
Groenendaal. Lotje vond hem een zeer defig heer, die veel aan~
zienlijke personen scheen te kennen, die heel vriendelijk met
haar gesproken had, maar voor wien zij toch eigenlijk een weinigje bang was. Iemand, die zoveel met ministers omgaat, en zo
familiaar is met heren uit de tweede kamer, moest toch wel een
man van gewicht en invloed zijn; en dat zulk een man zelf op
Diepenbeek kwam, om zijn gunsteling aan te bevelen, dat was
toch waarlijk ook een bewijs dat hij een goed hart had en door al
die grootheid niet verblind werd, schoon men aan zijn spreken
wel horen kon, dat hij wat meer was dan een ander mens, zo
achtbaar en zo deftig, en met zoveel kennis van zaken.
Nadat Lotje deze lofrede op den heer Van Groenendaal ge~
houden had, vroeg mevrouw Weenink haar of zij wel gezien had,
welke mooie handen hij had. Lotje zag hare zuster verwonderd
aan en, daar zij niet antwoordde, vroeg Esperanca haar nog eens
of zij wel gezien had dat hij die handen altijd op tafel legde, en
dat hij altijd in den spiegel keek, als hij er een voorbijging. Lotje
had daar zo niet op gelet, zij durfde zulk een heer ook zo niet
aankijken, maar dat wist zij wel dat de heer Van Groenendaal
niet verdiende dat men om hem lachte, of aanmerkingen op hem
maakte, daar zij Esperanca kon verzekeren dat hij heel gunstig
over haar gesproken had, gelijk zij dan zeker ook wel zou gemerkt ,hebben dat de heer Van Groenendaal haar met bij zondere
onderscheiding behandelde, daar hij zo langen tijd met haar al~
leen gesproken had. Mevrouw Weenink glimlachte en antwoordde, dat zij het heel goed gemerkt had, en dat zij inderdaad
zeer gevoelig was voor de eer, haar door zulk een groot heer aan~
gedaan. ~ Och Esperanca, zeide nu Charlotte, ik zie wel dat gij
er weer den spot mee drijft, maar bedenk toch eens, al hecht gij
er nu zoveel niet aan, welk een geluk het voor ons is dat zulk een
aanzienlijk en tevens zulk een vroom man onzen Willem wil be~
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schermen en voorthelpen; en zou het u dan, al ware 't niet om
onzentwil, geen genoegen doen dat hij ook in u welbehagen
heeft? --- Wel zeker, zeide Esperanca, niet alleen om uwentwil,
maar ook om mijzelve. Maar wil ik u eens wat zeggen, lieve meid,
ik ben nog veel banger voor den heer Van Groenendaal, dan gij,
en -daarom durf ik hem nog veel minder aankijken. Als hij dus
weer eens zo lang met mij spreekt, kom gij er dan gerust bij en
help mij een weinig; om zulk een deftig heer te onderhouden,
daar behoort nogal wat toe, begrijpt gij, en dat durf ik mijzelve
zo niet toevertrouwen.
Terwijl de zusters zo spraken, waren zij uit het bos op den groten weg gekomen, en nauwelijks hadden zij dien een eindweegs
opgegaan, of er kwam een persoon aan, wiens lange zwarte jas.
smal nauwsluitend stropdasje met omgeslagen boordje, korte
broek, zwarte kousen en bruin glimmende stok met ivoren knop
elk, ook die hem minder kende dan de dames, voor een rooms
geestelijke zouden hebben doen, groeten. Het was de heer Laba
rius, de pastoor van het dorp, een man, die er in 't geheel niet dom
uitzag, doch wiens gezicht hem desniettemin even duidelijk als
pastoor deed kennen, als zijne gegespte schoenen en zijn stijve
jas. Zijne bewegelijke grijze ogen waren diep in het hoofd gezonken, door zware wenkbrauwen overschaduwd. Zijn enigszins
gedrukt voorhoofd was met verscheiden rimpels gegroefd, en
desniettemin waren zijne gelijkmatig gladgeschoren wangen vol
en welgedaan, de kin rond en, door de knelling van het stijve
dasje, in twee verdiepingen ,af gedeeld. Om zijn mond, die als hij
zich opende een paar rijen zeer witte tanden liet zien, zweefde
een lachje, waarvan het niet volkomen duidelijk was of het ironie
tekende, dan wel ene behagelijke zelfgenoegzaamheid. 's Pastoors harenwaren wel plat langs het hoofd gestreken, maar van
het glimmendst zwart, en zijne houding zo fors en krachtig, dat
men, op deze alleen lettende, in verzoeking zou komen om te
denken -dat de man zijn carrière gemist had, en dat een kurassiers .montering, met een paar behoorlijke knevels en bakkebaar
den, hem al zo goed zou gevoegd hebben, als zijn pastoorsvoor
komen. Wij moeten er echter, om onszelven niet tegen te spreken, bijvoegen dat men dan niet al te veel op zijn ogen en zijn
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voorhoofd zou moeten letten, aangezien deze er volkomen geestelijk uitzagen.
0 hemel, zeide Lotje met gesmoorde stem, zodra zij hem
ontwaarde, daar is de pastoor. Dat gaat vast weer naar vader
toe. ~ Wel denkelijk, antwoordde Esperanca, het is ook haast
kloddertijd, zoals zij het noemen.
De zusters hadden nauwelijks den tijd elkander deze opmerking mede te delen, of heeroom was bij haar. Met een groet, vrij
wat wereldser en eleganter, dan men van een dorpspastoor ver.wachten zou, trad hij den weg schuins over, recht op de jonge
dames aan, en zeide: Nu begin ik, dames, toch te geloven dat
ik een gelukkigen dag zal hebben, schoon ik anders niet veel rer
den heb er op te rekenen. Maar ik heb dien altijd, als ik, de deur
uitgaande, het geluk mag hebben ene der beminnelijke dochters
van mijn vriend, den heer kapitein, te ontmoeten: en nu voert
mijn gelukkig gesternte mij haar beiden te gemoet. Ik mag dus
dezen dag wel met een dubbel krijtje aan den balk schrijven.
Papa is zeker thuis?
Ik weet niet recht, mijnheer Labarius, antwoordde Charlotte
aarzelend, terwijl de ogen onzichtbaar bleven. — Ik geloof wel
haast ja, hernam mevrouw Weenink op een toon, die duidelijk
genoeg te kennen gaf, dat zij niet stelliger sprak, om Lotje niet
openlijk te logenstraffen. Maar weet gij wel, pastoor, dat gij voor
een pastoor wat heel galant zijt. Ik meende dat een geestelijk
heer, zoals gij, zijne gedachten op gans andere zaken gevestigd
had, en ook veel te veel met zijn -geleerde studiën bezig was, dan
dat hij op een paar zulke nietige wezens letten zou, als wij zijn.
Wat de studiën aangaat, mevrouw, die doen wij op het seminarium af. Voor een dorpspastoor is de dienst veel te druk, en
hij moet ook veel te veel tijd aan het bezoeken van de leden zijner
gemeente geven, om sterk te kunnen studeren; en als gij denkt
dat een geestelijke niet galant mag zijn, zoals gij het verkiest te
noemen (hoewel die zogenaamde galanterie niet anders is, dan
het mededelen van iets, dat ik door de ondervinding geleerd
heb) , dan schijnt gij te vergeten (want gij zult het zeker weten)
dat het niet de woorden zijn die men uitspreekt, maar de zin dien
men er zelf aan hecht en de bedoeling waarmede ze uitgesproken
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worden, die ze hetzij voor den geestelijke, hetzij voor elk ander
mens, ongepast of niet overeenkomende maken met zijn stand
en waardigheid.
O zo, dat is gemakkelijk, hernam Esperanca, terwijl zij Charlotte hartelijk lachende aanzag, maar dan zullen wij die woorden ook maar niet te ernstig opvatten, want de hemel weet wel
-ken
zin gij er zelf aan gehecht hebt.
De heer Labarius bemerkte dat hij met ene minder deftige ver.
dediging had kunnen volstaan, maar hij gevoelde gelukkig tevens, dat hij door het verdedigen zijner verdediging de zaak al~
leen erger en niet beter maken zou. Hij nam dus zijn stok onder
den arm en, terwijl hij mevrouw Weenink, die vooral als zij
lachte zeer engageant was, met ene vrijmoedigheid aanzag, die
Charlotte zeker een hogen blos zou hebben aangejaagd, zeide
hij: Ziedaar al het eerste geluk, u, mevrouw, zo vrolijk te zien.
Maar ik wil de dames, die zeker gewichtige zaken te behandelen
hebben, niet ophouden en daarom ga ik zien of ik den heer kapitein thuis zal aantreffen. En hiermede vervolgde onze pastoor
met denzelf den cavalièren groet, waarmede hij gekomen was,
zijn weg.
Ik kan mij niet begrijpen, zeide Charlotte, zodra hij buiten
het gehoor was, hoe papa toch aan dien roomsen pastoor komt.
Wat kunnen zij toch samen te verrichten hebben?
Dat zal ik u wel zeg-gen, antwoordde Esperanca, zij roken pijpen met elkander en drinken een bittertje.
Nu ja, maar ik meen wat zij samen spreken. ~ Dat weet ik zo
goed niet, want ik zit er nooit bij, zo min als gij, maar dat het
niets treurigs of zwaarmoedigs is, daar kunt gij op aan; want
zelden ben ik in de kamer gekomen, als ik daar toevallig iets te
maken had, of hun tafeltje langs, als zij buiten zaten, of ik hoorde den ouden heer of den heer Labarius, of wel beiden te gelijk
hartelijk lachen. Ik geloof dat zij elkander hunne avonturen ver.tellen, want de pastoor is, meen ik, iemand die ook wel wat anders van zijn leven gezien heeft, dan het seminarium of de kerk.
Maar vindt gij toch niet, Esperanca, dat het niet heel voegzaam is voor iemand van de gereformeerde religie, om zo openlijk om te gaan met een roomsen pastoor?
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Wel neen. Ik heb wel van dominees gehoord, die met pastoors
omgingen; want onder de pastoors zijn ook wel mensen, die met
dominees spreken kunnen, zoals er ook zijn, die met zeekapiteins
weten te praten; en de heer Labarius behoort meer, geloof ik,
tot de laatste soort dan tot de eerste.
Wat de dominees aangaat, zij zelven moeten hetgeen zij doen
verantwoorden; hoewel ik het toch in het geheel niet voegzaam
vind, ten ware zulk een predikant gegronde hoop mocht hebben
om den roomsgezinde tot de enige ware gereformeerde religie
over te halen. Is dat het geval niet, dan geeft het niet alleen er~
gernis, maar het is nog zondig daarbij. Maar ook voor vader
vind ik het een gevaarlijk gezelschap. Wie weet of de brave
man niet nog eens aan het wankelen gebracht wordt in zijn ge
loof. Ik vertrouw ze nooit, die Roomsen. Zij hebben altijd wat
achter de mouw.
Ik geloof, lieve Charlotte, dat de heer Labarius niet veel anders achter de mouw heeft, dan dat hij veel van een goed glas
wijn houdt en van een wel voorziene tafel. Maar zeg mij toch
eens, mijn beste, in goed-en ernst, wat het er toe doet, om te zamen om te gaan, of men rooms of gereformeerd is. Zijn wij niet
allen kinderen van één Vader, en moeten dan die kinderen el^
kander ontvlieden of verachten, wanneer het ene zich verbeeldt
God beter en waardiger te dienen dan het ander; of zou men
niet veeleer medelijden moeten hebben met hem, van wien men
wist -dat hij op een dwaalweg was? Mijne oude Iwahine, die, zo~
als gij weet, -door een zendeling bekeerd en gedoopt is, heeft mij
dikwijls verteld dat in haar land de kleurlingen, die Christenen
geworden waren, daarom niet nalieten met de anderen om te
gaan, die den groten geest nog bleven di-enen. Ik heb zelfs van
een pas bekeerde gehoord, die, van Hollands Guiana in Frans
Guiana gekomen, ijverig de mis ging horen.
Wel foei, Esperanca! Dat is toch niet uit te staan.
Het is zeker wat erg voor iemand, die het onderscheid tussen
rooms en onrooms kent. Maar daar haperde het hier juist aan.
Die goede slokker dacht: een Christen is een Christen, en
's lands wijs 's lands eer. Hier doet men het zus, daar zo. Maar
zonder u nu te willen aanraden om bij den pastoor ter kerk te
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gaan, zou het niet beter wezen, als wij allen wat meer om God
en Christus dachten, die wij toch allen vereren, dan om de ver
schillende wijze waarop de mensen dit doen?
Dat geloof ik niet, Esperanca, want de Antichrist kan Christus niet vereren, en buitendien komt het niet alleen aan op de
uiterlijke verering, maar nog veel meer op de gevoelens en de
gedachten, en vraagt men daarnaar, dan is toch het oprechte
dien roomsen pastoor. Die Roomsen zijn er altijd op uit om progereformeerde geloof het enige ware. De waarheid nu kan niet
met de logen, het licht niet met de duisternis overeenstemmen.
En daarom wenste ik dat papa zich onthield van den omgang met
selieten te maken.
Nu zoudt gij mij haast aan 't lachen maken, lieve schat, als het
onderwerp niet zo ernstig was. De heer Labarius een proselietenmaker, en papa door hem bekeerd! Geloof mij, de man zou
zich niet laten bekeren, al ware 't de paus van Rome zelf die 't
probeerde, en al preekte hij als Brugmans. * Ik heb hem dikwijls
horen zeggen: Ik sta zo vast in mijn schoenen als een schip, dat
voor vier ankers vertuid ligt. En dat geloof ik volkomen. Maar
ook onze vette welgedane Labarius heeft geen haar op zijn hoofd
dat er om denkt, daar kunt gij op aan. Maar wat zwarigheid?
Gij zeidet daar even dat de omgang met een Roomse alleen dan
goed was, als men plan had hem te bekeren. Wel, als nu Labar
rius er eens zo over dacht (dat echter stellig het geval niet is) ,
dan deed hij immers alleen hetgeen gij wildei dat een Gerefor
meerde deed, als hij den omgang van een Roomse zocht. Ieder
meerde
meent toch dat zijn leer de beste is.
Ach, lieve Esperanca, riep Charlotte uit, terwijl zij de anders
zo zacht stralende, nu van edele geestdrift schitterende ogen ten
hemel hief, ja, ieder meent; maar wij weten dat de onze de
enige is!
Daar ik geloof dat hetgeen wij uit dit gesprek medegedeeld
hebben genoegzaam is voor het oogmerk, willen wij hetgeen nog
verder tussen de beide dames verhandeld werd daarlaten en den
pastoor volgen, die intussen reeds op Ammerstein moet zijn aan gekomen. Wij zullen daardoor gelegenheid hebben nader kennis met hem te maken.
,
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TIENDE HOOFDSTUK
Bezwaren van pastoor Labarius over de uitvoering van
het besluit van 2 Januari 1842, opgelost door
kapitein Van Berkel

Onder de luchtige veranda, uit welke men achter des kapi,te,ins woning een fraai uitzicht had op het bos, zaten aan een
klein tafeltje de waardige zeebonken de weleerwaarde en welgedane pastoor Labarius. Op het tafeltje stond tabaksgerij en
een blaadje met twee glaasjes en drie karafjes, waarvan de in~
houd in het helder zonlicht schitterde, het ene donkerbruin, het
andere geel, het derde helder van kleur. De heren hadden reeds
gestopt en aangestoken, toen de kapitein het blaadje naar zich
toe halende, vroeg: Waar doet -gij vandaag in, pastoor? Een
sneeuwballetje of een bittertje? ~ Vandaag liever gebeide jenever, kapitein, hernam zijn weleerwaarde. --- Ik moet een barsen
hond hebben, hervatte de kapitein, de boel is niet in orde daar
tussendeks. Maar ik geloof waarachtig dat het u ook geen kwaad
zou doen, heeroom, voegde hij er bij, den pastoor schuins aan-ziende. Gij ziet er zo landziekig uit, alsof gij van voren en van
achteren op laag water zat. ~ Ik? kapitein, vroeg de pastoor,
terwijl hij zijn pijp nog eens aanstak, schoon die zeer goedbrand, de. Och, het is niets, schenk mij maar eens in, en verhaal mij nog
eens van uw tocht in de binnenlanden van Australië. Dat is beter dan... --• Dan wat? vroeg kapitein Van Berkel. Waarachtig,
de boel is onklaar, pastoor. Doe zoals ik, en neem wat sterk bit-ter: dat zal u goed doen, man.
Om den kapitein tevreden te stellen en zichzelven van het vragen te bevrijden, dronk de pastoor sterk bitter, terwijl de kapitein, overtuigd dat tegen dit middel geen kwaal ter wereld be
stand is, en niet in het minste vermoedende dat zijn vriend iets
anders kwellen kon dan lichamelijk ongemak, den heer Labarius vroeg of hij de laatste Letterbode* al gezien h-ad. Op het ontkennend antwoord van den pastoor, die het met Rousseau eens
was, dat de mens niet geschapen is om te denken, en bij gevolg
ook zoveel mogelijk de gelegenheden vermeed, die hem daartoe
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in verzoeking konden brengen, verzocht de kapitein hem dan
toch vooral niet te verzuimen, zodra hij het nummer kreeg, eens
te lezen de voorbeelden, bijgebracht door d-en heer Van Beek,
ten bewijze van het golvenstillend vermogen van de olie. Hij
heeft daar een geval medegedeeld, vervolgde de kapitein, dat
frappant gelijkt op een historie, die ik eens gehad heb. Verbeeld
u, pastoor, wij waren op 70° 6' oosterlengte en 28° 12' noorderbreedte, op reis van Java naar de Kaap. Wij hadden verscheiden
dagen een stijve kou gehad, uit het N.O., met mottig en buiig
weer, toen wij door een vliegenden storm belopen werden, uit
het N.N. ten Oosten. Ik had nog bijtijds zeil geminderd en was
voor de fok afgelensd, om zo spoedig mogelijk de Kaap te be
reiken; maar wij kregen zoveel stortzeeën over, en mijn bodem
was zo wrak, dat ik begon te vrezen dat ik het niet halen zou.
In deze verlegenheid verzocht mij mijn stuurman, een knappe
vent, maar die altijd allerlei rare ideeën had, of hij eens een aam
olie mocht aanspreken. Wij hadden er genoeg van aan boord,
maar ik behoorde toen nog tot de ongelovigen. Ik lachte hem in
zijn gezicht uit, maar hij, niet links, ziende dat ik er niet tegen
had, zeide mij: Wat verwedt gij er onder, kapitein? Ga gij gerust
uw uiltje knappen (het was na schafttijd) , en als ik u als gij wak~
ker wordt geen zee bezorg, zo slecht als het water in dat goud~
visglaasje, dan mag ik... Zweer niet, stuurman, zeide ik, dat lijkt
u zo min als wedden of mij een uiltje knappen in zulk een boos
weer. Maar olie hebben we genoeg aan boord. Dus, wat mij aan~
gaat, ga uw gooi, man. — Vriend Bastiaansze naar beneden,
een vat olie naar boven gehesen en opgestoken, zodat het vocht
met een slang in zee liep, niet, zoals sommigen wel doen, net een
helen kwak er in, maar langzaam, met een matigen straal. En
wat gebeurt er? Nauwelijks waren er enige droppels in zee ge~
lopen, of de golf, waarin zij te land kwamen, plofte in eens achals iemand dien men een frissen soejang geeft en-terov,n
tegen den grond smakt. Nog een ander geval, nog sterker! In
de Spaanse Zee hadden wij lang bijna dodelijke stilte gehad,
toen er uit het zuidwesten een zwarte lucht kwam opzetten.
Wij maakten de bram~ en bovenbramzeilen vast, haalden den
jager neer, geiden het grootzeil en brikzeil, brasten de achter~
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raas vierkant en wachtten den aanval af. De bui was raak. Het
schip stampte hevig. De zee stortte door boegpoorten en kluizen
en over de judasoren heen, en dreigde alles over boord te sla-an...
Op dit ogenblik stak de dienstmaagd van den kapitein haar
hoofd buiten de deur en, wel wetende waar zij de heren zoeken
moest, wendde zij het naar de veranda, evenwel, naar 't scheen,
aarzelende om nader te treden. De pastoor, die op het gerucht
dat zij maakte omzag, stond, zonder enige de minste acht te
slaan op den steeds voortverhalenden kapitein, dadelijk op en
ging het meisje te gemoet, daarbij een zucht lozende, die, als de
kapitein minder in de olie was verdiept geweest, dezen ongetwijfeld het h-art van weedom zou gebroken hebben. Nu bemerkte
hij eerst dat zijn toehoorder hem verlaten had, op het ogenblik
dat deze reeds weder terugkwam. De heer Labarius had een
door hem opengescheurd briefje, zoëven van de meid ontvangen,
in de hand, en prevelde half binnensmonds enige woorden, die
m-en anders niet uit een weleerwaardigen mond zou verwachten,
en die wij daarom hier ook maar overslaan.
De uitdrukking, die de kapitein gebruikte om zijn ongenoegen
te kennen te geven over deze interruptie, was zelfs lang zo
krachtig niet; maar toen hij den heer Labarius aanzag, werd hij
innerlijk met ontferming bewogen; want hoewel aan boord niet
gewoon dat :men niet naar hem luisterde, was de heer Van Berkel aan wal waarlijk een goed slag van een mens, en buitendien
vrij wat gevoeliger voor het lijden van zijn evenmens, dan men
van iemand, die er reeds zovelen had zien verdrinken en door
haaien opeten, zou verwacht hebben. Dit medelijden werkte nu
zelfs zo sterk, dat hij zijne uitboezeming van ongenoegen even
snel afbrak, als een ogenblik te voren zijn verhaal, en, de pijp
uit den mond nemende, den pastoor met hartelijke deelneming
vroeg wat er gaande was. -- Een misselijke historie, kapitein,
antwoordde deze. Nu kan ik er van spreken; want het wordt nu
toch ruchtbaar. Wij moeten er aan. Mijn naaste buurman, de
kapelaan, schrijft mij dat de order gekomen is. Het zal hier ook
niet bollen, denk ik, vooral uw goeden meester Peperkamp niet.
Wat zal mij dat een hoofdbreken kosten. En dat waarvoor?
Alles moeite te vergeefs. — ik geloof gaarne, hernam de kapi101

tein, dat het een zaak van gewicht is, maar ik wed dat gij mij nog
eer verstaan zoudt, als ik hottentots tegen u sprak, dan ik nu be~
begrijp wat gij zeggen wilt. Ga zitten, stop nog eens en vertel
mij dan eens duidelijk wat het is. Als 't met hoofdbreken te doen
is, dan zult gij '.t wel redderen. Als ik daarover zuchtte... maar
een man, die op een seminarium geweest is, en die latijn verstaat!
Welnu, wat is er te koop?
De pastoor, na gedaan te hebben zoals de kapitein gezegd
had, schoon niet zo zeer gestreeld door het compliment van zijn
gastheer als ontevreden op zichzelven, dat hij hem aanleiding
gegeven had hem zelven te dezen opzichte een riem onder het
hart te steken, trok een paar maal met een enigszins boos maar
toch veelbetekenend gelaat aan zijn pijp, als om zich te verzeker
ren dat die goed aan was, en zeide toen, met den elleboog op het
tafeltje leunende en den kapitein strak aanziende: - -- Gij weet
wat er over het onderwijs te doen geweest is? ^-- Te Medemblik?
.-- Neen, het onderwijs in 't algemeen... ~ Neen, daar bemoei
ik mij niet mede. ~ Gij kent toch het besluit van 2 Januari 1842?
Ook al niet! — Wel, kapitein, gij leest toch de couranten. ~
Nu ja, de Haarlemmer en de Staatscourant. Misschien heeft het
in de Arnihemse of Kampeercourant gestaan; maar die lees ik
nooit. Gij weet, ik kan dat eeuwig vitten en bedillen niet vel-en.
Het komt ook niet te pas. Als Janmaat zich wil gaan bemoeien
met het werk van den stuurman en de jongens den kapitein les~
j es willen geven, dan zet ik het den knapsten zeeman orde te hou
schip niet onderst boven te zeilen. De goede man-denht
vergat hoe ingenomen hij geweest was met de oppositie van den
proponent Rusting ten opzichte van de wet van behoud en red~
ding. Maar dat was dan ook een geheel bijzonder geval. — Nu
ja, dat is goed, beste vriend, hernam de pastoor lachend, maar
ik spreek u van geen vitten of bedillen, ik spreek juist van iets
dat in de eerste plaats in uw Staatscourant of in de oprechte
Haarlemmer staat, van een besluit van den koning. — 0 dat is
wat anders. Ja, ik lees al de besluiten, die door den minister van
marine getekend zijn, de bevorderingen bij de marine, de adver-tenties over de kustlichten en diergelijke. Andere dingen, begrijpt gij, daar heb ik niet aan, en als het iets is van belastingen
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of diergelijke, dat vind ik op mijn aanslagbiljet volkomen in orde.
gespecificeerd, opgetrokken en al. Alleen die verd.... wet van 6
Maart! — Hier kwam de man thuis. ~ Hoor eens kapitein, gij
moet waarlijk (ik durf 't haast niet zeggen, want gij wilt er nooit
van horen) , maar gij moet waarlijk van die wet geen kwaad zeg gen. Kwaad zeggen? dat behoeft niet; de waarheid is al ge.noeg. Eerst op de bezittingen (God beter't!) en toen nog eens op
het inkomen, door die vervl... reductie! Maar basta hiervan...
Gij zoudt mij vertellen wat er te doen was. Welnu, uw besluiten,
daar weet ik niets van. Leg mij dat dan maar eerst eens uit.
De pastoor streek zich al lachend de gladde en glanzige kin,
en hervatte: Gij moet dan weten, mijn waarde Heer, dat er reeds
lang klachten gevallen zijn wegens het onderwijs op de scholen.
Dat onderwijs staat onder het toezicht van de regering; maar,
daar in onze grondwet tot beginsel aangenomen is om alle gods-dienstige gezindten gelijke bescherming te verlenen, zo beweert
meen dat daarvan het gevolg is dat men er geen ene beschermt,
en dat men het bij het onderwijs aan het toeval, aan de gezind~
heid van den leermeester, aan de boeken die men gebruikt, over laat, welke denkbeelden der jeugd worden ingeprent. Het on~
derwij s, zegt men, heeft, van de zijde van dien godsdienst beschouwd, geen kleur, en de beste scholen zijn dan nog, waar men
in 't geheel van den godsdienst niet spreekt.
Ik voor mij, stel mij geen partij, maar ik begrijp toch ook dat
men den jongen kinderen in de eerste plaats godsdienstige denk beelden moet inprenten, en dat een geu... ik wil zeggen een ge,ref ormeerde schoolmeester niet w-el godsdienstig onderricht kan
geven aan roomse kinderen. Daarom dus wilde men afzonder
lijke scholen hebben; en niet alleen wij, maar ook van uwe zijde
heeft menigeen dat begeerd. Wij verlangen roomse scholen, met
roomse meesters. Velen van uwe kerk verlangen gereformeerde
scholen, waar uwe gereformeerde begrippen aan de kinderen
ingeprent worden; zo ook lutherse en doopsgezinde, en wie er
al meer zijn. Welnu, zeide kapitein Van Berkel, die met grote
aandacht had zitten luisteren, en waarom zou dat niet? Dat vind
ik een excellent idee! Godsdienst moet aan de kinderen toch geleerd worden; en tegenwoordig, heb ik wel eens gehoord, zit er
,
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dat maar dunnetjes op in onze scholen. Waarom heeft men dat
niet al lang zo ingericht? ^~ Dat kan niet, hervatte de pastoor,
zolang het onderwijs onder het opzicht van het gouvernement
blijft, zolang het gouvernement schoolcommissiën en schoolopzieners aanstelt, de schoolmeesters laat examineren en certif icaten afgeeft. Om dus dat idee te bewerkstelligen, moet eerst
het onderwijs vrij zijn. Vrijheid van onderwijs is buitendien een
zeer billijke eis... - ~ Vrijheid! riep hier de kapitein, terwijl hij
een lange teug aan zijn pijp deed en een dichte wolk rook met
kracht uitblies, vrijheid! Aha, zijn we daar weer! Nu vat ik de
kneep. En wil ik u nu eens wat zeggen, pastoor? Nu geef ik voor
uw ganse idee geen — spoog water. Zeer verplicht, pastoor, wij
zullen er geen -gebruik van maken. In die kerk wordt geen dienst
gedaan, man. Vrijheid! Ja wel, ieder den baas spelen! Begrepen!
Ik houd 't met de subordinatie. Maar, a propos, hoe komt gijlieden, die u altijd zo op uwe discipline en subordinatie beroemt,
hoe komt gij nu zo in eens weer voor de vrijheid?
Hier keek de pastoor in zijn glaasje, alsof er een vlieg in gevallen was, terwijl hij langzaam zeide: ^- Dat is te zeggen...
vrijheid... voor... — ja wel, hervatte de kapitein, niet weinig
verheugd dat hij een man, die latijn verstond (zoals hij ten min~
ste dacht) , over boord gezeild had, ja wel, vrijheid voor uzelven!
En hiermede zette hij luidkeels lachende, het glaasje, dat hij
reeds bijna aan de lippen gebracht had, weder op de tafel. ~
Vrijheid voor u zelven!... Nu, pastoor, dat is een lepe zet, man!
Kijk, gij zijt toch een olijke gauwdief! Wie zou dat achter u gezocht hebben! Vrijheid voor uzelven! Dat is om te gieren! Jon.gens, pastoor, gij zijt toch loos, als 't er op aankomt,... om uzel
ven bij den neus te krijgen!
Pastoor Labarius had groten lust om boos te worden, maar hij
deed het niet, omdat de genegenheid, die hij den kapitein toedroeg, op te hechte grondslagen gevestigd was, dan dat hij het
den gullen zeebonk, die zo menige beste fles voor hem ontkurkt
had en hem bijna wekelijks aan zijne tafel spijzigde, kwalijk zou
genomen hebben dat hij eens over de vrijheid lachte. In den
grond was ook de pastoor noch voor, noch tegen de vrijheid
van het onderwijs namelijk; anders was hij zeer liberaal, zoals de
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kapitein het reeds uitgedrukt had, voor zichtelven namelijk. Hij
liet dus den kapitein uitlachen, en zonder verder zich de moeite
te geven zijne verloren positie weder in te nemen, hervatte hij:

Nu, kapitein, ik zeide dat het idee, waarvan ik u sprak niet
kon verwezenlijkt worden, met de bestaande verordeningen op
het onderwijs. Men heeft dus van verscheiden kanten zich daartegen verklaard en wat anders begeerd, en nu heeft het gouvernement, om het oude niet geheel op te geven en zoveel mogelijk
de voorstanders van het nieuwe te voldoen, dat besluit van 2 ja,nuari 1842, waarvan ik u sprak, uitgevaardigd. ~ Dat is te zeg~
gen, zij hebben 't zowat op een accoordje willen gooien, viel de
kapitein in, dat is een beroerd idee. Met modderen komt men nooit
aan 't eind. Fiks ja of neen. Dat doen wij aan boord, en dan weet
ieder waar zich aan te houden. — Volgens dat besluit, vervolg.de de pastoor, zonder op de aanmerking te letten, zijn de onderwijzers op de lagere scholen gehouden, om aan de geestelijken
der onderscheiden gezindten in hunne stad of gemeente, op
hunne schriftelijke aanvrage opgave te doen van de boeken, die
zij op school gebruiken. Wanneer nu de geestelijke op die boe ken enige aanmerking heeft, dan mag hij die aan den schoolmeester mededelen. Voegt de schoolmeester er zich naar, dan is
't goed: voegt hij er zich niet naar dan adresseert de geestelijke
zich bij den schoolopziener of bij de plaatselijke schoolco^mmis~
sie. Vindt deze de bedenking gegrond, dan mag zij het boek
schorsen, maar moet er kennis van geven aan de provinciale
commissie van onderwijs. Vindt deze de bedenking gegrond,
dan wordt het boek geschorst in de gehele provincie; vindt zij
ze niet gegrond, dan wordt de kerkelijke overheid van den gees~
telijke geraadpleegd, en zo gaat dat voort. Want, om u de waar~
heid te zeggen, het is mij onmogelijk geweest, niet alleen al die
bepalingen te onthouden, maar zelfs te begrijpen. Ik kan mij dus
lidht vergissen, want het ding wordt door zoveel vaten gegoten,
dat men er zeer gemakkelijk mee in de war kan geraken. Enfin,
het begin is altijd dat men recht heeft aanmerkingen te maken.
Ik voor mij, zoals gij weet, ben een man des vredes, ik heb niet
gaarne dat iemand zich met mijne zaken bemoeit, en bemoei mij
daarom ook niet met die van een ander. Maar zie, nu krijgen wij,
,
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pastoors, op hoger order last de boekjes, op de respectieve
scholen in gebruik, -te onderzoeken en de aanmerkingen die ons
mochten invallen op te zenden. Dat schrijft mij nu mijn vriend de
kapelaan. En ziedaar nu de zeer natuurlijke reden van mijne onr
tevredenhheid, hetgeen u tevens overtuigen kan dat ik er het harnas niet voor aantrek, voor die vrijheid van het onderwijs. Ga
maar eens na, nu moet ik eerst die boekjes zien te krijgen, dan
moet ik al die dingen lezen en doorsnuffelen, of er ook wat op te
zeggen valt. Gij zult zeggen: zeg maar dat gij ze gelezen hebt,
en dat zij i goed zijn. Maar dan kent gij onze superieuren niet.
Neen, daar zijn wij er niet mee af. Zij hebben er den neus in, zo
goed als wij; en daar zijn altijd van die onrustige mensen hij, die
altijd wat te vitten hebben. Vindt nu een ander wat, dat ik bij
voorbeeld niet vind, dan krijg ik er een neus over, en misschien
nog erger, als Chet naar ketterij riekt. Dus, nolens volens, ik moet
aan 't lezen, en welke lectuur! Ach hemel! En wie herinnert zich
ieder ogenblik alles wat de kerk leert! Wie ziet zo in eens of er
iets is, waar aanmerking op zou kunnen gemaakt worden!
De kapitein was omtrent Chet midden van deze verklaring van
den pastoor h-oe langer hoe aandachtiger geworden. Op het
laatst scheen 'het of hij hem gedurig wilde in de rede vallen, en
nauwelijks had -de heer Labarius uitgesproken, of hij zeide met
verheffing van stem, terwijl hij de hand op 's mans schouder legde: - ~ Nooit kon iets mooier komen, waarde pastoor! Dat is nu
waarachtig een tref, zo aardig als ik er een gezien heb! ---- Wat,
mooier komen? vroeg de verbaasde Labarius. Vindt gij dat zo
-mooi? Ik vind -het af gedraaid .las-tig. Wat heb ik met al die dingen
te :maken? Heb 'k het niet druk genoeg? Moet men mij nu nog
noodzaken om dien ouden schoolvos achter de vodden te zitten?
Maar hoor nu toch eens even, mijn lieve man, viel hier de
kapitein in, luister eens! Ik meen juist dat het zo mooi treft d-at
gij er geen last ter wereld van zult hebben. Het zal u geen ogen.~
blik hoofdbrekens kosten. Gij behoeft er geen enkel boekje voor
open te doen. Gij bedient uwe missen, gij bezoekt uwe zieken, gij
leest uw getijdeboek, -gij komt hier uw borrel drinken, of er niets
gebeurd was. Het werk, waar gij zo tegen opziet, dat zullen wij
voor u doen.. ~ Gij! riep Labarius, gans verbaasd. — Ja, man,
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gij kunt uw slaapmuts opzetten, gerust, wij nemen u op 't sleeptouw. Hoor eens, maar onder ons, wij hebben hier juist net zo'n
plannetje ('t is waarachtig aardig) , zonder van uw besluit van
2 Juni (of wat datum is het?) iets te weten. De plaats is hier va~
cant, dat weet gij. Onze vorige dominee was gans niet kousjer,
verbazend liberaal, Gronings of hoe dat heten mag. Nu hebben
wij hier, dat is te zeggen een paar van onze ouderlingen, de
schoolmeester en onze Willem de Lange, die in de theologie studeert (want ik zit er maar bij, omdat ik in 't algemeen voor de
gezonde leer ben; anders begrijpt gij dat het mijn zaak niet is) ,
nu +hebben ;deze vrienden hier juist plan .gemaakt om de zaak
eens in orde te brengen en eens, zwart op wit, te bepalen wat
eigenlijk onze leer is; dan kunnen zij, als wij een nieuwen dominee krijgen, en die wijkt weer af ter rechter~ of ter linkerhand,
hem in eens een knip op den staart zetten en, met hunne instrucr
tie in de hand, tot hem zeggen: Halt, baas! daar raak je van den
koers. Doch nu, begrijpt gij, dienen zij op te passen dat zij zelve
niet tegen hunne eigene woorden vloeken, en moet vooral onze
schoolmeester Peperkamp, die een fijne kop is, alles in 't werk
stellen, om niet door den dominee overstaag gezeild te worden.
Er is dus, met zijn goedvinden, besloten om de boekjes, die hij op
school gebruikt, ook eens na te snuffelen en die weg te doen die
niet in orde zijn. Welnu, kon 't ooit mooier? Nu wij de moeite
toch voor ons zelven nemen, waarom zouden wij 't voor u ook
niet meteen willen doen? Gelukkig dat wij nog niet begonnen
zijn. Laat -gij dus de zaak aan ons over. Dat varken zullen wij wel
wassen. Breek gij er uw hoofd niet mede. Zoveel zal het toch ook
niet uit elkander lopen. Wij roken zo menige pijp samen: 't zou
al raar zijn, dat wij 't daarover niet eens werden.
De goede kapitein zou er in zijn menslievenden ijver waarschijnlijk nog heel wat bijgevoegd hebben, ware hij hier niet door
een luiden lach van den pastoor, die al een geruimen tijd had zit~
ten te :meesmuilen, -gestoord geworden; maar, toen de kapitein
hem verwonderd aanzag, zeide hij, vrezende dat deze hem zijne
onverwachte vrolijkheid kwalijk mocht nemen: Ik dacht daar
om uw schoolmeester Peperkamp, kapitein, wat een komiek ge
dat moet wezen, als hij in uw vergadering zijn advies geeft.-zioht
-
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Maar, voegde hij er toch bij, zoudt gij wezenlijk denken dat de
niet, als er maar niets tegen de mis en het vagevuur, en zo wat, in
boekjes, die hij goedvond, mij zouden voegen? . , Wel, waarom
komt. ~ Ik weet het niet, kapitein, ik weet het niet. Maar het zij
zo, begin gij maar, en vindt gij iets dat, naar uw oordeel, mij niet
zou lijken, waarschuw mij dan eens. Dan kunnen wij altijd ver~
der zien. — Top, man, hervatte de kapitein, en hield hem de open
hand toe, waarmee hij de hand, die de pastoor hem toereikte,
een helderen slag gaf. ~ Daar zal niet aan mankeren. Ik zal een
man op den uitkijk zetten, en die zal u roepen, zodra hij merkt
dat er geen water genoeg is voor uw bodem. Zeg gij ons maar
hoe diep gij gaat, en wij beloven u, wij zullen u waarschuwen.
De pastoor, hoe groten lust hij had weder uitte barsten, schudde des kapiteins hand hartelijk en zeide, zijn lach versmorende:
Och, kapitein, waren ze allen zoals gij, er werden wat meer rus~
tige pijpen gerookt!
En hiermede wenste hij hem smakelijk eten en vertrok.
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ELFDE HOOFDSTUK
Oppositie in de kerkvergadering — Sommige leden beginnen
tegen Hellenbroek te protesteren — Onstuimige zitting

De beide -proef -predikatiën hadden aan de conversatie op
Diepenbeek ene bijzondere levendigheid bijgezet. Wij willen
hier niet mede te kennen geven dat de conversatie er anders niet
levendig was; maar, hoe gewichtig het ook velen der dorpelinr
gen voorkwam te ontdekken wie bij voorbeeld deze of gene
vreemdeling was, die aan het rechthuis een borrel gedronken
had, of waarom buurvrouw A. haar melkmeid liet gaan, en waar
zoon van buurman B. altijd de dochter van C. naliep') -omde ,
zo was dan toch de vraag wien men tot herder en leraar krijgen
Zou, voor elk rechtgeaard Diepenbeker zo buitengemeen belang rijk, dat daarvoor alle andere kwesties voor het ogenblik moes-ten achterstaan. Wij hebben reeds de verschillende oordeelvellingen der meeste ons bekende personen vermeld. Daarnaar kan
men enigermate die der overige gemeenteleden beoordelen. De
meesten waren voor Van der Goot, schoon toch ook Rusting Zijne
voorstanders had, meer echter om zijne stem dan om hetgeen hij
daarmede gezegd had; waartegen evenwel weder andere meer
nadenkende toehoorders, die zich den slechten uitslag herinnerden van de beoordeling der proefpredikers door middel van de
stokjes op het kerkhof, nietgeheel ten onrechte aanmerkten, dat
men op de stem niet te veel vertrouwen moest, als men niet weer
rouwkoop wilde hebben.
Maar terwijl de gemeente van Diepenbeek alzo reeds in twee
delen begon verdeeld te worden, kwam meester Peperkamp op
zekeren morgen baas Hartman berichten, dat zijn neef, die te
Leiden gestudeerd had, met name Jacobus Klos, verlangde toer
gelaten te worden om ene predikbeurt bij de Diepenbeekse gemeente te vervullen.
,

1 ) Dit laatste vooral (om dit in 't voorbijgaan op te merken) is een door.
slaand bewijs dat de Diepenbekers niet roekeloos waren in het maken hunner
conclusiën. De lezer zal het zelf gevoelen, wanneer wij hem zeggen dat die
dochter van C. een meisje was, zo mooi als er weinige, uren ver in de rondte,
zouden te vinden zijn.
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Weldra verspreidde zich dit gewichtige nieuws door het gehele dorp. Een ieder was in angstige verwachting hoe deze nieur
we proef zou uitvallen; en terwijl men totnogtoe elkander onderhouden had over hetgeen men -gehoord had, onderhield men el~
kander nu over hetgeen men horen zou. Het laat zich denken dat
de gevoelens hierover nog meer uiteenliepen dan over het vorige
reeds veel besproken onderwerp.
Voordat wij echter verslag -geven van deze derde predikatie,
moeten wij een geval vermelden, dat de gemoederen nog vrij
wat sterker in beweging bracht dan de proefpreken.
Men zal zidh herinneren dat de leden van het leesgezelschap
besloten hadden Hellenbroek tot leidsman te nemen van hunne
overdenkingen. Onze lezers zullen waarschijnlijk niet van ons
vorderen dat wij van alles bericht geven, wat in de vergadering
gen, die steeds geregeld gehouden werden, voorviel. Wij vergenoegen ons dan ook met te zeggen dat de drie eerste hoofd
-stuken:VadKiGos,neScdhrftuVa
God, zonder enige aanmerkingen van iemand der leden, Zeer beg
daardelijk waren gelezen en aangehoord, zodat men zich reeds
beg-on te vleien dat men de hulp van den student, die slechts nu
en dan de vergaderingen bijwoonde, geheel zou kunnen ontberen. Men was nu tot het vierde hoofdstuk, over Gods Besluiten, genaderd.
Meester Peperkamp, wien dit werk natuurlijk toekwam, las
op zijn gewonen kerktoon de vragen en antwoorden, die den in
houd van dit hoofdstuk uitmaken, en verwachtte evenmin als
vroeger dat iemand der aanwezigen hem in zijne lectuur zou
storen, .toen, bij het antwoord op de laatste vraag, de kapitein
ene uitboezeming deed horen, die het ganse gezelschap verbaasde. Om dit begrijpelijk te maken, moeten wij hier vraag en antwoord mededelen. Nadat namelijk in dit hoofdstuk geleerd is
dat God, schoon hij rechtvaardiglijk alle mensen had kunnen
laten verloren gaan, er enige, en wel bepaaldelijk aangeduide
personen, heeft uitverkoren, .die hij, zelfs tegen hun wil, nood
zaakt om te -geloven, en dat geenszins om hun voorgezien geloof
of goedewerken, volgt de vraag: „Waartoe dient dit leerstuk
der voorverordinering?" en het antwoord: „Het dient om God
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te verheerlijken in zijne opperste souvereiniteit, onafhankelijkheid, genade, rechtvaardigheid en waarheid, en om den mensch
te vernederen." Zo als nu meester Peperkamp deze woorden
had uitgesproken, stond kapitein Van Berkel ongeduldig op en
zeide ,met een forse stem: Dat is niet waar!
Het is ons onmogelijk onzen lezers een juist denkbeeld te ge
verbazing, die deze stoute en geheel ketterse uitroep-venad
bij de aanwezigen verwekte. Meester Peperkamp liet het boekje
bijna van schrik vallen, en hij, zowel als de overigen, staarde
den vermetelen kapitein met open mond en ogen aan, totdat
einde-lijk de burgemeester, van den eersten schrik een weinig be
komen, angstig vroeg: Wat is niet waar? ---- Dat het dienen moet
om den mens te vernederen, kan zijn, antwoordde de kapitein,
maar dat het dienen zou om God te verheerlijken, dat is onmogelijk. — Het is toch een fundamenteel punt, hervatte de burgemeester, van ons gereformeerd geloof. --- Zeer mogelijk, hernam de kapitein, maar dat bewijst niet dat ik ongelijk heb. —
Wat, riep hier baas Hartman, dat zullen wij eens zien. Hier,
meester, de Leerregelen van de Synode. Daar moet het in staan.
De meester gaf de Leerregelen aan baas Hartman, die echter,
daar hij ze waarschijnlijk voor het eerst van zijn leven inzag, er
niet zo schielijk in vinden kon wat hij zocht. Terwijl hij dus in
het boek rondbladerde, wandelde kapitein Van Berkel zeer be
daard de kamer op en neer, in zijn hart overtuigd dat baas Hartman nog lang zoeken zou, eer hij het bewijs, dat hij zocht, ge
vonden had. Inderdaad, baas Hartman, die buitendien vlugger
was met hamer en beitel dan met boeken, bekraste tevergeefs
elk blad, voordat hij het omsloeg, met zijn harden nagel, of blies
tussen de bladen, om ze te doen losgaan, hij kon er niet uitkomen.
— Mag ik eens even, broeder, zeide nu de burgemeester, misschien vind ik het spoediger. — Wacht, burgemeester, hier heb
ik het al... Neen, dat zijn allemaal namen van dominees, dat is
het niet. .-- Wacht, hier: „Verwerping der Dwalingen." P~
Neen, dat is het ook niet. — Nu baas, dat duurt lang, zeide de
kapitein, ik dacht dat gij zekerder van uw stuk waart. ,--- Wel,
mijn waarde kapitein, zeide nu de burgemeester, baas Hartman
heeft maar ,te beginnen waar hij wil; de Canones lopen geheel
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over dat punt. ~ Waarde broeders, zeide nu meester Peperkamp, indien het mij geoorloofd is omtrent de aanhangige zaak
iets in het midden te brengen, dan komt het mij voor dat dit nu
juist het geval is, waarin onze hooggeachte jonge heer De
Lange ons zou kunnen met zijn raad voorlichten. Wat dunkt u,
heerburgemeester, als wij denzelve eens lieten verzoeken, om
een ogenblik hier te komen. Zijn edele is zeker thuis. — Ik denk,
zei'de de kapitein, dat gij zover niet zult behoeven te zoeken; hij
zal hier wel op Am'merstein wezen. Ditgezegd hebbende schelde
hij met een frissen ruk, als wilde hij te kennen geven dat hij den
jongen heer De Lange zo min vreesde als de Canones. Om kort
te gaan, de student zat bij de dames met den heer Van Groenen daal, die, schoon hij eerst veel haast scheen te hebben om weder
thuis te zijn, zijn vertrek van den enen dag tot den anderen had
uitgesteld, en er zelden een had laten voorbijgaan zonder Am~
merstein te bezoeken. Willem, hoezeer ook begerig der kerk van
dienst te zijn, zat toch eigenlijk liever bij Lotje dan in het theologische leesgezelschap, waar hij buitendien, zo wij gezien hebben,
van den beginne af aan niet veel mee ophad. Maar hij was te ge hoorzaam een zoon, om zijn verlangen niet aan dat van zijn var
der, dat hem werd kenbaar gemaakt, op te offeren.
Zo als hij de eerwaarde vergadering binnentrad, zeide de kapitein: — Wij zitten aan den grond, Willem. Dat komt er van
als de loods niet aan boord is. Nu, ik begrijp het, gij hoort daar
te Utrecht zoveel van dingen, dat gij liever met iemand anders
praat. Wij zijn ook jong geweest. Maar nu moet gij toch aan den
slag, jongen. — Wees zo goed, student, zeide baas Hartman,
terwijl hij hem het boek overreikte, en zoek ons eens eventjes het
hoofdstuk over de verkiezing en de verwerping. ~ Terwijl hij het
boek aannam, zeide Willem, niet zonder een glimlach (misschien
om dat „eventjes" van baas Hartman) : Mag ik eerst eens vragen wat eigenlijk de kwestie is. — juist over die verkiezing en
verwerping, antwoordde baas Hartman. Doe mij 't genoegen, en
wijs mij dat artikel maar, dan zult gij wel horen. — Misschien,
zeide Willem nu, 'het boek openende, zult gij dit bedoelen, en
hiermede begon hij het achtste artikel van het tweede hoofdstuk
te lezen:
,
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„Want dit is geweest de gansc+he vrije raad, de genadige wille
en voornemen Gods des Vaders, dat de levendigmakende en
zaligmakende kracht van den dierbaren dood zijns Zoons zich
uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het
regtvaardigmakend geloof te begaven, en door hetzelve onf eil~
baarlijk tot de zaligheid te brengen; dat is, God heeft gewild dat
Christus, door het bloed zijns kruises, uit alle volkeren, stam~
men, geslachten en tongen diegene alle, en alleen, krachtiglijk
zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren, en
van den Vader hem gegeven zijn, dezelve begaven met het ge~
loof, 't welk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des
H. Geestes, door zijnen dood heeft verworven, en van alle hunne
zonden, zoo de aangeborene als werkelijke, zoo na als voor het
geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot ten einde toe
getrouwelijk bewaren, en ten laatste zonder eenige vlek of rimpel heerlijk voor hem stellen.” .--- En zo zegt ook onze Christelijr
ke Geloofsbelijdenis, in het... ik weet nu niet recht in welk arti.
kel. Mag ik di-en bijbel eens, meester?... Ja, hier in het zestiende
artikel: „Wij gelooven dat, het geheele geslachte Adams door
de zonde des eersten men►sche in verderfenis en ondergang zijn-de, God hem zelven zoodanig bewezen heeft, als hij is, te weten:
Barmhartig en Regtvaardig. Barmhartig, doordien hij uit deze
verderfenisse trekt en verlost degene die hij, in zijnen eeuwi gen
,

en onveranderlijken raad, uit enkele goedertierenheid uitverko^ren heeft, in Jesu Christo onzen Heere, zonder eenige aanmer~
king hunner werken. Regtvaardig, doordien hij de andere laat
in hunnen val en verderf, waar zij hen zelve in geworpen hebben."
Welnu, zeide de kapitein, staat hier iets dat bewijst hetgeen
Hellenbroek zegt?
Wat meent gij? vroeg Willem. — De kapitein, antwoordde
de burgemeester, gelooft niet dat Hellenbroek in zijn vierde
hoofdstuk de leer der kerk naar waarheid heeft voorgesteld. —
Met uw permissie, hernam de kapitein, dat heb ik niet gezegd.
Ik heb alleen gezegd dat hetgeen Hellenbroek op het laatst van
dat hoofdstuk beweert, niet waar is, dat namelijk hetgeen daarin geleerd wordt zou dienen om God te verheerlijken. — Maar,
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hervatte de heer De Lange, als Hellenbroek de leer der kerk
goed opgegeven heeft, dan zal het toch ook wel waar zijn, dat
hetgeen hij zegt dienen moet om God te verheerlijken..-~ Neen,
zeker niet, antwoordde de kapitein, als ieder mens, die zijn vijf
zinnen bij elkander en een greintje gezond mensenverstand
heeft, u bewijzen kan dat die leer niet dienen kan om God te ver~
heerlijken, maar om hem te onteren, daar God verheerlijkt wordt
door rechtvaardigheid, terwijl dat gehele leerstuk een samen
zou zijn van ongerechtigheid. ~ 0 God, zuchtte baas-wefsl
Hartman, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij zegt!
Maar, mijn waarde kapitein, hervatte de burgemeester, luister
toch, het is de leer der kerk! Laat mijn zoon het u maar eens uit~
leggen..-• Daar heb ik volstrekt niets tegen, zeide alweder de
kapitein, dat het de leer der kerk is. Ik zegmaar dat die leer God
niet verheerlijkt, maar 'hem oneer aandoet. — Ach, mijn lieve
kapitein, riep .Hartman weder, had ik dat van u gedacht! Ik heb
het diepste medelijden met u! --- Dat is niet nodig, baas, ant~
woordde de kapitein. ~ Niet? En als gij nu een Pelagiaan zijt?
Ja, van die namen heb ik geen verstand. ~ Als de Satan u
heeft verstrikt? -- De Satan heeft hier niets te maken. Die komt
er bij te pas als een wimpel op een slaapmuts.
Waarde broeders, sprak thans de bedaarde en deftige meester
Peperkamp, terwijl hij van zijn stoel oprees en zich vriendelijk
rechts en links boog, het smart 'mij tot in het diepste mijner ziel
te ontwaren dat het overwegen van de goddelijke waarheden
onzes heilaanbrengenden geloofs, ingesteld met het doel om de~
zelve dieper in onze harten te prenten, en ons dus in staat te stel~
len te beoordelen of de jonge leraars, die tot ons komen, dezelve
wel in hunne predikatiën zuiver en onvervalst voordragen, hier
in deze onze vreedzame vergadering een twistappel zoude wor.
den, een middel tot scheuring en verbittering, en het vuur der
tweedracht doen ontvlammen in onze harten, terwijl dezelve
juist behoorden ontstoken te zijn van liefde tot den naaste, om
denzelve te beminnen als onszelven. En dit is des te meer te bejammeren, daar het mij voorkomt dat het niet moeilijk zou zijn
met weinige woorden alle verschil te doen ophouden.. --- Wel,
meester, antwoordde de heer De Lange, dat zou ons bijzonder
r--

114

welkom zijn. Ik vrees evenwel, zoals de zaken nu staan, dat dit
veel moeite zal inhebben. ~ Och neen, heer burgemeester, hervatte de vredelievende Peperkamp, als ik mij niet grovelijk bedrieg, dan is de enige oorzaak van het verschil tussen den heer
kapitein en den ouderling deze, dat de ouderling den heer kapitein niet begrijpt. ~ Niet begrijpen? viel hier de ouderling in, ik
begrijp hem heel best. Of denkt gij dat ik niet weet wat een Pelagiaan is? — Met uw verlof, baas, heeft de heer kapitein niet
duidelijk gezegd dat hij er niets tegen had dat hetgeen Hellen~
broek in zijn vierde hoofdstuk voordraagt, de leer der kerk is?
Ik heb het zijn edele ten minste horen zeggen, en al de broeders
kunnen het getuigen; desnoods zou hij het zelf kunnen doen.
Hebt gij dat niet gezegd, kapitein? --- Wel zeker, antwoordde
de kapitein, want... ~ Met uw verlof, heer kapitein, dat ik u in
de rede val. — Welnu, baas, wat wilt gij meer? Die dat zegt,
is die een Pelagiaan? --- Ja maar, hernam baas Hartman, de kar
pitein heeft ook gezegd, dat die leer niet diende om God te verr
heerlijken, maar om hem te onteren..-- Dat doet niets ter zake.
Als de heer kapitein maar erkent dat het de leer der kerk is, en
dat een dominee, die hier komt prediken, die leer moet verkondig
gen, watdoet het er dan toe, hoe hij zelf over dezelve denkt? Dat
zijn maar menselijke overdenkingen en doen der goddelijkheid
van de leer in niets te kort. En wil ik u nu nog eens wat zeggen,
baas? Dat de heer kapitein de leer niet goedkeurt en dezelve
toch voor de leer der kerk erkent, daardoor toont hij juist de
sterkte van zijn geloof. ~ Zo, dat wilde ik wel eens horen, hernam de ouderling, met een vinnig gezicht..— Wel, als hij dezelve
goedkeurde, dan was 't geen kunst dezelve te geloven. Zeide
niet de Heer tot Thomas: Omdat gij mij gezien hebt Thomas,
zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet en zullen gezien hebben, ende nochtans zullen geloofd hebben? En vraagt gij hoe het
komt, dat .de heer kapitein in het vierde hoofdstuk van Hellen
broek de leer der kerk erkent, alschoon hij hetzelve niet geschikt
acht om God te verheerlijken? Wel, omdat het een verborgen- heid is, man. Dat is de enige reden. Gij hebt immers wel opge
merkt dat ik het vierde gedeelte van het derde hoofdstuk, waar
over de drie personen gehandeld wordt, gans bedaard heb voor-
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gelezen, zonder ene enkele aanmerking op hetzelve te maken. En
ziet gij mij dan toch voor zo slecht een rekenmeester aan, dat ik
niet zou weten dat ene eenheid niet hetzelfde zijn kan als drie
eenheden? Ik keur dus de leer, die daar, in dat vierde gedeelte
van het derde hoofdstuk, door Hellenbroek verklaard is, ook
niet goed, en kan dat niet doen; want het is een onmogelijkheid.
Dat zal ieder erkennen, die onderricht genoten heeft van een
maar middelmatigen onderwijzer. Gewisselijk zal ieder, die tel.len kan, het nooit toestemmen dat één zoveel is als drie, en drie
zoveel als één; en toch twijfelt geen mens, die goed gereformeerd
is, aan de Drieëenheid. En waarom niet? Omdat het een verborgenheid is, man. En hoe m-en achter ene verborgenheid komt, dat
hebben wij nu juist geleerd door de preek van den proponent Van
der Goot: door het gevoel. Het verstand dient alleen maar voor
de aardse zaken. De hemelse, de leer der kerk, die kan geen ver'standig mens bevatten. Die moet men voelen. Ziet gij wel. baas?
Dat is de ganse zaak, anders niet — Baas Hartman keek op zijn
neus, en Van den Empel fluisterde Rietveld in het oor: Wij heb-—
ben toch een duivels knappen meester. Die vent is gewikst.
Rietveld zelf scheen hiervan niet zo volkomen overtuigd; al.thans hij waagde het den meester dus aan te spreken: Maar,
meester, zeide hij, gij zegt dat drie niet één, en één niet drie kan
zijn. Dus, zou ik zeggen, is het in 't geheel niets. En hoe kan het
dan een verborgenheid wezen? — Dat vraag ik ook, riep de
diaken, want, om u de waarheid te zeggen, ik heb maar gezwegen, omdat niemand iets zeide, en ik alleen niet wilde beginnen,
maar dat heeft er bij mij ook niet in gewild. ~ Dan zullen we 't er
wel in krijgen! schreeuwde Hartman, met zijn vuist op de tafel
slaande. Doch onmiddellijk daarop hoorde men den kapitein met
nog vrij wat krachtiger stem: Hei daar, stilte aan den bak! Is dat
manier van spreken! — Hartman schrikte, want de kapitein,
anders zo goedhartig werd hier eensklaps „gezagvoerder ", zoals
de Haarlemse Courant het heeft.
Waar dit rumoer op zou uitgekomen zijn, is moeilijk te zeggen, indien niet de bedaarde en concilierende stem van Willem
de Lange zich had doen horen. Hij begon met de broeders tot
eendracht te vermanen, en zeide daarop het een en ander over
116

het leerstuk in kwestie, waardoor hij trachtte te betogen dat het
niet zo strijdig was met de mogelijkheid als de meester het had
voorgesteld; schoon ook bij hem het voornaamste argument was
dat de kerk het leerde.
De poging, door meester Peperkamp aangewend, om de zaak
te vereffenen, had het oorspronkelijk onderwerp, de vraag of de
kapitein gelijk had of niet ten opzichte van Hellenbroek, geheel
doen vergeten, terwijl de verklaring, door den student gegeven,
Hartman aanleiding gaf ook nog iets over de Drieëenheid in het
midden te brengen, hetgeen echter Van den Empel weder niet
met hem eens was; en zo kreeg men weldra zovele verschillende
gevoelens als er personen tegenwoordig waren. De een maakte
van God -drie wezens, een ander maakte er van één wezen met
drie eigenschappen, een derde één wezen met drie namen. Dit
laatste was ook Rietveld's gevoelen, want, schoon hij aanmerking gemaakt had op de verklaring van den meester, verklaarde
hij echter gaarne alles te willen doen wat in zijn vermogen was
om de zaak te begrijpen. De meester daarentegen bleef bij zijne
gevoelsleer..-- Begrijpen, neen, vrienden, riep hij uit, dan komt
gij er niet. Wie begrijpt het? Niemand. Laat dat denken en begrijpen maar staan. Gevoel maar, zo in eens. Dan zijt gij er.
Tevergeefs trachtte de student nog enige orde in de debatten
te brengen, en sommige gevoelens ten minste te verenigen: de
kerkvergadering was nu geëmancipeerd. Totnogtoe had men al
leen toegeluisterd; nu begon elk mee te praten. In plaats van het
geloof kwam het onderzoek, en velen der tot heden zo volgzame
broeders waren echte Protestanten geworden.
Thans moeten wij zien wat er op denzelf den tijd in een ander
vertrek van het kasteel voorviel.
-r
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TWAALFDE HOOFDSTUK
De Heer Van Groenendaal onderneemt Mevrouw Weenink

te bekeren

Om hetgeen daar voorviel recht te begrijpen, moeten wij de
zaak een weinig hoger ophalen. De oplettende lezer zal zich ze~
ker herinneren hoe de heer Van Groenendaal op het diner werd
bijgestaan door mevrouw Weenink, hoe vriendelijk en voorko^
mend hij met haar na den maaltijd sprak en hoe gunstig hij zich
over haar uitliet, volgens de getuigenis van de lieve Charlotte.
Wij hebben ook reeds gezegd dat de heer Van Groenendaal,
schoon hij eerst grote haast scheen te hebben, om tot zijne staatkundige bezigheden terug te keren, desniettemin nog steeds op
Diepenbeek was blijven vertoeven. De heer Van Groenendaal
gaf te kennen dat hij ene bijzondere gevoeligheid had voor de
schoonheden der natuur, dat de rust en stilte, waarin hij op het
afgelegen Diepenheek leefde, hem ene welkome afwisseling was
van de nimmer eindigende beslommeringen van zijne moeitevolle
staatkundige loopbaan, en dat hij gevoelde dat zijne gezondheid,
die door e ase rusteloze werkzaamheid veel geleden had, met den
eersten dag zijner landelijke afzondering merkelijk was begonnen te verbeteren. Men begrijpt welk een genoegen en voldoe
dit verschafte, niet alleen aan den bewoner van het recht--nig
huis, maar ook aan de overige Diepenbekers, die zich niet ge~
noeg konden verheugen, dat een zo vroom en hooggeplaatst man
zich wel had willen verledigen hun nederig dorpje tot zijne zo~
merresidentie te kiezen, daar hij toch even goed naar de een of
andere badplaats had kunnen gaan, om daar voor die dierbare
gezondheid te zorg-en. Zelfs kon de burgemeester en ook de
schoolmeester niet begrijpen dat de waardige man zich op dit af ~
gelegen dorp niet dodelijk verveelde; en men vond het niet meer
dan natuurlijk, dat zijn edelgrootachtbare, die zo gehoorzaam
het bevel van zijn dokter opvolgde, welke hem (zo hij verhaalde), in een geschreven consult het klimaat van Diepenbeek boven alle andere had aanbevolen, veelvuldige bezoeken aflegde
op het kasteel Ammerstein. Het was de enige uitspanning, die
,
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de brave man had. Doch, hoe natuurlijk ook deze beweegreden
schijnen mocht, het was nauwelijks te denken dat een man als
de heer Van Groenendaal hierbij alleen zijn eigen genoegen zou
op het oog hebben. Zeker moest er nog ene andere en gewichtiger reden zijn, dan alleen verlangen om zich ene afleiding te be.zorgen. Lotje was de eerste, die deze reden met hare gewone
snedigheid doorgrondde.
Evenmin toch als het haar ontgaan was, welke gunstige gedachten de heer Van Groenendaal van hare zuster, mevrouw
Weenink, had opgevat, evenzo bemerkte zij spoedig hoe diep
het den vromen man griefde dat deze beminnelijke vrouw nog
zo geheel in de strikken des Satans verward was, en maar
volstrekt geen denkbeeld scheen te hebben van den diepen af..
grond, op welks rand zij zorgeloos voorthuppelde. Enige uit~
drukkingen van den heer Van Groenendaal, in der haast opger
vangen, zijn innemend en tederlievend gedrag omtrent de schone zondares, de attentie die hij had, om, als hij in het bos ging
wandelen, juist op de plek aan te komen, waar mevrouw Weer
nink dikwijls des morgens ging zitten lezen, dit alles gaf haar
een gerede aanleiding om te vermoeden, dat de heer Van Groe
nendaal met de zorg voor zijn eigen lichaam ook die voor de ziel
harer zuster op zich genomen had, en dat ene der voornaamste
oorzaken van 's mans assiduiteit was het edel verlangen om —
Esperanca te bekeren.
Een gesprek, kort voor den avond, van welken wij thans spreken, met den 'heer Van Groenendaal gehouden, bevestigde de
vermoedens van het lieve Lotje volkomen. Nadat de heer Van
Groenendaal haar enige zeer discrete vragen omtrent hare zus~
ter gedaan had, onder anderen wie haar echtgenoot was, welke
waardigheid hij bekleedde, waarom hij zich thans niet hier be
vond, en of hij nog lang zou wegblijven, of zij ook kinderen had,
en diergelijke, weidde hij een geruimen tijd uit in den lof van
haar karakter, van haar verstand en van hare beminnelijke hoer
danigheden, en besloot zijne redenen met een diepen zucht en
een bedenkelijk: maar...
Het gevoelige Lotje, innig verheugd over den lof, dien de heer
Van Groenendaal hare zuster toezwaaide, begreep dit „maar"
B N L. A 6-10
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maar al te goed, om niet mee te zuchten. De heer Van Groenen daal zou zich wellicht niet verder uitgelaten hebben, ware hij niet
door Lotjes tegenzucht aangemoedigd geworden.. -- Gij zucht,
lief meisje! zeide hij. ~ Ja, mijnheer, was het antwoord, mijnheer
zucht ook. ~ Ach ja! Zouden wij ook om hetzelfde zuchten?
Helaas. --- Lieve Charlotte (wilt gij mij vergunnen u dus ge-meenzaam aan te spreken ?) , mag ik u deelgenoot maken van
mijne bekommering? — Ach, mijnheer Van Groenendaal, sprak
Lotje, hare schone blauwe ogen, waarin een traan parelde, naar
den zolder slaande, ik weet wat gij zeggen wilt.
Lotje zag er zo bekoorlijk uit, toen zij, met de gevouwen handen in den schoot, en met ene van aandoening hijgende borst
den heer Van Groenendaal misschien voor 't eerst in de geler
genheid stelde het zachte en verkwikkelijke licht van die lieve
ogen te bewonderen, dat het den braven man bijna begon te
spijten idat Lotje zelve zijne zorg-en niet meer nodig had; hoezeer
ookhiervan overtuigd, werd hij zo aangedaan door de gewaar~
wordingen van het ogenblik, dat hij, bijna vergetende waarom
voornamelijk hij zich getroostte op dit eenzame dorp te vertoeven, misschien ook begrijpende dat zelfs de reeds bekeerden nog
gestadige opwekking en aanmoediging behoeven, de beide gevouwen handen van het meisje ontsloot en die in de zijne nam,
ze zacht drukkende en haar met ene recht vaderlijke tederheid
aanziende, waarvan het gevolg was dat de ogen van Charlotte,
op dit ogenblik weder dalende, die van den heer Van Groenen~
daal ontmoetten en dezen vromen man een ogenblikje verschaf~
ten, dat niet volkomen in harmonie was met de geestelijke na.tuur van het gesprek; een ogenblikje, zeg ik, want Lotjes ogen,
volstrekt ongewoon om zelfs door den vroomsten blik lang be
schouwd te worden, waren ook dadelijk weder door de brede
oogleden en de lange zijden wimpers gesluierd; schoon zij hare
handen zeer kalm in die van den braven man liet rusten, die dan
ook niet naliet van deze ongezochte en onverwachte gelegenheid
een dankbaar gebruik te maken en zich zolang in het aangename
bezit te handhaven, als de welvoeglijkheid het maar enigszins
gedoogde. — Gij weet, hervatte hij, wat ik zeggen wil, lief meis~
je, o dan weet gij ook, wat mij zoveel belang voor haar inboezemt.
,
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Ja, ik behoef het u niet te verbergen, zij is, — ik mag het nu zeggen ~ zij is niet op den goeden weg,... zij is... Ach, als de onuit^sprekelijk vrijmachtige en eeuwig te aanbidden, eeuwig te verm
heerlijken genade haar hart niet treft, haar de oren niet opent,
opdat zij de stemome des Heren zoude horen in zijn woord, en ter
harte nemen de taal van hem, die gaarne zijn leven geven zou
om haar te behouden, ach dan... dan! ^-- Deze woorden .maakten een tweeden nog tederder handdruk volstrekt noodzakelijk,
die Lotje geheel en al overtuigde van het diepe medelijden, dat
de waardige Zebedeus met hare zuster had.
Het ijs was nu gebroken, en beide vrome zielen betreurden
eerst een tijdlang den droevigen afval van de arme Esperanca,
waarna zij tot het besluit kwamen dat men met vereende krach,ten alles behoorde in het werk te stellen, om haar te redden; en
daar Lotje volkomen overtuigd was dat niets voor haar zo heilzaam zou zijn als de vermaningen van een man als de heer Van
Groenendaal, van wiens tedere belangstelling zij zelve nu zulke
doorslaande blijken ontvangen had, werd er af gesproken dat zij
dezen heer zoveel mogelijk in de gelegenheid zou stellen hare
zuster, en vel, alleen, te spreken, omdat zij zelve wist dat zulke
tedere onderwerpen zich niet wel anders dan onder vier ogen
laten behandelen.
Wanneer men zich herinnert dat mevrouw Weenink Lotje

juist verzocht had om, als de heer Van Groenendaal haar aan.sprak, haar wat te komen helpen, dan ziet men dat Lotje thans
geheel strijdig met dit verzoek handelde. Wij willen daarom het
lieve meisje echter niet veroordelen. Wat doet men niet om ene
ziele te redden van het verderf! En, dat de hulp van Lotje hier
nodig was, zal ieder spoedig bevroeden, die bedenkt dat hetgeen
zij opmerkte niet wel voor Esperanca zelve kon verborgen blij.ven, en dat deze, nog onbewust van de bekommering van den
heer Van Groenendaal voor haar geestelijk welzijn, zijne herhaalde pogingen om haar te ontmoeten en te spreken vrij lastig
begon te vinden. Wij hebben reeds gezegd dat de heer Van
Groenendaal in het bos bijna altijd juist op de plek aankwam,
die mevrouw Weenink gekozen had, om er te gaan lezen. De
eerste en tweede maal dat dit gebeurde, meende zij dat het geheel
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toeval was; maar toen het kort daarna alweder plaats had, began zij er (misschien niet ten onrechte) opzet in te zien; en daar
zij den heer Van Groenendaal zijne wandelingen niet verbieden
kon, en zij zelve evenwel nog te zeer in de strikken des Satans
verward was (zoals de heer Van Groenendaal het uitdrukte) ,
om den rechten smaak te hebben in zijn geestelijk onderhoud,
schoot er voor de arme vrouw niet anders over dan of een meer
afgelegen en haar minder aangenaam plaatsje op te zoeken, of
— thuis te blijven. Dat dit haar juist niet zeer gunstig voor den
heer Van Groenendaal stemde, zal ieder, die zich in de plaats
en in de gemoedsgesteldheid van deze nog zo ketterse vrouw
verplaatsen kan, lichtelijk bevroeden. Zo was het ook in huis en
óp de wandeling. Als de kapitein tegenwoordig was, diende de
heer Van Groenendaal wel met dezen zich te onderhouden; maar,
was hij er niet (en dit gebeurde nogal eens, want de kapitein
was niet gewoon zich voor iemand te generen), dan was Espe-ranca meermalen met de zorg belast om het onderhoud met den
heer Van Groenendaal gaande te houden, daar Willem zich nar
tuurlijk grotendeels met Lotje bezighield. En dan was het wel
eens gebeurd dat Esperanca, om de bovengemelde reden, soms
zeer onverwacht, soms zelfs wat heel abrupt het gesprek afbrak
en zich verwijderde. Het enige dus wat den welmenenden man
overbleef, om het bekeringswerk met enige vrucht te kunnen
verrichten, was dat hij Lotje onder den arm nam, om door haar
de gelegenheid te erlangen mevrouw Weenink alleen te spreken, en wel zo, dat deze zonder al te blijkbare onbeleefdheid hem
niet kon verlaten.
Na deze nodige inlichtingen zal men begrijpen waarom Lotje,
kort nadat Willem de kamer verlaten had, om de kerkvergadering te gaan voorlichten in hare beraadslagingen, met ene zekere
haast, als had zij iets vergeten, de kamer uitging en alzo mer
vrouw Weenink met den heer Van Groenendaal alleen liet.
Het was voor dezen zeer gelukkig, dat dit onverwacht vertrek
juist plaats had midden in een gesprek, dat hij slechts behoefde
voort te zetten, om Esperanca die lessen te geven, welke zij zo~
zeer behoefde.
Het gesprek had gelopen over de vraag hoe verre men gaan
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mocht en gaan moest, om anderen, die van ons in godsdienstige
gevoelens verschillen, tot de onze over te halen, over het geoorr
loofde en ongeoorloofde proselitisme in één woord. Esperanca
was van oordeel dat niets meer smaakte naar ijdelheid en hoogmoed, dan zijn eigen gevoelen anderen te willen opdringen, en
dat niets dwazer zijn kon dan zich te verbeelden dat wij zelven
alleen doorzicht genoeg hebben om de waarheid te kennen; ter-wijl tevens, volgens haar, niets meer aanleiding gaf tot nimmer
eindigende twisten en onenigheden, dan waar elk zijn eigen ge-voelen voor het enige ware houdt en uit de hoogte decreteert
dat alle andere mensen in duisternis en dwaling verkeren. De
heer Van Groenendaal en Charlotte waren natuurlijk van een
geheel ander gevoelen. De eerste had het juist met vuur verde r
digd, toen Lotje opstond en de kamer verliet. De heer Van Groe
nendaal nam eerst den schijn aan of hij niets bemerkte, en redeneerde voort. Maar weldra begon hij ene enigszins andere wen.ding aan zijne rede te geven. Hij had totnogtoe van de verplich-ting gesproken, die op ieder Christen rustte om de waarheid te
verkondigen en anderen tot erkentenis dier waarheid over te halen, met andere woorden, van de verplichting van iederen orthor
doxen Gereformeerde om anderen de Dordtse leerregelen sma.kelijk te maken. Thans begon hij het onwederstaanbare verlangen
te schilderen, door de innige belangstelling in het heil van an
deren in ons opgewekt, om hen van de waarheid te overtuigen.
Nadat hij hierover uitgeweid had, vervolgde hij: In een zeker
opzicht doet het mij genoegen, mevrouw, dat wij juist op dit on
derwerp gekomen zijn, want ik gevoel dat ik u enige rekenschap
verschuldigd ben wegens mijn gedrag te uwen opzichte. Mis r
schien heeft het uwe aandacht niet getrokken; misschien evenwel (en ik zou haast zeggen, zeker) kan het u niet ontgaan zijn,
dat ik de gelegenheid zoek, wellicht wat indiscreet, om mij met
u te onderhouden. En, is dit het geval, zijn mijne bezoeken in uw
oog wat menigvuldig, was het u onaangenaam gestoord te worden op uwe ochtendwandelingen — dan, dit gevoel ik, ben ik
verplicht u daar verschoning voor te vragen en u mijne beweeg.redenen rondborstig open te leggen. Ik zal ze u openleggen, mevrouw, die beweegredenen, en zij zullen, hier twijfel ik niet aan,
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het vreemde in mijn gedrag volledig verklaren. Sedert het eerste
ogenblik dat ik met de brave en beminnelijke bewoners van dit
gastvrij huis, maar vooral met u, heb kennis gemaakt, heb ik voor
u allen ene onweerstaanbare achting en genegenheid opgevat.
Niet gelukkig in mijn eigen huis, helaas (het is onnodig u daar.van de bijzonderheden mede te delen) , vind ik hier voldoening
voor verstand en hart, terwijl ik tevens (vergeef het mij) reden
meen te hebben om te geloven, dat ook mijn omgang hier riet ge~
heel zonder vrucht zou kunnen zijn. Immers, mag ik het zeggen?
Ja, ik mag niet alleen, ik moet u, voortreffelijk wezen, waarschuwen. U ontbreekt totnogtoe het enige nodige. Gij behoort
nog niet tot de onzen. Nog zwerft gij om in de kronkelpaden des
ongeloofs. 0 dit smart mij meer dan ik het u zeggen kan. Met het
genoegen, dat ik in uw bijzijn smaak, is dus een innig medelijden
verbonden en een brandend verlangen om u te redden van het
verderf. En zo nauw, zo innig is dit tweederlei gevoel in mijn hart
verenigd, dat het ene het -andere voedt, opwekt en — heiligt.
Inderdaad, mevrouw, laat ik eens geheel oprecht met u mogen
omgaan: gij kent de wereld ~ en ^-- gij kent uzelve. Niemand
zoude u van ijdelheid verdenken, die vernam dat gij zelve er van
overtuigd waart, dat er weinig vrouwen zijn, die u in schoonheid
en bevalligheid, in verstand en talenten evenaren, gene die u
overtreffen. En zou het u dan vreemd voorkomen dat een man,
die ook weet wat er in de wereld omgaat (hier nam de duivel des
hoogmoeds een ogenblikje de plaats in van een anderen duivel
in het hart van den edel grootachtbaren heer) , die, mag ik het
eens zeggen, geen nieuweling is in den omgang met het schone
geslacht, dat zulk een man, getroffen door uwe inderdaad schitterende schoonheid, alle bedenkingen ter zijde zette, zijn hart
voor u openlegde en u — verklaarde, dat — hij u beminde ~ ja
--- beminde, meer dan zijn leven? — En waarom spreek ik zo
niet? Waarom niet? Omdat mensen, zoals wij zijn, die gewone
banale uitdrukkingen koud en flauw moeten vinden, in vergelij-king van hetgeen zij gevoelen. Neen, ik zeg niet: Ik bemin u! Ik
zeg: Zo innig, met zulke onlosmaakbare banden is mijn hart aan
het uwe gekluisterd geworden, van het eerste ogenblik dat ik u
aanschouwde, dat ik gevoel, dat ik levendig besef, dat wij één
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moeten zijn, één in zin en geest, één in geloof, één in hoop,
één in liefde.
Dit laatste woord werd hier, geloven wij, in ene enigszins andere betekenis genomen, dan waarin het, met die twee andere
verenigd, gewoonlijk opgevat wordt. — En ziedaar, dus eindigde de heer Van Groenendaal, ziedaar een voorbeeld van onr
ontwijkbaar, van volstrekt noodzakelijk proselitisme. Ik kan niet
lijdelijk toezien, dat gij op dien (vergeef het mij) op dien doolweg, op welken gij u bevindt, voortgaat — ik moet u redden, ik
moet u behouden. Daarom vervolg ik u, daarom zoek ik uw ge,
schap. 0 als gij eens tot ruimte gekomen zijt, hoe dankbaar-zel
zult gij mij dan zijn! Maar ook dan eerst zal het zich recht openbaren welk ene heerlijke harmonie ons geheel, geheel aan elkanr
der verbindt; dan zult gij zelve erkennen dat ik wel deed; dan
zult ook gij die zaligheid smaken, die nu reeds mijne borst doorgloeit. Ik smeek u (ach sta mij toe zo gemeenzaam te wezen) , ik
smeek u, schone, bekoorlijke, onweerstaanbare Esperan.ca, neem
mij aan tot uw leermeester, word geheel de mijne, in geloof, in
hoop, in liefde!
Met het uitspreken van deze woorden wierp zich de heer Van
Groenendaal, die totnogtoe voor de zittende mevrouw Weenink
gestaan had, veel vlugger dan men van zijn niet zo geheel alert
voorkomen zou verwacht hebben, op ene knie aan hare voeten,
en, daar deze houding voor iemand, die er niet aan gewoon is,
niet van de gemakkelijkste is, vatte de heer Van Groenendaal,
om niet te vallen, de beide armen van mevrouw Weenink, het,geen hem des te lichter viel, daar zij om zijne redevoering goed
te horen, het werk, waaraan zij bezig was, had nedergelegd en,
met de handen in den schoot, zeer kalm naar hem had zitten
luisteren.
De beweging van den heer Van Groenendaal was zo onver
wacht, dat de goede Esperanca, voordat zij dezen aanval van
rechtzinnige liefde had kunnen voorzien, zich door de schone
handen van den tederhartigen Zebedeus omstrengeld zag, en
wel zo stevig, dat het haar in het eerst volstrekt onmogelijk was
zich aan zijne omhelzing te onttrekken.
Mijn lieve mijnheer, laat mij los! was de -eerste, zeer natuur,

-
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*lijke uitroep der verschrikte vrouw; en toen de heer Van Groenendaal, in plaats van aan dat verzoek te voldoen, zeker (wij
willen het geloven) alleen om zich op zijn éne knie staande te
houden, de arme vrouw nog vaster begon te omknellen, rukte
zij haren linkerarm met geweld los en sloeg dien aan den rug
van den stoel, om een steunpunt te hebben, daarbij niet zonder
enige ontroering uitroepende: — Ik geloof waarlijk, mijnheer,
dat gij niet recht bij uwe zinnen zijt! Laat mij los, zeg ik u. Als ik
opsta, ligt gij op den grond.
Hetzij dat de heer Van Groenendaal van de waarheid van dit
zegde overtuigd was, hetzij dat hij toch zelf begreep dat het niet
beleefd is iemand zo te knijpen, hij liet ook den anderen arm los.
maar vatte schielijk de hand en drukte daarop, op hetzelfde
ogenblik dat mevrouw Weenink opstond, een kus, die haar
moest overtuigen dat zijn proselitisme volkomen welgemeend
was. Deze kus echter had hem duur kunnen te staan komen, wijl
de kracht, met welke de benarde vrouw nu ook deze hand terug
geheel zonder steunsel liet, zodat hij, alleen door schie- -trok,hem
lijk zijn arm uit te steken, zich (nog altijd op zijn éne knie) in
evenwicht hield; en, daar het knielen nu verder onnodig moest
geacht worden, gebruikte de goede man diezelfde hand om,
juist niet met de bevalligste beweging (gelijk ieder licht begrijpen zal) zich van den grond op te heffen.
Maar voordat hij weder op zijne benen stond, was mevrouw
Weenink de deur genaderd, en op het punt van die uit te gaan
zeide zij: Mijnheer, ik geloof dat gij zelf zult gevoelen dat gij
u vergist hebt in de middelen, door u gekozen om mij te bekeren;
en ik ben overtuigd dat, als iemand uw woorden gehoord had,
hij het mij niet als ene onbeleefdheid zou aanrekenen, als ik u
hier alleen laat.
De heer Van Groenendaal, zelf misschien overtuigd dat hij
in zijn heiligen ijver wat heel ver gegaan was, durfde geen tweede
diergelijkepoging aanwenden, om de verschrikte vrouw terug
te houden; maar, daar hij tevens niets meer vreesde, dan dat zij
hem ontevreden verliet, naderde hij haar, schoon eerbiedig en
met gevouwen handen, uitroepende: Ach, mevrouw, een ogen blik! Hoor mij, bid ik u!
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Esperanga, schoon een ogenblik verrast, was zichzelve te wel
meester, om zich niet, nu zij zag dat zij er den schrik onder had,
heimelijk te vermaken met de droevige figuur, die de teergevoeg
lige missionaris maakte. Daarbij begreep zij zeer spoedig dat een
ontvluchten van het vertrek licht tot een éclat zou kunnen aan-leiding geven, waarvan zij, als elke verstandige vrouw, een groten afkeer had. — Welaan, mijnheer Van Groenendaal, zeide
zij, terwijl zij de kamer weder inkwam (zij stond reeds op den
drempel) , ik zal horen. Maar één voorwaarde. Geen aanbidding
gen of kniebuigingen meer. Neem uw gemak. Ik zal 't ook doen.
Met deze woorden zette zij zich bij haar werktafeltje, op een
geruimen afstand van den heer Van Groenendaal neder, en ver-volgde: Ik zal horen, maar, om het u gemakkelijk te maken, zal
ik zelve beginnen met ene vraag. Als gij er zoveel belang in stelt,
dat wij één zijn in zin en geest, gelijk gij het uitdrukt, waarom
wilt gij dan juist dat ik mij naar den uwen voeg, en waarom
schikt gij u niet naar den mijnen? Dat zou, dunkt mij, die eens~
gezindheid veel spoediger doen ontstaan.
Ach mevrouw! antwoordde de edel grootachtbare heer, die
zich intussen omgewend had en een paar stappen genaderd was,
zonder evenwel, zoals hem verzocht was, zijn gemak te nemen,
ach, mevrouw, wat verlangt gij van mij! ~ Wel, mijnheer, her
vatte Esperanca, die haar lachen nauwelijks kon bedwingen op
het zien van de piteuse figuur, die de grote man, zelf nog verschrikt van den slechten uitslag zijner rechtzinnige declaratie,
thans maakte, --- wel, mijnheer, wat verlangt gij van mij? Waarom zou ik mijne denkbeelden aan de uwe opofferen, eer dan gij
de uwe aan de mijne?
Op deze peremptoire vraag scheen de heer Van Groenendaal
geen antwoord te weten; ten minste hij zweeg. Mevrouw Weer
nink, hierdoor geheel hersteld, hervatte nu: Ik bid u, mijnheer
Van Groenendaal, blijf daar niet zo als een arme zondaar staan.
Neem een stoel en herstel u. Gij zijt niet wel, inderdaad. Gij ziet
er bleek uit. Als mijne zuster eens terugkwam, wat zou zij wel
denken dat er gebeurd was?
De heer Van Groenendaal gevoelde de juistheid van deze
opmerking, en begreep tevens (slimmert als hij was) dat ene
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vrouw, die onmiddellijk na zulk een onverwachten aanval, zo
deelnemend voor zijne reputatie zorgde, niet zo verschrikkelijk
boos was, als men anders wel zou kunnen vermoeden; althans
hij meende nu zeker te zijn, dat zij hem niet zou verraden. Dit
gaf hem niet alleen moed, maar deed tevens de hoop in zijne
borst herleven, dat de schone zondares niet onverzoenlijk zijn
zou. Hij nam dus een stoel en plaatste dien nu zelfs vrij dicht bij
Esperanca, waarop deze echter, opstaande, lachende zeide:
Die vromen zijn toch wonderlijk. Als men hun den vinger
geeft, nemen ze terstond de gehele hand. Ik heb u wel verzocht
plaats te nemen, mijnheer Van Groenendaal, maar niet op mijn
schoot.
Dat de heer Van Groenendaal terstond achteruit schoof, behoeft niet gezegd; en nu hernam dan Esperanca ook hare plaats
weder en vervolgde: Gij zijt mij nog altijd antwoord schuldig op
mijne laatste vraag, mijnheer Van Groenendaal. Ik kan natuurlijk niet anders dan gevoelig zijn voor de eer, die gij mij aandoet.
Gij wilt u wel verledigen om mij te bekeren (zoals gij dat zeker
noemen zult) ; evenwel (dat ik dit in 't voorbijgaan aanmerke) ,
hoezeer ook dit verlangen moge voortspruiten uit de overtuiging
waarin gij zijt, dat uwe gevoelens de ware zijn, kwamen daar
toch, zou ik zeggen, zulke hartstochtelijke uitdrukkingen niet bij
te pas, veel minder ware het nodig mij bijna van mijn stoel te
werpen; overtuigende redenen, woorden van gezond verstand,
bewijzen zouden, dacht mij, voldoende geweest zijn, al hadt gij
ook nog verder van mij af gezeten, dan gij nu zit, mits ik u maar
kon horen. Maar dit daargelaten, gij verlangt dat wij een zijn in
zin en geest. Als 't u daar nu om te doen is, wel, waarom ver~
zoekt gij mij dan niet dat ik u bekeer, liever dan te beproeven het
mij te doen? Dat zou, dunkt mij, al zo galant wezen en u uw doel
veel eerder doen bereiken. — Ach, goddelijke Esperanca, zuchtte nu de heer Van Groenendaal, terwijl hij alweder opstond en
naderde, doe met mij wat gij wilt, bekeer mij, maak mij tot uw
dienaar, tot uw slaaf! Ach, gij hebt mij begrepen! •-- Begrepen?
hernam Esperanca, volstrekt niet, mijnheer. Ik heb u zelfs nog
verscheiden vragen te doen, voor wij zover zijn. Maar wezenlijk,
wees niet zo onrustig. Ga toch zitten.
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De heer Van Groenendaal deed zoals hem gezegd was. —
Gij stemt dan nu toe, vervolgde Esperanca, u door mij te laten
bekeren; ik moet zeggen, dat is al ver gevorderd, en het is ook
veel redelijker; hoewel ik u niet behoef te zeggen, dat ik mij door
mijne vraag nog niet verbonden heb om aan uw verlangen te
voldoen. Vooreerst begrijpt gij wel dat ene, vooral in de theologie, zo onkundige vrouw als ik al zeer verwaand zou moeten
zijn, als zij zich maar zou durven verbeelden een zo geleerd man,
een ouderling der kerk en een staatsman er bij, zonder ene buitengemene inspanning van al de krachten van haren geest, van
zijne gevoelens te kunnen afbrengen; maar buitendien is er nog
ene kleinigheid te vereffenen, omtrent welke gij, naar ik vermoed, nog geheel onkundig zijt. Gij hadt mij uwe denkbeelden
willen smakelijk maken, omdat gij zo sterk verlangt dat wij het
eens zijn. Zeer redelijk en beleefd geeft gij nu toe om u liever
naar mijne opiniën te schikken; maar, al vertrouwde ik het mijn
zelve toe om u die aannemelijk te maken, dan zal het toch in de
eerste plaats wel nodig zijn, denk ik, dat ik uw verlangen naar
die enigheid des geestes tussen ons deel; en hiervan heb ik u,
voor zover ik weet, nog geen blijk gegeven.
Zeker, mevrouw, antwoordde de heer Van Groenendaal, ben
ik niet ijdel genoeg mij te verbeelden, dat ik zo spoedig de verzulk een hart zou gemaakt hebben; maar, verdun-overinga
mij het u te zeggen, indien ik daaromtrent mij misschien meer
durf toeëigenen dan mij toekomt, dan is daaraan uw ongedwongen omgang schuld, uwe vrolijkheid, uwe bevallige manieren,
uwe ^--- mag ik het zeggen .--- uwe vriendelijke voorkomendheid.
Nu begrijp ik u, mijnheer Van Groenendaal, ik heb u een weinig bedorven; of liever (ik zal eens heel oprecht met u te werk
gaan) , vol vertrouwen op uwe jaren, op uwe deftigheid, op uw
stand en vooral op uwe ongeveinsde vroomheid, heb ik mij onvoorzichtig te veel blootgesteld en denkbeelden bij u opgewekt,
die ik dacht dat verre waren van zulk een vroom gemoed. Ik vind
mij dus nu wel verplicht u te verklaren (ik hoop dat gij 't mij niet
kwalijk zult nemen) dat ik met al den eerbied dien ik voor u
koester, tot heden er zelfs nog niet aan gedacht heb, veel minder
er naar verlang, om met u in den geest verenigd te zijn.
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Ach, mevrouw, ach, welk een taal, riep de hopeloze minnaar
uit, wist gij eens hoe gij geheel en al mijne ziel hebt ingenomen,
hoe ik, sedert ik hier ben, om niets, om niemand denk dan om u,
hoe ik u, schone, beminnelijke, bekoorlijke vrouw, aanbid en ver'good. 0 mocht eenmaal een vonkje van dat vuur in dien schonen, in dien goddelijken boezem ontstoken worden, o hoe geluk
-kig
zou ik, hoe gelukkig zouden wij te zamen zijn.
Bij deze woorden werd alweder zeer onverwacht en vrij behendig de hand van mevrouw Weenink gegrepen, en zeker zou
die opnieuw zijn gekust geworden, had zij ze niet schielijk weggetrokken met de woorden: Gij houdt u slecht aan onze voor^*
waarde, mijnheer Van Groenendaal. Maar als ik u dan wel begrijp, dan zijn wij nu toch aan de banale uitdrukkingen gekomen.
Een veelbetekenende glimlach was het antwoord van den heer
Van Groenendaal. ~ Maar zeg mij dan nu toch ook eens, ver,volgde Esperanca, hoe moet ik het rijmen dat een zo rechtzinnig,
zo vroom man, die zelf getrouwd is, ene getrouwde vrouw op
zulk ene wijze kan aanspreken? ~ Ach, mevrouw, vraagt gij dit
nog? Dan kent gij uzelve niet. Wist gij eens hoe schoon, hoe beokoorlijk gij zijt. Gij zijt onweerstaanbaar... — Ik wil 't gaarne
geloven, antwoordde Esperanca lachend, maar wat bewijst dit?
Vreest gij niet dat gij uzelven van het koninkrijk Gods zult uit
wanneer gij u toegeeft aan een hartstocht, die u Gods-sluiten,
toorn moet waardig maken? — Wat dat aangaat, lieve mevrouw,
antwoordde de heer Van Groenendaal, wees daaromtrent gerust; ook daarom juist is het dat ik u zo gaarne wilde bekeren.
Hoe ,de man dirt meende, zal zich nader ontwikkelen. .-• In één
woord, hervatte mevrouw Weenink,
L'amour qui nous attache aux beautés éternelles
N'étouffe pas en nous l'amour des temporelles,
Le ciel défend, de vrai, certains contentements,
Mais on trouve avec lui des accommodements.

Niet waar?
Gelukkig was het voor den heer Van Groenendaal, dat hij niet
wist aan welk stuk deze verzen ontleend waren. Hij was veel te
vroom om Molière te l ezen.*
Esperanca reciteerde deze regels zo goed, dat het laatste over130

blij fsel van -gezond verstand, dat den goeden man nog was bij
verliet en er zeker weder een scène zou zijn voor--geblvn,hm gevallen, had niet het geruis van voetstappen in de gang hem
voorzichtigheid aangeraden, gelijk dan ook zeer spoedig Lotje
weder binnenkwam en alzo Esperanca bewaarde voor de gevolgen, die hare ondeugende aanhaling waarschijnlijk zou gehad
hebben.
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DERTIENDE HOOFDSTUK
Weerspannigheid van den Kapitein tegen de Canones --- Hevige
verontwaardiging van baas Hartman ~ Ontzettend toneel

De kapitein dacht niet dat er verder meer sprake zijn zou over
de door hem opgeworpen twijfelingen. Hierin vergiste de goede
man zich echter geweldig. Deze twijfelingen waren te gewichtig
om niet in ene volgende vergadering van het leesgezelschap we~
der op het tapijt gebracht te worden; en Willem was te verlam
gend om uit den mond van zijn aanstaanden schoonvader te
horen, hoe onwederstaanbaar hem de redenen voorkwamen van
de Dordtse vaderen, dan dat hij nu zelf niet begeren zou deze
vergadering bij te wonen.
Het gezelschap was nauwelijks weder gezeten, of Willem begon met het gebeurde in de vorige vergadering voor te stellen
als het gevolg van een misverstand, er bijvoegende dat de voor~
name reden van het verschil van gevoelen zeker alleen daarin
moest gezocht worden, dat de heer Van Berkel de verschillende
artikelen van de Dordtse leer niet in hun verband gelezen en
overwogen had. Hij stelde dus voor om die artikelen nu eens samen achtereenvolgens te lezen. — Dat is ene uitmuntende gedachte van onzen student, merkte baas Hartman aan; dat had
hij al eerder moeten doen. — Dan zou ik zeker het tweede hoofdstuk van Hellenbroek niet voor ene verborgenheid hebben behoeven te houden, zeide de diaken. — En wij hadden er nog wat
stichtelijks bij gehoord, zeide Rietveld. ^- Als wij er maar niet
later door thuis komen, fluisterde Van den Empel Peperkamp in.
De man dacht aan zijne lieve gade.
Het zal den lezer misschien verwonderen dat de kapitein, die
van den beginne af aan zich buiten de beraadslaging en buiten
de theologie had willen houden, nu ook Willem niet verzocht
de moeite, die hij nemen wilde, maar te sparen. Maar men bedenke dat hij te veel krijgsman was, om het vermoeden alleen,
dat hij den vijand niet zou durven onder de ogen zien, niet nog
ondragelijker te vinden dan de theologie zelve.
Zo als er van lezen gesproken werd, ging de mond van mees132

ter Peperkamp, die door 's mans ambtsbezigheid daarvan ene
hebbelijkheid gekregen had, als van zelf open; onnodig evenwel
in dit - geval, want Willem had het boek reeds voor zich en begon
het eerste hoofdstuk der Dordtse regelen te lezen en gaandeweg
te verklaren, daarbij nog verscheiden teksten aanvoerende.
Het ging goed tot aan het vijfde artikel, hoewel de kapitein
reeds bij het eerste zijn hoofd schudde, echter zonder enige aan~
merking te maken. In dat vijfde wordt gezegd dat de schuld van
het ongeloof gelijk ook van alle andere zonden, niet in God maar
in den mens ligt; maar dat het geloof in Christus en de zaligheid
door Hem ene genadige gave Gods is. Toen Willem dit gelezen
had, zeide de kapitein, die, nu hij zag dat het er op gezet was, ook
besloten had geen troef te verzaken: Wacht eens even. Daar
hebt gij alweer iets, waarvoor ik opdraai.
Willem was voorzichtig genoeg hem niet te vragen wat hij er
tegen had, maar om het hem duidelijker te maken, las hij het zesde artikel van het .tweede hoofdstuk er bij. ,;Dat vele," leest men
daar, „door het euangelium geroepen zijnde, zich niet bekeeren,
noch in Christus gelooven — zulks geschiedt niet door gebrek of
ongenoegzaamheid van de of ferande Christi, maar door haar
eigen schuld." — Hij voegde er het zevende artikel bij, dat dus
luidt: „Zoo vele als er waarachtig gelooven, en door den dood
Christi van de zonden en het verderf verlost worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade." Willem besloot met
artikel acht, waarin geleerd wordt dat alleen diegene verlost zullen worden, -die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren zijn.
Wel zeker, viel hier baas Hartman in, Jakob heb ik lief gehad,
en Ezau heb ik gehaat. Zijn wij niet als leem in de hand des pot-tebakkers? Zal het schepsel ook tot den Maker zeggen: Wat
doet gij?
Ik zeg niets tot den Maker, antwoordde de kapitein; maar ik
zeg alleen dat de schepselen zulke ongerijmdheden niet van den
Maker vertellen moesten.
Wat, man, riep hier Hartman uit, zijt -gij een Christen, zijt gij
een lidmaat der gereformeerde kerk? Hebt gij 't gehoord, broeders! 0 diepe, diepe ellende! 0 verdwaasdheid! 0 gruwel!
Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, zeide Willem.
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Gij zijt den kapitein in de rede gevallen, en hij heeft zich wel.licht sterker uitgedrukt dan hij bedoelde. Laat hem zijne bedenkingen voordragen, en laat ons elkander verdragen in liefde.
Braaf gezegd, student, zeide Van den Empel; zo denk ik ook
altijd, als mijne lieve vrouw eens wat grammottig is.
Ik veroordeel niemand, hernam baas Hartman, neen, denk
dat niet van mij; hard zal ik niemand vallen: ik heb alleen mede,lijden met hem, diep medelijden.
Wel, baas, zeide nu de kapitein, laat ons eens zien wie hier
meer medelijden verdient, gij of ik. Zeg mij eens, vriend, waarom
geeft God aan den een zijne genade, aan den ander niet?
Wel, omdat dat Gods eeuwig besluit is. Die alle dingen werkt
naar den raad zijnes willens!
Goed, maar behoort onder al die dingen het ongeloof ook
niet?
Wel zeker.
En hier lees ik toch dat, als iemand niet gelooft, noch zich bekeert, dit geschiedt door zijn eigen schuld; maar dat, als hij ge-.
looft, dit een gevolg is van Gods genade.
Wel zeker. God vermurwt de harten der uitverkoren genadiglijk en buigt ze om te geloven.
Goed, maar als hij ze niet vermurwt, hoe komt dat dan?
Wel, omdat hij ze niet uitverkoren heeft.
Dus het uitkiezen en het niet uitkiezen hangt alleen van God
af. Niet waar?
Wel zeker. 'De verkiezing is een onverdiende genade; niet
alle mensen zijn verkoren; sommigen worden voorbijgegaan,
namelijk die, welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onber
rispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de ge~
mene ellende te laten, in welke zij zichzelven door hun eigen
schuld gestort hebben. Dit is het besluit der verwerping.
Dus, hervatte de kapitein, die God niet verkiest, die zijn zondig door hun eigen schuld en worden daarom gestraft. Die God
wel verkiest, die zijn even zondig door hun eigen schuld; maar
dat zij niet gestraft worden, dat is hun schuld niet. Nu bid ik alle
mensen, die eengreintje gezond mensenverstand bezitten, of zij
ooit ongerijmder stelling gehoord hebben!
134

Ongerijmd! riep Hartman. Hier staat het. Het is de leer der
kerk. God is een verschrikkelijk, onberispelijk en rechtvaardig
richter.
Ja, zeide de kapitein, verschrikkelijk zou hij zijn, als dat waar
was.
Mag ik u nog iets anders uit dit boek voorlezen? hervatte nu
Willem. Hoor eens. „Deze leer van de goddelijke verkiezing
moet in de kerke Gods voorgesteld worden met den geest des
onderscheids en goddelijke eerbieding, heiliglijk, zonder curieuse onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van
Gods heiligen naam, en tot enen levendigen troost van zijn volk."
Dit vindt gij in het veertiende artikel van het eerste hoofdstuk,
en in het zestiende wordt men wel ernstig vermaand, om niet
mismoedig te worden, wanneer men van de verwerping hoort
gewagen, noch zichtelven onder de verworpenen te rekenen,
veel min door deze leer verschrikt te worden, als men ernstig begeert zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het
lichaam des doods verlost te worden, al is men ook in den weg
der godzaligheid en des geloofs zoverre nog niet gevorderd, als
men wel wilde.
Alles goed, mijn jongen, hervatte de kapitein, maar als het nu
mijne schuld is dat ik niet geloof, dan komt dat toch alleen daar.
vandaan dat ik kiezen kan, of ik geloven wil of niet. Anders zou
't mijne schuld niet zijn. Welnu, als ik dus wel geloof, dat is als
ik, in plaats van te kiezen om niet te geloven, verkies wel te ge~.
loven, wiens schuld is het dan? Ik heb allen eerbied voor de kerk,
dat weet gij, maar ik kan, ik mag niet geloven dat God onbarmhartig en onrechtvaardig genoeg zijn zou, om hem, die verlangde door het geloof aan Christus vergiffenis te erlangen van zijne
zonden, daarvan uit te sluiten, terwijl hij anderen, onverschillig
of zij het verlangden of niet, daaraan zou deel geven. Als gijlieden zegt dat de kerk zulke dingen leert, dan verstaat gij het zeker
niet, of er moet wat achter zitten. De kerk, als zij ten minste ver
standig is, moet leren, óf dat geloof en ongeloof beide onze
schuld zijn, of dat beide ons van God worden ingegoten. Maar
te zeggen dat de ongelovigen ongelovig zijn door eigen schuld,
de gelovigen gelovig door Gods -genade, dat zou wezen alsof gij.
BNL. A6-11
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zeidet: Als gij rechts gaat, gaat gij zelf; als gij links gaat, dan
gaat gij niet, maar ik.
Een Pelagiaan, een Pelagiaan! riep hier Hartman uit, ter.wijl hij met grote stappen door de kamer ging lopen. De diaken
daarentegen zag den kapitein, dien hij nog nooit zo had horen
redeneren, met welgevallen aan, hoewel hij voorzichtig genoeg
was zich niet in den twist te mengen.
Zo komen wij er nooit, zeide Willem, die een weinig onrustig
werd bij het dilemma van den kapitein. Wij moeten de zaak bedaard overwegen. Schuld hebben wij allen. Allen zijn wij zondaars. Dat is dus onze schuld, die gij God toch niet zult toerekenen. Welnu, deze allen zouden door hun eigen schuld ongelovig
zijn en blijven, indien God niet tussenbeide kwam. Maar nu worden er door God enigen uitverkoren. Deze worden dus door
Gods genade, zonder hun toedoen, gerechtvaardigd. De ande~
ren worden allen in hunne boosheid en hardigheid gelaten. Ziet
gij, kapitein, zo laat het zich zeer gemakkelijk verklaren.
Ja, hernam de kapitein, verklaren, maar begrijpen, dat is wat
anders.
Dat behoeft ook niet, zeide thans de burgemeester, die tot nu
toe gezwegen had. Geloven is genoeg, en het is God, die het ons
beveelt.
juist, zeide Willem, hier in het vijfde artikel van het tweede
hoofdstuk. Daar staat dat de belofte, dat een iegelijk, die in den
gekruisten Christus gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe, allen volkeren en mensen, tot welke God naar zijn
welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet ver
voorgesteld worden, met bevel van bekering en ge--kondige
loof.
Willem had het argument, door zijn vader hem aan de hand
gedaan, gretig aangepakt, menende dat dit nu eindelijk zijn aanstaanden schoonvader zou tevredenstellen. Maar deze, nu een-maal begonnen, gevoelde zich te sterk om het op te geven. Trour
wens Willems argument was nietgelukkig gekozen.
Daar hebt gij het juist, riep de kapitein. Hoe kan God bevelen
te geloven, als het geloof alleen een gevolg is van zijne genade,
en wat helpt dat bevel, als het gegeven wordt aan mensen. die
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niet uitverkoren zijn? Zoudt gij denken dat ik ooit waardig ge
een schip te commanderen, als ik mijn volk bevelen-westa
had gegeven, die ik wist dat ze alleen konden volbrengen door
mijn eigen toedoen?
Maar, mijnheer de kapitein, zeide nu eindelijk meester Peperkamp, als ik het wel begrijp, dan verklaart gij u nu openlijk tegen de leer der kerk. Eerst hebt gij alleen gezegd dat gij het niet
met Hellenbroek eens waart. Toen is u uit de formulieren van
enigheid bewezen dat Hellenbroek gelijk had, en nu komt gij te'.
gen die formulieren zelve op.
Dat zal ik u wel zeggen, antwoordde Hartman, voor den kapi
tein het woord opvattende, de reden daarvan is dat de heer kapitein in zijn hart den afschuwelijken kalverdienst des vrijen wils
aanhangt. Van de diepte zijner ellende was hij zelf nog niet bewust, totdat hij nu gezien heeft wat er al van den waren Christen gevorderd wordt. Hij meende dat hij een Christen was, sprak
met eerbied van de geloofsleer, keurde het af dat men er aan
durfde twijfelen; maar nu hij zelf die leer wat nader leert kennen,
en ontdekt dat zij in strijd is met zijn hoogmoedig hart, nu zet
hij de verzenen tegen de krib, evenals Jeschurun, toen hij vet
werd.*
Vet of mager, antwoordde de kapitein met een forse stem, als
gij mij, vriendje, hier in mijn eigen huis komt taxeren en van
hoogmoed beschuldigen, dan boen ik u met uw ganse leesgezelschap de deur uit. Wie heeft u in de wereld geschopt, om hier
den inquisiteur te spelen!
Ik begeer geen ogenblik langer in uw huis te blijven, antwoordde baas Hartman, terwijl hij opstond.
Die niet en gaat in der godlozen raad,
Die op den weg der zondaars niet en staat,
Ende niet en sit bij den spotters onreine,
Maar dag en nacht heeft in Gods wet alleine
Al zijnen lust, ja spreekt daar van eenpaar,
Die mens is wel gelukzalig voorwaar!

Ik begeer geen deel te hebben aan de ongelovigen en aan de
zondaars. Gij vraagt wie mij in de wereld geschopt heeft, om den
inquisiteur te spelen; dat wil zeggen: wie mij verordineerd heeft
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om u de waarheid te verkondigen? Dat zal ik u zeggen, man. Dat
heeft gedaan de Here Jehova, de God Israëls. Die God, die mij,
in zijne vrijmachtige en oneindige genade, op mijn weg heeft tot
staan gebracht en de oren heeft geopend, die God, die de woorden zijnes euangeliums op de tafel mijnes harten geschreven
heeft, heeft mij, ja mij, heer kapitein, mij, eenvoudigen timmerman, zoals Paulus, die een eenvoudige zeilemaker was, geboden
en gelast u, verstokte zondaar, aan te tonen dat gij als een blinde
naar den wand tast en geheel en al verward zijt in de strikken
des Satans; en, of gij mij nu beledigt en sart, en den huize uitwij st, ja, al vervolgdet gij mij, al kondet gij mijne ziele van mij
nemen, ik heb mij, onder insmeking van des Heren Geest, en na
mij zelven in den gebede beproefd te hebben, op alles voorbereid.
Hier sta ik, doe met mij wat gij wilt; ik vergeef het u voorshands
en zal daarom niet ophouden voor u te bidden, dat de Here eindelijk uw verstokt hart vermurwe en licht geve in de stikdonkere
duisternis, die u omringt.
Gij zijt al te vriendelijk, baas, hernam de kapitein, die weder
van zijne drift bekomen was, en bij wien deze laatste aanspraak
van den theologischen baas een onweerstaanbaren lachlust had
opgewekt, .--- gij zijt al te vriendelijk, neem die moeite niet. Maar,
wilt gij dan volstrekt bidden, bid dan dat God u wat meer gezond mensenverstand verlene.
De woede van den baas kende nu geen palen meer. Hij wilde
spreken, maar het was hem volstrekt onmogelijk. Al blazende
en schuimende vatte hij zijn hoed, en stoof de deur uit, gelukkig
daar nog zoveel lucht krijgende, dat hij een paar woorden kon
uitstotteren, die echter niet al te best in ene vergadering voeg.
den, waarin over geestelijke zaken gehandeld was, en om die
reden ook door ons met stilzwijgen worden voorbijgegaan.
De arme Willem had onder dit alles in de grootste onrust gezeten. Hij zag nu bij ondervinding hoe wijs hij gehandeld had
met zich vroeger van deze kerkvergadering te onthouden. Evenzeer echter gevoelde hij dat er zijn eer mede gemoeid was, indien
hij de zaak niet tot een bevredigend einde bracht. Daarbij had
hem de tegenspraak van zijn aanstaanden schoonvader ook niet
weinig gehinderd, en zonder den aanmatigender toon van baas
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Hartman goed te keuren, was hij echter volkomen overtuigd dat
deze gelijk had.
Hij begon met zijn leedwezen te kennen te geven over de wen ding, die het gesprek genomen had, en keurde de onhebbelijke
uitdrukkingen van baas Hartman ten stelligste af. Na deze inlei
ding trachtte hij te doen zien dat men met zulke twisten geheel
van het doel dezer bijeenkomsten afweek, hetwelk geen ander
was dan de broeders in staat te stellen om te oordelen over de
rechtzinnigheid der proponenten, die hunne gaven te Diepen beek zouden laten horen, geenszins om zelve de leer der kerk te
onderzoeken; weshalve hij. zonder den kapitein in het bijzonder
aan te spreken, de broeders verzocht dit toch in het oog te hou den en niet te zamen te twisten over iets, waaromtrent in 't ge
heel geen verschil van gevoelen meer te pas kwam, aangezien
het nu sedert meer dan tweehonderd jaren als de leer der Her
vormde kerk was aangenomen. Hij voegde er echter bij, dat hij
dit niet zeide, omdat hij vreesde dat die leer het onderzoek niet
zou kunnen verdragen; zelfs verdiepte hij zich in ene uitvoerige
filosofisch.-theologische ontwikkeling van de begrippen van
godsbestuur, voorbeschikking, noodlot, vrijen wil, keuze tussen
goed en kwaad, toerekening onzer daden en diergelijke. De goede jongen deed bij deze gelegenheid wat alle mensen doen, die
over deze onderwerpen gesproken of geschreven hebben: hij
praatte zichzelven vast; schoon hij niet naliet te eindigen met
een: Zodat het dan nu ten klaarste blijkt — waarop ene conclu
sie volgde, die met geen mogelijkheid uit de premissen was op te
maken, en uit welke het ten klaarste bleek dat Willem de zaak
evenmin begreep, als ooit enig mens haar begrepen heeft of zal
begrijpen.
Het zal zeker niet bevreemden, wanneer wij verzekeren dat
het met de broeders niet beter gesteld was, hetwelk echter niet
belette, dat de meesten den redenaar met verbazing aanstaarden.
De kapitein deed zijn uiterste best om in de redevoering van zijn
aanstaanden schoonzoon ene oplossing te ontdekken van de door
hem gemaakte bedenkingen. Na het gezegde zal het gewis even
min iemand verwonderen, dat hem dit niet mocht gelukken.
Om te erkennen dat hij overtuigd was, zonder dat hij iets ter
,
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zake strekkende gehoord had, dat kwam in 't geheel bij den op,rechten zeebonk niet op. Hij begreep echter ook, en te recht, dat
het hem even onmogelijk zou zijn om Willem te overtuigen, als
dit dezen omtrent hem zelven gelukt was. Daarbij, Willem sprak
nu niet meer hem alleen aan, maar in het algemeen. Hij behoefde
het zich dus niet aan te trekken, en deed bij gevolg wat ieder
verstandig man in zijn geval zou gedaan hebben: hij zweeg stil.
Willem had weinig moeite om zichzelven te overreden dat dit
zwijgen toestemmen was, te minder daar zijn vader hem welbehaaglijk toeknikte, en meester Peperkamp hem een prediker als
Brugmans, een feniks noemde.
Hij zette de kroon op het werk door den kapitein te vragen of
hij er tegen zou hebben dat baas Hartman weder deel aan de vergadering nam, mits hij beloofde zijn ijver te matigen, waartoe hij
hem ernstig zou aanmanen.
Al wie zich als een fatsoenlijk man gedraagt, antwoordde de
kapitein (die zelfs niet wist wat wrok was) , is hier welkom, maar
zeg hem dat, als hij zijn „verstokte zondaren" en „Pelagianen"
en dat tuig voortaan niet thuis laat, ik wel lust zou hebben om
hem eens te doen gevoelen welke verstokte vuisten de Pelagianen hebben, als men het hun te gortig maakt.
Er werd afgesproken dat, als de timmerman beloven wilde
zich niet meer zulke scheldwoorden te veroorloven, men de gan
se zaak als niet gebeurd zou beschouwen.
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VEERTIENDE HOOFDSTUK
Nog ene proefpredikatie, en wel over de liefdekoetsen

Het voorval in de kerkvergadering, de redenen van Willem
om den kapitein, en die van den heer Groenendaal om Esperan-ga te bekeren, hebben ons wat langer opgehouden dan wij dachten. Wij haasten ons om verslag te geven van de derde proef
predikatie, die van den geleerden Jakobus Klos.
Deze Jakobus Klos was, zo wij reeds gezegd hebben, een neef
van meester Peperkamp. Hij behoorde tot een klasse van mensen, die niet zo gemeenzaam met heren en dames omgaan, als
de beide vorige proponenten, weshalve het niet eens bij hem op~
kwam zich op het kasteel aan te melden; doch het was er zoverre
af dat dit meester Peperkamp ontmoedigen zou, dat deze er in~
tegendeel ene soort van eer in stelde, dat zijn neef zich zonder
aanbeveling, zonder kennis aan de grote lui, aan het oordeel van
kerkeraad en gemeente durfde wagen. Of hij iets van de preek
geweten hebbe, zou ik niet durven zeggen, maar aan zijne hou ding bij het voorlezen, aan het krachtige van zijne stem bij het
zingen, kon ieder lichtelijk bemerken, dat hij wel wist dat het
„dierbaar" zijn zou. Hij bedroog zich niet.
De proponent Klos kondigde aan, dat hij zou spreken over

Hooglied III. vs. 9, 10. „De koning Salomo heeft zich ene koetse
gemaakt van den houte Libanons. De pilaren derzelve maakte
hij van zilver, haren vloer van goud, haar gehemelte van purper;
het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren Jeruzalems."
De redenaar begon met te doen opmerken dat kostelijke klei.
nodiën niet in vuile hoeken worden weggestoken; dat alzo ook
de allerkostelijkste en alle waardij der ganse wereld oneindig
overtreffende hemelse schatten, die de Zone Gods door zijn
eigen bloed verworven heeft en door zijn geest mededeelt, nog
veel minder plaats vinden in ene ziele, met de vuiligheid der zon~
den besmet. ^-- Zij laten zich, zeide hij, in den modder van ene zodanige grouwel--spelonk, als ons hart van nature is, niet verbergen. Zo haast de Here Jezus, naar het eeuwige voornemen der
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genade, beslotën heeft zich aan den uitverkorenen zondaar mede
te delen, gebruikt hij aanstonds de kracht zijn-s geestes om dien
te reinigen; waarvan dan ook het gevolg is dat het alzo gereinig~
de hart nader met Jezus verenigd wordt, en dat de glans des Heren ook wederom van de ziele afstraalt.
Nergens in de H. Schrift werd dit alles, volgens den heer
Klos, duidelijker aangetoond dan in de door hem gekozen tekstwoorden. Zij stellen, zeide hij, den hemelsen Salomo voor, van
zijne kerke als van ene koetse omgeven. Zij tonen aan hoe zorgvuldig de Here Jezus, voordat hij zich aan die kerk mededeelt,
werkzaam geweest is om haar zodanig te bouwen en te versieren, dat zij op ene waardige wijze de schatkist zijner liefde konde
worden. Het zinnebeeld ener koets geeft te kennen, dat de Here
jezus zijne heerlijkheid niet wil verborgen houden, maar voor
alle wereld geopenbaard hebben, evenals men in ene koets openlijk wordt omgedragen.
Na deze inleiding overgaande tot de verklaring van zijn tekst,
deed de heer Klos opmerken dat de droefheid der minnares, die
haren minnaar niet kan vinden (in de drie eerste verzen van dit
hoofdstuk) , de vervolging der kerk onder de laatste heidense
keizers afbeeldt; terwijl in het vierde vers, waar de minnares har
ren geliefde vindt en in de binnenkamer harer moeder brengt, de
verlossing dier kerk wordt aangeduid, en voorts in het vijfde tot
het achtste vers de heerlijke staat der kerk en hare macht na die
verlossing; waarop dan de beschrijving der koets zelve in de
tekstverzen volgt, die den glans afschildert door den hemelsen
Salomo ook nog in de volgende eeuwen zijner gemeente toebereid.
Deze glans en heerlijkheid beschouwde de redenaar drieledig: 10 ten opzichte van haren voortbrenger en bezitter, „den
koning Salomo," 2° ten opzichte van haar gebruik en nuttigheid,
„heeft zich ene koetse gemaakt," 3° ten opzichte van de stof f e,
uit welke zij vervaardigd was, „van den houte Libanons" enz.
Dat de koning Salomo hier de Zone Gods is, bleek, volgens den
heer Klos, voornamelijk daaruit dat anders niet alleen de heilig~
heid van dit boek, maar ook de goddelijkheid van de ganse H.
Schrift des Ouden Testaments gevaar zou lopen. Maar ook bui-
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tendien, Salomo ontleent zijn naam van den vrede: Gods zoon
is de vredevorst. Salomo is een koning: Gods zoon, de Messias,
is de stichter van het hemelse koninkrijk.
Dat de koets een geestelijke koetse is en de kerk van Christus
betekent, is ontwijfelbaar, zodra men maar nagaat dat men in
ene koetse of draagbaar zit of ligt, en dat de hemelse Salomo
woont in het harte zijner uitverkorenen als in een paleis. „Hij
woont door het gelove in hunne harten." Eph. III. 17. ,,Hij blijft
in hen, gelijk zij in Hem." Joh. VI. 56. De hemelse Salomo is hier
koning en bruidegom tevens, koning door zijne heerschappij,
bruidegom door zijne innige liefde. In zijne heerschappij zijn
zijne ogen „roodachtig door den wijn," in zijn genadeverbond
zijn zijne „tanden wit door de melk." Gen. XLIX. 12. De hemelse Salomo heeft „zich" ene koetse gebouwd, dat is: heeft „zich"
ene kerk gesticht. „Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijnen lof vertellen." Jes. XLIII. 21.
Ten opzichte van de stof betoogde de redenaar zeer duidelijk,
dat de Libanon eigenlijk de macht en verre uitbreiding van het
Romeinse rijk betekent. Het hout van den Libanon, de cederen,
betekenen de ware gelovigen. ,--- „De rechtvaardige zal groeien
als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op den Li-banon." Ps. XCII. 13. Deze vergelijking van de gelovigen met
de cederen werd nu zeer uitvoerig behandeld, en tevens (waarschijnlijk om de verscheidenheid te bevorderen) werd de koets
gaandeweg, in plaats van de kerk, zoals zij eerst geweest was,
het harte der gelovigen. Maar deze schijnbare onregelmatigheid
gaf den redenaar aanleiding tot ene zeer welsprekende wending,
in welke hij aantoonde hoe het hart des zondaars, dat eigenlijk
niets anders is dan een onbekwaam hout, door den vinger Gods
waardig geacht is een deel zijner koninklijke koets uit te maken.
En nu in ene andere beschouwing tredende van de sieraden
dezer koets, bewees de heer Jakobus Klos uit Ps. XII. 7, dat het
zilver van de pilaren of van de voeten (zoals hij het overzette)
betekent het kostelijke woord des euangeliums. „De redenen
des Heren zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden
smeltkroes, gezuiverd zevenmaal." Hij deed daarbij de tref fende overeenkomst opmerken tussen zilver en de waarheid van het
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euangelium. Zilver is wit, glinsterend; niet anders de waarheid. Het zilver heeft een aangenamen klank: wat is aangenamer
dan de klank der waarheid? Echt zilver houdt proef in het vuur,
ja, hoe langer het daaraan blootgesteld wordt, hoe reiner en helderder het wordt: de waarheid des woords kan alle proeven uit~
houden. „Alle reden Gods is doorlouterd." Spreuk. XXX. 5.
En dat juist de voeten, waar de koets op rust, van zilver zijn, dit
kon, volgens den redenaar, wel niet anders zijn dan ene toesper
ling op het geloof, dat evenzo berust op de getuigenis en de onbedriegelijke belofte Gods.
Op dezelfde wijze werd aangetoond dat het goud de heiligheid
betekent. Onder anderen zeide de heer Klos bij deze gelegen~
heid: Het goud kan men geweldig uitrekken. De plichten der
heiligheid strekken zich ook ver uit.
Het purper van het verhemelte (of liever van de zitplaats, zoals de redenaar vertaalde) betekent, volgens hem, de bloedrode
schulden, om welker wille de zondaar verdiend had een bloedig
slachtoffer der gerechtigheid Gods te worden, indien deze niet
ware voldaan geworden door het offer Christi. Gelijk dus het
zilver op het leraarambt, het goud op de koninklijke waardig^heid ziet, zo wijst ons het purper op het hogepriesterschap van
den hemelsen Salomo.
Was dit alles zeer treffend, nog hoger steeg de toon des redenaars, toen hij kwam aan de woorden: „het binnenste was be~
spreid met de liefde van de dochteren Jeruzalems." Hier werd
de hete liefdegloed des hemelsen bruidegoms levendig geschil~
derd, en aangetoond hoe ook een oprechte tegenliefde in 'het hart
der geestelijke bruid ontvlammen moet.
Het was duidelijk dat de leraar het getrof fen had. De meeste
Diepenbekers waren verrukt. Maar hunne bewondering klom
ten hoogsten top bij de toepassing, waarin de leraar de zondaars
met krachtige woorden aansprak. — Hoe zult gij, ellendige zier
len, riep hij uit, een lief dekoetse van den Here Jezus zijn, gij, die
nog een grouwelspelonk zijt der zonden, een drakenwoning en
legerplaats des duivels? Hoe kan Jezus zich als bruidegom in u
openbaren? De duivel, ja, rust op zijn gemak op de kussens, die
voor den Here hadden behoren gespreid te zijn. Of hij al op uw
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geweten hamert (dit was zeker ene vernuftige zinspeling op den
ouwen dominee) , gij blijft als een blok onnut hout en nooit kan
er uit u een lief dekoets worden, daar gij om niets denkt dan om
uw gemak, om vleselijke begeerlijkheid en stinkende eerzucht.
Heerlijk daarentegen was de aanspraak aan de ware liefde
koetsen, dat is aan de gelovige uitverkorenen. Deze werden zo
krachtig en liefderijk tevens aangesproken, en zo sterk geprezen,
dat het voor hen gewis moeilijk geweest is er nederig onder te
blijven, terwijl men wel niet behoeft te twijfelen of zij allen, die
zich onder deze gelukkigen meenden te mogen rangschikken,
besloten terstond dat niemand anders dominee te Diepenbeek
zou worden, dan de welsprekende Dakobus Klos.
Wij wagen het niet den indruk te beschrijven, dien deze leerrede op de gemeente te Diepenbeek maakte. Deze was zo ken nelijk, dat meester Peperkamp niet aarzelde zijn neef, dadelijk
na de predikatie, geluk te wensen met deze heilspellende woorr
den: Gij zijt de man, Kootje! Diepenbeek is niet meer vacant! --Kootje hoorde dit met betamelijken ootmoed aan, en met innige
verheuging des harten; hoewel hij slim genoeg was zijn waar
digen oom te verzoeken zich niet te voorbarig uit te laten, wijl dit
wel eens ene geheel verkeerde uitwerking kon doen. Men ziet
dat hij de liefdekoetsen nog niet best vertrouwde. Voordat wij
echter vermelden welk gevolg deze en de vorige proef predika-tiën hadden, moeten wij verslag geven van de wijze, waarop ka~
pitein Van Berkel zich kweet van den last, dien hij ten gunste van
zijn vriend, den heer pastoor Labarius, had op zich genomen.
De laatste vergadering was zo onstuimig geweest, dat de ka
een man des vredes was en reeds bemerkt had dat hij,-piten,d
voortgaande deel te nemen aan die godgeleerde onderzoekingen,
moeilijk niet alleen met anderen maar ook met zichzelven vrede
zou kunnen houden, er op uitvond den jongen De Lange in be
denking te geven of het, ter afwisseling, zoals hij zich uitdrukte,
niet beter zou zijn de geloof sartikelen nu een weinig te laten rus ten en eens te beginnen met het nakijken van de vraagboekjes
van meester Peperkamp. Willem had er niets tegen, schoon hij
bij zichzelven, mede door de ondervinding geleerd, besloten had
zich zo min mogelijk meer met die vergadering in te laten.
,
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VIJFTIENDE HOOFDSTUK
Het besluit van 2 januari 1842 in werking gebracht ---- Ontstel..
tenis der vergadering bij het vernemen van het voorstel van
den kapitein om de schoolboekjes te gelijker tijd ook
voor den pastoor na te zien

De leden der vergadering waren vooraf reeds door Willem
met het voorstel van den kapitein bekend gemaakt, schoon hij
zelf zich maar weder achter de schermen hield. Allen, met uit-zondering van den timmerbaas, hadden er geredelijk in toegestem^d, niet ontevreden dat men voor een avond het geloof
eens kon laten rusten. Met uitzondering, zeg ik, van baas Hartman, want dezen, hoewel hij de van hem gevorderde belofte ge
zat de laatste manmoedige oppositie van den kapitein-danh,
nog te veel in den krop, om niet te verlangen eens op enig ander
punt, waar hij beter op gespitst zou zijn, zijne revanche te nemen. Hij moest zich echter natuurlijk aan de meerderheid onderwerpen.

De boekjes werden dan door meester Peperkamp voor den
dag gehaald, op de tafel uitgespreid en den heer burgemeester
aangeboden. Deze zag ze een voor een aandachtig in, maar, na
dit met verscheiden meermalen gedaan te hebben, legde hij ze
weder neder, keek de broeders aan, en zeide: Ja, dat is een zaak
van gewicht, broeders, h'et onderwijs der jeugd! Wat is er be~
langrijker dan dat! Maar, om nu met orde hierin te werk te gaan,
zou men, dunkt mij, wel eerst die boekjes... dienen te lezen.
Er was, geloof ik, niemand in de vergadering die niet volkomen overtuigd was van de juistheid van deze aanmerking; maar
niemand vatte er het natuurlijke gevolg zo vlug van als onze kapitein. — Wel, vrienden, zeide hij, dan zullen wij 't van avond
makkelijk hebben, en wij kunnen eens een ander onderwerp op
touw zetten. Want lezen kunnen wij thuis ook, en om hier nu
samen stommetje te spelen, daar hebben wij waarachtig ook niet
veel aan.
Zodat wij dan eigenlijk, merkte baas Hartman schamper lachende aan, besloten hebben om iets te doen, waartoe wij niet
146

in staat zijn. Dat komt er van als men zo van den hak op den tak
springt. Ik blijf bij mijn gevoelen: eerst het een en dan het ander;
anders komen wij er nooit.
Met uw verlof, hervatte de heer De Lange, die misschien
ook niet -ongaarne eens een avond vacantie had, dit is een besluit
waarop niet weder kan worden teruggekomen. Een van beide,
de boekjes, of, zoals de heer Tan Berkel te recht aanmerkte, prorogatie der vergadering. En wil zijn weledelgestrenge ons dan
nog toelaten onze pijpen uit te roken, dan zouden wij bij voor
ieder een of twee dier werkjes kunnen medenemen, en na -beld
voor zich daarvan rapport doen.
-derhanlk
Wat het uitroken aangaat, heer burgemeester, hernam de
kapitein, gij moogt mijnentwege niet alleen uitroken, maar wel
een verse pijp er bij stoppen. Het was mij, om u de waarheid te
zeggen, hier de laatste maal al te poesterig. Na zulk een bui mogen wij ook wel eens uitblazen. We hebben toch nu ook al me-.
nig gangetje gedaan. Nu vandaag eens rustdag gehouden. Wij
zitten nu zo pleizierig bij elkander.
Onder deze redenen had meest-er Peperkamp een der boekjes
genomen, hier en daar een vouwtje gelegd en zonder eens de
laatste aanspraak van den kapitein gehoord te hebben, legde hij
het werkje open voor zich neder, en het met zijne hand bedekkende begon hij, alsof er van niets anders kwestie was: Met uw
welnemen, heer burgemeester, ik geloof dat wij zeer gevoegelijk
nog dezen avond dienstbaar zouden kunnen maken aan het doel
onzer bijeenkomst. Het was toch niet zonder reden dat ik, reeds
bij het eerste ontwerp voor onze vergaderingen, het onderzoeken der thans meest gebruikelijke schoolboekjes voorsloeg. De
kennis, door enige ondervinding verkregen (het zij in alle nederigheid gezegd) , stelt mij (vergeef mij mijne vrijpostigheid) in
staat hierin der vergadering van nut te zijn, en te gelijker tijd
voor mijzelven omtrent sommige bedenkingen tot meerder ruim~
te te komen. Het zal u bekend zijn dat onze overleden dominee
Wilbrink mij enige nieuwe boekjes ten gebruike voor de school
heeft aangeraden. Ik moet bekennen, dat ik dezelve in eenvoudig.heid des harten heb aangenomen, en ook gedeeltelijk gebruikt.
Edoch, omtrent sommige derzelve is toch van tijd tot tijd enig
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bezwaar bij mij opgerezen, en over hetzelve vooral wenste ik het
gevoelen der geachte broeders te vernemen.
Bij voorbeeld (ik zal hier maar eens een enkel staaltje geven,
en daarnaar zal men gemakkelijk het overige kunnen beoordelen) , hier heb ik (op het boekje wijzende dat opengeslagen voor
hem lag) , hier heb ik ,,Gezangen voor school~ en huisselijk en
gezelschappelijk gebruik.." Daar komt een versje in voor, dat mij
al dikwijls gehinderd heeft; het luidt aldus:
Aanminnige godsdienst, uit hoger gewesten
Op aarde gedaald, om uw zetel te vesten
In 't hart van den mens, als het rein is en goed.

Bah! riep de timmerman uit, zo als hij die woorden hoorde,
wat is dat voor tuig, meester. En laat gij dat de kinderen zingen?
De chirurgijn, schoon anders nogal niet van de domsten, zag
den man met verbazing aan. De beide ouderlingen, dit was duidelijk, vatten er het fijne ook nog niet volkomen van, terwijl de
kapitein, die er niets van begreep, en niet gewoon was zijn gevoelen te verbergen, ongeduldig vroeg: Welnu, wat mankeert er
dan aan, is de godsdienst niet aanminnig, komt de godsdienst
niet uit den hemel? ^- Met uw verlof, kapitein, antwoordde hem
meester Peperkamp, dat is hier de voornaamste zwarigheid niet,
maar dat „hart van den mens... rein en goed!" Welk hart,
welk mensenhart is rein en goed? Zijn wij niet allen verdoemelijke zondaren? Zijn wij niet allen in zonden ontvangen en geboren, en alzo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot
enigen goede, en geneigd tot allen kwade? En waar wou dan
dat reine en goede hart vandaan komen? — Precies, meester,
viel Hartman weder in, smijt me dat ding maar vast op het vuur!
De kapitein, die bij de eerste woorden van den meester, zich
zijn catechismus herinnerde en buitendien misschien liever niet
weer met baas Hartman aanlegde, was niet ontevreden dat hij
door den burgemeester als 't ware van de noodzakelijkheid ontheven werd om te antwoorden. De burgemeester namelijk, mis
een weinig geërgerd door den magistralen toon, dien de-schien
timmerman nu reeds meermalen in zijne tegenwoordigheid had
aangenomen, zeide niet zonder enige geraaktheid: Zonder enir
germate te prejudiciëren omtrent het gevoelen, door baas Hart148

man uitgebracht, zou men toch, dunkt mij, alvorens enig vonnis
te vellen, wel in de eersteplaats elk der leden van deze vergadering in de gelegenheid kunen stellen om zijne denkbeelden over
het voorstel van meester Peperkamp te uiten. Althans komt het
mij voor dat hier de stem van baas Hartman wel niet alleen de
concluderende kan geacht worden.
Gelooft gij dan niet, mijnheer de burgemeester, vroeg de baas,
dat Adam hem zelven willens der zonde onderworpen heeft, en
overzulks den dood en der vervloekinge, het oor biedende den
woorde des duivels?
Het is hier de vraag niet, baas, hervatte de burgemeester, wat
ik geloof. Ik heb, meen ik, reeds gezegd: zonder enigermate te
prejudiciëren. (Hij had het gezegd, dat is waar, maar vergeten
te vragen of baas Hartman wist wat het was.) Ik wenste alleen,
dus besloot hij, dat elk vrijheid had zijn gevoelen te zeggen. En
hierop zich met deftigheid tot den ouderling Van den Empel
wendende, zeide hij: Wat dunkt u, broeder, van de door meester
Peperkamp voorgelezen woorden? -- Wat mij dunkt, antwoordde de ouderling, terwijl hij schuins naar den inwendig
brommenden timmerman keek, ik zou zeggen, mijnheer de burgemeester, dat de meester en baas Hartman de zaak aan het
rechte eind hebben..— Ik ook, voegde er Rietveld schielijk bij,
zeker niet verlangende zich met den formidabelen timmerman
te meten..-~ En gij, heer diaken? vroeg nu de burgemeester, niet
weinig tevreden dat hij de parlementaire vormen zo schielijk en
zo fiks had weten te doen eerbiedigen. — Ik moet bekennen, ant-woordde de chirurgijn, dat ik, toen ik die woorden hoorde, niet
recht begreep waarom ze niet deugden. Ik vond ze nogal lief en
gevoelig. Maar 't zal wel zo wezen als de baas zegt. Evenwel,
er staat niet dat het hart rein en goed is: er wordt alleen gezegd
als het rein is en goed. — Als, als, viel hier de onverbiddelijke
timmerman weder in, ja, als, maar wanneer?...
Met uw verlof, baas, hervatte de burgemeester, die nu besloten had dien lastigen baas voor eens en voor al op zijn plaats te
zetten, met uw verlof; ieder zijn gevoelen, en ieder op zijn beurt.
De heer Van Berkel scheen 't ook niet volkomen met u eens te
zijn, met deze woorden den kapitein aanziende.
.
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Ik voor mij, antwoordde de kapitein, terwijl hij opstond en
zijn pijp uitklopte, ik heb van den beginne af aan reeds gezegd
dat ik eigenlijk verzoek buiten de kwesties te blijven, en ik heb
den vorigen keer gezien dat dit ook vrij wat beter is. Ik heb mijn
catechismus geleerd en mijn belijdenis gedaan, maar voor mij
zelven: wat anderen voor versjes maken, gaat mij niet aan. Ik
commandeer niet waar ik niets te zeggen heb.
Het doet mij leed, hernam de burgemeester, dat gij 't zo zwaar
opneemt. Met zijn gevoelen te zeggen, is men niet bedorven.
Evenwel, wij moeten uwe redenen eerbiedigen. En zal ik dan
ook mijn gevoelen uiten, dan kan ik niet anders dan de beden.king, door meester Peperkamp geopperd, billijken. Het woor-deke als (dat ik dit den heer diaken doe opmerken) heeft hier
niet die betekenis, welke zij nedele er aan toeschrijft. Immers het
is duidelijk dat de dichter het in 't geheel niet voor iets vreemds
houdt, dat het hart des mensen rein is en goed; hij onderstelt,
dat ziet men klaar, dat er vele zulke reine en goede harten zijn.
Ik wil nu niet eens vragen of dat woord „godsdienst" hier wel
gepast is. Wat toch is het eigenlijk, dat ons jezus Christus met
al zijne verdiensten doet omhelzen? Het geloof, alleen het op-recht geloof, dat de H. Geest in onze harten werkt. Ik weet het
niet, voegde hij er fijn glimlachende bij, maar die godsdienst,
daar zo van den hemel nederdalende, doet mij denken aan Ra phael in den Gijsbrecht van Amstel.
Dat is nog een herinnering uit de dagen van olim, burgemees.ter, riep hier de kapitein, die niets liever wenste dan ene andere
wending aan het gesprek te geven, en wien 't grondig speet dat
de meester zijn voorstel, om van avond eens uit te blazen, zo ge
Wij hebben dien Raphael wel eens samen-dwarsbomh.~
naar beneden zien komen. Ik herinner 't mij zeer goed. En dan...
Chloris en Roosje... — Maar, mijn lieve kapitein, antwoordde
de burgemeester, gans verstoord over dien onhebbelijken inval,
hoe komt dat nu hier bij te pas?
Nu, nu, hernam de welmenende zeerob, neem niet kwalijk; de
zaak is nu toch afgedaan.. Reine en goede harten daar willen wij
niets mede te maken hebben. En nu, vrienden, nu, zoals ik straks
zeide, eens over een anderen boeg.
r

150

Met uw verlof, heer kapitein, hernam de schoolmeester, mij
dunkt het gaat met de vraagboekjes beter dan met de artikelen.
Ik zie met genoegen dat de vergadering in mijne gevoelens deelt.
Zo zou ik ook nog zeer gaarne weten of men het ook niet met mij
eens is dat deze woorden, welke men in een ander boekje van
Ds. Wilbrink vindt, zouden verdienen afgekeurd te worden.
Hier lees ik (hij nam een ander boekje op) : „Streef uw leven
door naar volmaking!" Wat betekent dit? Is het niet of men tot
den blinde zeide: Tracht te zien! of tot den lamme: Poog te lopen! Tot den onmachtigen zondaar, die niets vermag dan door
Christus die hem kracht geeft, te zeggen: Streef naar volmaking!
Welk een onzin!...
Maar op die manier, zeide de diaken, die nog enigszins verstoord was dat zijne fijne onderscheiding omtrent dat „als" zo
weinig geluk gehad had, komt er van de boekjes niets terecht.
--- Met uw verlof, antwoordde meester Peperkamp, zo erg is 't
nu nog niet. Wij hebben hier het besluit van 2 Januari 1842 in
ons voordeel, en wij kunnen gerustelijk hetgeen ons daarin wordt
voorgeschreven navolgen. Te weten, bij dit besluit is bepaald
dat, ingeval het gehele boek niet wordt afgekeurd, de plaatsen
op welke men bedenkingen heeft, onleesbaar zullen gemaakt
worden. ~ Maar, vroeg de diaken, als er dan bij ongeluk eens
kinderen op school komen met nieuwe exemplaren van hetzelfde
boekje? --- Nu, antwoordde de meester, inkt hebben we nog genoeg.
Heden nog toe, riep thans eensklaps de ouderling Van den
Empel uit, die anders zich wel het minste deed horen, maar dien
dit lumineuze idee van het besluit van 2 Januari scheen te tref-fen, .-- dat konden ze waarlijk nooit mooier bedacht hebben.
Dan schrappen we „naar volmaking" maar uit. — Precies, her
vatte de diaken, en dan staat er „Streef uw gehele leven door."
Nu, dat zullen alle mensen wel doen. — Ja maar, hervatte de
schoolmonarch, men mag ook voor het afgekeurde woord een
ander verzinnen. --• En er dat, in alle exemplaren bijschrijven of
opplakken? vroeg de chirurgijn, dat is waarlijk zeer aardig bedacht.
Hoe hebben we 't nu met ulieden, voegde kapitein Van Berkel
BNL. A6-12
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er luidkeels lachende tussen, wie houdt hier den ander voor 't
lapje, meester Peperkamp meester Martens, of meester Martens
meester Peperkamp? Kijk, dat kan ik nu zelfs begrijpen, die van
logboeken meer weet dan van schoolboeken, dat in onze verlichte tijden, en nu er honderden exemplaren van een werk bestaan,
het gouvernement niet zo gek zal wezen van te menen dat het
kwaad, dat door het een of ander woord in een boek zou kunnen
gedaan worden, te verhelpen was met in de exemplaren, die men
op 't ogenblik voorhanden had, dat woord uit te schrappen of
er wat bij te krabbelen.
Gij moogt het gek vinden of niet, kapitein, hernam de meester
een weinig gebelgd, maar hetgeen ik u zeg is waarheid. Als ik
het besluit hier had, zou ik 't u kunnen laten lezen. ~ Nu, dan
heeft het gouvernement de schoolmeesters bij den neus, hernam
de kapitein. Doch, voegde hij er bij, eensklaps zijn pijp neerleg
zijne hand aan 't voorhoofd brengende, daar had ik-gend,
het waarachtig haast vergeten, en ik heb het dien goeden Laba~
rius toch op handslag beloofd. Ja, vrienden, nu wij dan toch van
avond over dien schoolkraam handelen moeten, heb ik aan u een
vriendelijk verzoek van den heer pastoor. Pastoor Labarius heeft
mij gezegd dat hij op hoger order de boekjes, waaruit de kinderen geleerd worden, moet opvragen, om te zien of er ook iets
tegen zijn leer in stond. Dat konden we nu meteen wel eens even
voor hem nazien. Gelukkig dat ik er om denk.
De oude dichters verhalen van den indruk, dien het hoofd van
Medusa maakte op allen, die het aanschouwden. Niet sterker,
niet ogenblikkelijker kan die geweest zijn, dan de uitwerking
welke deze woorden van den kapitein bij de aanwezigen teweeg
ene uitwerking die elkeen, die er getuige van geweest-brachten,
ware, des te meer in het oog zou gevallen zijn door de merkbaar
onverschillige wijze, waarop de kapitein die vreselijke woorden
uitsprak. De burgemeester, die zich juist schrap gezet had om
het gouvernement te verdedigen tegen de aanmerking van den
kapitein, vergat het ganse besluit en staarde den man met een
gelaat aan, waar de verbazing en de schrik op te lezen stonr
den. Hartman kreeg een schok of hij geëlectriseerd werd. Van
den Empel vergat het glas, dat hij juist opgenomen had, aan zijn
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mond te brengen, Rietveld het zijne, dat hij uit had, op tafel te
zetten; de diaken alleen had besef genoeg om iets te zeggen,
maar een der woorden die hij gebruikte bewees genoeg, dat hij
vergat waar hij was, en dat ook hij dus den onweerstaanbaren
invloed gevoelde van de ontzettende aankondiging des kapiteins. Deze goede man zelf was niet minder verbaasd over het
effect dat hij maakte, dan zijne toehoorders waren over hetgeen
hij gezegd had.
Ik mag verd... (hij gebruikte hier juist hetzelfde woord dat
den diaken ontsnapt was) zijn, als ik weet wat jelui mankeert.
Wat steekt daar nu in? Is dat zo'n vreselijke moeite, als men toch
aan 't werk is, voor een goed vriend een handje mee uit te ste~
ken? Ik heb aan boord, als jongen niet alleen, maar toen ik al
heel wat jaren varens had, zo dikwijls voor een ander naar bo
of een slaand zeil gevangen. Ieder moet zijn eigen-vengëtrd,
zaken doen, dat is waar, zonder dat geen orde; maar die orde
wordt niet gestoord met elkander eens een vriendelijken dienst
te bewijzen. Ik herinner me nog dat ik een kwajongen eens
ouderwets op zijn oren gepeuterd heb, omdat hij voor een ander,
die zich bezeerd had, weigerde een eind touw op te schieten, al~
leen omdat de stuurman het dezen gelast had. Kom, kom, man~
nen, nu is 't mijn beurt weer, merk ik, om een woordje mee te
praten. De fijne puntjes moet gijlieden er maar uitzoeken; maar
is het met wat meerder moeite of wat langer werk te doen (werk
waar ik bij kan) , dan ben ik uw man. Elk paar handen meer aan
het braadspil is altijd weer zoveel gewonnen.
Ja ware het met werk of moeite te doen, kapitein, zeide nu de
burgemeester, die een weinig op zijn verhaal gekomen was, voorwaar wij zouden niet zo ontsteld geweest zijn over uwe zo geheel
onverwachte aankondiging. Het werk zal de pastoor zelf wel
dienen te verrichten, als het er wezenlijk op gezet is; doch er
schuilt meer achter, latet anguis sub herba, kapitein, er schuilt
een adder onder het gras.
Wat dat aangaat, wees gerust, hervatte schielijk de kapitein.
De pastoor is een goede slokker. Hij meent er niets mee. Integenr
deel, hij was er zelf bitter mee verlegen; en ,dat was juist de re-den waarom hij 't mij opdroeg.
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Ik wil 't gaarne geloven, kapitein, maar de pastoor heeft het
ook niet verzonnen. „Op hoger order," zegt gij zelf, moet hij de
boekjes onderzoeken. Op hoger order, weet gij wel wat dat in
houdt?
ja, kapitein, viel hier de timmerman in, de pastoor spreekt zo
niet uit zichzelven; hij spreekt de woorden van die het hem gezegd hebben. ^- De kerk is in gevaar! zuchtte Van den Empel.
Die Roomsen, die Roomsen! riep Rietveld, terwijl hij zijn glas
bijhield, om door een hartigen dronk zijn ontsteld gemoed enigs-zins tot bedaren te brengen. ^~ 't Ziet er gek uit, mompelde de
diaken, terwijl hij met een: Met uw permissie, kapitein, Rietveld
en zich zelven inschonk.
Wel mannen, hervatte de kapitein, als 't er dan zo boos uitziet
(hoewel ik er het fijne nog niet van vat) , dan moet, zou ik zeggen ons orakel maar weer op de proppen. Die zal er ons wel weer
uit boegseren. Wat dunkt u? vervolgde hij de hand aan het schelkoord slaande. — Ik zie niet, antwoordde de burgemeester, dat
mijn zoon hier enig nut kan doen. De zaak ligt er toe, en wij zullen moeten afwachten welke aanmerkingen er door den geestelijke op de boekjes gemaakt worden.
Meester Peperkamp, die zich tot op dit ogenblik nog in 't geheel niet over de zaak had uitgelaten, maar als door ene instinctmatige beweging, gelijk een hen hare kiekens, al zijne boekjes bij
elkander gepakt had, als wilde hij ze voor de roof gierige blikken
van de Roomse curie verbergen, meester Peperkamp opende nu
zijn mond en zeide: Ik zou het toch, onder verbetering, niet ondienstig oordelen den heer student met de zaak bekend te maken.
Accoord, meester, riep de kapitein. De schel klonk met langen
weergalm door de gang, en niet lang daarna zag men, ten ge~
volge van de gegeven bevelen, den jongen De Lange binnen
reden. Op het eerste vernemen van de schrikbarende tijding
was Willem bijna niet minder onthutst dan de overigen, maar
de overtuiging dat al deze mensen, tot zijn eigen vader toe, van
hem alleen licht en troost verwachtten, stelde hem in staat, schoon
niet zonder inspanning, zijne aandoeningen te overmeesteren en
door een zoveel mogelijk kalm gelaat de hoop in de verslagen
harten te doen herleven. Een zeer geschikt middel daartoe, en
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tevens om tijd te winnen voor het geven van zijn advies, was het
opnemen en doorbladeren der boekjes, om, zo hij zeide, te zien
of de pastoor er wel eens veel in zou vinden, waarop hij aanmer~
king zou kunnen maken. Enige plaatsen met potlood aangehaald
hebbende, legde hij de boekjes, waarin hij dit gedaan had, ter
zijde en schoof de overige meester Peperkamp toe, zeggende:
.-- Deze kunt gij gerust laten zien, meester, die ken ik, en ik zou
mij zeer bedriegen, indien daarin maar het geringste voorkwam,
waarop een Rooms geestelijke enige aanmerking zou kunnen
maken. Maar ook dan, wanneer er aanmerkingen gemaakt werden, komen er nog, volgens het koninklijke besluit, zo vele personen aan te pas, dat het al zeer vreemd zou zijn, indien die allen
het eens waren. Kunnen meester en pastoor het samen vinden,
dan is de zaak schielijk afgedaan; maar stel eens dat de pastoor
een boekje afkeurde, dat de meester wilde houden, dan zou de
heer Labarius zich moeten adresseren aan den schoolopziener
of aan de plaatselijke schoolcommissie. En die commissie, al vond
die de aanmerkingen gegrond, mag het boek wel schorsen, maar
nog niet eens geheel verbieden, zonder de zaak nog weer in handen gesteld te hebben van de provinciale commissie van onder
één woord, de gang van het werk is zeer ingewikkeld, en-wijs.In
het kan een geruimen tijd duren eer zulk ene zaak beslist is.
Dat is waarachtig nogal slim overlegd, zei de diaken. Zij zijn
toch leep, die vrienden daar in Den Haag. Ik begin nu te geloven
dat zij er dat uitschrappen ook maar bij verzonnen hebben, om
de ganse zaak zo wat in een zotskap te zetten.. Weet gij wel,
meester Martens, vroeg hier de burgemeester zeer ernstig, dat
gij spreekt van een koninklijk besluit! — Nu ja, hernam de chirurgijn, koninklijk, maar de koning zal het toch niet gemaakt
hebben; dat laat hij immers zijn ministers doen? .-- Daar hebben
we 't alweer, riep de magistraat. Hier, waarachtig, hier op Dier
penbeek ook al die verderfelijke onderscheiding van ministers en
koning. Ik zou er wel voor bedanken koning te wezen in een land,
waar al wat ik deed aan anderen werd toegekend, waar ik zelfs
niet eens een redevoering kon houden, of ze moest me door mijn
ministers gesouffleerd worden. En nog minder zou ik minister
willen zijn, als ik nooit eens achter den koning kon schuilen, of
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als ik die lastige dagbladschrijvers niet met den koningsnaam,
als met een bullebak in bedwang kon houden. .- Nu, hernam de
diaken lachend, wilt gij dan liever dat ik zeg dat de koning leep
is, ik mag 't lijden; maar ik dacht, men kon nog beter eens een
aanmerking maken op een minister, dan op een zo verheven
mens, als een koning is. --- Maar, mijn lieve mijnheer Martens,
waarom in 't geheel aanmerking gemaakt? Waartoe dient het?
Zijn de regenten niet om te regeren, en de niet-regenten om te
gehoorzamen? Ligt daar :niet de wet, of het besluit, wat het zij,
voor u?
Als ik mij niet bedrieg, zeide hier de student, dan beginnen wij
een weinig af te dwalen van ons onderwerp. Maar, daar wij nu
toch zo afgeweken zijn, wil ik de vrijheid nemen er ene aanmerking bij te voegen, die, dunkt mij, in dit geval althans zeer gevoeglijk de harmonie tussen de uiteenlopende gevoelens zou
kunnen herstellen. Koning of ministers, dit willen we nu daarlaten: de aanmerking van Martens betrof het besluit, waarover
wij thans handelen; hij noemde het leep, maar zet daarvoor:
voorzichtig, schrander, wel uitgedacht, en ik ben verzekerd dat
niemand er iets tegen zal hebben. En wat kan nu voorzichtiger,
bedachtzamer, wijzer zijn, dan hetgeen het gouvernement in der
ze zaak zoals in zovele andere, gedaan heeft? Zonder enige
eigenzinnigheid tracht het altijd elk der partijen zoveel mogelijk
genoegen te geven, hier wat geven, daar wat te nemen, soms ook
wel eens zulke verordeningen te maken, die beide schijnen te ber
vredigen, maar die eigenlijk niets betekenen. Zo nu ook. De
Roomsgezinden verlangen vrijheid van onderwijs. Wij verlangen het even sterk. Ons daarin ter wille te zijn; dat zouden, ik
vertrouw het van den koning en van zijne ministers beiden, dat
zouden zij gaarne, in weerwil van het geschreeuw der tegenpar-tij, die, hoe liberaal ook in alle andere dingen, in het onderwijs
juist de gehoorzaamheid aan het gouvernement voorstaat, (men
begrijpt wel waarom) ; maar deed men dit, dan gaf men ook de
handen vrij aan de Roomsgezinden. Er was hier geen keuze. Het
is in allen geval nog beter dat beiden enigszins teleurgesteld worden, dan dat de Roomsen geheel hun zin krijgen. En wat kon
men nu beter doen dan het beginsel erkennen, zelfs een bevel
r
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geven dat schijnbaar het beginsel huldigt, maar dit bevel zo inwikkelen en de uitvoering daarvan zo omslachtig maken, dat
men er niet dan in zeer enkele zeldzame gevallen iets mee zou
kunnen uitrichten? Als dat geen wijsheid is, dan weet ik het niet.
Begrepen, Willem, zeide de kapitein, dat noemen wij modde
ren ; -ook wel schipperen, en het ganse besluit is eigenlijk niet veel
meer dan een wassen neus.
Op deze woorden, die echter zonder enige de minste malice
en gans trouwhartig werden uitgesoroken, zette de burgemeester zulke vervaarlijke ogen op, dat Willem, die zijn vader kende
en voor ene uitbarsting vreesde, schielijk een der met potlood
getekende boekjes opnam en, zonder den kapitein te antwoorr
den, zeide: Bij voorbeeld hier in dit werkje van Wester: „Over~
zipt van de voornaamste oude en latere volken of landen van
den aardbol", leest men, bij het vermelden van de aanleiding tot
de laatste Belgische revolutie: ,,Langzamerhand wekten de gro^
ten en de geestelijken bij het algemeen een afkeer tegen onze rer
gering, en zelfs tegen de Protestanten." Deze plaats zal zeker
door den pastoor worden aangehaald. Hij zal het aanstotelijk
vinden dat de Roomse geestelijkheid aldus beschuldigd wordt
van poging tot oproer. Maar hoeveel is daar nu nog niet voor en
over te zeggen. Betekent dit dat alle Roomse geestelijken oproermakers zijn; bewijst hij iets tegen de Roomse kerk als zodanig?
en wat men meer zou kunnen aanvoeren. Laat daar nu eens
schoolmeester, schoolopziener, schoolcommissie, plaatselijke en
provinciale, hun oordeel over vellen; gij begrijpt wat dat inheeft.
„Overzigt van de voornaamste oude en latere volken," herhaalde de kapitein, terwijl hij schielijk een stuk papier genomen
had en die woorden opschreef, pagina hoeveel, Willem?
Pagina 124, antwoordde deze, maar waartoe, kapitein?
Wel, ik heb den pastoor immers beloofd de boekjes meteen
voor hem na te kijken.
Hier kon Willem, in weerwil van den eerbied, dien hij altijd
zijn aanstaanden behuwdvader bewees, niet nalaten van hardop
te lachen, terwijl de andere vrienden gedeeltelijk mee instemden,
gedeeltelijk den kapitein vol verbazing aanstaarden.
Gij zult toch, zeide de burgemeester, zelf hem de plaatsen niet
,
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gaan aanwijzen, mijn lieve kapitein? Laat hij ze zelf zoeken, als
hij dan order heeft.
Och, antwoordde de waardige zeerob, met het goedhartigste
gezicht van de wereld, hij zou ze zeker niet vinden. Hij is niet
grif in die dingen.
Des te beter, hernam de burgemeester.
ja, maar ik heb het hein beloofd. Als gij eens gezien hadt hoe
hij aan lager wal zat. Hij keek als een jongen, wien in de mars
of op de ra de muts van den kop waait.
Des te beter, herhaalde de burgemeester.
Ik weet er wat op, zeide nu de diaken, die langzamerhand
smaak in deze debatten begon te krijgen, en wiens blijkbaar niet
verachtelijke aanleg zich meer en meer begon te ontwikkelen,
— zeg hem dat hij er gerust op kan wezen, dat wij alle lelijke
plaatsen en kwade namen zullen uitschrappen, of er papiertjes
op plakken.
Er zijn er, zeide Willem, zo verscheiden, vooral (dat begrijpt
zich) in de vaderlandse geschiedenis, waar over den opstand tegen Philips II gehandeld wordt; maar zo zijn er ook plaatsen die
wij zelven liever niet lazen. Hier, in dit schoolboek van Wester,
„over de Geschiedenis van het Vaderland," vraagt bij voorbeeld,
Hendrik: „Ik begrijp nog niet hoe die godsdienstgeschillen zo
verre konden lopen," en daarop antwoordt de Vader: „Weet gij
dan niet dat verschil hebbende partijen zich vaak door kwaadaardige driften laten besturen ?" Wat behoeft men daaraan te
herinneren? Wij weten wel welke partij de kwaadaardigste was.
Maar waartoe van die kwaadaardigheid gesproken?
Men zou dus, zeide meester Peperkamp, de woorden „door
kwaadaardige driften," kunnen onleesbaar maken. Dezelve zijn
inderdaad aanstotelijk.
Schielijk nam nu de chirurgijn-diaken het boekje en zeide:
Weet gij wel, meester, wat er dan staan zou: „Weet gij dan niet
dat verschil hebbende partijen zich vaak laten besturen'." Zou
dit wel volkomen overeenkomstig zijn met de bedoeling van den
schrijver?
Wel, Martens, riep hier de kapitein, gij begint een hele schrif t.geleerde te worden, vriend. Mij dunkt, wij moesten u maar met
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Willem committeren om die boekjes eens te zamen op uw gemak
te doorsnuffelen. Ik zie ten minste wel zoveel, dat wij er van
avond niet mee klaar komen. Kom, Willem, smijt me nu dien hel en winkel maar in een hoek, en zeg mij eens wat gij drinken wilt.
Wij hebben 't van avond met onze gewonen La Rose gedaan,
maar hier heb ik nog een paar flessen extra. Die hadden ze al
eer gehad, als zij mijn voorstel gevolgd hadden, om nu dezen
avond eens vacantie te nemen. In plaats van vacantie hebben we
hard gewerkt. Dus nu basta, dunkt me. Burgemeester, uw gezondheid! Met deze woorden schoof de kapitein den edelachtbaren heer een glas toe, waarvan de inhoud een zeer goed voorkomen had, en na het zijne geledigd te hebben, begon hij zeer
omstandig te verhalen, hoe bij hem aan boord de ziekentrooster
de matrozen catechiseerde, zonder ooit een enkel boekje daarbij
te gebruiken, een verhaal dat, gevoegd bij de twee flessen extra,
het nog kort te voren zo verslagen gezelschap in ene ongewoon
vrolijke luim bracht en ten gevolge had, dat men tot groten schrik
van Van den Empel, eerst scheidde nadat het klokje van gehoor..
zaamheid reeds lang geslagen had.
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ZESTIENDE HOOFDSTUK
Hoe kapitein Van Berkel en meester Peperkamp de censuur uitoefenen over de schoolboekjes ten gevalle van den pastoor
Nieuwe hevige beroering der vergadering, en wel
ter oorzake van de erf zonde. De kapitein ont~
dekt hoe de formulieren van enigheid in de
wereld gekomen zijn, en wordt nu
geheel onhandelbaar.

Het einde der zomervacantie begon te naderen, en Willem
maakte zich, schoon met een bezwaard hart, gereed het voor hem
zoveel bevattend Diepenbeek te verlaten en tot zijne theologische Muzen weder te keren. Voordat hij vertrok, werd hij echter
nog in de gelegenheid gesteld den afloop van de zaak met de
boekjes, zowel als ene der merkwaardigste zittingen der kerkvergadering bij te wonen.
De zaak der boekjes werd beslist door een zeer vernuftigen
inval van onzen braven kapitein. Wij hebben gezien hoe ijverig

hij was om aan de belofte, door hem den pastoor gedaan, te vol~
doen, en men begrijpt lichtelijk, hoezeer het hem grieven moest,
dat hij niet meer voor hem had kunnen machtig worden dan die
ene pagina 124. De teleurstelling van den pastoor, die zeer zicht~
baar was, deed hem zo aan, dat hij zelf op zekeren Woensdag,namiddag, toen hij berekenen kon dat de meester vrij af had,
hem ging bezoeken, om te beproeven of hij ook nog bij hem enige
andere plaatsen voor den pastoor zou kunnen opdiepen. Geluk kig vond hij den eerzamen Peperkamp, te midden van zijne bibli~
otheek in duodecimo, hard bezig met streepjes zetten en vouw-tjes leggen, hetgeen den kapitein overtuigde dat de zaak meester
zeer ernstig voorkwam, en hem op het denkbeeld bracht om den
indruk dien zij gemaakt had ten voordele van zijn vriend aan te
wenden.
Op slimmer manier dan men anders van den man, gewoon
recht door zee te gaan, verwachten zou, stelde hij den meester
de bezwaren, die aan dit onderzoek zouden verbonden zijn, zo
levendig voor, dat deze, Wien de schrik toch reeds om 't hart ge,
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slagen was, uitriep: Ik weet er niet beter op dan zelf de plaatsen.
waar die Roomsen aanmerking op zouden kunnen maken, uit
te schrappen, dan ben ik er in eens af. Hier, bij voorbeeld terwijl
hij een der boekjes opnam: „De jeugdige vrienden van ons Va,derland enz. door R. G. Rij keus," pag. 33. „Deze kerkhervor
mers noemde men Protestanten; zij weken van den Roomsen
godsdienst af." Daar zal de pastoor zeker op vallen; ik schrap
dus eenvoudig „van den Roomsen godsdienst" uit, en laat het
dus in 't midden — „zij weken af." Mooi! Maar wacht, daar vind
ik nog wat: „Dit verbitterde Karel (die Rooms was) zodanig,
dat hij zulks met geweld wilde beletten" ~ „die Rooms was"
ook uit. Wat behoeft men dat den mensen aan den neus te hangen. — Dat is waar, zeide de kapitein. Wie weet ook zo precies
van welke religie die Karel was.
Alweer wat, vervolgde de meester: „Hij liet strenge plakkaten
afkondigen, tegen de vrijheid van den Protestantsen godsdienst," ~ „van -den Protestantsen godsdienst" uitgeschrapt.
Laat eens zien. 0 hemel, waar moet dat heen! — p. 37. „Dag
op dag werd er gemoord. Velen werden er geradbraakt, ver brand en zelfs gevierendeeld. Men haalde de lijken uit hunne
stille graven, hing die aan galgen of verbrandde dezelve." Dat
gaat onmogelijk! Wat zal hij daar niet op te zeggen hebben!
Mij dunkt, zeide de kapitein, als gij 't eens een weinig ver
Bij voorbeeld, als gij ze alleen liet verbranden, en het-zachte.
radbraken en vierendelen maar uitschrapte, dat helpt toch al'weer wat. ,,Men haalde de lijken uit hunne graven:" dat is genoeg. „Stille" uitgeschrapt, dan is 't niet zo akelig.
ja, mijn lieve kapitein, ik zie 't al, dat zal mij inkt kosten, dat
boekje van Rijkeus. 't Best was maar, die blaadjes te beplakken.
Dan kan men dezelve in 't geheel niet meer lezen. Ik heb geen
tijd, en ook de lust ontbreekt mij, om dezelve alle woordje voor
woordje te gaan nalezen.
Hoort eens, zeide de kapitein, terwijl hij zijne hand vertrouwen
lijk op des schoolmonarchs schouder legde, weet gij wat, mees
ik heb nu de ganse zaak al gevat; al wat Rooms is, schrappen-ter;
we weg; en dat is dood gemakkelijk, want ik zie daar, die woorden zijn cursief gedrukt. Dat is met een opslag van het oog te
,
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zien. Hier bij voorbeeld: „De huwelijken der Hervormden met
Roomsen werden vernietigd" — dus: „De huwelijken der Hervormden werden vernietigd." Dat gaat best. Geef mij 't boekske
maar mee, ik zal 't voor u wel doen; ik heb toch tijd genoeg, en
gij zit altijd met die jongens.
Ik hoop niet dat de lezer denken zal dat dit een streek was van
onzen eerlijken kapitein„ Dat hij niet ongaarne dit boekje zou in
handen gehad hebben, omdat hij nu juist vernomen had welke
plaatsen daarin sujet à caution waren, zouden wij niet durven
verzekeren; maar wij staan er voor in, dat de man op dat ogen~
blik alleen door zijn goed hart gedreven werd. Zoals hij den pastoor had willen helpen, zo verlangde hij nu niets liever dan den
schoolmeester het werk te verlichten. Dat deze, ook zonder enigen argwaan te koesteren, maar alleen omdat hij meende reden
te hebben om aan het kritisch vermogen van den hulpvaardigen
kapitein te twijfelen, hem vriendelijk bedankte, zal men zeker
gemakkelijk begrijpen; en de kapitein, die, hoe hulpvaardig ook,
niemand zijne weldaden opdrong, ging zeer tevreden naar huis,
daar hij nu ten minste enigen voorraad voor een gesprek met zijn
vriend Labarius had opgedaan.
Hoe 't verder met de boekjes van Peperkamp gegaan is, zou ik
niet stellig durven zeggen. Omdat ik er niets van vernomen heb,
zou ik haast denken dat de zaak gesust is, en wel te meer, omdat,
in den Kerkbode meen ik, nogal met veel beweging van die zo
genaamde „hoge order" aan de pastoors gegeven is gewaagd
geworden, zodat het mij niet onwaarschijnlijk voorkomt dat
men, volgens de loffelijke gematigdheid door de bestuurders
der Rooms--katholieke kerk steeds in acht genomen, ziende dat
de maatregel nog wat ontij dig was en in de hoop op ene beter gelegenheid, de zaak voorshands zal hebben laten rusten. Op des
kapiteins onderhoud daarover met den pastoor komen wij nog
terug.
Maar wie niet rustten, dat waren de ijverige leden onzer kerk
nederiger gezegd, van het leesgezelschap. Zij-vergadin,of
weder
verscheiden vergaderingen gehad en daar~
hadden reeds
in, steeds getrouw aan hunnen leidsman, de hoofdstukken over
de Schepping, de Voorzienigheid enz. in Hellenbroek af ge^#
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handeld; dat is, zij waren voorgelezen, en daar niemand het
woord vroeg, werd het er voor gehouden dat allen aandachtig
hadden toegeluisterd en ook niets op het gehoorde hadden aan
te merken. In hoeverre die conclusie juist was, zullen wij nu
daarlaten.
Men was nu genaderd tot het negende hoofdstuk, 't welk handelt over Adams val en de Erfzonde. Adams val passeerde ook
ongemoeid. Er viel niets over voor, dan dat, toen meester Peper~
kamp met veel deftigheid zoals gewoonlijk de tiende vraag oplas: „Wat gevolgen had die zonde voor Adam en Eva?" en
daarop het antwoord: ,,l°. He verliezen van Gods beeld. 2°. Het
gevoelen dat zij naakt waren" enz., de chirurgijn--diaken niet
kon nalaten te glimlachen, 't welk baas Hartman aanleiding gaf
hem te vragen waarom hij lachte, ene vraag die hij voorzichtig
beantwoordde met te zeggen: Niets, ene invallende gedachte!
En, hoewel door dit antwoord baas Hartman nog niet volkomen
bekend werd met de oorzaak waarnaar hij gevraagd had, zo
werd gelukkig alle verdere discussie afgebroken door de doordringende dreunstem van Peperkamp, die alweer aan de tweede
afdeling, de Erfzonde, begon.
Maar nauwelijks was hij hiermede begonnen: „Raakt Adams
zonde ons ook? Ja, zij wordt ons toegerekend," of de ouderling
Rietveld, die al meer eens ene wonderlijke aanmerking gemaakt
had, legde met de woorden: Dat 's raar! zijn pijp neder en
schoof naderbij, steeds een bewijs dat de zaak hem belang in
boezemde. En toen nu op de vraag: Waarom? het antwoord
luidde: „Omdat Adam het hoofd des verbonds was, en daarin
aangemerkt werd als representerende alle zijne nakomelingen,"
toen ontsnapte den goeden man een ander woord, dat de verontwaardiging van Hartman en het medelijden van Peperkamp in
de hoogste mate gaande maakte. Hij zei namelijk: Wat belief
je? •--• De meester, denkende dat hij het gelezene niet verstaan
had, herhaalde de woorden wat harder. Maar de ouderling, die
even goed nog eens „Wat belief je?" had kunnen zeggen, vroeg
nu met ,de verbazing op het gelaat: Staat er dat wezenlijk, mees~
ter? — Wel, mijn lieve man, antwoordde nu de meester, zou een
van de grondwaarheden van onzen gereformeerden godsdienst,
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ja van het gehele Christendom, mag men wel zeggen, niet in
Hellenbroek staan? Immers zij die leren dat men niet zeggen
mag dat de erfzonde in haar zelve genoegzaam zij om 't ganse
menselijk geslacht te verdoemen, of om tijdelijke en eeuwige
straffen te verdienen, zij die dit leren worden door de Dordtse
Synode voor dwaalleraren verklaard. ^-- Kan zijn, antwoordde
de ouderling, maar ik vind het toch, neem mij niet kwalijk, al
heel wonderlijk dat mij de zonden zouden worden toegerekend
van iemand, die zo vele duizenden jaren dood is, en wien ik volstrekt geen commissie gegeven heb om voor mij te zondigen.
't Is wel mogelijk dat gij het wonderlijk vindt, antwoordde
de meester, maar daarom is het niet minder zo als ik u daar voor
gelezen heb.
Wat zegt gij er van, kapitein? vroeg de ouderling, die te recht
begreep, dat hij hier den meesten steun zou vinden. Maar baas
Hartman, die dit ook begreep, viel er schielijk tussen in met te
zeggen: Ja, wat de kapitein zegt, dat zal hier, denk ik, wel niet
veel afdoen --- met verlof — voegde hij er schielijk bij, zeker bedenkende dat deze in zijn oog wel is waar onbetwistbare waarheid toch, zo rauwelijk uitgebracht, misschien enige tegenspraak
zou vinden. Dat hij zich niet vergist had, bewees het antwoord
dat hij erlangde.
Verplicht, baas, zeide de kapitein, maar weet gij wat ik u zou
raden: maak gij eens een kort uittreksel uit uw Hellenbroek, en
kom ons dat dan eens voorlezen, terwijl ik de vrienden op een
kalfskop zal trakteren, dan hebben we allen zeker zoveel met
onze monden te doen, dat we u niet zullen in de rede vallen.
Willem, die dezen avond tegenwoordig was, ene explosie
vrezende, begon nu op de manier zoals hij dat vroeger gedaan
had, zich in metaphysische en anthropologische beschouwingen
te verdiepen over de gelijkvormigheid der kinderen aan de
ouders, over het voortplanten en zelfs verergeren van het zede-lijk kwaad van geslachte tot geslacht. Hij haalde daar zelfs de
gouden, zilveren, koperen en ijzeren eeuw van Hesiodus bij, en
de bekende uitspraak van Horatius over die zaak, natuurlijk in
't Hollands. Hoewel meester en baas begrepen dat al die omhaal
eigenlijk onnodig was, daar zij volstrekt niet inzagen hoe iemand
164

een Christen kon zijn zonder aan de erf zonde te geloven, lieten
zij den student uit eerbied ongestoord voortredeneren, terwijl
Rietveld zelf, verbaasd over zijne geleerdheid, begon over te hel
len om te geloven dat die toerekening toch nog zo geheel onbillijk niet was. De kapitein alleen schudde het hoofd, en, toen nu
meester Peperkamp, weder voortlezende, kwam aan de vraag:
„Wie rekent ons Adams zonde toe?" en het antwoord: „God,"
toen kon de goede man het niet langer houden, maar stond op en
riep niet minder hevig dan den vorigen keer: Dat is onmogelijk!
Dat zeg ik ook, kapitein, riep nu de chirurgijn uit, en natuurlijk voegde zich hier de ouderling Rietveld bij. De meester, van
zulk ene levée en masse gans ontsteld, zag elk hunner beurtelings
aan, zonder een woord te spreken. Baas Hartman daarentegen
haalde zeer bedaard het boekje naar zich toe, en de keerzijde van
den titel geopend hebbende, waarop de woorden te lezen staan:
„Uitgegeven volgens kerkenordre," hield hij die met een triomr
fant gezicht den kapitein voor, zonder er een woord bij te voer
gen. — ja, riep de kapitein, dat weet ik ook. Maar wie geeft die
kerkorders?
--- Wel die zijn vastgesteld door de wijze en hei,lige mannen, die God daartoe verordineerd heeft, de leraars en
hoogleraars bij voorbeeld, verzameld in de Dordtse Synode, ver
vele wijze mannen ook uit andere landen. ~ En waren-enigdmt
dat dan allen profeten? ~ Wel neen, maar..., — En hoe had
God hen verordineerd? ~ Wel, kapitein... hier aarzelde baas
Hartman, terwijl de kapitein, zijn voordeel vervolgende, er ter~
stond op liet volgen: Ik begrijp het al. Hellenbroek heeft zijn
boek gemaakt; zijn naam staat er voor. Daar behoeven wij dus
niet naar te vragen. En Hellenbroek heeft nageschreven wat anderen voor hem in hunne boeken geschreven hadden. Maar nu
die anderen, wie waren dat?
Ja, ik ken al die namen niet uit mijn hoofd..-- De kapitein zag
nu Willem de Lange aan, die terstond het woord nam en zeide:
De Geloofsbelijdenis, bij voorbeeld, is gemaakt door Guydo
Bres* ende Heidelbergse Catechismus door Olevianus en Ursi
nus. * — Waren dat dan profeten? .-- Volstrekt niet, antwoord~
de Willem, maar zij hebben hetgeen zij geschreven hebben, ge~
heel ontleend uit Gods Woord.
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O ho, riep hier de kapitein uit, nu weet ik genoeg. Dus konden
er ook wel anderen komen, die iets anders uit Gods Woord ontleenden. — Konden! antwoordde Willem, ach ware 't daarbij
gebleven! Niet enkelen, maar velen, zeer velen hebben hunne
dwalingen zoeken te bewijzen, en allen gronden zich op de
Heilige Schrift. — Accoord, maar gij zegt dwalingen, omdat gij
niet gelooft wat zij zeggen. Gij meent dus niet, zou ik denken,
dat zij met opzet iets anders zeiden, dan gij of uw Catechismus
zegt. --- Het zou zeer liefdeloos zijn zulks te vermoeden. Even~
wel... — Nu, laat er een enkel schurftig schaap onder gelopen
hebben; over 't algemeen, dat zullen we wel eens zijn, meenden
zij wat zij beweerden. Dat doet gij ook. Maar even goed als gij
meent dat zij dwalen, menen zij 't ook van u. Welnu, mijn lieve
jongen, lijkt dat dan nu naar een algemene leer? Wat praat gijlieden dan, net als de Roomsen, alsof onze gereformeerde kerk
de alleenzaligmakende ware! Als ik op zee ben, en mijn bestek
komt niet uit met dat van mijn stuurman, dan zal geen van ons
beiden zo gek zijn van te denken dat hij 't alleen bij 't rechte end
heeft. Er kan wat aan de instrumenten mankeren, er kan een
fout in de berekening zijn ingeslopen, 't weer kan tegengevallen
zijn bij 't nemen van de poolshoogte.
Doch. ik weet nu al genoeg. Wat een mens zich de dingen
toch verkeerd kan voorstellen! Ik heb dat nooit zo geweten. Nu
zie ik duidelijk dat wij althans geen zonde doen, met het ding
eens te bepraten. En om dan nu op onze kwestie terug te komen,
daar schiet me juist een geval te binnen, dat hier uitmuntend te
pas komt. Toen ik mijn eerste reis als licht matroos deed, hadden
we een stuurman die een ellendeling was: lui, zorgeloos, een
lichtmis van belang, in éé:n woord, niet van het hout waaruit zeelieden gemaakt worden. Daarbij was hij verschrikkelijk driftig,
en zo had ik dan ook altijd wat van hem te lijden. Vijftien j aren
daarna, toen ik zelf als stuurman voer, kreeg ik een jongetje aan
boord, niet groter dan een blindzeilsschootsteek, niet zwaarder
dan een peperhuisje met zwartsel, en niet sterk genoeg om ene
elft van den rooster te halen; maar voor 't overige, toen hij zijn
zeebenen onder zich gekregen had en er wat meer oorlams begon uit te zien, een voorbeeld van ijver en vlugheid, en daarbij
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een vrolijke hartelijke jongen en een goed kameraad. Nu, dat
jongetje was de zoon van dien schoft, die voor jaren mij zo dikwijls mishandeld had, die eens, toen ik doodziek was en de hofmeester vroeg of men niet wat rijst voor mij zou koken ten an't.
woord gaf: Neen... verrek! Zeg hem dat hij zout vlees vreet en
hard brood, als de rest. Stelt nu eens dat ik dat jongetje aldus
had aangesproken: Kameraad, ik reken u de zonden toe van uw
vader, en daarom zal ik u eens afstraffen voor de stompen en
oorvegen, die ik van uw papa gekregen heb, wat zoudt gij dan
toch wel van den toestand van mijn harsenkast denken? Kom,
kom, laat er ons den gek niet mee steken. Ik heb den jongen de
ongerechtigheid van zijn vader niet toegerekend; en al had ik
het willen doen, zou ik niet geweten hebben hoe het aan te leg-gen om het hem te beduiden, zonder bij hem het vermoeden op
te wekken dat er een bij mij liep spelen. Integendeel ik heb hem
goed behandeld omdat hij goed was, zoals ik zijn vader, had ik
maar gedurfd, menigen ribbenstoot zou gegeven hebben omdat
hij kwaad was. En ons lieve Heer, naar 't schijnt, dacht er ook
zo over. Want die heeft den vader laten verzuipen, en den zoon
heeft hij gezegend en tot een knap matroos gemaakt. Thans is
hij een kerel, zo lang als een waarloze steng, sterk genoeg om
een os te vellen, en hartig genoeg om hem op te schaf ten.
Dus sprak kapitein Van Berkel. Het was blijkbaar dat zijn

rede indruk gemaakt had. Er was enige ogenblikken diepe stilte,
terwijl de diaken en de ouderling hem en hunne antagonisten
beurtelings aanstaarden met ene uitdrukking op het gelaat, die
duidelijk te kennen gaf dat zij de zaak nu voor afgedaan hielden.
Willem had een bijbeltje, dat op tafel lag, opgenomen en zocht
teksten, zeker om te antwoorden op de redevoering van den kapi~
tein; doch, voordat hij daarmede gereed was, stond baas Hartman, eindelijk wat bij gekomen, op en zeide met een diepen zucht:
Wat niet mogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God!
Zeker zag de brave man, bij het aanhalen van die woorden,
niet recht in dat ze hier een enigszins wonderlijke figuur maak
ten, nadat de kapitein had trachten te bewijzen dat hetgeen Rellenbroek zeide tegen het gezond mensenverstand streed. Wilm
lem ten minste zag hem verwonderd aan, en de chirurgijn begon
BNL. A6-13
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weder te lachen. Of dit den burgemeester hinderde, dan of hij
meende dat een hoge toon hier meer zou afdoen dan overtuigen.de redenering, genoeg, hij verhief zijne stem en zeide: Naar het
mij voorkomt, mannen, is het thans de vraag niet meer wat de
leer is onzer Nederlandse Hervormde kerk, maar wat het goed~
dunken is van elk der leden dezer vergadering. Wij hebben
daarvan, helaas, reeds voorbeelden genoeg. Willen wij dit be~
ginsel aannemen, dan vervalt daardoor als van zelf het doel van
onze vergaderingen, dat geenszins was zelve ene leer te bepalen,
maar ons bekend te maken met de fundamentele waarheden,
met welke ons christelijk geloof, het geloof onzer vaderen, waarvoor zij goed en bloed hebben veil gehad, staat of valt, en daar
door onszelven in staat te stellen om te weten of zij, die zich aan~
bieden om in deze gemeente het Woord Gods te verkondigen,
inderdaad waardige arbeiders zijn in den wijngaard des Heren,
doorvoed van de onvervalste melk der christelijke leringe, vaststaande in het geloof en niets achtende boven of nevens Chris~
tus, en dien gekruist. Evenwel, wij kunnen nog kiezen, maar wij
moeten liet doen in oprechtheid des harten en zonder enige de
minste terughouding. Dat er waarheden zijn, tegen welke het
hoogmoedige en arglistige hart des mensen opkomt, wie weet
dit niet! Dat onze broeders zich een ogenblik hebben laten ver.leiden om aan de inblazingen des duivels gehoor te geven, wat
is er natuurlijker dan dit (hier boog de chirurgijn langzaam het
hoofd, als wilde hij zeggen: Zeer verplicht) ; maar wat ook zou
ons verhinderen van hen steeds het beste te blijven hopen, en
terwijl wij voor hen de genadige tussenkomst inroepen van den
Heer der kerk, en Hem smeken hun te vergeven wat zij tegen
Hem in hunne onkunde misdreven, de blijde verwachting te
koesteren dat zij weldra, beter ingelicht, het goede deel zullen
kiezen en niet voortgaan om in eigenwaan en hoogmoed wijzer
te willen zijn dan God.
Ja, bidden willen wij voor hen, zuchtte meester Peperkamp.
Ja, de liefderijke genadige tussenkomst des Heren inroepen,
riep baas Hartman. Deze beide uitroepen voltooiden wat anders
de aanmatigen-de toon des burgemeesters reeds alleen zou kunnen bewerken. De kapitein, te voren de ijverige verdediger van
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het gezag der kerk, had, zo wij zagen, reeds in ene vorige verga'dering zich met grote vrijmoedigheid uitgelaten; thans, ingelicht
omtrent den oorsprong der formulieren van enigheid, waarover
hij zo 't schijnt, gans andere gedachten gehad had, gevoelde hij
eensklaps ene nog ongekende zedelijke kracht in zich ontwaken,
terwijl zijne verontwaardiging in de hoogste mate werd gaande
gemaakt door de redenen des burgemeesters en de uitroepen
zijner medestanders.
Bid gij voor uzelven, meester, zeide de kapitein, en roep gij
voor uzelven Gods hulp in, baas; ik ontsla u van de moeite om 't
voor mij te doen. Ik schenk u uwe erfzonde; ik heb genoeg aan
die ik zelf bedreven heb, en die ik hoop en vertrouw dat God mij
genadig, om Christus' wil, zal vergeven.
Christus! riep Hartman uit, ach, mijnheer, hoe beklaag ik u!
Gij wilt geen deel hebben aan den eersten Adam: — goed, maar
dan wil de tweede Adam ook geen deel hebben aan u. Gij wilt
niet dat u de zonden van den eersten Adam worden toegerekend:
en hoe zullen dan de verdiensten van den tweeden A-dam u tot
gerechtigheid gerekend worden!
Op deze woorden begon de kapitein zeer smakelijk te lachen.
Als ik kiezen moest, antwoordde hij, dan nog liet ik mij liever
Adams zonden toerekenen, dan uwe... Het laatste woord, dat
waarschijnlijk ene grote uitbarsting zou teweeggebracht heb.ben, werd gesmoord door de steeds met aandacht gehoorde stem
van den goeden Willem.
Om 's hemels naam, riep hij uit, den kapitein in de rede vallende, laat ons vrede houden onder elkanderen! Zijn er dan geen
middelen om elkander te verstaan? Luistert eens even naar deze
uitspraken der Heilige Schrift. En hier begon hij de teksten op
te lezen, die gewoonlijk voor het leerstuk der erf zonde worden
aangehaald, en die ook gedeeltelijk bij Hellenbroek te vinden
zijn.
Maar nauwelijks had hij hiermede geëindigd, of de diaken
zeide zeer ernstig: Ik dank u, mijnheer De Lange, voor de goede
gedachte die gij van ons hebt. Ik zal thans vooral niet ondernemen tegen een student in de theologie over bijbelplaatsen te
twisten; maar ik zie met genoegen dat gij ons ten minste zoveel
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toevertrouwt, om de bewijzen die gij uit de Heilige Schrift aanvoert, te kunnen verstaan en beoordelen.
Verstaan en beoordelen! riep hier Hartman, verstaan en beoordelen, o verfoeilijke hoogmoed! Geloven! man, geloven, dat
is alles wat gij te doen hebt...
Of eigenlijk gevoelen, voegde meester Peperkamp er schielijk bij, steeds gedachtig aan de predikatie van Van der Goot.
En dan zult gij zeker wel zo goed zijn mij te zeggen wat ik geloven moet? zeide de diaken op scherpen toon.
Ik, riep Hartman uit, terwijl hij de ogen ten hemel sloeg, ik
onwaardig schepsel! Neen, ik zeg niets, ik veroordeel niemand.
Maar daarboven is Een die de harten kent en de nieren proeft;
die zal u oordelen ten dage als hij het kaf zal scheiden van de
tarwe, en als hij...
Baas, zeide hier de kapitein, terwijl hij opstond, nu is de maat
vol. Ik heb hier de vrienden steeds vriendschappelijk ontvangen
en naar mijn vermogen onthaald, omdat ik meende dat hetgeen
wij hier zouden verrichten ons allen nuttig en leerzaam zijn zou,
maar geenszins om ons onvoorwaardelijk aan de sententiën van
baas Hartman te onderwerpen. Ik ben een goed Christen, zo
goed als gij durft denken, maar ik zie nu duidelijk, en heb het al
lang vermoed, dat men dit zeer wel zijn kan, zonder al de haarkloverijen van uw Hellenbroek voor goede munt op te nemen.
Ik ben nu met mijn eenvoudig zeemansgeloof de zestig jaar al
over, en zal 't er ook wel verder mee brengen. Als gij dus nu nog
verder die zaken wilt napluizen, ga dan bij uw vriend Peperkamp, of bij wien gij wilt, Hellenbroek bestuderen. Ik zal de
vrienden, als het leesgezelschap bij mij aan huis moet zijn, met
genoegen ontvangen, maar alleen om over onze zaken te handelen. De theologie, daar draai ik voor op. Dat laat ik aan de
studenten en de professors in dit vak. Mij valt het te rauw in de
maag. Het lijkt mij niet. En nu verzoek ik u geen enkel gebed of
klacht meer te doen horen, of ik laat de sloep vallen en zet u onr
middellijk aan wal.
Is het mij geoorloofd, hervatte de student, terwijl hij den kapitein aanzag, hier nog een enkel woord bij te voegen? Gij weet,
en allen weten, hoezeer ik gehecht ben aan de zuivere leer der
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Nederlandse Hervormde kerk, maar ik moet bekennen dat ik in
deze vergaderingen nooit veel heils gezien heb, gelijk ik er dan
ook steeds schoorvoetende toe ben overgegaan, om er van tijd
tot tijd deel aan te nemen. Hetgeen nu gebeurd is, heb ik voor.zien en lang gevreesd. Maar laat ons nu toch zorgen dat hetgeen
met een goed oogmerk begonnen werd, ons niet ten kwade gedije. Hebt den Here uwen God lief, dat is het eerste en voorgebod, en het tweede, dit gelijk, is: Hebt den naaste-n,amste
lief, gelijk uzelven. Ik voor mij ben overtuigd dat, indien de heer
kapitein de natuurlijke gaven die hem geschonken zijn wilde
aanwenden om de Schrift te onderzoeken, hij van de waarheden van onzen gereformeerden godsdienst een volkomen en
klaar inzicht zou krijgen. Maar wil hij liever geen deel meer aan
deze vergaderingen nemen, het staat hem natuurlijk vrij. Hartman en de meester, en wie verder van ons gezelschap zijn, kun~
nen immers, als zij willen, met de overige leden van den kerkeraad zulke bijeenkomsten houden. Die zijn daar ook, dunkt mij,
veel gepaster. Alleen zou het van onze zijde ene' grote on.dank.baarheid zijn, des kapiteins gastvrijheid met ondank en vijand
te belonen. Laat ons -dus als vrienden scheiden. Ik stel-schap
voor den heer kapitein gezamenlijk te bedanken voor zijn gulheid!
Bravo, riepen de diaken en Rietveld beiden te gelijk, niet weir
nig verheugd over den keer dien de zaken genomen hadden; terwijl Van den Empel, die nooit sterk met de kerkvergadering was
ingenomen geweest, vooral niet als zij wat lang duurde, met
zichtbare tevredenheid opstond en reeds naar zijn hoed begon te
zoeken.
Hartman en Peperkamp, die gevoelden dat het meer dan on .
beleefd zou zijn zich tegen het voorstel van den student te ver.
zetten, maar die nog te opgewonden waren om dadelijk met hem
in te stemmen, zwegen stil. De burgemeester alleen, wien deze
onverwachte ontbinding der kerkvergadering als een donder-slag op het lijf viel, meende toch iets ter verzoening te moeten beproeven. ~ Mij dunkt, Willem, zeide hij, gij maakt spoedig een
eind aan de zaak. Zou er dan toch niet een middenweg te vinden
zijn? Gij zegt zelf, en ik ben het met u eens, de heer kapitein is
,

,
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een te oprecht Christen en daarbij een te verstandig man, om de
waarheden van den christelijken godsdienst te verwerpen. Hij
verlangt alleen (en wie kan hem dit betwisten) ze te onderzoeken, om daardoor er nog beter van overtuigd te worden.
Mijn waarde burgemeester, antwoordde hem terstond de ka
ik dank u voor uwe goede gedachten, maar, als ik iets-piten,
wilde onderzoeken, dan zou ik het zeker nooit doen in gezelschap van mensen die geen onderzoek toelaten, maar die u, zo
gij een woord van twijfeling uit, terstond hun „kerkelijk-dra
goedgekeurd" voor den neus duwen en u bij de minste tegenspraak naar de hel verwijzen.
Dat is het, kapitein, riep hier de diaken. Ik zou ook wel eens
willen weten, waarom wij niet even goed ons gevoelen zouden
mogen hebben, als Hellenbroek.
Verschrikkelijk, riep nu baas Hartman, die zich tot nog toe
bedwongen had, verschrikkelijk! Niet Hellenbroek, maar de leer
der Nederlandse Gereformeerde kerk. De burgemeester, tot
Wien de kapitein zich gericht had, begon nu mede ongeduldig te
worden over de onverzettelijkheid en onbeschoftheid van den
timmerman. .- Ja, ja, baas, zeide hij, die leer is de leer onzer Ne
derlandse Hervormde kerk, maar niemand behoeft die blinder
lings aan te nemen. Dat aannemen moet op overtuiging gegrond
zijn, en om die te verkrijgen, waarom zou men die leer niet mor
gen onderzoeken? Zij zal er niets bij verliezen, dat verzeker ik u.
Ik mag het lijden, antwoordde de diaken, als ik maar onder~
zoeken mag; dat is mij genoeg, meer verlang ik niet.
Kom, zeide nu Willem„ dat zullen wij allen wel toestemmen.
Dan is er toch een punt waaromtrent wij het eens zijn. Wat
dunkt u, baas?
Als ik mijne ogen open, zeide Hartman in heilige verrukking,
en zie de zon aan den hemel staan, dan behoef ik niet meer te
onderzoeken of het wel dag is. Ik houd vast aan den rotssteen
mijns heils.
Ik ook, voegde Peperkamp er bij.
Nu goed, hernam Willem schielijk, die bemerkte dat zijne
verzoenende woorden nog altijd afstuitten op de hardnekkig~
heid dezer beide kampioenen, ieder houdt vast aan zijn rotssteen,
niet waar? .-- Dit stemden allen toe.
r
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En, al hielden zij zich allen aan denzelf den, voegde de diaken
er binnensmonds bij, ieder ziet hem van een anderen kant.
Kom aan, daar we 't dan nu allen zo eens zijn, zeide de kapitein, nu nog een glaasje op de valreep, om onzen student, die
overmorgen, hoor ik, vertrekt, goede reis te wensen. Hier had
niemand iets tegen, en zo dronken zij allen eendrachtelijk en
gingen naar huis, elk kampvechter overtuigd dat de zaak zeer
goed zou geschikt zijn, als men zijne denkbeelden maar had ger
lieven te volgen.
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ZEVENTIENDE HOOFDSTUK
De rechtzinnige Willem de Lange van Pelagianisme beschuldigd
en daarvoor gestraft met het verlies zijner beurs

Twee dagen daarna vertrok Willem naar Utrecht. Charlotte
oogde na het afscheid den geliefden jongeling met een weemoedig gevoel en een vochtig oog na; doch de gedachte: Elke ver.
brengt ons nader tot het doel, droogde hare tranen en-wijderng
verzachtte het bittere der scheiding. Wie haar toen gezegd had:
Nog binnen de veertien dagen ziet gij uw Willem reeds weder,
zou haar zeker een blijde boodschap gebracht hebben; en toch
(want het gebeurde letterlijk) toch, indien zij geweten had hoeveel meerdere en hoeveel bitterder tranen haar dit wederzien
zou kosten, wat zoude zij dan niet gegeven hebben om hem ~
niet te zien. Zo weinig weet de mens wat hem dienstig is, zo ge~
ring is in hem deware kennisse des goeds en des kwaads.
Willem was Maandagavond vertrokken. Reeds Donderdag
had Charlotte een brief, en slechts kort nadat zij geantwoord
had, kwam er reeds een tweede. Niet zonder enige ontroering
(want Willem, hoeveel hij ook van zijn Lotje hield, was even
geregeld en bedaard in zijne correspondentie als in zijn gehele
gedrag) , niet zonder ontroering dus opende zij den brief en zonk
verschrikt op een stoel, toen zij den inhoud had doorgevlogen.
Met weinige woorden meldde haar Willem dat hij de Aca~
demie zou moeten verlaten, dat hij zijne studiën niet kon voort~
zetten, daar de heer Van Groenen-daal besloten had hem zijne
beurs te ontnemen. Hij smeekte haar bedaard te zijn en haar oordeel op te schorten, totdat hij haar alles zou verhaald hebben, 't
welk hij hoopte dat weldra zou kunnen geschieden. De dag werd
er zelfs bij bepaald. Hij had in denzelf den geest aan zijne ouders
geschreven. Hun, zowel als Charlotte, verzekerde hij intussen
stellig dat zij niet behoefden te vrezen dat hij zich dit ongeluk
door enigen misstap had op den hals gehaald. Zij zouden, hoop~
te hij, niet over hem behoeven te blozen.
Wat de lieve Charlotte in die weinige maar voor haar eeuwenlange dagen gevoelde en leed, zullen wij niet wagen te beschrij174

ven. Duizend gissingen werden gemaakt en even schielijk weder verworpen. Te vergeefs trachtte hare zuster haar de moge,-lijke kansen voor te stellen, waardoor de zaak misschien nog
weder zou kunnen geschikt worden. Zij was ontroostbaar. Het
enige dat voor een ogenblik hare smart temperde, was het onderhoud met moeder De Lange, die natuurlijk ook bij Charlotte
den besten troost vond in hare niet minder levendige zuster.
Hoe lang ook in '+t verschiet, de niet minder gevreesde dan
gewenste dag brak eindelijk aan. Reeds vroeg zat onze lieve
blauwogige Charlotte gekleed in een kamertje van het kasteel.
dat het uitzicht had op de hoofdingang, zijnde een grote poort,
die door middel van een brug op den rijweg uitkwam. Zij wist
dat Willem den vorigen avond zeer laat in de ouderlijke woning
was aangekomen.
De ogenblikken, die Lotje in dit kamertje doorbracht, schenen
haar nog langer te zijn dan de doorgeworstelde dagen. Doch ook
dit leed ging voorbij, en ^-- Willem lag in hare armen. Maar ach,
met welke gewaarwordingen werd zij omhelsd, en hij ontvangen!
Op hare vraag (en 't was de eerste) wat er dan toch eigenlijk
gebeurd was, antwoordde Willem niet dan met een diepen
zucht, en toen zij hare vraag met klimmende belangstelling en op
dringenden toon herhaalde, viel hij op een stoel neder, uitroepende: Ik ben bedorven! Alle hoop is vervlogen! Ik ben mijn
beurs kwijt, omdat... en met deze woorden bedekte de arme j ongen zijn gelaat met beide zijne handen. De tedere Charlotte was
hiervan zo getroffen, dat zij haren arm om Willems hals sloeg
en, de andere hand op zijne handen leggende, met de bekoorlij kste uitdrukking van medelijden zeide: Ach, Willem, folter mij
niet langer! Wat is er gebeurd?
Gebeurd... Lotje? hernam hij, hare hand vattende, en haar
weemoedig aanziende, ~ verschrikkelijke dingen; en woorden
zijn er gesproken, woorden die mij de ziel doorpriemd hebben,
woorden gloeiende van spijt en verwoedheid, woorden die mij
voor altijd van het zaligst vooruitzicht, misschien van... Van u
beroven, wilde hij zeggen, maar hij was er niet toe in staat. In.
plaats daarvan stond hij op, drukte het verschrikte en hevig aan,gedane meisje aan zijn hart en sloeg wanhopend de ogen ten
hemel.
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Ja, Charlotte, ik ben mijn beurs kwijt, omdat ik een mens het
leven heb willen redden, en omdat ik niet.., erken dat God de
oorzaak is van het kwaad!
Op deze woorden rukte zich het meisje, geheel verslagen van
schrik, uit den arm van haren minnaar en zag hem, enige treden
achteruit gaande, met een onbeschrij f elijken angst aan. Zij dacht
zeker niet anders of hij was in het verstand gekrenkt.
Ja, lieve Charlotte, gij zijt versteld, ik zie het; zo was ik ook,
toen ik het hoorde. Maar kom, zet u naast mij neder. Ik zal u al~
les verhalen..-- Met deze woorden reikte hij haar de hand, die
niet afgewezen werd, en het ogenblik daarop zaten de beide ger
lieven zo -dicht mogelijk naast elkander, waarom zij natuurlijk
de leuningstoelen, die in het vertrek stonden, onaangeroerd ge~
laten hadden. — Gij weet, zeide nu Willem, dat de heer Van
Groenendaal mij de beurs bezorgd heeft, daar hij doen en laten
is bij de familie, die er de beschikking over heeft. Wel heeft het
mij altijd gehinderd, dat wij van zulk een middel moesten gebruik maken, en nu nog meer, daar ik thans zie van welk een
mens ik afhang; doch waar zou ik anders van studeren!
Hij is toch een vroom, godvruchtig man? zeide Charlotte half
vragende.
Ja, hernam Willem, als gij naar zijne woorden hoort; maar...
doch ik wil niet vooruitlopen. Gij zegt, de oude heer Van Groe
nendaal is een godvruchtig man: van zijn zoon, denk ik zult gij
het niet zeggen, naar de staaltjes die ik meermalen van zijn karakter gegeven heb. Gij weet dat hij een liederlijk leven leidt, en
vooral zeer aan het spel is overgegeven, hoewel hij zijn vader
mooi naar den mond praat, en door dezen bijna voor een heilige
(letterlijk, gij zult het horen) gehouden wordt. Ik heb, zolang ik
nu op de Academie ben, met hem moeten omgaan, om zijns va~
ders wil, maar hem zoveel mogelijk gemeden. Wanneer ik in de
gelegenheid was, heb ik getracht hem het schandelijke en ver
zijn gedrag onder het oog te brengen; maar dit heeft-kerdvan
meer kwaad dan goed gedaan. Het enige, dat ik er van had, was
dat hij bij voorkeur bij mij kwam, als hij geld nodig had. Zo ook
nu. Een paar dagen nadat: ik weder te Utrecht gekomen was, op
denzelf den dag waarop ik. een kwartaal van mijne beurs ontvanr
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gen had, komt hij des avonds bij mij op de kamer vliegen met een
gelaat, waarvan mij de herinnering nog doet ijzen, steekt zijne
hand in de borst en haalt een pistool voor den dag...
Hemel, Willem, gilde Lotje.
Ja, maar niet om mij dood te schieten, Lotje.
Hij legde de pistool, mij verwilderd aanziende, op de tafel.
Dit wapen, zeide hij, terwijl hij er op wees en mij altijd met
woeste blikken bleef aanstaren, dit wapen moet dezen nacht een
einde maken aan een rampzalig leven, wanneer gij mij niet ogen
redt. Mijn eer, mijn goede naam, de gunst mijns vaders,-blikej
alles is in uwe hand.
Was de pistool geladen, Willem?
Ik geloof het niet. Hij bracht het maar mee, om mij te bewijzen
dat het ernst was. Ik begreep spoedig wat er van de zaak ware.
Hij had gespeeld en moest geld hebben. Maar daar ik natuurlijk
niet veel lust had het hem te geven, hield ik mij alsof ik er niets
van begreep. Hij verklaarde zich dus nader, en nu kwam het er
op uit dat hij nog denzelfden avond honderdvijftig gulden aan
een Jood moest voldoen, die hij bij hem geleend en naar gewoon.te in het spel verloren had. Ik had wel medelijden met hem, en
ik kon hem ook wel helpen, want ik had, gelijk ik u reeds zeide,
dien dag juist die som van zijn vader gekregen, wegens de beurs.
Maar wat had ik dan, en hoe zou ik het verantwoorden? Ik zei
dus eenvoudig dat hij wel wist dat bij mij nooit veel te halen was,
dat ik hem hartelijk beklaagde, maar dat ik niet in staat was hem
zulk een som te geven.
Niet, hernam hij, dan is het beslist, en hiermede nam hij de
pistool weder op en, het slot bekijkende, zeide hij: Zij zal mij
haren dienst niet weigeren, waarop hij mij weder aanzag, als
wilde hij mij met zijne ogen doorboren; en daarop eensklaps, om
de tafel heen (want hij had tot nog toe tegen mij over aan de andere zijde gestaan) , op mij toetredende, legde hij de hand op
mijn schouder en zeide, met ene stem alsof -die uit het graf kwam:
De Lange, zijt gij niet in staat mij die som te geven? Kunt gij
dit op uw woord van eer verzekeren?
Dit kon ik niet, want ik had het gelid juist in mijn secretaire
geborgen. Maar als ik bekende dat ik het had, wist ik niet hoe 't
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hem te weigeren. Ik antwoordde dus niets. Maar ook dit hielp
mij niet.
De Lange, hernam hij, op denzelfden toon, -gij hebt het geld,
en gij kunt mij, uw vriend, met droge ogen, koel, met strak ge
laat ~ zich zien nederstorten in het verderf ! 't Is wel. Mijn besluit is genomen.
O hij wist zeker dat gij dat geld van zijn vader gekregen hadt.
Dat begin ik ook te geloven. Hoe 't zij, het was mij onmogelijk de wanhopige blikken van dezen ongelukkige te wederstaan.
Ik opende mijne secretaire, nam het geld er uit en legde het op de
tafel.
Ziedaar, Groenendaa], zeide ik, hier is hetgeen ik dezen mor~
gen van uw vader ontvangen heb. Is het nodig om het leven van
zijn zoon te redden, dan zou hij zelf het goed besteed achten:
maar bedenk dat ik het zelf niet minder nodig heb dan gij, en
dat ik niet weet hoe mij te verantwoorden, als ik, na zo kort geleden dit geld ontvangen te hebben, mij weder bij uw vader zou
moeten aanmelden. En dit zou ik zeker moeten doen, wanneer
ik het niet spoedig weder kreeg.
Als gij het deze week niet weder hebt, riep hij uit, geef ik u
verlof den oude ronduit te zeggen, waar gij zijn geld gelaten
hebt.
En waar zult gij het dan vandaan halen? vroeg ik verbaasd,
daar gij 't nu van mij moet vragen.
Vandaan halen! hervatte hij lachende, terwijl zijne ogen nu
vlammend het zakje aanstaarden, dat zal ik u dan wel eens ver
tellen.
Om kort te gaan: hij vertrok met het geld; de week verliep,
maar van Van Groenendaal vernam ik niets.
Maar, mijn lieve Willem, hoe kondt gij dan toch ook zo wezen! Wie weet of dat ganse verhaal van dien Jood geen leugen
was. De schelm deed het zeker alleen, om u uwe honderdvijftig
gulden afhandig te maken.
Doe mij geen verwijtingen, Lotje, riep Willem uit, terwijl hij
opstond en met grote stappen door het vertrek liep. Ik zet het u
te weigeren, als zulk een wanhopig gezicht u aanstaart, zulke
ogen! Gij hadt ze moeten zien. En buitendien, als gij iemand red178

den kondt... neen, Lotje, gij zoudt niet anders gehandeld heb
Ik wilde hem nog voorhouden dat hij van nu af aan zich-ben.
moest beteren; maar hij was de trappen al af, voordat ik recht
begonnen was.
Lotje schrikte, liep naar Willem toe, erkende dat zij het zo niet
gemeend had, dat zij zeker ook zo zou gehandeld hebben enz.
Willem bedaarde spoedig en vervolgde:
Gij kunt wel begrijpen, lieve Lotje, hoe bitter ik verlegen was,
toen Van Groenendaal niet terugkwam. Ik moest verscheiden
dingen afdoen, die geen uitstel konden lijden.
Wel, dan was ik het hem gaan vragen.
Goed gezegd, Lotje, maar om iemand iets te vragen, dient hij
er te zijn.
Nu ja. Gij kondt immers naar hem toe gaan.
Dat deed ik ook; maar hij was nooit thuis.
Dat geloof ik wel, maar dat kondt -gij nu toch wel begrijpen,
dat dit maar gekheid was.
Dat begreep ik ook. ---- Maar laat mij toch eens uitspreken.
Gij valt mij gedurig in de rede.
Nu, beste Willem,wordt niet boos. Dat is, dat ik zo ongedul-dig ben om te weten hoe het afliep. Ik zou dien Groenendaal wel
kunnen... Jongens, jongens, iemand zo te bedriegen! Nu, maar
vertel nu voort. Ik zal geen woord meer spreken.
Dat zeg ik niet, lieve meid; maar... och, gij moest eens in mijn
geval zijn! Boos! Wie zou op u boos kunnen worden!
Hier vatte Willem de hand van Lotje, Lotje zag Willem aan,
en ~- zij eindigden met geen van beiden te spreken.
Wij stappen over deze interruptie heen, zoals wij ook kort,
enkele andere, die plaats hadden, geen melding-heidsalvn
zullen maken.
Gij dacht, dus vervolgde Willem, dat ik niet begreep dat hij
dat maar liet zeggen, dat hij niet thuis was: integendeel. Ik had
er al op gerekend; en, toen ik er tweemaal vergeefs geweest was,
gaf ik den derden keer aan de meid een briefje, waarin ik hem
zijne belofte herinnerde.
Bravo, riep Lotje uit, nu zal 't wel gaan; en...?
En dat briefje was juist mijn ongeluk. Het kwam, hoe, weet ik
niet, in handen van den ouden heer.
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Best, overheerlijk, dan heeft hij eens kunnen zien...
ja wel, best! Maar ik wil u liever zeggen, hoe ik het hoorde.
Des anderen daags namelijk werd ik bij den heer Van Groenen.daal ontboden. Hij keek mij heel ernstig aan, toen ik binnen~
kwam, en nauwelijks had ik hem gevraagd wat er van zijn dienst
was, of hij nam het briefje, dat ik dadelijk herkende, uit een boek,
dat voor hem op de tafel lag, en vroeg mij of ik mijn handschrift
herkende. Er was niet anders op dan toe te stemmen. Nu, hernam de heer Van Groenendaal, het doet mij genoegen te zien
dat gij zo wel bij kas zijt, dat gij zulk een som in eens kunt wegschenken; maar daar dit geld niet voor het gebruik bestemd was,
waarvoor het nu is aangewend, zou ik denken dat gij toch wel
eerst eens had mogen raadplegen met hen, die het u tot een gans
ander einde gegeven hadden.
Ik kon de juistheid van deze bestraffing evenmin ontkennen,
maar daar ik begreep dat ik in allen geval de minst schuldige
was, en niet dan uit medelijden met zijn zoon gehandeld had,
zweeg ik stil, om eens te zien wat er verder volgen zou. En, stel
u nu mijne verbazing voor, toen hij dus voortging:
Ik ontken niet dat de Heer ons, in Zijn heilig en alleenzaligr
makend Woord, geboden heeft de naakten te kleden, de honger
rigen te spijzen, en de dorstigen te laven; maar Hij heeft ons ook
geboden de paarlen niet voor de zwijnen te werpen; en, schoon
gij ook al zeker weten mocht dat het u toevertrouwde geld tot
het bovengezegde doeleinde zou worden aangewend, zo was het
toch in allen gevalle uw plicht geweest om eerst eens te onderzoeken of hij, tot wiens ondersteuning deze penningen zouden
moeten gebruikt worden, zulks waarlijk verdiende, of het iemand
was die de tucht zijns vaders en de leer zijner moeder had vastgehouden, en niet in plaats daarvan de valse en listige leringen
onzer dagen omhelsd had. Gij kent toch dat schrikvolle en waar
woord: de afwijker is den Here een grouwel. En, schoon-achtige
ook onze Heiland gezegd heeft: voor zoveel gij dit aan de armen
zult gedaan hebben, voor zoveel hebt gij het aan mij gedaan, zo
bedoelde de Heer daarmede toch zeker niet die armen, die niet
getrouw blijven aan het onderwijs op de tafelen hunner herten
geschreven, en die, vol verblinding en eigenwaan, vergeten dat
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het koninkrijk Gods nimmer met het rijk des Satans kan verenigd worden.
Wat, riep hier Charlotte uit, armen? Wat betekent dat?
Wacht maar, gij zult het horen. Ik begreep het evenmin als
gij, en zette op deze aanspraak een paar grote ogen op, die echter den heer Van Groenendaal in het geheel niet van zijn stuk
brachten. Gij en zult niet liegen, zegt de Heer, dus vervolgde
hij, en op dit ogenblik liegen uwe ogen, want gij weet zeer goed
dat mijn brave zoon, schoon ook de Heer in zijne vrijmachtige en
eeuwig te aanbidden genade hem de oren heeft willen openen,
soms aangedreven door een ijver zonder verstand, weldaden be
wijst aan hen, die van het rechte pad zijn afgeweken en het oor
lenen aan de verfoeilijke en godtergende leringen dezer dagen.
Gij weet zeer goed dat dit geld bestemd was ter ondersteuning
van den met alle ketterse gevoelens behepten en met allen wind
van lering ronddwarrelenden Van Dalen.
O nu begrijp ik het, riep Lotje, die booswicht! — Ja, wel een
booswicht, hervatte Willem, en een listige booswicht. De reden
waarom hij Van Dalen gekozen had, was (gelijk ik weldra tot
mijne verbazing bemerkte) geen andere dan dat Van Dalen juist
naar huis moest, en daar hij zijne studiën bijna voleindigd heeft,
niet spoedig zal terugkomen. Zo, dacht hij zeker, was het bijna
onmogelijk hem te logenstraffen.
Gij begrijpt -dat ik in het eerst als verpletterd was van verbazing; en des te meer, daar die Van Dalen een van de beste jon gens is, die ik ooit aan de Academie gekend heb, en op wien de
heer Van Groenendaal zelfs nooit iets anders heeft kunnen aanmerken, dan dat hij het Groningse tijdschrift „Waarheid in
Liefde" * leest, en .-- dat hij arm is. Maar weldra kreeg de veront~
waardiging de overhand, zowel daarover dat die lage bedrieger
daar dien braven jongen had ingesleept, als over zijne onber
schaamdheid en de goddeloze leugen, die hij. zeker met een
schijnheilig gezicht, zijn vader had op de mouw gespeld, en ik
kon niet nalaten uit te roepen: Van Dalen, mijnheer, mag dan
niet zo orthodox zijn als uw zoon, maar dat is zeker dat, indien
deze dat geld aan hem gegeven heeft, hij het zeker aan geen beter
mens had kunnen wegschenken.
,
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Beter mens! riep hier 'de lieer Van Groenendaal uit, schamper
glimlachende, beter mens! Komt gij ook al met die woorden des
Satans aan, met die gezegden die niet anders zijn dan de uitdrukkingen van den vloekbaarsten hoogmoed! Weet gij, die be
stemd zijt om eenmaal het Woord Gods aan de gemeente te ver~
kondigen, weet gij niet dat geen mens goed kan zijn, dat is het
welbehagen Gods kan doen, als hij het gelove mist? Weet gij
niet dat het, zonder gelove, onmogelijk is Gade te behagen?
Weet gij niet dat er geschreven staat: Al wat uit den gelove niet
en is, dat is zonde?
Ik moet u bekennen, lieve Lotje, dat ik mijn toorn bijn niet
meer kon bedwingen, toen ik dien braven, vlijtigen Van Dalen,
die (ik weet het stellig) 's nachts zit te studeren en over dag les
geeft om wat te verdienen, en daar aan zijn arme moeder nog altijd wat van overzendt, zo geheel onschuldig, en zonder dat hij
iets met de zaak te maken had, hoorde veroordelen, en dien lie~
derlijken verkwister, dien schijnheiligen huichelaar van een
Groenendaal boven hem stellen.
Wel, mijnheer Van Groenendaal, zeide ik, ik geloof toch dat
het in allen geval beter is, zoals Van Dalen doet, vlijtig te stuc
deren en van zijne armoede zijne ouders te ondersteunen, dan
zijn geld... te verspelen en zijn vader te bedriegen — wilde ik er
bijvoegen, maar hij liet mij niet uitspreken.
En als hij dat alles en nog meer gedaan had, zeide hij, dan was
hij nog niet meer dan een onnutte dienstknecht. Alles Roomse
en Remonstrantse loonzoekerij.
Misschien deed ik er niet wel aan, Lotje, maar ik kon mij niet
bedwingen. Mijnheer, zei-de ik, ik sta niet op de woorden; wilt
gij een onnutten dienstknecht noemen wat ik een goed mens
noem, het is mij wel; maar dan herhaal ik, dat het beter is een
onnutte dienstknecht te zijn, dan een speler of een doorbrenger.
En ik herhaal, hernam Van Groenendaal, terwijl hij opstond
en bloedrood werd, ik herhaal dat goed of beter hierbij in 't geheel niet te pas komen. Onze gereformeerde kerk leert dat men
door vrije genade alleen zalig wordt. Wat verbeeldt gij u wel dat
gij goed zoudt kunnen zijn, als gij het verkoost? Gij kunt niet
eens boos zijn, als God het niet verkiest! De gereformeerde kerk
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leert dat de goede God alle dingen niet den gevalle of f ortuine
heeft overgegeven, maar dezelve stiert en regeert alzo naar zijn
heiligen wille, dat in deze wereld niet en geschiedt (dus ook de
zonde niet) zonder zijne ordonnantie.
Zo dat dan God, naar uw denkbeeld, de oorzaak is van het
kwaad? vroeg ik verbaasd.
Dat zeg ik niet zo onvoorwaardelijk, antwoordde de heer Van
Groenendaal. In tegendeel, er wordt uitdrukkelijk geleerd dat
God noch auteur is van, noch schuld heeft aan de zonde die daar
-geschiedt, maar dit wil alleen zeggen dat, als God werkzaam is
omtrent de kwade daden der mensen, zoals hij het is omtrent al
les wat zij verrichten, hij het steeds is op ene hem betamelijke
wijze, en dat wel in het begin, zo dat zij allen met zijn wil en weten begonnen worden, en ten andere in den voortgang, zodat
God mate, tijd, en pale stelt, waardoor het kwade niet hoger ga,
noch langer dure, noch verder doorbreke, dan Gods wil van
eeuwigheid bepaald heeft. Alles wat er geschiedt, gebeurt naar
Gods van eeuwigheid gemaakt besluit, of voorbepaalden raad.
Doch wat behoeven wij hier verder te spreken! Wat betekenen
de gezegden in Exodus: Ik zal Pharao's harte verharden. Ik heb
zijn harte verzwaard? Wat betekent: Hij keerde haar herte om,
dat zij zijn volk haatten! En wat lezen wij in den tweeden brief
aan de Thessalonicensen? Daarom zal haar God zenden ene
kracht der dwaling, dat zij de leugen geloven zouden. Ja, wat
nog veel sterker is, bij Jezaïa zegt God zelf met zovele woorden
dat de Assyriër de roede zijnes toorns is, en dat zijne grimmig -^
heid een stok is in des Assyriërs hand, dat Hij hem bevel zal geven te roven en te plunderen, en het volk zijner verbolgenheid
te stellen ter vertreding, gelijk het slijk der straten.
Over die teksten, mijnheer, antwoordde ik, zou nog vrij wat te
zeggen zijn, maar in den grond komt dan toch uw gevoelen ne~
der op een stelling, die door onze kerk (als wij daar dan van
spreken zullen) , en wel in onze Belijdenis des geloof s, godslas~
terlijk genoemd wordt.
Wat, riep de heer van Groenendaal in volle woede, zoudt gij
mij hier de les willen lezen, zoudt gij mij willen bewijzen dat ik
de leer onzer kerk tegenspreek. Neen, gij loochent die, gij zijt
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een Pelagiaan, een Sociniaan, een Remonstrant; en dat, o hemel,
iemand die begeert leraar in de gereformeerde kerk te worden,
iemand die zelfs behoorde van zijn lidmaatschap in die kerk af
stand te doen. Doet gij anders, weet dan, en bedenk met beving,
dat de Alwetende Hartenkenner uwe geveinsdheid doorziet, en
dat Hij u, die hem verloochent, niet zal aannemen, maar u uitwerpen in de buitenste dluisternis, waar weninge is en knarsinge
der tanden.
Nu verloor ik mijne bedaardheid geheel en al. Nu dan nog lier
ver een Sociniaan zoals Van Dalen, dan een Gereformeerde
zoals uw zoon, die... Hij wilde weer antwoorden, maar ik was
nu ook woedend geworden, en daardoor sterk en van alle mensenvrees bevrijd. Ik hervatte dus met luider stemmes Laat mij
uitspreken, mijnheer — als uw zoon, die het liegt dat hij het geld
aan Van Dalen gegeven heeft, maar die het mij heeft af gedwon-gen, met de bedreiging zich anders te zullen voor den kop schieten, en alleen om zijne eigene speelschulden te betalen!
Ik had hem willen sparen, zoals ik ook in den beginne gedaan
had, als Van Groenendaal den armen Van Dalen met vrede had
gelaten; maar een eerlijken jongen voor een onnutten dienstknecht te horen uitschelden, dat zou geen mens verdragen
hebben.
Mijn hemel, Willem, riep Lotje uit, die al dien tijd bijna adem~
loos had zitten toeluisteren, welk een mens! En wat zeide hij
wel, toen hij dat hoorde?
Daar weet ik niets van, want zo als ik die woorden geuit had,
vloog ik de kamer en het: huis uit. In het eerste ogenblik wist ik
niet wat ik deed, en zelfs, toen ik een weinig tot bezinnen was
gekomen, was ik nog zo verontwaardigd over de laagheid van
den jongen Van Groenendaal, en over de dwaasheid en onrechtvaardigheid van den ouden, dat ik mij zelven toejuichte
hem zo fiks de waarheid gezegd te hebben. Maar toen ik einde~
lijk weer alleen op mijn kamer kwam, en eens over alles begon
na te denken, toen rees eensklaps de toekomst als een dreigend
spook voor mijne ogen. Niet alleen mijn kwartaal, maar de ganse
beurs was weg, daar kon ik op rekenen; en, wat mij nog het
meest griefde, was dat de oude Groenendaal nu zeker allerlei
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kwaad van mij zou vertellen, en mij bij iedereen zwart maken.
Op eens schoot mij in dat ik ten minste zorgen kon dat die leu^gen omtrent Van Dalen aan den dag kwam. Schoon 't reeds
laat was, toen ik dat bedacht, ijlde ik naar hem toe, maar vernam van zijn hospes, tot mijn grote spijt, dat hij den vorigen dag
vertrokken was. Thans werd mij alles klaar en duidelijk. Ik
moest mij nu vergenoegen met hem te schrijven, 't geen ik dan
ook dadelijk deed, maar waarop ik, zoals gij begrijpen kunt, nog
geen antwoord heb.
-Des anderen daags werd mij, van wege de familie die de dispositie der beurs heeft, aangezegd dat ik daar niet meer op behoefde te rekenen, aangezien men zulk ene ondersteuning, naar
den uitersten wil des erf laters, niet anders mocht toewijzen dan
aan iemand, die de leer der gereformeerde kerk met hart en ziel
was toegedaan, terwijl hun, naar de getuigenis van den heer Van
Groenendaal, gebleken was dat ik behept was met pelagiaanse
en sociniaanse dwalingen. Van de honderdvijftig guldens, of
van Van Dalen, werd geen woord gerept. Ik ging nog wel, om
een laatste middel te beproeven, bij den heer D..., het hoofd der
gezegde familie, maar — mij werd eenvoudig geantwoord dat
deze heer voor mij niet te spreken was.
Wij moeten hier met een paar woorden aanvullen, wat den
armen Willem, in zijne droevige verbijstering, duister schijnt
gebleven te zijn. Daar de heer Van Groendaal zijn zoon, gelijk
zich zelven, onder de uitverkorenen rangschikte, en hij natuurlijk
even sterk vasthield aan de onmogelijkheid van den afval der
heiligen, als aan alle de andere leerstukken van den gereformeerden godsdienst, zo laat het zich gemakkelijk bevroeden dat, al
den
had hij Willems beschuldiging geloofd, hij hem deze afwijking
veel eer zou vergeven hebben, dan den armen De Lange zijne
ketterse gevoelens, of om juister te spreken, zijne stoutmoedige
tegenspraak. Reeds meermalen had hij aan mensen, die hem met
een lief dadig oogmerk waarschuwden, ten opzichte van het ge
drag van den jongen heer, geantwoord dat hij er niets van ge'.
loofde, en dat, zo hij al eens ter rechter of ter linkerhand mocht
afwijken, 'de zonden der ware gelovigen alleen strekten opdat de
genade Gods aan hen mocht verheerlijkt worden.
,
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Maar nu kwam er nog bij, dat hij Willem niet alleen niet geloofde, maar dat hij zelfs zijne aantijging voor louter laster hield.
Toen hij namelijk het briefje in handen gekregen had. dat onger
lukkig niets anders behelsde dan ene dringende herinnering aan
de belofte om de geleende honderdvijftig guldens met de week
te restitueren, had op zijn navragen zijn brave en rechtgelovige
zoon hem, zonder blikken of blozen, en zonder een ogenblik te
aarzelen, eerst verzekerd dat dit geld op ene wijze gebruikt was,
die hij (de heer Van Groenendaal) zelf zeker niet zou wraken,
maar hem tevens verzocht vooralsnog het te mogen verzwijgen;
en toen de heer Van Groenendaal desniettemin er op stond om
het te weten, had de lieve jongen, alleen om aan het vaderlijk bevel te gehoorzamen, hem gezegd dat hij het gebezigd had om een
ongelukkige te redden, en wel (toen ook nu nog het vragen niet
ophield) , den armen Van Dalen.
Wij hebben overigens, om den lezer een klaar denkbeeld te
geven van de toedracht der zaak, het gesprek tussen de twee ge
lieven tot hier toe getrouwelijk medegedeeld. Wij achten het,
voor het verstand van deze historie, niet zo noodzakelijk te ver
melden, wat zij nu nog verder spraken. Men zal zich dit, ook
zonder onze aanwijzing, gemakkelijk kunnen voorstellen: gedung herhaalde vragen naar hetgeen reeds verhaald was, levendige klachten van weerszijden, beraadslagingen en ontwerpen
voor de toekomst, waarvan echter geen enkel enig uitzicht scheen
op te leveren, en nog levendiger betuigingen van eeuwige liefde
en onveranderlijke getrouwheid, ook onder de hardste beproevingen, met welke het der goedertieren Voorzienigheid zoude
behagen hen nog verder te bezoeken.

186

ACHTTIENDE HOOFDSTUK
Nodige verklaring omtrent het voorgaande — Willem begint
uit verontwaardiging tot het Pelagianisme over te hellen,
waarvan men hem beschuldigd had — Zijn vader gaat
denzel jden weg — Er worden grote gebeurtenissen voorbereid.

Het zou ons niet verwonderen indien de oplettende lezer de
aanmerking maakte, dat het toch vreemd is dat de heer Van
Groenendaal, anders een niet onverstandig noch ook hardvoch~
tig man, den armen Willem van zijn gansen onderstand, en dus
van zijn beste vooruitzicht kon beroven, alleen omdat hij zich,
naar zijn inzien, niet volkomen rechtzinnig had uitgelaten; want
de ganse kwestie was alweder niet anders dan een gevolg van
ene antinomie, die geen Belijdenissen of Canones met mogelijk.heid kunnen oplossen, en die dus door twee rechtzinnigen op geheel tegenovergestelde wijze kunnen opgevat en uitgelegd worr
den. De heer Van Groenendaal hield zich aan het eeuwig raadsbesluit en het bestuur van alle dingen door God; Willem zag al~
leen op de even stellig erkende leer, dat het godslasterlijk is God
voor den auteur der zonde te hou-den. Beide wordt door de Canones geleerd, en beide in overeenstemming te brengen is even
onmogelijk voor onze rede, als de bestaanbaarheid van den vrijen
wil met de goddelijke Voorzienigheid.
Gelukkig zijn wij in staat -den heer Van Groenendaal, ten opzichte van zijn verstand ten minste, volkomen te rechtvaardigen.
Er bestond namelijk nog ene andere reden, die, wij twijfelen des
niet, het gedrag van den heer Van Groenendaal enigszins meer
begrijpelijk zal doen voorkomen.
Wij hebben gezien dat deze heer zelf, in eigen hogen persoor,
te Diepenbeek gekomen was, om zijn client, den proponent Nathanaël van -der Goot, den kerkeraad en der gemeente aan te be-velen. Zeker herinneren onze lezers zich zijne predikatie nog,
van welke wij een kort verslag gegeven hebben.
Doch zo ook zullen zij, hopen wij, de leerrede niet vergeten
zijn van Jacobus Klos, des schoolmeesters neef, noch ook den
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indruk, dien deze vooral op de gemeente maakte.
Meester Peperkamp had Kootje reeds geluk gewenst, en
naar 't zich liet aanzien niet zonder reden. Na vele en gewichtige
zittingen van den kerkeraad, was men eindelijk van het gros tot
het twaalftal, tot het zestal, en zo tot het drietal genaderd; en
op dat drietal prijkte bovenaan de naam van Jacobus Klos. Nathanaël was de tweede, en (in weerwil van de geweldigste tegen
kanting van baas Hartman) Hendrik Rusting de derde, ja zelfs
nog maar met het lot, daar Rusting en Van der Goot een gelijk
getal stemmen gehad hadden. Wij zullen dit straks nader uitleggen. Zeker zal 't toch nog menigeen verwonderd hebben, dat
een Groninger (zo 't heette) te Diepenbeek op het drietal, of
zelfs in 't geheel in aanmerking kon komen. De een zeide dat het
het werk was van den ouderling Rietveld en van Martens, den
diaken, die dit zo zouden bestoken hebben om een plasdankje
te behalen bij het kasteel (dat wil zeggen, bij de familie Van
Berkel) , waar de proponent Rusting met buitengewone goed~
willigheid ontvangen was, en waar men hem verre boven de
twee andere mededingers scheen te stellen. Een ander was van
oordeel dat de kapitein zelf er de hand in gehad had, om baas
Hartman een kool te stoven, met wien hij, zeide men, woorden
gehad had op het leesgezelschap.
Wat hier van zij (misschien openbaart zich dit wel nader) ,
schoon Hendrik Rusting op het drietal stond, zo begreep toch
ieder dat hij de man niet zijn kon; en, wat ieder even goed ber
greep, was dat het op Jacobus Klos gemunt was. Men zal licht
bevroeden dat de tij ding van dit drietal den heer Van Groenen.daal niet zeer liefelijk in de oren klonk, en evenzo dat ook hij ter-stond aan het gissen ging, wie of wat daarvan wel de oorzaak
zou mogen zijn, en wat men zou kunnen in het werk stellen om
den ,gevreesden slag nog af te wenden.
juist toen hij met dit gissen bezig was, kwam een inwoner van
Diepenbeek, die op dat ogenblik in de stad was, den heer Van
Groenendaal de pacht betalen van enige landerijen, die hij in
den omtrek van Diepenbeek bezat. Het spreekt van zelf dat de
zaken zo spoedig niet afgedaan waren, of het beroep kwam ter
baan. De landman was, of scheen, zeer verwonderd dat de heer
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Van Groenendaal nog giste. — Wel, zeide hij, dat is genoeg
bekend, wie daar de hand in gehad heeft. Mijnheer zal wel we-ten -dat onze burgemeesterske nog al mal is met den student, een
enig zoontje, terwijldeze student den proponent Rusting zeer
wel lijden mag. Zeker hebben die twee den burgemeester overgehaald om zijn invloed aan te wenden. Nu zal mijnheer het,
denk ik, wel begrijpen.
Mijnheer begreep het heel goed, maar mijnheer vergat te vragen h-oe de man dit wist; hij vergat ook nog eens bij anderen te
onderzoeken of het waarheid was. Men bedenke dat de man zo
gewoon was te geloven zonder te onderzoeken, dat hij geen
ogenblik aan de waarheid twijfelde van hetgeen de even gelovige
boer waarschijnlijk anderen had horen zeggen. En nu zal de lezer zeker ook wel begrijpen, hoe het toekwam, dat de brave man
zo bijzonder op de familie De Lange en vooral op Willem ver .
bitterd was, en -dit te meer daar de landman zeer weinig hoop
gegeven had op de mogelijkheid om, in weerwil van de plaats
die Jacobus Klos op het drietal bekleedde, toch nog de keuze op
Nathanaël van der Goot te doen vallen.
Men begrijpt lichtelijk dat de zo onverwachte terugkomst van
den student in het ouderlijk huis geen minder opschudding had
veroorzaakt dan op Ammerstein; en daar noch vader noch moeder De Lange iets vermoeden konden van enige bijzondere vete
van den Heer Van Groenendaal zelven, zo moesten zij wel ge-loven dat het verschil van gevoelen over den oorsprong van het
kwaad de voorname reden was van des heren Van Groenendaals verbolgenheid. Moeder De Lange bepaalde zich grotendeels bij het slechte gedrag en de verdorvenheid van den jongen
Van Groenendaal. Vader was zo verontwaardigd over den
ouden, dat hij het geheel met Willem eens was. Hij hield niet alleen staande dat de mens de enige oorzaak is der zonde, maar
door zijn ijver vervoerd liet de goede man zich zodanig uit, dat
hij zonder enige omwegen de vrijheid van den menselijken wil
verdedigde. Het kon Willem niet ontgaan dat vader eigenlijk
reeds half, zo niet heel pelagiaans was geworden, maar hij was
zelf te verontwaardigd en te opgewonden, om hier veel op te let~
ten. Zo waar is het dat ook bij de gelovigsten de natuur gaat
boven de leer.
,
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Maar buitendien had deze vreselijke gebeurtenis een geweldigen schok gegeven aan zijne gehele, tot nog toe zo ijverig voorgestane, denkwijze. Hij was te verstandig om hetgeen hij vroeger verdedigd had nu af te keuren, alleen omdat zij, die hetzelfde
gevoelen voorstonden, mensen waren die berisping of verachting verdienden; maar het kwam hem toch voor dat de vrome en
vooral de dictatoriale toon van den heer Van Groenendaal des
te stuitender was door de trotsheid, de onredelijkheid en de on~
rechtvaardigheid die zijn gedrag gekenmerkt hadden. Dit werk~
te zo zeer op zijn fijn zedelijk gevoel, dat hij meermalen in zijne
gedachten den heer Van Groenendaal, baas Hartman en andere
diergelijke zeer vrome mensen met een Rusting, met een Van
Dalen en diergelijke vergelijkende, daarbij steeds een onoverwinnelijken afkeer van de eersten, en ene grote toenadering tot
de laatsten begon te gevoelen. Wat maakte deze twee laatsten
tot edele, tot goede mensen, wat den jongen Van Groenendaal
tot een speler en doorbrenger, den ouden tot een lichtgelovig en
onrechtvaardig rechter? Was dit alles niet meer dan het gevolg
van Gods eeuwig raadsbesluit? Was dit raadsbesluit de enige
oorzaak dat hij zelf de eerstenhoogachtte en hen wenste na te
volgen, en dat hij de laatsten verachtte? Neen, hij gevoelde het,
dat, dat was hij zelf; hij zelf wilde geen Van Groenendaal zijn, al
bood men er hem schatten. voor. Ach Willem, en gij beschuldiguw hart uw vader van Pelagianisme!
-detin
Evenwel, zo verblind was hij niet, of hij begon het zelf in te
zien. En nu moest hij er toch toe komen om te onderzoeken, of
de leer der predestinatie enz. wel als een fundamenteel punt moet
beschouwd worden. Dit gaf hem aanleiding om de naar zijn inzien fundamentele en niet: fundamentele punten te onderscheiden en te schiften, en zo begon (men ziet: het is de eerste stap
slechts die moeite kost) wel niet het gehele gebouw te wankelen,
maar er begonnen toch hier en daar nog al aanzienlijke stenen
uit te rollen.
Doch keren wij tot den heer burgemeester terug. Hoe verontwaardigd hij ook was., en hoezeer hij zich zelven te veel gevoelde, om te beproeven door enige laagheid het verlorene te herwinnen, zo was hij toch zo wel overtuigd van de volstrekte on190

mogelijkheid om alle de kosten van zijns zoons studie zonder die
beurs goed te maken, dat hij begreep ten minste iets te moeten
doen, zoveel ten minste als hij, behoudens zijne eer en waardig~
heid, doen kon. Daarbij kwam dat hij nog steeds de hoop bleef
koesteren dat het antwoord, 't welk Willem van Van Dalen ver-wachtte, een middel zijn zou om des heren Groenendaals ogen
te openen, omtrent het gedrag van zijn zoon, en alzo tot de er~
kentenis te brengen van zijne onbillijkheid en onrechtvaardig
heid omtrent Willem. In hoeverre hij reden had zo iets te ver~
wachten, willen wij liefst aan de mensenkennis van den beschei
den lezer overlaten.
Genoeg, men kon licht beginnen met zich eens goed naar alles
te informeren, en daartoe bood zich nu juist de uitmuntendste
gelegenheid aan. Mevrouw Weenink was, twee dagen na Wil
lems terugkomst, naar Utrecht vertrokken, om daar te gaan lor
geren bij ene vriendin, die daar niet lang geleden gehuwd was,
en haar reeds meermalen verzocht had haar eens te komen be
zoeken. De echtgenoot van deze vriendin, een man die nog al in
jaren verschilde van zijne wederhelft, was door stand en betrekkingen zeer goed in staat de door de familie De Lange verlang-de
inlichtingen te geven; en aan de welwillendheid zowel als aan de
behendigheid van Mevrouw Weenink viel niet te twijfelen; zelfs
achtte men het niet onwaarschijnlijk dat deze, die zo zeer met het
lot van hare geliefde zuster begaan was, uit eigen beweging zich
zou beijverd hebben om de ware oorzaak van de vijandige gezindheid des heren Van Groenendaal te ontdekken, en zo mis~
schien tot ene intrekking van het wrede besluit den weg te banen.
Moeder De Lange nam op zich Esperanca te schrijven, en zij
had de voorzichtigheid dit voor haren zoon en voor Charlotte
verborgen te houden. Zij begreep toch te wel dat, hoe diep Willem ook gebukt ging onder den slag, die hem getroffen had, zelfs
maar het vermoeden van ene poging om zich voor een man, als
de heer Van Groenendaal, te vernederen, of zich aan ene wei
gering bloot te stellen, hem zodanig tegen de borst zou stuiten,
dat hij zeker liever alles zou willen lijden, dan daartoe zijne toe
stemming geven.
Maar buitendien, Willem hield de zaak voor afgedaan; en hij
-
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was daarom nu geheel bezig met op middelen te denken, door
welke hij in staat zou gesteld worden zelf zijne studiën te bekostigen, al moest het dan ook wat langer duren, eer hij tot het
doel zou kunnen geraken. Dan eens wilde hij beproeven, zoals
Van Dalen, les te geven, te repeteren; dan weder wilde hij gaan
vertalen, of zich aanbieden tot het schrijven van recensiën of
mengelwerk voor het een of ander tijdschrift; soms dacht hij ook
wel eens aan ene voordelige gouverneursplaats, die hem tijd ge~
noeg zou overlaten voor zijn studiën. Verder dan het overdenken en vergelijken van deze plannen had hij het evenwel nog niet
gebracht, daar geen van alle hem in alle opzichten voldeed, en de
zwarigheden van elk dezer ontwerpen gewoonlijk groter wer
den in zijne ogen, naarmate hij er meer toe begon over te hellen.
Terwijl Willem bezig was deze kastelen in de lucht op te trekken en weder af te breken, kwam het antwoord van mevrouw
Weenink. Gelukkig was Willem van het ontbijt opgestaan, zodat de voorzorg, die zijne zorgvuldige moeder genomen had,
door haar meid te gelasten brieven van Utrecht niet binnen te
brengen, onnodig was. Met een kloppend hart werd de brief ge~
opend, want schoon het onmogelijk scheen dat er nu reeds zo
spoedig (het antwoord had zich niet lang laten wachten) iets
beslissends zou bekend zijn, zo was toch deze spoed zelf, dacht
de tederhartige moeder, een goed teken.
Zij had zich niet geheel bedrogen. Zoals zij reeds vermoed
hadden, schreef mevrouw Weenink dat zij, dadelijk na hare
aankomst, het gehele geval aan hare vriendin had medegedeeld,
dat deze, met haar verlof, het haren man had bekend gemaakt,
en van hem de verzekering ontvangen, dat het hem weinig moeite zou kosten bij het hoofd der familie, die de beschikking over de
beurs had, nadere inlichting omtrent deze zaak te erlangen. En
toen nu de brief van moeder De Lange gekomen was, had mevrouw Weenink zelve den heer Van Arkel (zo heette de gemaal
van Esperança's vriendin) verzocht aan het verlangen derfamilie De Lange te voldoen. Ene zwarigheid was er altijd, en deze
was ene zeer grote, dat gezegd hoofd der familie zulk een eer-bied had voor den heer Van Groenendaal, dat hij zich blindelings gedroeg naar den raad, dien deze hem verkoos te geven.
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„Evenwel,” met deze woorden besloot mevrouw Weenink haren
brief, „evenwel, lieve mevrouw, heb goeden moed. Ik verwacht
veel van de tussenkomst van Van Arkel, en het zou mij al zeer
uit de gis lopen, indien het hem niet gelukte dit kluwen te ontwarren.
Deze woorden vervulden het hart der brave ouders met innige
vreugde, maar verwekten daarin tevens ene blakende nieuwsgierigheid. Vleiend zou het voor ons zijn, indien wij deze aan~
doening ook bij den lezer mochten onderstellen; en aangenaam
zal 't zeker hem zijn, bij wien dit het geval is, dat wij aan die
nieuwsgierigheid dadelijk kunnen voldoen, een voorrecht dat de
heer burgemeester en zijne echtgenote misten.
Wij hebben vroeger melding gemaakt van de ijverige pogingen, door den heer Van Groenendaal aangewend, om de ziel van
mevrouw Weenink uit den ongelukkigen en gevaarlijken toer
stand, waarin zij zich, naar zijn inzien, bevond, te redden, pogingen die levendiger en dringender geworden waren, naarmate
het lichaam van diezelfde mevrouw den braven man meer en
meer was begonnen te bevallen.
Wij hebben, om van het geduld onzer lezers niet te veel te
vergen, ons toen vergenoegd met het verhalen van één gesprek,
te dier tijd door deze personen gehouden. Wij moeten er nu nog
bijvoegen, dat de heer Van Groenendaal, die, zo wij reeds zagen, ter bevordering der belangen van zijn gunsteling Nathanaël op Diepenbeek gekomen, er een geruimen tijd gebleven was
ter bevordering van zijne gezondheid, dat de heer Van Groenen-daal, zeg ik, toen eindelijk zijne gewichtige bezigheden hem naar
de stad terugriepen, evenwel weldra alweder op Diepenbeek
verscheen, en dit nu van tijd tot tijd herhaalde, terwijl hij, bij elke
dezer excursiën, steeds -de beleefdheid had verscheiden malen
het kasteel met een bezoek te vereren, en dan ook niet naliet elke
geschikte gelegenheid aan te wenden, om het reeds meermalen
behandelde onderwerp bij mevrouw Weenink op het tapijt te
brengen. De herbergier (logementhouder is wat sterk voor Diepenbeek) , de herbergier, bij wien de heer Van Groenendaal
steeds, zoals vroeger, zijn intrek nam, en die natuurlijk nooit
vond dat zijn gast te dikwijls kwam of te lang bleef, gaf ook van
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deze kortere maar herhaalde bezoeken een zeer voldoende reden. Hij wist voor zeker te zeggen dat de heer Van Groenendaal
er over dacht om op het land, dat hij in de nabijheid van het dorp
bezat, en dat onder andere een zeer fraai bos had, een huis te zet~
ten, en rondom hetzelve ene fraaie plaats te laten aanleggen.
Het zal, na het gezegde, niemand bevreemden, dat het mevrouw Weenink maar een woord had te kosten gehad, om den
heer Van Groenendaal zelven te spreken te krijgen; maar tevens
zal niemand van mevrouw Weenink verwachten dat zij dit deed.
Trouwens al is Utrecht geen kleine stad, men hoort er toch ook
al spoedig wat er gebeurt., en vooral kan er de mare van de aan komst van enig doorluchtig, aanzienlijk, of geleerd man, en nog
minder die van ene bevallige, elegante vrouw, lang verborgen
blijven.
Zo vernam dan ook de heer Van Groenendaal al spoedig wie
er bij den heer Van Arkel gelogeerd was; doch nu niet door de
alles rondtrompettende faam, maar — door den heer Van Arkel
zelven.
Deze heer namelijk was, volgens de in den brief van Esperan~
ca vermelde afspraak, den aanzienlijken man, die de beschikking
had over de beurs, gaan spreken, doch door dezen dadelijk naar
den heer Van Groenendaal gerenvoyeerd; en hoewel de heer
Van Arkel geheel geen last had om zich tot dezen te wenden,
kon hij, die Willem kende en belang in hem stelde, na het ver~
haal dat zijne vrouw hem van de zaak gedaan had, den aandrang
niet wederstaan om alles te doen wat in zijn vermogen was, om
de onschuld van den braven jongen te bewijzen, indien het dan
al schuld moge heten, iemand (zoals men voorgaf) honderdvijf ~
tig gulden te geven, om een ongelukkige te redden. De heer Van
Arkel was, schoon reeds bejaard, nog zeer levendig en voortvarend, nimmer bevreesd recht op den man af te gaan, wanneer
hij meende daardoor zijn doel des te eerder en zekerder te zullen bereiken.
Ongelukkig echter had hij er niet op gerekend, dat hij hier te
doen had met een diplomaat van het eerste kaliber. Hij kende
den heer Van Groenendaal genoeg, om gene verontschuldiging
voor zijn bezoek te behoeven, maar hij had nooit anders dan over
,
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onverschillige zaken met hem gesproken. Natuurlijk kon de heer
Van Arkel niet zo met de deur in 't huis vallen; hij moest den
schijn vermijden van bemoeizucht of indiscretie. Dit reeds maak-te de benadering moeilijker dan hij zelf gedacht had, en zij werd
weldra geheel onmogelijk door de, schoon uiterst beleefde, ech.ter zeer behendig ontwijkende antwoorden van den heer Van
Groenendaal, die zich op zijne beurt achter het besluit verschans-te van de familie, die de beurs uitgaf. Na enig heen en weder
praten, zeide de heer Van Arkel, dat hij hoopte, dat de heer
Van Groenendaal het hem niet ten kwade zou duiden, dat hij
zich voor den jongen De Lange interesseerde, daar hij hem steeds
veel achting had toegedragen, en voornamelijk daartoe aanleiding gekregen had door hetgeen hij aangaande hem vernomen
had van de zuster van het meisje, met wie hij geëngageerd was,
en die thans juist bij hem logeerde.
De heer Van Arkel wist niet welke snaar hij hier roerde. Hij
zag dus enigszins vreemd op van de verandering, die dit gezegde
op het achtbaar gelaat des heren Van Groenendaal teweegbracht, terwijl hij hem, op een geheel anderen toon dan waarop
hij tot dit ogenblik toe gesproken had, hoorde zeggen, of haast
uitroepen:
Mevrouw Weenink?
Ja, mevrouw Weenink. Kent gij haar?
Ja, zo (hier viel de toon weder bijna geheel in den vorigen
sleutel) , wel eens ontmoet op Ammerstein bij haren vader, kapi.tein Van Berkel. Maar ik wist niet dat zij hier relatiën had.
En wel zeer intieme, hervatte de heer Van Arkel, mijne vrouw
en zij zijn schoolkameraadjes en boezemvriendinnen. Het doet
mij intussen genoegen, mijnheer Van Groenendaal, dat ik u gezegd heb dat zij bij ons logeert. Als gij op Ammerstein bekend
zijt, dan zult gij zeker niet nalaten mevrouw Weenink te komen
zien, en behalve dat ons dit het genoegen van ene visite zal ver-schaf f en, zullen wij dan gelegenheid hebben over de zaak, waarvan ik sprak, nog eens nader te handelen.
De heer Van Groenendaal had, in de weinige ogenblikken die
er nodig waren om te horen dat mevrouw Weenink er was, en
om haren naam uit te spreken, zoals hij deed, een storm van ge-
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waarwordingen en overdenkingen in zijn binnenste gehad, die
zo menigvuldig en verscheiden waren, dat, wist men niet hoe
ontzettend veel een mens in een zeer klein tijdsbestek gevoelen
en denken kan, men het nauwelijks zou geloven. Onder deze gedachten waren er al zeer wonderlijke. Maar daar zijn gedrag
die weldra genoegzaam aan het licht zal brengen, achtten wij het
onnodig ze hier alle te vermelden. Dit alleen moeten wij er van
zeggen, omdat het tot recht verstand van ons verhaal nodig is.
De heer Van Groenendaal, schoon niet jong meer, was een man
van zeer levendige aandoeningen. Het drietal en hetgeen hij van
den bovenvermelden boer vernomen had, hadden hem, zo wij
zagen, in woede doen ontsteken op de De Lange's. En deze hartstocht (ook vrome mensen hebben daar soms last van) was zo
hevig geweest, en had zijne ziel zo uitsluitend ingenomen, dat hij
(wij moeten het met schaamte voor hem bekennen) daardoor
geheel niet bedacht had, hoezeer zijne inderdaad wat al te grote
gestrengheid het bekeringswerk zou kunnen vertragen, waaraan
hij zo ijverig arbeidde, aangezien hij wel begrijpen kon, dat de
schone zondares, die hare zuster zeer beminde, hem de handel~
wijze omtrent den minnaar van het lieve Lotje niet zeer vriendelijk zou afnemen.
En desniettemin (dit mag wel een zedelijk raadsel heten)
desniettemin was ene van de gedachten, die in het ogenblik,
waarvan wij spraken, den man door 't hoofd vlogen, een vast
besluit, om zo spoedig mogelijk mevrouw Weenink te gaan be
zoeken, gelijk hij dit dan ook den heer Van Arkel te kennen gaf,
en (dit klinkt nog veel vreemder) ene niet minder vaste overtuiging, dat dit geval hem een middel aan de hand kon doen, om de
bekering der beminnelijke en bekoorlijke ongelovige eindelijk
geheel en volkomen te voltooien. Wij voegen hier niets meer bij.
Men moet het den lezer ook niet al te gemakkelijk maken; en toch
twijfelen wij niet, of er zijn onder die dit verhaal met hunne aan~
dacht vereren verscheiden, die 't ons zelfs kwalijk zouden ne
men, zo wij meenden dat zij hier enige nadere inlichting behoef den.
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK
Voorrechten, die de leer van de volharding der Heiligen den
rechtgelovigen zondaar aanbiedt — De zaak van Willem
krijgt een ander aanzien.

De heer Van Arkel moest tot zijne spijt zijne dames mededelen, dat zijne bezoeken hem nog niet veel wijzer gemaakt hadden. Hij verzweeg het niet dat hij ook bij den heer Van Groenendaal geweest was, en hij maakte Esperanca lachend bekend, dat
zij weldra ene visite van dezen deftigen heer te wachten had.
Esperanca en mevrouw Van Arkel namen het hem gans niet
vriendelijk af, dat hij den heer Van Groenendaal de tegenwoordigheid van Esperanca had bekend gemaakt. Mevrouw Van
Arkel beknorde haar man nog buitendien, dat hij zo voorbarig
geweest was, om nu reeds terstond bij mijnheer Van Groenen~
daal te gaan; zij zeide dat dat niet volgens de afspraak was, en
dat zij daardoor nu nog misschien wel een gansen middag (de
heer Van Groenendaal deed nooit anders dan theevisites) met
dien stijven hark (zeker vrij oneerbiedig van zulk een man) zou
-den
opgescheept zitten.
Dat moet gij voor onzen De Lange over hebben, Klare, zeide
de heer Van Arkel. Ik (dit zie ik al) kan het hart van dien wreedaard niet vermurwen. Maar tegen u beiden (en hier nam hij van
elk der, in hare soort, even bekoorlijke vrouwtjes ene hand) te~
gen u beiden zou zelfs Blauwbaard niet bestand zijn.
Het duurde niet lang of de heer Van Groenendaal verscheen.
Toen hij de kamer binnentrad, vond hij ^-- mevrouw Weenink
alleen. De heer Van Arkel was niet thuis, en zijne Klare niet
recht wel. Vreemd mag het schijnen dat de deftige man, die met
een gelaat en ene houding binnentrad, juist berekend voor ene
visite in een huis, waar hij weinig kwam, enigszins in de war ge~
raakte, toen hij bemerkte dat de richting, die hij aan trekken en
ogen gegeven had, onnodig was, daar hij niemand vond dan
haar, die met ene gans andere uitdrukking van gelaat moest aangesproken worden. Mevrouw Weenink gaf hem den tijd om
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heid van den heer en de vrouw des huizes te zeggen, er bijvoegende dat het hun zeker zou spijten, dat zij het genoegen moes~
ten missen den heer Van Groenendaal te ontvangen.
Het deed -den heer Van Groenendaal natuurlijk ook niet min~
der leed, het gezelschap van den heer Van Arkel en zijne beminnelijke echtgenote te ontberen, evenwel... Men begrijpt dat hier
iets zeer vleiends voor de schone thuis geblevene volgde. Deze
preliminairen afgehandeld zijnde, vatte de heer Van Groenen
daal post op een hem aangeboden stoel, niet verre van de canapé
waarop mevrouw Weenink gezeten had, en waar zij hare plaats
weder innam.
De heer Van Groenendaal had niet lang gezeten, onder het
behandelen van enige onverschillige onderwerpen, of hij begon
al het uitnemende in te zien van de heerlijke gelegenheid, die de
anders zo grillige fortuin hem thans verschafte, om het aange
vangen bekeringswerk krachtig door te zetten en tot een gelukkig einde te brengen. Niet weinig werd hij daarin versterkt door
de ongedwongen vriendelijkheid der schone Esperanca, waar~
door zijne vrees, dat zij hem het gebeurde met den jongen De
Lange mocht ten kwade duiden, geheel en al verdween. Dit
maakte den anders voorzichtigen en niet zeer voortvarenden
man niet alleen moedig, maar stout, en het duurde niet lang of
hij begon, met weglating van de gewone toebereidselen over be~
kering en terugkeren op den goeden weg, volkomen als een gewoon mens, en althans niet in de tale Kanaans, mevrouw Weenink te zeggen, dat hij dan toch eigenlijk innig verheugd was
haar zo eens alleen te vinden; dat zij, sedert zijn laatste verblijf
op Diepenbeek, hem steeds voor ogen gezweefd had; dat haar
beeld onuitwisbaar in zijne ziel geprent was; dat hij nu eindelijk
tot de overtuiging gekomen was dat, al ware hij om deze of gene
beweegreden, door den tegenstand dien zij zelve aan zijne dringen.de aanzoeken geboden had en steeds bleef bieden, er toegebracht geworden om zijn hartstocht te bestrijden, hem dit vol,strekt onmogelijk was. — Waartoe ook? dus vervolgde hij. Hier
is immers maar ene vraag: Mag ik hopen, eenmaal slechts enige
vonken van dat vuur, dat mij de borst doortintelt, in dien schor
nen boezem te ontsteken? Mocht dat geluk het mijne zijn, o welke
zaligheden zouden dan ons deel worden!
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Vertrouwen op mijne -discretie behoef ik u, dat weet ik, niet in
te boezemen. Mijn eigen rang en stand, mijne omstandigheden,
mijne jaren zelfs, maar vooral mijne liefde zijn er de beste waar.borgen voor. Er bestaan meer diergelijke liaisons dan gij, lieve
Esperanca, misschien vermoedt. Die ene vraag, die ene, daar
komt het op aan. Maar ach, gij hebt het wel zelve gezien, gij begrijpt wel waarom ik zo dikwijls buiten kom, gij hebt het reeds
meermalen uit mijn mond gehoord, gij kunt het in mijne blikken
lezen, zodra ik u aanschouw. 0 Esperanca, wist gij eens wat gij
voor mij zijt, gij zoudt mij ten minste een woord ter aanmoediging
toespreken. — Ja, (hier stond hij op) ja, er moet een einde aan
komen, zo kan het niet langer blijven, een van beide: zeg het mij
ronduit: „Ik ben geheel onverschillig voor u. Ik haat u!" en ik
ga — om de ongelukkigste der stervelingen te wezen! Of (o
mocht het zijn!) of lispel mij met die onweerstaanbare lippen een
enkel zacht woordje van liefde toe! En met was de heer Van
Groenendaal de canapé genaderd, en zich naast mevrouw Wee-nink plaatsende, vatte hij hare hand, terwijl hij haar met een smekend gelaat, vol uitdrukkingen van de innigste lief de, aanstaarde.
Mevrouw Weenink, die zeer aandachtig had toegeluisterd,
antwoordde, terwijl zij hare hand zachtkens terugtrok: Mijn~
heer Van Groenendaal, antwoordde Esperanga, ik heb het u
reeds meer gezegd, gij spreekt ene taal, die (om nu het verschil

van jaren geheel daar te laten) alleen voegen zou aan iemand,
die -geheel vrij was, en ook door dezen niet anders dan tot ene
ongehuwde vrouw zou kunnen gericht worden. Eigenlijk moest
ik dus terstond een einde maken aan dit gesprek. Maar daar gij
nu zulk een eind gelopen hebt om mij te komen zien, wil ik lie~
ver nog eens wat duidelijker van u vernemen, hoe dit alles te rijmen zij met uwe bekende vroomheid. Immers, bedrieg ik mij niet,
dan zoudt gij niet gaarne zien dat uwe echtgenote of mijn man,
die thans op zee rondzwerft, vernamen dat wij hier zo zitten te
praten, en nog veel minder, dat zij hoorden wat wij behandelden.
In één woord, gij weet wel, dat gij op dit ogenblik reeds alleen
door uwe woorden ene grote zonde doet, en dat ik mij niet min~
der zou bezondigen, al gaf ik u slechts die geringe aanmoediging,
die gij zo vurig van mij verlangt. Hoe moet ik dat toch, bid ik u,
BNL.A6-15
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overeenbrengen met die vroomheid en rechtzinnigheid, waarop
gij toont zoveel prijs te stellen. Zijt gij niet bevreesd, dat ik u
voor een huichelaar zal houden, en hoe zou ik dan naar uwe vermaningen kunnen luisteren?
Een huichelaar, mevrouw! hervatte de heer Van Groenendaal
levendig, neen, waarachtig, dat ben ik niet! Integendeel, ik verneem met innige blijdschap, welke schone, waarlijk christelijke
gevoelens gij koestert, mijne achting en (o vergeef mij het woord)
mijne liefde worden er :nog vuriger door. Ja, gij hebt gelijk, gij
spreekt de waarheid, het is niet zoals het behoort, het is zonde;
maar hij, dien God naar zijn voornemen tot de gemeenschap
Zijns Zoons, onzes Heren Jesu Christi roept, dien verlost hij
wel van de heerschappij en de slavernij der zonde, maar hij ver
lost hem in dit leven niet ganselijk van het lichaam der zonde.
Die onderscheiding begrijp ik niet recht, antwoordde mevrouw
Weenink.
Zij is toch volkomen overeenkomstig met de leer onzer kerk.
Dat is wel mogelijk; maar, zoals ik zeide, gij zoudt toch niet
gaarne hebben, dat anderen wisten, dat gij die zonde bedreef t;
en als gij vermoeden kondt, dat men het vernam, zoudt gij zeker
alles doen wat in uw vermogen was om het tegen te spreken en
u bij uw goeden naam als een braaf en godvruchtig man te handhaven. En is dat dan geen huichelarij?
Maar, lieve mevrouw! antwoordde de heer Van Groenendaal
lachende, denkt gij dan, dat ik als een jong loshoofd, mij onvoor~
zichtig zou bloot geven? Neen, laat dat maar aan mij over. Zo
als ik u zeide: voorzichtigheid en discretie, bij niemand zijt gij
daar zekerder van, dan bij mij. Geloof mij, ik ken de mensen en
de wereld genoeg, om te weten, hoe men het moet aanleggen om
zijne reputatie te bewaren, en vooral die van haar, die mij met
hare liefde voor mijn onwankelbare trouw zou willen belonen.
Ik behoef niet te huichelen. Niemand (dan wien ik zelf door on
voorzichtigheid daartoe aanleiding gaf) zou van mij iets durven
denken of vermoeden.
Ik zie, mijnheer Van Groenendaal! dat gij de zaak wel over-dacht heb, en niet lichtzinnig te werk gaat. Gij zijt het met een
zekeren persoon bij Moliere eens:
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Et ce n'est pas pécher, que pécher en silence!
Esperanca vergezelde dezen regel met zulk een schalksen lach,
dat er lang zoveel opgewondenheid niet zou vereist worden,
als die waarin de verliefde man reeds geraakt was, om op dien
wel bespraakten mond een kus te drukken, al ware 't slechts van
bewondering voor haar fraai reciteren. Inderdaad de heer Van
Groenendaal scheen van zulk een ontwerp zwanger te gaan.
Hij spreidde ten minste de beide armen reeds uit, maar Esperanga, die elk ogenblik zulk ene demonstratie verwachtte, was in een
wip op, en zeide, hartelijk lachende: Neen, neen, zo was 't niet
gemeend. Wij hebben heel wat anders samen af te handelen; en
ik wil u gaarne de gelegenheid geven, om u op alles wat ik te zeg~
gen heb te verantwoorden; maar wij moeten ons als verstandige
mensen gedragen, vooral niet lichtzinnig, zoals gij zelf terecht
hebt aangemerkt. Kom, ik geloof dat het maar beter is, dat ik
hier op een stoel ga zitten. Zo samen op de canapé, dat is toch
wat gek. Er steekt wel niets in, maar als er eens een knecht of
meid binnenkwam. Vindt gij ook niet?
Dit alles werd door het bekoorlijke vrouwtje op zo guitigen,
maar tevens vleiend vriendelijken toon gezegd, dat de arme Van
Groenendaal volstrekt niet meer wist, hoe hij het had. Zijn borst
hijgde, zijne reeds vrij gekleurde wangen kregen ene nog hoger
tint, en hij wist niet anders te zeggen, terwijl hij onwillekeurig
opstond, dan: Ja, ja, 't is goed, doe met mij wat gij wilt. Ik word
nog gek!
Dat hoop ik niet, hervatte Esperanca, maar van 't eerste neem
ik nota. Doe met mij wat gij wilt. Daar wilde ik u hebben. Kom,
neem dan nu ook een stoel en ga daar, zó, niet dichter bij, stiller
tjes zitten. Dicht genoeg om elkander duidelijk te verstaan, en
ver genoeg om elkander niet te hinderen, als wij eens willen ges-ticulern.
De heer Van Groenendaal ging gehoorzaam zitten, en Es~
peranca vervolgde: Het punt van de huichelarij is dan af gehandeld. Maar, ik heb daar zo even uit uwe woorden menen te kun~
nen opmaken, dat gij uzelven beschouwt als geroepen tot de ge-.
meenschap des Zoons (hier sloeg de heer Van Groenendaal de
ogen neder, als in het nederig maar toch blijkbaar zeker gevoel
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van de genade, die hem geschied was) : doch vreest gij nu niet u
die roeping en die gemeenschap weder onwaardig te maken, als
gij, in plaats van met mij over deugd en godsdienst, ten minste
over betamelijke dingen te spreken, zulke discoursen voert, als
ik zo even van u gehoord heb?
Zeker, lieve mevrouw! antwoordde de heer Van Groenendaal,
met een diepen zucht, als men bedenkt, hoe hevig de aanvechtin^gen der wereld en des satans zijn, dan zou gewis de bekeerde in
die genade niet kunnen volharden, werd hij aan zijne eigen
krachten overgelaten. Maar God is getrouw. God bevestigt hem
barmhartiglijk in de genade, eenmaal gegeven.
Wel dan willen wij hopen, mijnheer Van Groenendaal, dat
God u thans ook die weldaad zal schenken.
Het was of de goede man van de genade schrikte, zo verbaasd
keek hij Esperanca aan. ^-- Ja; maar mevrouw! zeide hij, na een
ogenblik bedenkens, hoewel die genade krachtig genoeg is om
de zonde te overwinnen, zo worden toch de bekeerden niet altoos zo van God geleid, dat ze niet nu en dan in sommige bij zon~
dere daden van de leiding der genade afwijken. Dit zijn die
zwakheden van het vlees, dit zijn die gebreken, die ook aan de
beste werken der Heiligen kleven, en die hun de gestadige .ge~
Tegenheid verschaffen om zich voor God te verootmoedigen en
hun toevlucht tot den gekruisten Christus te nemen, die voor al
die zonden den bloedprijs betaald heeft.
Wel, mijnheer Van Groenendaal, dat heb ik nooit zo geweten.
Dat is inderdaad zeer commood.
Ach mevrouw! geen spotternij, als ik u bidden mag. Commood!
En moet-en wij dan niet juist om die zonde dagelijks waken en
bidden , opdat wij niet in de verzoeking komen?
Ja, dat is alles wel, maar ik zou zeggen dat gij de verzoeking
zelf opzoekt.
Zeg dat niet, riep hier de lijder (zo mogen wij hem wel noemen) op den dringendsten toon der overtuiging uit. Die u een~
maal gezien heeft, die kan niet..., hier hokte zijn stem; zijn ge~
moed was vol; en mevrouw Weenink, die ernstig beducht werd
voor enige f ácheuse scene, terwijl zij nu toch ook waarlijk medelijden met hem had, zeide schielijk: Nu ik heb het zo kwaad niet
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gemeend. Maar 't geen gij mij zegt, klinkt mij zo vreemd, dat ik
,er nu volkomen uitlegging van zou willen hebben. Laat ons
trachten ons zelve buiten 't spel te houden, en bedaard over de
zaak redeneren.
Maar, mevrouw! zeide hier de heer Van Groenendaal, die be~
merkte dat hij op die wijze geheel van zijn chapitre werd afgebracht, laat ons dit onderwerp nu dáár laten; wij zullen daar wel
nader over kunnen handelen, hoop ik. Thans is het eerste en
voornaamste, dat gij op mijne zo dringende vragen, of liever gebeden, antwoordt.
Hoe mijnheer! zoudt -gij, die mij zo verlangt te bekeren, weigeren mij, als ik zelf uw onderricht begeer, de nodige inlichting
te geven? Neen, neen dat gaat niet. Ik heb nog heel wat te vrar
gen. Gij zegt dat gij moet waken en bidden; maar als gij dan nu
toch eens in de verzoeking komt, en er voor bezwijkt, vreest gij
dan niet dat dirt God zal vertoornen?
Wel zeker, zo zelfs dat God, naar zijne gerechtigheid, soms
toelaat, dat de bekeerde tot zware en grouwelijke zonde worde
weggerukt. Denk slechts aan David en Petrus.
Welnu, maar wat helpt dan de bekering? Hoe kan iemand die
tot zware en grouwelijke zonden vervalt, nog menen dat hij deel
heeft aan Christus? Dit zou in mijn oog altijd, ook al gevoelde ik
er eens lust toe, ene sterke dwangreden wezen, om mij van zulke
grouwelijke zonden te onthouden.
Ach mevrouw! vergeef mij, maar ik zie met verbazing, dat de
leer onzer kerk u nog weinig bekend is. Ja, door die zonden ver'valt -de bekeerde in schuld des doods; hij bedroeft den H. Geest;
hij verbreekt op dat tijdstip de oefening des geloof s; hij doet zijn
geweten geweld aan, en verliest zelfs voor een tijd het gevoel der
genade; maar (en hier blijkt nu juist het onovertrefbare van onze
kerkleer) , maar zo rijk is God in barmhartigheid, dat Hij van
hem, dien Hij eenmaal naar het onveranderlijk voornemen der
verkiezing heeft uitverkoren, dat Hij van dien zeg ik, ook zelfs
in zulken droevigen val, den H. Geest niet geheel wegneemt, of
hem zo verre vervallen laat, dat hij van den staat der rechtvaarr
digmaking geheel in het eeuwige verderf stort.
Wel ik zou zeggen, hoe groter Gods genade was, door hem
203

juist uit te kiezen, hoe groter zijne straf zijn moest als hij aan

zulk ene geheel vrije voorkeur niet waardiglijk beantwoordt.
0 ja, zeer juist gezien, zo veel den mens aangaat, is dit volkomen waar. Maar (en hier verhief zich 's mans stem, terwijl hij
langzaam en deftig vervolgde) maar ^-- ten aanzien van God
kan het niet geschieden. 'En waarom niet? Behoef ik het u te zeggen? Is Gods besluit niet onveranderlijk? Zou God Zijne belofte
kunnen breken? Zou God Zijne roeping, die Hij gedaan heeft,
niet om enig voorzien geloof of goede werken, maar naar het
reine besluit Zijnes welbehagens, zou God die roeping kunnen
wederroepen? Inderdaad! als de uitverkorenen Gods dezen vas~
ten troost in deze wereld niet hadden, dat ze, wat ook gebeure,
de overwinning behouden zullen, omdat zij het onbedriegelijke
pand der eeuwige heerlijkheid ontvangen hebben, ach! dan war
ren zij de ellendigste van alle mensen. Dit, mevrouw! is de leer
der volharding van de ware gelovigen en van de overtuiging dier
valharding, die, tot troost der godvruchtige zielen, door onze
gereformeerde kerk is aangenomen.
De ijver van den heer Van Groenendaal om zijne schone leerlinge te onderrichten, had ene gelukkige afleiding gemaakt, en
mevrouw Weenink zag het met genoegen, dat hij wat tot kalmte
scheen gekomen te zijn. Zij begreep dus ook de bedenkingen, die
bij haar omtrent die leer (welke haar toch niet recht klaar was)
nog bestonden, vooralsnog te moeten achterhouden, en thans tot
een ander onderwerp te kunnen overgaan. Zij kon echter niet
nalaten nog deze ene aanmerking te maken: Hetgeen gij mij
thans geleerd hebt, mijnheer Van Groenendaal! is zeker ge
schikt, om mij te uwen opzichte alle zorg te benemen, en ik zie nu
duidelijk, dat gij in 't geheel niet onbedachtzaam te werk gaat.
Gij hebt uw vrijbrief, en gij weet zeker dat gij, in weerwil zelfs
van de gruwelijkste zonden, toch nog eindelijk in den hemel aanlandt; maar mag ik u nu wel eens vragen, of het dan toch wel
heel christelijk van u is, mij, arm schaap, die niet eens weet. of zij
geroepen of uitverkoren is (of hoe noemt gij 't ook) er zo maar
aan te wagen?
W-el, lieve Esperanca! riep hier de heer Van Groenendaal uit,
zijt gij dan vergeten, dat ik begonnen ben met u te zeggen, dat ik
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niets vuriger verlangde, dan u tot het ware geloof, tot den enigen weg terug te brengen, buiten welken er gene zaligheid is?
't Is ook waar, hernam Esperanca, maar dan zoudt gij toch
vandaag de paarden achter den wagen gespannen hebben; ik
zal, geloof ik, voorzichtig handelen met mij in de eerste plaats
door u te laten onderrichten nopens de wijze om ook zo'n uit verkorene te worden.
De heer Van Groenendaal, die, schoon het onderwerp hem
niet mishaagde, toch maar zat te wachten naar de eerste gele
om tot de orde van den dag terug te keren, deed daar--genhid,
toe thans ene nieuwe poging, die echter niet beter gelukte dan de
eerste. Esperanca nam het presidium *geheel op zich, en hand-haaf de haar gezag met gestrengheid, ja, maar met ene gestrengheid, die met zoveel menselijkheid en bevallige zachtmoedigheid
verenigd was, dat de vurige minnaar bijna evenzeer op haren
geest en beminnelijk karakter als op haar lichaam begon verliefd
te worden.
En nu zijn wij, vervolgde zij, steeds op haar gemak in een leuningstoel uitgestrekt, aan een derde punt genaderd, dat van niet
minder gewicht is. Vergeef mij, indien ik hier vragen zal doen,
die u misschien wat indiscreet zullen voorkomen. Ik heb gehoord
dat gij den jongen De Lange de beurs hebt ontnomen, waarop
hij tot nog toe gestudeerd had. Gij begrijpt dat ik daar belang in
stel, wijl hij in ene zo nauwe betrekking staat tot mijne zuster.
Mag ik wel eens vragen wat hij misdaan heeft, om zulk ene ge
strengheid te verdienen?
Men zal misschien denken dat de heer Van Groenendaal, op
het horen van den naam van De Lange, hevig schrikte. Maar
niets hiervan. Zijn gelaat kreeg hier zelfs ene plooi, die bijna listig of geslepen zou kunnen genoemd worden, schoon zijn vol gezicht en bolle ogen daar anders niet zeer toe geschikt waren. Hij
zag Esperanca half glimlachend aan, en vroeg, met ene enigszins vleiende stem: Zou 't u aangenaam zijn, als hij de beurs we~
der kreeg?
Daar spreek ik nog niet van, mijnheer! antwoordde Esperanga, ik vraag alleen, wat hem deze tuchtiging heeft op den hals
gehaald.
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De heer Van Groenendaal, die als op hete kolen zat, en bui
liever alle explicatie over dit onderwerp vermeden had,-tendi
hernam haastig: Och, mijn lieve mevrouw! wat zoudt gij er aan
hebben, aan die studentenhistories? Wij hebben waarlijk wel
wat anders te zamen te bespreken. Daarom wilde ik het kort afdoen. Hoewel het mij, dat verzeker ik u, niet weinig moeite kosten zou, dit vonnis te doen herroepen, is één woord van die bekoorlijke lippen genoeg, om mij al mijne pogingen te doen in het
werk stellen...
Hoe, mijnheer Van Groenendaal! zoudt gij alleen om mij genoegen te doen een vonnis doen herroepen, dat rechtvaardig
geveld was? Ik vroeg u gene gunst voor mij; maar ik wilde de
zaak zelve van u vernemen.
Het vonnis, zeker, (en dat kunt gij ook niet anders denken, ik
weet het) is niet lichtvaardig uitgesproken. De jongeling had het
verdiend, niet door een slecht (dat moet ik er bijvoegen) , maar
toch door een hoogst laakbaar gedrag, en door dat hij de duider
lijkste blijken gegeven heeft, dat ook hij, helaas! de valse leringen heeft ingezogen, die thans de christelijke kerk verpesten.
Evenwel wanneer hij plechtig beloofde en een vast voornemen
koesterde, om zijne oren te sluiten voor de dwaalleraren, en vast
te houden aan den rotssteen zijns heils, dan maak ik mij sterk,
(hoewel de zaak eigenlijk niet van mijne beslissing afhangt) om
hem het verlorene weder te bezorgen. Er is nog niet over de
beurs beschikt, en ik ben zeer wel met den heer D..., van wien
de zaak bijna geheel afhangt. Maar moeite zal 't mij kosten, dat
verzeker ik u, grote moeite, om een gestrengen man tot toegevendheid te bewegen. En als ik die dan op mij neem, alleen voor
u, Esperanca! (want, gij kunt het niet voor mij verbergen, het
geluk uwer zuster gaat u ter harte, zeer ter harte) als ik als 't
ware mijn eigen vonnis vernietig, en terugkom op een plechtig
aangekondigd besluit; als ik mij daardoor misschien het vermoer
den van wispelturigheid op den hals haal, zoudt gij dan niet (ach
ik moet er mij thans mede vergenoegen, ik zie het wel!) zoudt gij
dan niet ten minste die aanmoediging willen geven aan mijn vu~
rigen hartstocht, waarom ik u zo dringend gesmeekt heb? Kom,
verhoor mij, één woord van u --- en morgen heeft De Lange zijn
beurs weder.
-
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Onder het uitspreken van den naam van Esperanca, was de
heer Van Groenendaal opgestaan, -zeker met oogmerk om door
een handdruk of misschien wel handkus en kniebuiging zijne
woorden kracht bij te zetten, doch op hetzelfde ogenblik stond
ook mevrouw Weenink op, en zich achter haren stoel plaatsen.de, zeide zij: Ik geloof,mijnheer Van Groenendaal! dat wij elkander niet recht verstaan; ten minste, ik hoop, dat ik mij vergis
in den zin uwer woorden. Ik durf haast niet zeggen, wat ik er
van begrijp. Het heeft iets van een contract. Als ik (het best is
toch maar er rond voor uit te komen) beloof mijn echtgenoot
ontrouw te worden, dan zult gij Willem de Lange de beurs we~
dergeven. Een woord van mij, zegt gij, en morgen heeft hij de
beurs terug. En als ik nu dat woord niet kan, niet mag uitspreken, dan ... ?
In 's hemels naam, mevrouw! riep de heer Van Groenendaal,
denk -dat niet! Zo heb ik het niet gemeend. Dat zal ik u bewijzen.
Morgen zal geschieden, wat ik u gezegd heb, ook zonder dat
woord. Neen, geen contract, geen dwang! Maar ach, mocht eindelijk eens...
De arme zondaar schrikte, als vreesde hij voor getuigen, en
zweeg bot stil. Er werd gescheld. Esperanca zag op de pendule
en zeide: Daar zal Van Arkel zijn, die mij zou komen afhalen,
om ene visite met hem te doen; en nu, mijnheer Van Groenen~
daal! (deze had in hetzelfde ogenblik, als in zekere gejaagdheid,
zijn hoed gegrepen) , verzoek ik u dit wel in 't oog te houden:
wilt gij mij met de zaak volledig bekend maken, dan maak ik mij
isterk u te bewijzen, dat De Lange het vonnis in 't geheel niet
verdiend heeft. Daarom vroeg ik u naar zijne misdaad. Maar
om mij verzoek ik u vriendelijk niets te doen. Wat dat aangaat,
zijt gij geheel Vrij. Ik hoop dat gij niet zult vergeten, dat ik u dit
gezegd heb. Zij had deze woorden nog nauwelijks uitgesproken
(schoon zij zich haastte) of Van Arkel trad binnen. De heer
Van Groenendaal was in een allerongemakkelijksten toestand.
Hij had zo gaarne nog wat gezegd, zo gaarne ten minste bij het
afscheid nog ene poging gedaan, om dat stenen hart, dat in zo
verleidelijken boezem klopte, te vermurwen. De op dit ogenblik
ernstige uitdrukking dier grote, zwarte, nog zo even zo schalks
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lachende ogen, de ontzag inboezemende houding zelve der zo
fraai gevormde vrouw, dit alles, in plaats van zijne aandoeningen ene andere richting te geven, joeg het vuur, dat hem ver teerde, nog feller aan; terwijl de spijt, van zo weinig vrucht van
deze (zo hij meende) zo heerlijke gelegenheid te hebben kunnen
inoogsten, hem bijna de tranen uit de ogen perste; en zó van binnen gesteld ---- moest hij uitwendig niets anders wezen dan ~
een deftig heer, die, ene beleefdheidsvisite gedaan hebbende,
zijn compliment maakt, en de deur ~ uitgelaten wordt.
Dat het hem niet volkomen gelukte deze anders niet moeilijke
rol goed te spelen, zal men misschien wel willen geloven. Zijne
houding en de weinige woorden, die hij nog tot den heer Van
Arkel sprak, verraadden niet onduidelijk enige verwarring. Het
meest kostte hem de groet aan Esperanca.
Ach, hoe zwaar valt soms het vervullen van de schijnbaar onverschilligste plichten der samenleving.
,

208

TWINTIGSTE HOOFDSTUK
De vrede wordt gesloten, en de beurs wedergegeven — Wonderlijk gesprek tussen den heer Van Groenendaal
en Willem

Drie dagen na het bezoek, waarvan wij verslag gegeven hebben, zagen de heer en mevrouw Van Arkel en Esperanca, toen
zij aan de ontbijttafel verenigd waren, tot hunne niet geringe
verbazing Willem de Lange de kamer binnentreden, of liever
binnenstormen, met de woorden: Ik ben ontboden bij den heer
Van Groenendaal. Wat zou er wezen?
Niets anders, antwoordde de heer Van Arkel, dan dat gij de
beurs weer krijgt. Zie daar uwe aanstaande zuster, aan wier di
plomatische bekwaamheid gij dat geluk te danken hebt. Maar,
ga zitten vriendje! en verhaal ons wanneer gij die tijding gekre^gen hebt, hoe, enz. Willem nam den stoel, hem door den heer
Van Arkel aangeboden, en verhaalde dat hij den vorigen avond
een briefje met den bode van Arnhem gekregen had, waarin
niets anders te lezen stond dan: De heer student De Lange wordt
verzocht, zich, zodra mogelijk, bij den heer Van Groenendaal
aan te melden, welke hem over ene zaak, waarin hij belangstelt,
wenste te spreken. Ik ben terstond te voet naar Arnhem gegaan,
van dáár met een ledig rijtuig naar den spoortrein 1 ) , en kom nu
met dezen hier.
Ik feliciteer u, man! hervatte de heer van Arkel. Die zaak,
waarin gij belangstelt, zult gij wel niet moeilijk raden. Maar hoe
dit wonder gewrocht is, dat zult gij van haar moeten vernemen,
die er de bewerkster van is.
Het spijt mij, sprak nu Esperanca, toen W illem haar vragend
aanzag, dat ik er u nauwelijks meer van zeggen kan, dan gij
reeds gehoord hebt. Ik heb de vrijheid gen-omen den heer Van
Groenendaal, bij gelegenheid dat hij mij ene visite deed, te ver-zoeken te mogen weten, waarom men u de beurs ontnomen had,
met oogmerk om hem de ogen te openen en hem uwe onschuld
1) Op dezen tijd was de spoorweg nog niet tot Arnhem toe voltooid.
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te bewijzen. Hij heeft zijn best 'gedaan, deze explicatie te vermijden, maar, zonder dat ik het hem vroeg, verzekerd dat de
beurs u zou wedergegeven worden. Ziedaar alles, wat ik u ter
opheldering der zaak kan mededelen. Ik heb dit aan Van Arkel
even zo verhaald, en daar maakt hij nu uit op, dat ik de bewerk-ster ben van deze veranderde gezindheid. De heer Van Arkel
nam hier een ernstig ge=laat aan, en beurtelings Esperanga en
zijne vrouw aanziende, :reide hij:
Machtig seid ihr, ihr seid's durch der Gegenwart ruhigen Zauber,
Was die Stille nicht wirkt, wirket die Rauschende nie,

Kraft erwart' ich vom Mann, des Gesetzes Würde behaupt'er,
Aber durch Anmut alleirl herrschet and herrsche das Weib!
Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche Schönheit,
Wo sie sich zeigt, sie herrscht, herrschet blosz, weil sie sich zeigt.

Willem dacht terstond aan Anacreons tweede ode, maar, daar
hij alleen het origineel van buiten kende, en noch ten Kate's
noch Busers* vertaling, moest hij zich vergenoegen zijne dankbaarheid en bewondering in proza uit te drukken. Esperanca
hoorde het alles lachend aan, maar beweerde dat de verandering
in de gezindheid van den heer Van Groenendaal alleen moest
toegeschreven worden aan zijne vrees, dat, door ene nadere explicatie, het gedrag van zijn zoon aan het licht zou komen. Zij
verzekerde, dat zij den heer Van Groenendaal alleen verzocht
had haar te horen, en wel uitdrukkelijk er bij gevoegd. dat zij om
gene andere reden hoegenaamdverlangde, dat Willem de beurs
zou weder krijgen, dan alleen omdat hij niet verdiend had ze te
missen.
Het gesprek eindigde met het besluit om te verklaren, dat de
bekwame onderhandelaarster wel verdiend had bij het vader~
land. De wandeling in de ochtendlucht had Willem zeer gevoelig gemaakt voor de genoegens, die ene wel voorziene ontbijt
kan opleveren; en hij deed er zo ijverig eer aan, dat men-tafel
niet zou gezegd hebben, dat hij enigszins bevreesd was voor het
verhoor, dat hij weldra meende te zullen moeten ondergaan.
Op een geschikt uur begaf hij zich naar den heer Van Groenendaal, en kwam een uur daarna weder terug, met de tijding,
dat de heer Van Groenendaal hem eerst een tijd lang onder houden had over de dure verplichting van den aanstaanden pre~
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dikant, om noch ter rechter-, noch ter linkerhand af te wij ken
van den koninklijken weg, dat is, van de op een onwankelbaar
fundament rustende leer der Nederlandse Hervormde kerk;
waarna hij, steeds alleen sprekende, verklaarde overtuigd te zijn,
dat hij (De Lange) door het gebeurde genoegzaam zou geleerd
hebben, om, al ware 't niet om de heiligheid der zaak zelve, dan
toch voor zijn eigen belang, zich te onthouden van enigen aan.
stoot te geven, en in het vervolg alle ergernis te vermijden. Dat
hij (de heer Van Groenendaal) , in die hoop, nog eens met den
heer D... de zaak overwogen had, en dat deze hem eindelijk,
hoewel niet dan na vele en gewichtige beraadslagingen, vol
macht gegeven had, den student zijne verbeurde beurs weder te
schenken.
Willem verhaalde, dat hij dit alles stilzwijgend aangehoord,
en zich vergenoegd had met te antwoorden, dat hij gevoelig was
voor de goede gedachten, die men van hem koesterde, dat hij
voor zich nimmer getwijfeld had, noch ook immer twijfelen zou
aan de hoofdwaarheden van den godsdienst; en dat hij, zoals
vroeger, niet zou ophouden alles te doen, wat in zijn vermogen
was, om zich de gunst van den heer D... waardig te maken. Hij
had het, zeide hij, niet nodig geacht, van de zaak zelve (het uitlenen der honderdvijftig guldens aan den jongen Van Groenen~
daal) te spreken, wijl dit de hartstochtelijkheid van den ouden
heer licht weder zou hebben opgewekt, en dit te minder, wijl hij
niet twijfelde, of het zou door Van Dalen, wiens antwoord echr
ter onbegrijpelijk lang uitbleef, wel aan het licht gebracht wor
den. De heer Van Groenendaal, voegde hij er bij, was in den
beginne zeer ernstig en ingetrokken geweest, maar door ene on~
verwachte wending, die het gesprek gekregen had, was hij eensklaps zo vriendelijk -geworden, als hij hem nog nimmer gezien had.
-De heer Van Groenendaal had hem namelijk, na zich enige
ogenblikken bedacht te hebben, gevraagd: Hoe komt het toch
dat die Klos bovenaan op het drietal bij u staat? Willem had
hieropgeantwoord, dat dit het bedrijf was van een deel der
ouderlingen met baas Hartman aan het hoofd, door welke het
was doorgedreven tegen diegenen, die het meer met zijn vader
(den burgemeester) eens waren, welke den proponent Van der
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Goot verkozen. Zo als de heer Van Groenendaal dit hoorde,
vervolgde Willem, riep hij verbaasd uit: Uw vader! was die voor
Van der Goot? En toen ik hem dit stellig verzekerde, en hem
zeide dat hij, als hij eens weer buiten kwam, er zich door zijne
eigene oren van kon overtuigen, nam hij terstond een gans anderen toon aan, en ging zelfs zo ver van te zeggen, dat er misschien
nog wel wat op zou kunnen gevonden worden, om ten minste
een deel van het verloren gegane kwartaal weder te vergoeden;
ten minste zeker zou men zorgen, dat ik wegens het geleden ver
lies niet in ongelegenheid kwam. Hij vroeg mij voorts nog, of er
niet nog wat aan te doen zou zijn, om Van der Goot te doen be
roepen. Ik gaf hierop naar waarheid ten antwoord, dat Van der
Goot zeker de meerderheid zou hebben, indien zij, die tegen Klos
waren, zich eensgezind op zijn persoon verenigden; maar dat
er nog verscheiden, als b.v. de diaken Reynolds en de ouderling
Rietveld, voor den proponent Rusting waren, terwijl het zeker
was dat, als het kasteel cle collatie had, geen ander dan Rusting
de man zou zijn.
Deze woorden deden ene wonderlijke uitwerking op den heer
Van Groenendaal. Hij antwoordde niets, maar keek strak voor
zich, en raakte geheel in diepe gedachten verzonken, terwijl hij
eindelijk binnensmonds herhaalde: Als het kasteel de collatie
had -- Rusting! En nu in eens mij weer aanziende, zeide hij:
Heeft de kapitein zoveel genoegen gehad in de preek van Rusting, of... hier scheen hij te aarzelen.
Als ik het dan zeggen zal, hernam ik, dan is het eigenlijk mevrouw Weenink, die hem de voorkeur geeft. En schoon mijn
meisje natuurlijk enigszins bevreesd is voor zijne gevoelens, omdat hij te Groningen gestudeerd heeft, was zij echter zeer ingenomen met zijne voordracht, en is zij in dit oordeel niet weinig
bevestigd door de gesprekken, die zij over dit onderwerp met
hare zuster gehouden heeft.
Wel, mijn lieve Willem! riep hier Esperanca uit, wat behoef~
det gij mij nu toch in 's hemels naam daarmee te moeien. Dat
vind ik al heel lelijk van u.. Wat heb ik met het beroep te maken!
En dat zo maar, zonder omwegen, aan den heer Van Groenendaal te gaan vertellen!
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Willem heeft zeer wel gedaan, Esperanca! zeide de heer Van
Arkel. Recht door zee; geen menniste streken; man en paard
noemen; dat mag ik zien. Maar laat ons nu eens horen, wat de
grote man nog verder zeide.
Dat was niet veel meer, hervatte Willem; integendeel, hij
werd in eens stil; en bleef enige minuten in gedachten zitten, ter~

wijl hij eindelijk, zoals hij altijd doet, als hij iets gewichtigs wil
zeggen, zich een paar maal over de kin streek, en toen zacht zei de: Zo dat dan mevrouw Weenink, en (voegde hij er schielijk
bij) ook hare zuster Rusting liever hadden! — Zoals ik de eer
gehad heb u te zeggen, mijnheer! antwoordde ik. --- Maar, De
Lange, zeg mij eens, die Rusting is een Groninger, niet waar?
---- Dat is te zeggen, hij heeft te Groningen gestudeerd. ~ Nu
ja, dat meen ik. Maar hij zal dan ook wel al die verderfelijke ge~
voelens toegedaan zijn, die daar geleerd worden? --- Daar, antwoordde ik, kan ik u volstrekt niets van zeggen, mijnheer. Zijne
preek, ja deze was niet volkomen in den haak, maar ik moet zeggen, als gij hem, zoals ik, zijne denkbeelden nader hadt horen
uitleggen, zoudt gij er misschien anders over denken. ~ De
preek, antwoordde de heer Van Groenendaal, weder zeer in ge
dachten, die preek was wel, vrij wel. — Dit kwam niet volkomen
overeen met het oordeel, vroeger over die preek geveld. ~ Ook
heb ik (dit voegde ik er nog bij) kunnen bemerken, dat, zo hij in
deze of gene gevoelens der Groningse school delen mocht, hij
die niet aangenomen heeft uit blinde bewondering voor zijne
leermeesters, maar uit eigene overtuiging, gegrond op een onpartijdig onderzoek. ~ Dat hij vrij onafhankelijk is in zijne opir
niën, en niet bevreesd er voor uit te komen, dat heb ik gemerkt,
zeide de heer Van Groenendaal een weinig scherp. Maar gij
schijnt ook niets tegen hem te hebben? --- Rusting is, antwoordde ik, in mijn oog een zeer kundig mens en een uitmuntend reder
naar; wij konden buitendien zeer goed te zamen terecht, maar --stem in 't kapittel, en ik zou er ook geen begeren te-ikhebgn

,

hebben. Ik heb mij opzettelijk buiten alles gehouden.
Gij zoudt nog beter gedaan hebben, zeide Esperanca, als gij
er mij ook buiten gehouden hadt.
Kom, kom, riep de heer Van Arkel, ik vind dat De Lange zijne
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zaken uitmuntend gedaan heeft. Met zulk een diplomaat, als de
heer Van Groenendaal, is het geen gek steken. En zie maar
eens, hoe netjes en hoe voorzichtig hij de gehele onderhandeling
geleid heeft. Nu, maar wij vallen u gedurig in de rede.
Ik heb er weinig meer bij te voegen, hernam Willem, de heer
Van Groenendaal vroeg mij nog een paar maal naar hetgeen ik
hem reeds beantwoord had, of ik niet vreesde, dat hij met de
Groningse denkbeelden zou besmet zijn, en Tederen keer beantwoordde hij zichzelven als 't ware door te zeggen: Misschien is
't wel niet zo erg, als men., naar den uiterlijken schijn te oordelen,
denken zou. Eindelijk vroeg hij nog eens, hetgeen ik hem ook al
gezegd had, of ik dacht dat, als allen, die tegen Klos waren, zich
verenigden op één persoon, deze dan de meerderheid zou hebben ; en toen ik hem antwoordde, dat ik dit stellig meende te weten, stond hij op, en liep een eind voort, als in gedachten verzonken, waarop hij, als iemand die uit een droom ontwaakt, zich
omwendde, naar mij toetrad, en mij vroeg, wanneer het beroep
moest gedaan worden; en toen ik hem dit gezegd had, zeide hij,
als tot zichzelven sprekende: Enfin; dat moet zijn hart ophalen!
— Wat weet ik niet; ik kon het ook niet vragen, maar vermoer
dende dat hij misschien liever alleen wilde zijn, vroeg ik, of er
ook nog iets van zijne bevelen was, en vertrok, na nog eenmaal
mijne dankbaarheid betuigd te hebben.
Ik weet het niet, ik weet het niet, riep nu de heer Van Arkel
met luider stemroe uit, maar het is zo aardig, het is zo aardig! Ik
voorzie grote gebeurtenissen, gans zeer wonderlijk, nog nooit
alhier vertoond.
Ehret die Frauen! sie flechten and weben
Himmlische Rosen ins irdische Leiben!

en wat daar meer volgt.
Deze uitval gaf niet onnatuurlijk aanleiding tot ene veelzijdige beschouwing van het gehoorde, waarmede wij het niet nodig
achten onze lezers te vermoeien. Wij willen hun liever iets verhalen, dat zeker hunne belangstelling meer waardig is.
Toen Willem den volgenden morgen weder naar buiten ver~
trok (want hij moest nu toch zijne Charlotte en zijnen ouders het
heuglijke nieuws mededelen) , was hij drager van een brief, door
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den heer Van Groenendaal hem dienzelf den namiddag na het
gehouden gesprek toegezonden, met verzoek, dien zelf aan zijn
adres te bezorgen. Dit adres was aan Van den Empel.
Van den Empel kwam den volgenden marktdag in de stad,
,en begaf zich terstond naar den heer Van Groenendaal. Van
den Empel had velerlei verplichting aan dien heer, en had er belang bij dit te erkennen en goede vrienden met hem te zijn. Zij
hadden dan ook een zeer vriendschappelijk gesprek, maar het
liep niet over landerijen.
Kort nadat Van den Empel weder buiten gekomen was, zag
men hem meermalen in een druk gesprek met een lid van den
kerkeraad, die tot nog toe voor Van der Goot geweest was. Wat
hiervan het gevolg was, zullen wij weldra vernemen.
Willem bleef nog een paar -dagen buiten, in welken tijd hij
menig ernstig gesprek had met zijne geliefde Charlotte. Deze,
hoe verheugd zij was over den keer, dien de zaken genomen had
den, kon volstrekt niet begrijpen hoe het mogelijk was, dat de
heer Van Groenendaal, nadat hij eerst, in de volle overtuiging
van Willems heterodoxie, hem de beurs ontzegd had, hem nu,
zonder dat er enige herroeping van gevoelens van hem gevor~
de rd was, die beurs uit eigene beweging had wedergegeven. En
toen Willem haar zeide, dat de heer Van Arkel het aan den in~
vloed van Esperanca toeschreef, begon zij, tegen hare gewoonte,

hardop te lachen, uitroepende: Esperanca! Ja, die zal er ook wel
wat aan gedaan hebben! Naar haar zou de heer Van Groenen~
daal luisteren! Ik weet het niet. Daar steekt wat achter. 't Is al
heel vreemd. Willem wist dit problema evenmin op te lossen, en
hij vergenoegde zich met Charlotte te raden, er maar niet te veel
over te denken, daar de grote zaak deze was, dat hij nu weer gerust kon voortstuderen, terwijl hij wel zou oppassen, al kwam de
jonge Van Groenendaal met een kanon op zijne kamer, hem
nooit weer een cent te lenen.
Daags voor zijn vertrek kwam het lang verwachte antwoord
van Van Dalen. Deze verklaarde, gelijk te verwachten was, dat
hij zeer bevreemd en verontwaardigd was over hetgeen de jonge
Van Groenendaal over het gebruik van die honderdvijftig gul
dens aan zijn vader gezegd had; maar daar hij een zeer voorzich~
-
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tig en bedaard j on'gmens was, ried hij Willem van zijn brief
maar geen gebruik te maken, daar hem dat licht nieuwe onaangen:aamheden berokkenen kon. Willem beaamde dit ten volle,
vooral nu, daar de zaken zo ver geschikt waren, dat hij zelfs (zo
wij zagen) enige hoop op schadevergoeding had.
Na ook dit punt in het brede met Lotje behandeld te hebben,
toog de student weder, ;met een verruimd hart, naar den zetel
der Muzen, waar hij nog enigen tijd het genoegen had, zijne
aanstaande zuster bij den heer Van Arkel en elders te ontmoe~
ten. Hetgeen hem verwonderde, was, dat de heer Van Groenen~
daal, die anders niet veel visites deed, nu nog al dikwijls bij Van
Arkel kwam. Hij begon daarom te geloven, dat de deftige man
ene bijzondere achting voor Esperanca had opgevat, daar hij
zich toch ook buiten meermalen op Ammerstein had vertoond, en
hier, voor zo ver hem bekend was, anders bij den heer Van Ar
zeer zelden kwam. Voor den lezer, of liever voor onze leze--kel
ressen, voegen wij er bij, dat er zich geen enkele gelegenheid
meer opdeed voor den heer Van Groenendaal, om Esperanca
alleen te spreken.
Na enige weken bij hare vriendin te hebben doorgebracht,
vertrok mevrouw Weenink weder naar buiten, vergezeld door
hare behuwdmoeder.
Deze dame, die te Amsterdam woonde, was sedert jaren weduwe. De echtgenoot van Esperanca was thans haar enige zoon.
Het laat zich dus licht begrijpen, dat het haar, bij de langdurige
afwezigheid van dezen haren enig overgebleven lieveling, ene
aangename afleiding in hare eenzaamheid was, enigen tijd op
het gastvrije Ammerstein, bij den goedhartigen en opgeruimr
den kapitein en zijne beminnelijke dochters te gaan doorbren~
gen, te meer daar zij Esperanca als ene eigene dochter liefhad.
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EEN~EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Het beroep — Zelfs de laatste overgebleven kampvechters, baas
Hartman en meester Peperkamp, voor de rechtzinnige leer
worden het oneens — De laatste begint een Sociniaan
te worden

De tijd van het beroep naderde. Meester Peperkamp ging op
hoge benen. Zijn neef herder en leraar te Diepenbeek: welk een
triomf zou dat zijn! --- Verbeeld u eens, Mieke, zeide hij tot zijne
beminde wederhelft, als ik bij Kootje Zondagsmorgens het
briefje voor de Psalmen kom halen. Verbeeld u, als ik gedaan
heb met zingen, buigende tegen Kootje, die daar dan in de hoogte achter mij staat... Verbeeld u den dominee bij ons familiaar
op een spekpannekoek, zoals Kootje zo dikwijls bij ons gegeten
heeft! Dat zal een ander leventje zijn dan met dien dominee
Wilbrink; een goed mens, ik wil er niets van zeggen, m-aar toch
altijd een heer, altijd zo wat op een afstand. Ik voelde toch altijd
dat hij een ander soort van mens was, dan wij. Zijne schuld was
't niet; hij was vriendelijk genoeg, maar ik kon het zo niet met
hem vinden. Met al zijne ketterse gevoelens, had ik nog altijd te
veel ontzag voor hem. Maar onze Koo! Een stijve jurt, zoudt gij
zeggen, als hij daar op den predikstoel staat, of ook als hij onder
de mensen komt, maar hier, onder ons? Nou, nou, laat jij ons
Kootje maar lopen! Hij kan dan somtijds al heel raar uit zijn
klomp schieten, he, Mieke! — Mieke was het volkomen met har
ren gemaal eens, en zij stelde hem voor, of 't maar geen zaak zou
zijn, de maat te gaan nemen van de ramen in de pastorie voor de
gordijnen, en van de zijkamer, daar toch een kleed diende te
komen. Meester Peperkamp prees den ijver van zijne egá, maar
zeide haar, dat dit toch wat heel voorbarig zou wezen. — H-eb
maar geduld, kind! zeide hij, alles op zijn tijd. Gij zult nog tijd
genoeg hebben om de maat te nemen. De goede man wist niet
hoeveel waarheid er in die woorden lag.
Eindelijk was de lang gewenste dag dáár. Ouderlingen en
diakenen kwamen ter bestemder ure bijeen; de consulent plaatse zich in den presidialen armstoel; en de plechtigheid begon,
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naar gewoonte, met een gebed, dat ieder der aanwezigen in zijn
eigen -geest uitlegde, daar niemand er aan twijfelde, of zijne keus
was de beste, en had dus ook de meeste aanspraak op den zegen,
dien men van God op het beroepingswerk afsmeekte.
Het is onnodig deze zeer bekende actie in de bijzonderheden
te beschrijven. Wij vergenoegen ons met het resultaat. De meer~
derheid van den kerkeraad verklaarde zich voor --- Hendrik
Rusting!
Hoe vreemd dit klinke, was het zeer eenvoudig in zijn werk
gegaan. Er waren vier ouderlingen en drie diakenen. Van de
eersten waren Hartman en nog een voor Klos, Rietveld voor
Rusting en de vierde voor van der Goot. Van de drie diakenen
was Reynolds voor Rusting, een voor Klos en een voor Van der
Goot. Alzo waren van de zeven stemmen drie voor Klos, twee
voor Van der Goot, en twee voor Rusting. Door het lot was be
slist, dat Van der Goot de tweede kwam te staan.
Wij hebben het gesprek van den heer Van Groenendaal met
Willem de Lange vermeld; wij hebben gezegd dat Van den Empel ontboden werd, en dat deze in onderhandeling getreden was
met het lid, dat evenals hij zelf voor Van der Goot gestemd had.
En, wanneer men nu daarbij in acht neemt, dat Van den Empel,
zo wij gezegd hebben, verplichting had aan den heer Van Groenendaal, en dat de diaken, die verver was van het dorp, eenmaal
hoopte grote verplichting aan hem te zullen krijgen, wanneer hij
(zoals het gerucht al meer en meer verbreidde) in de nabijheid
van Diepenbeek ging bouwen, dan zal het zeker niemand bevreemden, dat deze twee eerst voor Van der Goot, den toenmar
ligen gunsteling des heren Van Groenendaal stemden; en dat
zij, nu vernomen hebbende, dat deze aanzienlijke en rijke heer
van gedachten daaromtrent veranderd was, met dezelfde bereidvaardigheid hunne stem gaven aan Rusting; waarvan het
gevolg was, dat deze twee stemmen, gevoegd bij de twee, die
Rusting reeds had, vier maakten, en dus een meer dan Klos, die
er maar drie had.
Men beklaagde zich wel eens, dat, bij voorbeeld, sommige
leden der tweede kamer anders stemden, dan zij vroeger gespror
ken hadden. Als men alle omstandigheden van die bijzondere
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gevallen zo goed wist, als wij nu deze weten, wie weet hoe geheel anders wij die mensen beoordelen zouden.
Wij wagen het niet de sensatie te beschrijven, die dit beroep
in het stille Diepenbeek verwekte. Iets moeten wij er toch van
zeggen, ten opzichte van de ons bekende personen. Op het kas
zeer verwonderd, maar zeer verheugd. De kapi~-telwasmn
tein, die alleen voor de orthodoxe leer geweest was, zo lang hij
haar niet kende, was, zo wij zagen, nu reeds meermalen in openbaren opstand gekomen tegen de Dordtse regelen. Maar buiten- dien had hij, schoon geen geleerde, te veel smaak en natuurlijk
oordeel, om niet de verstandige en treffende voordracht van
Hendrik Rusting boven de excentrieke uitvallen en het gebulder
van Van der Goot, en vooral boven de allegorische beschouwingen van Jacobus Klos te kiezen. Dit laatste was ook het geval
met Charlotte, die buitendien in ene vreemde verbijstering ger
raakt was, sedert zij dat ene steentje uit het theologisch systemar
gebouw van den heer Van Groenendaal had zien vallen, zonder
dat de man zich zelfs verwaardigde het er weer in te passen.
Over Esperanca behoeven wij niets te zeggen. Bij de preken
der drie mededingers had zij over 't systema juist niet veel gedacht, maar onder het gehoor van Nathanaël en Jacobus had
zij meermalen van haren zakdoek moeten gebruik maken, niet
zozeer om hare ogen af te drogen, dan wel om er op te bijten,
,ten einde een onweerstaanbaren lust tot lachen te bedwingen;
toen zij Rusting hoorde, was zij daarentegen gesticht en getro
fen. Maar genoeg voor haar, die eigenlijk vrij onkundig was in
de leer, en zelfs het onderscheid niet kende tussen een Voetiaan*
en een Coccejaan*, of tussen een helen, halven of kwart Pelagic
aan; reden genoeg voor haar, zeg ik, om zich zeer te verheugen,
dat zij naar de kerk zou kunnen gaan, zonder dat zij zou behoeven te vrezen, of om zich te ergeren, of om in lachen uit te
barsten.
De burgemeester, hoewel nu gerustgesteld omtrent de beurs,
had toch een heimelijke wrok gezet tegen den heer Van Groeendaal, en zijne achting was zelfs door het zo ongemotiveerd
herstellen van het even roekeloos begane kwaad niet vermeerr
derd. Hij was onuitputtelijk in redeneringen tegen de stellingen
r
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van den heer Van Groenendaal, en verzonk daardoor al meer
en meer in den pelagiaansen modderpoel. In deze stemming was
-het niet vreemd, dat hem de benoeming van Rusting eer meé, dan
tegen viel. Rusting was wel niet zo orthodox als Van der Goot
of Klos , maar bij den heer Van Groenendaal gehaat, en dat was

hem genoeg. Buitendien twijfelde hij geen ogenblik, of ten op~
zichte van het bovengemelde verschilpunt zou hij het wel met
Rusting kunnen vinden. Wat holt de mens spoedig voort, als hij
eens de teugels afwerpt:!
Maar nu baas Hartman en meester Peperkamp? Deze wilde
het nauwelijks geloven, toen Hartman met de verpletterende
tijding tot hem kwam. Voor Hartman was het zeker hard, want
een dominee te ontvangen, van Wien hij wist, dat hij had durr
ven zeggen: God wil dat: alle mensen zalig worden, en tot kennis
der waarheid komen ^- dat was dan toch waarlijk van een Christen-mens wat te veel gevergd. Maar voor onzen armen Peperkamp, die eigenlijk in de ganse zaak meer voor Kootje, dan voor
de zuivere leer geijverd had, was het een slag, waaronder ook
de sterkste geest zou bezweken zijn. Langen tijd zaten de beide
vrienden verslagen bij elkander, en gaven alleen den volgekrop~
ten boezem soms lucht door een diepen zucht.
Hoe is 't mogelijk! riep Peperkamp eindelijk. Klos stond toch
bovenaan.

Ja, dan moet gij met geen valse broeders te doen hebben. Die
eerst voor Van der Goot waren, hebben hun roer omgegooid.
Dat is de ganse zaak. Toen kregen die ellendige baardschrapper, die Reynolds, die diaken, die niet eens aan de erf zonde ge~
looft, en die ongelukkige Rietveld, die beiden zich reeds vroeger
voor dat jonkertje verklaard hadden, zeker om een plasdankje
-te behalen bij het kasteel, de overhand.
Maar waarom hebben de anderen hun roer omgegooid?
Ja, waarom? Wil ik u eens zeggen wie de man is! Niemand
anders, dan onze kostelijke student, des burgemeesters zoon.
De student! dat is onmogelijk, Hartman!
Zo, en waarom, als 't u belief t?
Wel, de student is zelf e-en vroom, een godvruchtig jongmens,
gehecht aan de leer, die uit God is; in onze vergaderingen heeft
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hij immers altijd de goede zaak voorgestaan, op de onbehouwen
uitvallen van den kapitein en op de wijsneuzige aanmerkingen
van dien kiezentrekker, met klem van rede geantwoord. Neen,
geloof mij, de student zou op Diepenbeek geen Groninger brengen.
Hebt gij uitgesproken? Nu, luister dan eens naar mij. Wanneer zijn die twee die voor Van der Goot waren, omgeslagen?
Tussen verleden week Maandag en heden! En hoe weet ik dat?
Omdat ik Zondags te voren nog met den diaken, bij 't uitgaan
van de kerk sprak over Klos, en dat hij toen nog sterk ijverde
voor Van der Goot. En waarom is deze omgeslagen? Omdat
Van den Empel bij hem een goed woord gedaan heeft voor Rus
waarom heeft Van den Empel dat gedaan? Omdat zijn-ting.E
vrouw, bij wie hij voor een oortje thuis ligt, het hem gezegd heeft.
En waarom heeft zijne vrouw het hem gezegd? Omdat het haar
ingeblazen is door des burgemeesters vrouw! En hoe weet ik
dat? Omdat ik gezien heb, dat zij na dien Maandag er meerma~
len geweest is. Ik kan 't goed weten, want ik woon er schuins
over. Toen zij de laatste maal er uitging, hoorde ik juffrouw De
Lange haar toeroepen: Nu, beduid het uw man nu eens goed! en
haar antwoorden: Daar zal niet aan mankeren. — En waarom
heeft de burgemeestersvrouw haar dat ingeblazen? Omdat zij,
mal moertje mal kindje, altijd alles doet wat haar lieve Willem
haar verzoekt. En waarom heeft Willem haar dit verzocht? Wel,
omdat hij zijn meisje gaarne pleizier doet. Of hebt gij alleen het
niet gezien, hoe spottig die nufjes elkander aankeken, toen Klos
en Van der Goot preekten: en hoe ze met dien Rusting op het
kasteel pot en pan waren. Nu, zo'n jonkertje, zo'n heertje, dat
eerder naar een acteur lijkt, dan naar een aanstaanden herder en
leraar van ene christelijke gemeente, is toch ook beter klokspijs
voor die dametjes, dan uw arme Jacobus, en zelfs dan Van der
Goot. Deze heeft zeker niet veel uiterlijk, en Klos, hoewel een
knappe vent, is geen man om complimenten te maken, of met de
dames te bardonneren. Hij laat het (en hij heeft gelijk, de man)
hij laat het aan die Belials-kinderen over, aan die Socinianen en
Arminianen, om bonne moos te zeggen tegen die juffers. Zo is 't
gegaan, meester, zo is 't gegaan, man, gij moogt het geloven of
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niet. Zeg dat baas Hartman het u gezegd heeft. En die kent zijn
volkje, dat weet gij.
De meester zat versteld. Zijn goed hart deed hem nog aarzelen. Aan zulk ene verdorvenheid te geloven, dat was het onmo,gelijk. Zoveel boosheid in het hart van den jeugdigen Willem,
vroeger ook zijn leerling, wien hij, schoon nog een kind, altijd
goede beginselen had ingeprent! En toch, de bewijzen, die de
baas bijbracht, waren zo overtuigend. De tijd, de woorden, de
gegiste oorzaak, alles kwam uit. Op eens bedenkt hij nog iets, en
zegt: Maar waarom heeft Jansen (zo heette de diaken, die nu
mee voor Rusting gestemd had) zich door Van den Empel laten
ompraten? Dat Van den Empel naar zijne vrouw luistert, geen
wonder, want zij heeft de broek aan, dat weten we; maar Jan-sen, waarom heeft die Van der Goot laten lopen, dien hij altijd
ook tegen mij verdedigde?
Dat weet ik niet, antwoordde Hartman, maar dat doet er ook
niet toe. Als hij niet omgeslagen was, zoals Van den Empel, dan
was Rusting met zijn twee stemmen blijven zitten. Dat is zo klaar
als de dag. Hij heeft er nu vier gehad. Waarom hij het gedaan

heeft, behoeven wij niet ate vragen. Dat hij het gedaan heeft, is
ons genoeg.
Ja, zeide Peperkamp, met een zucht, daar hebt gij ook gelijk
aan! Hij zweeg, en zag voor zich neder. Maar toch, Hartman!
onze De Lange, onze Willem, zou die de belangen onzer gemeente, zou die het eeuwig welzijn van zovele zielen roekeloos
op het spel zetten, of liever (dat ik dus spreke) of liever dezelve
in een onvermijdelijk verderf terneder ploffen, alleen om zich
aangenaam te maken bij zijne aanstaande vrouw?
Hoor eens, meester! zeide nu Hartman, terwijl hij hem zeer
bedenkelijk aanzag, gij meent het niet kwaad; maar door uwe
jongens zoudt gij u laten verraden en verkopen. Omdat gij nu
dien Willem het A B en lezen en schrijven geleerd hebt, daarom
is hij in uw oog een heilige.
Neen, man! zeide Peperkamp, dan zou ik wel stapelgek moeten wezen. Ik heb wel jongens op school gehad, die 't naderhand
heel slecht hebben laten liggen, nu die zal ik niet voor heiligen
aanzien. Maar Willem, ja, daar ben ik trots op, een jongen, die
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zo goed oppast, die Gods woord zo op zijn duimpje heeft, die
over de goddelijke waarheden spreekt als een professor, ja, dat
is een leerling, met welken ik voor den dag durf komen. Wie
weet, hoe ver hij het nog eens brengt. Wie weet of hij nog niet
eens in Den Haag of te Amsterdam komt. Als dat gebeurde, ik
ging er heen, alleen om daar eens bij hem in de kerk te gaan, en
dan zou ik aan ieder, die 't horen wilde, zeggen: Die man, dien
gij bewondert, heeft bij mij de eerste gronden gelegd van hetgeen hij nu weet.
Wil ik u eens wat zeggen, meester? Maar gij moet niet boos
worden. Uw Willem, al praat hij als Brugmans, uw Willem
staat zelf niet eens vast in zijn schoenen.
Wat?
Zeg, dat baas Hartman 't u gezegd heeft.
Ja, dat beduidt nu niet veel, neem mij niet kwalijk. Maar bewijs... waar is uw bewijs?
O niets gemakkelijker dan dat. Gij herinnert u nog wel, dat
wij hier dien katechizeermeester van Utrecht wel eens ter kerk
gehad hebben? Nu, die verhaalde mij, dat hij een opstel van De
Lange gezien had, ene verhandeling, die hij te Utrecht in een
gezelschap van theologische studenten had voorgelezen; en
daar kwamen al rare dingen in voor. Verbeeld u, onder andere
had hij er in gelezen: „Alleen door den godsdienst kan de mens
hier en hiernamaals waarlijk gelukkig worden."
Nu verder, zeide Peperkamp.
Nu verder? Is dit niet overgenoeg?
De meester werd een weinig verlegen want, hoe hij ook zijn
best deed, hij kon hier het fijne van de ketterij niet vatten.
Alleen door den godsdienst, hervatte baas Hartman, en de
vrije genade dan? waar blijft dan de vrije genade? In onze ge
reformeerde kerk, zeide de katechizeermeester, moet geleerd
worden, dat men door vrije genade alleen zalig wordt, niet zalig
worden kan, maar volstrekt wordt, namelijk die er toe uitverr
koren is.
O ja, zeide de meester, dat is ook waar; ik had het eigenlijk
niet precies gehoord.
En dan „gelukkig "! waar wordt ergens in den Bijbel dit woord
gebruikt om de zaligheid uit te drukken?
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't Is ook waar, zeide de meester.
Zo stond er ook in: ,,:De ganse natuur leidt ons op tot de kennis van God, tot eerbied, vertrouwen en liefde jegens hem."
De meester begreep hier nog minder van. Maar, om niet weer
een bok te schieten, schudde hij bedenkelijk het hoofd, en verge-noegde zich met het bekende .geluid te doen horen, dat men met
de tong maakt om zijne afkeuring over iets te kennen te geven.
Om maar eens iets te noemen, vervolgde Hartman. De natuur
leidt ons op. Die een ander opleidt, moet zelf kracht hebben om
werkzaam te zijn. En is dit de natuur? Neen ze. De natuur is door
God geschapen, aan Hem onderworpen. God leidt ons op, niet
de natuur. Die zegt, dat: de natuur ons opleidt, die stelt dat de
natuur hetzelfde doet. als God, of God zelf is, die is een Ben~
nesist.
Meester Peperkamp, die eerst een weinig met zijn postuur
verlegen geweest was, omdat hij niet gaarne had, dat Hartman
denken zou, dat hij een minder fijne neus had voor het opsporen
van ketterse gevoelens, dan die katechizeermeester, begon nu,
toen Hartman zo doordraafde, eensklaps te bedenken dat hij,
door maar altijd toe te stemmen, te gelijker tijd het vonnis uit~
sprak over zijn leerling, behalve dat hij dan t-och ook de aange
haalde gezegden zo heel verschrikkelijk niet vond. Hij besloot
dus nu, vergetende dat hij Hartman al reeds toegestemd en met
zijne tong afkeurend geklokt had, eens te tonen, dat hij dan toch
niet alles voor zoete koek opnam, wat die katechizeermeester
zeide. Het laatste woord, dat Hartman gebruikt had, gaf hem
ene geschikte aanleiding. — Een Spinosist*, wilt gij zeker zeggen, zeide hij. Intussen ik geloof dat de katechizeermeester, van
wien gij spreekt, te goeder trouw is; maar, als ik nu de waarheid
moet zeggen, dan gelove ik, dat de aangehaalde woorden toch
ook nog wel in een anderen zin kunnen opgevat worden, en dat
men daarom juist niet behoeft toe te geven dat Willem de Lange
niet vast in zijn schoenen zou staan.
Wat belief je? vroeg Hartman, den meester vol schrik aanziende.
Wel, hervatte Peperkamp, waarom zou men niet mogen zeg~
gen, dat de natuur ons opleidt tot de kennis van God? Is de nar
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•tuur niet de schepping, het werk van den almachtigen, alwijzen
en algoeden God? Kunnen wij nu uit het werk den maker leren
kennen, waarom dan niet uit de Schepping den Schepper? En
zien wij -daarin de bewijzen van zijne almacht, kunnen ons dezelve dan niet tot eerbied en vertrouwen opwekken? Zien wij er
in (de bewijzen zijner goedheid en liefde tot het mensdom, kunnen ons dezelve dan niet tot liefde aansporen? De natuur leidt
ons op; wil niet anders zeggen, dan: als wij de natuur beschouwen, dan zien wij in haar de bewijzen van Gods macht en liefde,
zo zoudt gij ook wel kunnen zeggen, dat men niet zeggen mocht:
„De oorlog verwekt grote onheilen", omdat de oorlog ook niet
uit eigen kracht werkzaam is.
® meester, o meester, wees voorzichtig! Dus wordt het nu uw
eigen werk, dus is het nu uwe kracht, die dat alles in de natuur
zien kan. Maar hoe zou de beschouwing der natuur de vijandschap des vleeses tegen God, dat werk des duivels, verbreken?
Hoe zult gij, van God afgevallen zondaar, verdoemelijk voor
God, een kind des toorns en daarbij verduisterd in het verstand,
die vijandschap bedenkt tegen God, hoe zult gij, die onmachtig
zijt om enig goed te zien, hoe zult gij alleen met uwe eigene
krachten, met uw verdorvenen, Gode vijandigen wil, komen tot
kennis van, tot eerbied enz. voor God? Proeft gij daar het Remonstrantse, het Sociniaanse niet duidelijk in? Ja, wat meer zegt,
om de natuur te beschouwen, hebt gij gene christelijke gemeente
van node, dat kunt gij met Joden, Heidenen en Turken ook wel
doen. De natuur, ja, de natuur is het werk van Gods handen, ook
de aarde, maar de aarde, is die niet vervloekt, en zo lang gij, als
natuurlijk mens, de natuur beschouwt, zijt gij dan zelf niet nog
onder den vloek en een kind des toorns? En waar wou dan dat
vertrouwen vandaan komen? Het vertrouwen is een steunen op
de beloften Gods. Nu, die zijn niet aan elk mens, Jood, Turk,
Heiden, maar alleen aan hen, die in Christo Jesu zijn, want in
Hem alleen zijn alle beloften Gods Ja en Amen. En liefde! Wilt
gij een lidmaat heten van de ware kerk van Christus, dat is van
de gereformeerde kerk, dan moet gij die liefde, die gij meent dat
de beschouwing der natuur u doet oefenen, voor schade en drek
achten; en niet de natuur, maar Christus erkennen en aannemen,
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als die alleen uwe vijandschap tegen God, dat werk des Duivels
in u verbreken kan.
Meester Peperkamp, die zich (gelijk wel eens meer dorps~
soms ook wel stads-schoolmeesters) niet weinig liet voorstaan
op zijne kunde en geleerdheid, wist nauwelijks waar hij het had,
nu hij zich door een ongeletterden timmerman zo de les hoorde
lezen. En buitendien, hoe ook gehecht aan de leer der kerk, hier
was hij overtuigd, dat Hartman de zaak overdreef. Hij begreep
dus ook eens een anderen toon te moeten aannemen.
Wil ik u eens wat zeggen, baas! zeide hij, na den timmerman
bedaard te hebben laten uitspreken. Wil ik u eens wat zeggen,
baas! Gij, noch uw katechizeermeester hebben het gezegde van
De Lange begrepen.
Wat, niet begrepen! vroeg Hartman, die, zo wij vroeger gezien hebben, alle tegenspraak tegen zijne woorden als ene zonde
tegen den H. Geest beschouwde, daar hij overtuigd was dat hij
nooit iets zeide, of het was overeenkomstig met de leer van de
ware kerk van Christus, dat is van de Gereformeerde kerk.
Neen, man! niet begrepen. Gij zegt: waar wou dat vertrou
wen, die liefde vandaan komen? Zoudt gij dus willen dat Wil lem gezegd had: „de ganse Natuur leidt ons op om God niet te
kennen, om Hem niet te eerbiedigen, te vertrouwen of lief te
hebben?"
Wel neen, dan moest ik stapel gek zijn.
Goed, dus een van beide. Of de natuur leidt u op tot vertrouwen, of tot wantrouwen, tot liefde of tot haat? Kies nu maar!
Ja, dat is nu allemaal heel mooi, zeide Hartman, maar zeg gij
me eens, waar gij ergens in de natuur het leerstuk der Drieëenr
heid leert, of het borgtochtelijk middelaarschap, of de voldoe
ning aan de wrekende gerechtigheid waarmede de zondaar voor
Gods rechtvaardig oordeel bestaan moet?
En zeg gij mij eens, of gij den Bijbel houdt voor een boek, nuttig tot lering en onderrichting.
Wel, wat zou dat? De Bijbel, het woord Gods! durft gij dat
nog vragen?
Nu, zeg mij dan ook nog eens, waar gij ergens in den Bijbel
den regel van drieën of den kettingregel geleerd vindt. Als het
r
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waar is, dat de natuur ons niet kan opleiden om God te kennen,
om Hem te eerbiedigen, te vertrouwen en lief te hebben, alleen
omdat zij niet alles leert wat de kerk leert, dan zou ook de Bijbel
niet nuttig zijn tot lering en onderrichting, daar ook hij niet alles
bevat, wat tot lering en onderrichting nodig is.
Baas Hartman keek den dialectischen schoolmeester aan met
een gezicht zoals dunkt mij, de wijze Protagoras* moet opgezet
hebben, toen Sokrates hem bij Kallias mat zette. In 't eerste
ogenblik wist hij letterlijk niet wat te zeggen, maar toen hij Peperkamp, die zich innig in zijne eigene gevatheid verheugde,
welbehagelijk zag glimlachen, namen toorn en gekwetste hoog
plaats in van verbaasdheid en verslagenheid.
-moed
Alle schrift is van God ingegeven! riep hij uit, met zijn vuist
op de tafel slaande. Wat van God is ingegeven is volmaakt, wat
volmaakt is, daaraan ontbreekt niets!
Meester Peperkamp had ene te schone overwinning behaald,
om nu ter kalver weg te blijven stilstaan. Hij zag dat baas Hartman boos werd, en nu meende hem met machtspreuken te overschreeuwen. Daarom besloot hij zijn voordeel te vervolgen.
Men ziet het hier weder in een sterk sprekend voorbeeld, hoe
door een ijver zonder verstand, de rechtgelovigen vaak zelve de
twijfelaars uitlokken om vol te houden, en soms (zonder dat dezen dit zelf ooit bedoeld hadden) de leer der kerk te verloochenen. Dus meent gij, vroeg hij weder zeer bedaard, dat men uit
den Bijbel ook, bij voorbeeld, laat ons maar iets noemen, de ster
rekunde leren kan?
En waarom niet?
Omdat de sterrekunde leert, dat de zon stilstaat en de aarde
om haarheen draait, terwijl in den Bijbel staat dat josua zeide
tot de zon: sta stil in het dal Aj alons! En daar men nu aan een
voorwerp, dat altijd stilstaat, niet behoeft te bevelen stil te staan,
zo blijkt hieruit, dat josua meende, dat de zon draaide, hetgeen
toch zo niet is.
Alle schrift is van God ingegeven, herhaalde Hartman. Die
dit niet gelooft is een Sociniaan, meester. De Socinianen willen
wel erkennen dat de léer, in de H. Schrift vervat, goddelijk is,
maar zij ontkennen het van de zaken en de woorden. Dus willen
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zij wijzer zijn dan God zelf, die gezegd heeft: Alle schrift is van
God ingegeven.
Als ik dus geen Sociniaan wil wezen, moet ik geloven, dat de
zon om de aarde draait?
Wel zeker, en dat is juist het beste bewijs dat de natuur den
verstokten zondaar niet met al helpt, dat de beschouwing der
natuur hem veeleer, van alle goddelijk licht beroofd, in de diepte
der hel zou laten verzinken, indien niet de genadige God tusr
senbeide trad, om hem nog op te beuren en van het verderf te
redden. Wat praat gij, ellendige aardworm, van uwe sterrekun~
de? Wat durft gij den Bijbel, Gods onfeilbaar woord, van dwaling betichten. Draai het om, man! en zeg: In den Bijbel staat, dat
er tot de zon gezegd wordt: Sta stil! Dat zou niet hebben kunnen
gezegd worden, als de zon niet draaide, en of nu duizend sterrekijkers en filosofen het tegendeel beweren, dat raakt mij geen
oortje; ik hou vast aan Hem, die de Alpha is en de Omega; ik
vertrouw op zijne beloften; ik weet, dat eer hemel en aarde, en
dus ook zon en maan en sterren zullen voorbij gaan, dan dat een
tittel of jota van de leer zou onvervuld blijven.
De hevigheid zelf van den orthodoxen timmerman overtuigde
Peperkamp dat hij den spijker op den kop geslagen had. Maar
(zo is de mens!) in plaats van nu tevreden te zijn met zijne be
haalde zege, en den man verder aan zijne eigene overdenkingen
over te laten, moest hij hem geheel ter neder vellen, en hem den
voet op den nek zetten.
Treurig gevolg van den hoogmoed! Zou men hebben kunnen
geloven 'dat meester Peperkamp, tot nog toe de verdediger van
de leer der kerk, er ooit toe zou gekomen zijn, om nu ook zijn getrouwen bondgenoot, met wien hij op Ammerstein altijd voor de
heilige zaak gestreden had, zelf in de engte te drijven, en door
zijne sluwe redenen te verstrikken?
Nu, baas! hervatte de meester, na een ogenblik gezwegen te
hebben, het zij zo, laat de zon dan maar draaien. Alle schrift is
van God ingegeven, dat staat er, gij hebt gelijk; maar als dat
waar is, dan zult gij zelf moeten erkennen, dat -gij dwaalt, als gij
ontkent dat de beschouwing der natuur ons God kan leren kennen, eerbiedigen enz.
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Nu dat zou ik wel eens willen zien bewijzen. Op woorden en
redeneringen komt het hier niet aan, een tekst moeten we heb~
ben, een tekst, man!
Ja wel, een tekst. Wat zegt onze Heer in de Bergrede: Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden en zij spinnen niet, en ik zegge u dat ook Salomo in al zijne heerlijkheid
niet is bekleed -geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het
gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen
wordt, alzo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Welnu, leert hier de Heer zelf niet, dat de beschour
wing der natuur nuttig is, om ons vertrouwen in te boezemen op
God?
Nu was de arme timmerman schaak en mat. Met wijdopge
den meester aan; ook zijn mond opende-spalkteognzhij
zich, maar daar er -geen enkel woord in gereedheid was, sloot
zich die weder, schoon zeer langzaam, totdat hij eindelijk met
deze alles afdoende woorden: Ik laat mij mijn geloof niet ontnemen! de deur uitvloog.
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TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Baas Hartman alleen op de puinhopen van het rechtzinnige
leesgezelschap •-r Droevige afloop van het bekeringsr
werk van den heer Van Groenendaal

Meester Peperkamp was zo opgewonden door de luisterrijke
overwinning, die hij op den gestrengen en onverbiddelijken baas
Hartman behaald had, dat hij Kootje bijna geheel vergat, en er
haast vrede mede had, dat, als dan toch Kootje niet beroepen
was, het maar op Rusting gevallen was, en niet op dien bulde~
renden Van der Goot, die zeker, dacht hij, grote vrienden zou
zijn geworden met dien doordrijver, met dien paus. Hij bedoelde
baas Hartman.
Baas Hartman zelf begon de zaken donker in te zien. Mijn
God! riep hij half luide uit, toen hij, bij meester de deur uitgestor
ven, eindelijk weder op zijne gewone allure gekomen was. Mijn
God, waar moet dat heen! Hebben wij daarom ons verenigd in
den Here, om ons zelve te wapenen met de wapenrusting des
geloof s, en om dit uitverkorene plekje te beschermen, waar tot
heden, te midden van het algemene verderf, het dierbaar erfgoed der vaderen nog ongeschonden was bewaard gebleven! Dat
een onkundige zeeman, dat een wijsneuzige baardschrapper de
leer der alleen zaligmakende kerk verloochenen, het is verschrik~
kelijk, ja! maar het is te begrijpen; dat een ogendienaar, zoals die
Van den Empel, er het volk Gods aan waagt, ook dit, hoe lakens~
waardig ook, ook dit laat zich nog verklaren; maar een aan~
staande arbeider in den wijngaard des Heren, een -student in de
theologie! Maar een man, die tot nog toe aan mijne zijde stond,
de man, dien ik heb horen zeggen: Indien iemand tot u komt en
deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en zegt tot
hem niet: Zijt gegroet! want die tot hem zegt: Zijt gegroet! die
heeft gemeenschap met zijne boze werken! — Mijn hemel (zeide
hij nu hoorbaar en stilstaande, als trof hem ene plotseling opkomende gedachte) , mijn hemel! wie is er nog over van ons ge~
zelschap, die niet besmet is met dien zuurdesem des satans? De
kapitein, Rietveld -de ouderling, Van den Empel de ouderling,
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mannen, die naarstiglijk moesten wacht houden tegen de wolven, die in de schaapskooi Christi mochten komen; Reynolds de
diaken; en Willem, onze Willem, de hoop van ons arm Diepen.beek, die zeker ook zijn vader en zijne moeder reeds zal medegesleept hebben in zijn val; en nu ook eindelijk de man die steeds
pal stond ten strijde; die den kettersen mens verwierp, wetende,
dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zich zelven ver
oordeeld. De een Pelagiaan, de ander Remonstrants, een derde
een voorstander van Socijn. Wie blijft er over? Helaas! ik, ik al
leen! Maar daarom dan ook pal gestaan, daarom dan des te dapperder den goeden strijd gestreden, en volhard tot den einde!
Alles wil zijn eigen oordeel volgen, alles verloochent om aard~
se belangen en aardse inzichten de leer, die uit God is. De een,
omdat hij met zijn zondig verstand de verborgenheden Gods niet
begrijpen kan; de ander uit verfoeilijken en duivelsen hoogmoed,
die zich niet onderwerpen wil aan de tucht, en daarom de ver~
zenen tegen den prikkel slaat; weder een uit dwaze vooringeno
menheid .met de vleiende woorden van een verderver der zielen,
niet bedenkende, dat ook de satan zich wel eens als een engel
des lichts vertoont. Met deze woorden trad hij in huis, greep
haastiglijk zijn bijbel, en na den eersten brief van Johannes te
hebben opgeslagen, wees hij op het tweede hoofdstuk, zeggende: Daar staat het, hun vonnis, daar staat het: .Kinderkens! het
is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist kor
men zal, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij
weten dat het de laatste ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar
zij en waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren,
zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat
zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons en zijn.
Doch gij (en hier verspreidde zich een lach van zelfbehagen
over zijn anders zo gestreng gelaat) doch gij hebt de zalving van
den Heilige, en gij weet alle dingen!" — En nog eens: „Gijlieden
dan, wat gij van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, dat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij
ook in den Vader en in den Zoon blijven. — De zalving, die gij
van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en -gij hebt niet van node
dat u iemand lere; maar, gelijk u dezelve zalving leert van alle
;
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dingen, zo is zij ook waarachtig, en gelijk zij u geleerd heeft, zult
gij in Hem blijven."
Deze lectuur verkwikte den nederigen Hartman zodanig, dat
hij, na de sloten van den Bijbel te hebben toegeknipt, zijn hoed
afnam, zijne ogen sloot, zijne handen samenvouwde, en sprak:
Q Here! ik dank u, dat ik niet ben gelijk een van dezen!
Daags nadat baas Hartman deze alleenspraak hield, viel er
op het kasteel iets voor, hetwelk de zaak, die hij voorstond, wel.dra een nog geweldiger schok stond te geven, dan alles wat daar
tot nog toe gebeurd was.
Wij hebben gezien, dat mevrouw Weenink op Ammerstein
was teruggekomen, en wel vergezeld door hare schoonmoeder.
Deze dame, die niet alleen wegens de nauwe betrekking tot
Esperanca, maar ook om hare beminnelijke geaardheid. steeds
een welkome gast was in den kleinen familiekring, waar zij zelve
zich altijd geheel thuis gevoelde, was er dan ook steeds, van het
eerste ogenblik harer komst af, als een der blijvende leden van
het gezin. Schoon altijd trouw op de gewone verenigingsuren,
ontbijt, middagmaal, koffie- en theetijd, besteedde zij haren dag
overigens volmaakt naar haar goedvinden, en vergde nooit dat
de jongelieden om haar iets doen of laten zouden. Dikwijls zaten
de drie dames bij elkander, waarvan de ene meestal iets voorlas; dikwijls deden zij gezamenlijk, vaak ook met den kapitein,
ene wandeling in het bos; maar de morgenuren, van het ontbijt
af tot de koffie, werden door mevrouw Weenink altijd op hare
kamer, soms ook gedeeltelijk met ene eenzame wandeling doorgebracht. Zij was ene vrouw, die zich zeer goed wist bezig te
houden, en die voor anderen een te goed gezelschap was, om
zich met zichzelve ooit te vervelen, behalve dat het haar niet on~
bekend was, dat ook de elkander het hartelijkst beminnende
huisgenoten eindigden met elkander ondragelijk te vinden, als
zij altijd knie aan knie zitten.
Het was dan daags na het uitbrengen van het beroep, dat de
oude mevrouw Weenink (wij noemen haar alleen zo ter onder scheiding van hare schoondochter, want anders zou zij zich dien
naam nog niet wel hebben kunnen aanmatigen) dat de oude
mevrouw Weenink op hare kamer zich in stille aandacht met
,
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hare morgenlectuur bezig hield, toen haar een nog al lijvige brief
gebracht werd, aan haar adres: „Mevrouw, Mevrouw Weenink
op Ammerstein te Diepenbeek."
Mevrouw Weenink meende de hand te herkennen van een
harer bekenden te Utrecht. Maar ziende, dat de brief gef rankeerd was, staakt zij terstond hare lectuur, om de nieuwsgierig.heid, die dit bij haar verwekte, te vol-doen, knipt den brief open,
en leest:
„Neen, nu is het mij onmogelijk mij langer te bedwingen. Zal
mijn schrijven bij u, mevrouw! een gunstiger onthaal vinden, dan
mijn spreken? Ik weet het niet! Zullen deze letteren, wel verre
van uw medelijden op te wekken, misschien weder spotlust gaande maken, misschien wel smadelijk door u worden teruggezonden, misschien (maar zo iets kan ik van u niet verwachten) door
u gebezigd worden om mij nog dieper ongelukkig te maken, dan
ik reeds ben? Ik weet het niet! Maar dit weet ik, dat ik thans
reeds zo ver gekomen ben, dat noch vrees voor uwe ontevreden- heid, noch voor uw luim, noch voor mijne reputatie mij meer kun .
nen terughouden.
„Ik heb van u geen enkel voldoend woord kunnen horen. Gij
zijt vertrokken, zonder dat ik er zelfs iets van wist; gij hebt u zelfs
niet verwaardigd, mij er een enkelen wenk van te geven, zeker
vrezende dat ik u dan nog eens met een bezoek zou zijn lastig
gevallen ~ wat moet ik nu doen? Het enige, wat mij overblijft,
is ~ schrijven. Maar wat zal het mij baten ?... Ten minste zal ik„
zo gij al niet bij het eerste inzien dezer letteren, ze dadelijk verscheurt,. ten minste zal ik dan het genoegen hebben, u te doen
lezen, wat ik volstrekt buiten de mogelijkheid geweest ben, u te
zeggen.
„Na dien enen morgen, toen ik het geluk gehad heb u alleen
aan te treffen, heb ik u nooit anders dan in gezelschap uwer
huisgenoten kunnen vinden. Hoe aangenaam mij ook hun bijzijn
ware, gij weet te wel, hoe hinderlijk mij dit toen moest zijn. ja,
gij weet het, daar behoef ik niet aan te twijfelen; zelfs zou het de
vraag zijn, of gij, wrede! niet juist daarom het zo beschikt hebt
dat ik u nimmer anders ontmoeten kon. Althans begrijp ik heel
wel waarom ik eens, toen ik u een boek kwam brengen, waarvan
,

233

ik de lezing u had aanbevolen, niet thuis kreeg. Vergeef het mij,
dat ik u dit verwijt doe. Ik weet dat het niet ongegrond is. Ik
moest steeds te kunstig naar ene geschikte gelegenheid uitzien,
om mijne bezoeken te herhalen, zonder enigen argwaan te ver wekken, dan dat ik niet alles zou in het werk gesteld hebben, om
goed onderricht te zijn, wanneer ik u zou kunnen vinden.
„En is dit zo (waar ik niet aan twijfel) , is het zo, dat gij mij
opzettelijk ontweken hebt, dat gij mij zonder mededogen, ook
zelfs dien geringen troost weigert, van u nog eenmaal toe te fluisteren: Ik bemin u! o „:eg mij dan, wat heb ik gedaan, om zulk ene
behandeling te verdienen; of liever, zeg mij, is dit de dank voor
hetgeen ik te uwen gevalle, geheel alleen voor u, gedaan heb?
Ik weet, het voegt mij niet, u dit te herinneren; het is trouwens
ook onnodig. Maar bedenk toch eens; niet zodra bemerkte ik,
hoe gij er op gesteld waart, dat de jonge De Lange in het bezit
zijner beurs hersteld werd, en zonder dat ik zelfs de minste of
geringste aanmoediging uit uw goddelijkenmond heb mogen
vernemen, of dadelijk heb ik gezorgd, dat aan uw verlangen vol~
daan werd. Bedenk eens, dat ik daartoe als het ware mij zelven
een démenti moestgeven bij den heer D...; dat ik mij in gevaar
bracht van ene allerbelachelijkste figuur te maken bij den jonger
ling zelven, die zich ook niet eens verwaardigd heeft mij beterschap te beloven ten opzichte van die verderfelijke gevoelens,
waarvoor hij ruiterlijk uitkwam, en die mij verplichtten hem de
beurs te ontzeggen.
„Ja, wat meer is, nauwelijks verneem ik, dat het u niet ongevallig zou zijn, dat Rusting het beroep kreeg, of ik offer — alleen
om u denkende, alleen uw genoegen bedoelende, mijn jongen
vriend en gunsteling op, en besteed dien invloed, dien ik voor
hem had aangewend, geheel ten voordele van den man, dien gij,
mevrouw! en uwe familie scheent te verkiezen. Gij hebt het mij
niet verzocht, evenmin als gij mij verzocht hebt De Lange de
beurs weder te bezorgen; daartoe, ik weet het, zoudt gij u nimmer vernederen. Maar ik heb toch dit alles voor u gedaan. Ik zal
mij in duizend bochten moeten wringen, om de vermoedens, die
bij den heer Van der Goot zeker zullen oprijzen, te doen verdwijn-en, ik heb mijne beloften, hem gedaan, verbroken, — ik
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heb een jongeling, van wien ik weet (God vergeve mij de zonde!
mijne pen weigert het bijna te schrijven) van wien ik weet, dat hij
aan de voeten gezeten heeft der valse prof eten, dat hij doortrok~
ken is met den zuurdesem des ongeloof s, dezen heb ik (h.oe is
het mogelijk? zeg ik nog tot mij zelven) dezen heb ik gemaakt
tot een arbeider in den wijngaard des Heren, en de kostelijke
zielen, die ik had kunnen, en (waarom het ontkend?) had be
horen toe te vertrouwen aan de zorg van een, die vast houdt aan
de enige ware leer, die heb ik ter prooi gegeven aan — het verderf!
„O Esperanca!
Mevrouw Weenink had waarschijnlijk al wel vroeger
gemerkt, dat zij niet die mevrouw Weenink was, die hier
aangesproken werd; eerst hier echter kreeg zij volkomen
zekerheid. Zij was echter nu reeds te ver gevorderd en
(men vergeve het de goede vrouw: wie zou in hare omstandigheden anders gehandeld hebben ?) wat al te
nieuwsgierig, om nu den brief maar niet uit te lezen) .
„O Esperanca! ik weet bijna met zekerheid, wat mijn lot zijn
zal; en toch, ik moest u dit alles eens met levendige kleuren afschilderen; gij moest het weten, wat ik voor u heb opgeofferd...
Misschien, misschien ook (o mocht ik mij niet met ene geheel
ijdele hoop vleien!) misschien ook wordt eindelijk uw fier hart
geroerd door zoveel liefde! Ik weet het, mijne wensen waren te
stout. Ach! met hoe weinig zou ik mij nu reeds vergenoegen: de
gelegenheid om u nog eens ongestoord te zien, ziedaar alles wat
ik -thans verlang; de gelegenheid om ene laatste poging aan te
wenden, om uit uw bekoorlijken mond ten minste één woord te
horen, waaruit ik zou mogen opmaken, dat gij mij niet haat, dat
ik u niet geheel onverschillig ben, dat alle hoop voor mij nog niet
verloren is.
„Spreek mij niet van plicht, van deugd, van huwelijkstrouw.
Ik weet dit alles zo goed als gij; maar, als gij slechts de helft gewaar werdt van hetgeen hier binnen woelt; ja, wanneer gij zelve
een ogenblik kondt beseffen hoe onvergelijkelijk schoon, hoe
beminnelijk, hoe onweerstaanbaar gij zijt, gij zoudt begrijpen,
dat ik niet anders handelen kan. En dat zal dan ook (ik twijfel
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er niet aan) , gelijk ik u dit reeds gezegd heb, bij God, die rijk is
in barmhartigheden, krachtiglijk gelden, om ons de zwakheden
des vleses genadiglijk te vergeven; te meer daar Hij, naar den
rijkdom zijner genade, in u zowel als in mij (want dat gij niet
reeds lang tot het uitverkoren volk Gods zoudt behoren, is mij
onmogelijk te geloven) , in u zowel als in mij, gewisselijk dat on
verderfelijk zaad zal bewaren, waaruit wij wedergeboren zijn,
opdat het niet verga, opdat zijn vaderlijk aanschijn ons opnieuw
verschij ne; en de verzegeling des geestes nimmer verijdeld of
vernietigd worde. 0! mocht gij zó van de bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid, en van de volharding der ware gelovi,gen overtuigd zijn, als ik; zeker zoudt gij, die zo weinig zwakheden kent, niet 'aarzelen, eens ten minste de gelegenheid aan te
grijpen, om u voor God te verootmoedigen, en te bewerken, dat
ook in u zijne genade verheerlijkt werd.
„In het begin der volgende week kom ik buiten. Ik vraag u,
aanbiddelijke Esperanca! niet meer, dan een half uur vrij onder-houd. Antwoord, dat weet ik, kan of mag ik van u niet verwachten. Het toestaan van dit nederig verzoek zal het beste antwoord
zijn. Denk in dien tussentijd soms eens aan den ongelukkigen
Van Gr."
Mevrouw Weenink had bij dezen brief geen commentarius
nodig. Alles was haar duidelijk; zelfs behoefde zij niet te twijfelen, wie die Van Gr. was; want de naam van den heer Van
Groenendaal was dikwijls genoeg in de dagelijkse gesprekken
te pas gekomen. De aanleidende oorzaak tot dit qui pro quo
was haar evenmin duister, daar zij begreep dat de heer Van
Groenendaal er zeker niets van wist, dat er op dit ogenblik twee
mevrouwen Weenink op Ammerstein aanwezig waren, waarom
hij dan ook waarschijnlijk het gewone „geboren enz." had weggelaten, dat anders alle misverstand zou voorkomen hebben. Het
zou haar nog duidelijker geweest zijn, indien zij geweten had
(zoals het geval was) dat de heer Van Groen-endaal zelfs niet
eens wist, dat er nog ene mevrouw Weenink bestond, behalve
zijne schone Esperanca. Daarbij was de brief zo ingericht, dat
het bijna scheen, of de arme man het er om gedaan had om een
derde, die hem lezen mocht, te overtuigen dat zijne aanbiddelijke
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Esperanca, in haar gedrag omtrent hem, de grenzen van betamelijkheid nimmer had overschreden. Mevrouw Weenink, die ook
hieruit opmaakte, dat hare dochter het niet euvel zou opnemen,
al kreeg zij deze epistel wat later in handen, en haar waarschij n
lijk zeer dankbaar zijn zou, indien zij haar de moeite uithaalde,
om er op enige wijze, mondeling of schriftelijk, op te antwoor-den, besloot eenvoudig het ontvangene voor zich te houden, en
er niemand iets van te zegen. En daar zij zelve, zo wij zeiden,
nog niet gebukt onder den last der jaren, en opgeruimd van ge~
stel, in 't geheel niet tegen een grapje was, maakte zij een plannetj e, dat zij op de volgende wijze ten uitvoer bracht.
Er heerste in het huis van den kapitein dezelfde stipte orde als
aan boord. Elk der dienstboden had zijn werkkring, elk kende
zijne plichten en zijne rechten. Ten gevolge daarvan was het
aandienen der vreemdelingen aan een ouden getrouwen zoon
van Neptunus opgedragen, die zijn heer op bijna al zijne toch-ten gevolgd was, vele gevaren met hem gedeeld én, aan het einde
van zijne loopbaan, verkozen had, hem in zijne afzondering te
vergezellen, en voor een betrekkelijk gering loon enige huisdiensten te presteren, die de goede kapitein nog door toegevendheid en vriendelijke toespraak verlichtte. Toen nu de week daar
was, waarin de treurende minnaar zijne komst had aangekon
nam mevrouw Weenink den ouden Pieter in den arm, en-dig,
zeide hem dat, als de heer Van Groenendaal, dien hij dikwijls
genoeg gezien had, kwam, zij hem verlangde alleen te spreken,
vóór dat hij bij de familie werd binnengeleid, weshalve hij zorg
moest dragen, dat hij dezen heer terstond, en zonder er iemand
iets van te zeggen, bij haar aandiende.
Zij rekende er op, dat de heer Van Groenendaal, in de hoop
dat zijn verzoek zou verhoord zijn, zeker het eerst naar mevrouw
Weenink zou vragen, terwijl gewis niemand der huisgenoten, al
werd hij bij het opkomen van de plaats door iemand gezien, hem
uit eigen beweging zou te gemoet gaan.
Alles kwam uit, zoals zij zich voorgesteld had; en zelfs over.trof die uitkomst nog hare verwachtingen. Toen de heer Van
Groenendaal (die weldra kwam opdagen) verscheen, zat de
kapitein met pastoor Labarius onder het vriendschappelijk klod
dertj e achter het huis, onder de veranda.
,
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Het was, schoon reeds laat in October, een nog zeer fraaie
,dag, en de kapitein, zowel als de pastoor, een te groot vriend van
de open lucht, om dit geliefde en waarlijk aangenaam zitplaatsje
niet, zo lang het weer het toeliet, ja zelfs nog menigmaal tot in
den winter, te bezoeken. De beide jonge dames waren in het bos,
zodat mevrouw Weenink het rijk alleen had. Wel berekenende,
dat de ongeduldige Minnaar zich niet lang zou doen wachten,
had zij zich dezer dagen steeds, onder het een of ander voor~
wendsel, zoveel mogelijk bij honk gehouden, en was dus ook nu,
toen de koffie gebruikt was, aan het brievenschrijven gegaan,
en had de jonge dames laten wandelen.
Toen Pieter den heer Van Groenendaal had aangediend, en
gezegd dat hij (gelijk te verwachten was) naar mevrouw Weer
nink gevraagd had, kreeg hij, nadat deze zich overtuigd had, dat
de kapitein haar niet zou storen, last om mijnheer binnen te geleiden.
Het zal wel onnodig zijn te verzekeren, dat de heer Van Groer
nendaal, toen de knecht , spoediger dan hij verwacht had, terug~
kwam, en hem op zijne vraag, of mevrouw Weenink alleen was,
bevestigend antwoordde, ene mengeling ontwaarde van de he
vigste aandoeningen: vreugde, hoop, vrees, liefde en wat niet al.
Het eerste was natuurlijk ene innige blijdschap. Zo was dan zijn
aandoenlijke brief gelezen, en althans (schoon hij geen antwoord
ontvangen had) niet versmaad; en wat meer is, zijn verzoek was
toegestaan. Wat gaf -dat, na al wat er reeds gebeurd was, niet
te -denken! Zou het hem eindelijk gelukt zijn, dat stenen hart te
vermur\ven? Zou de aangebeden vrouw eindelijk al ware 't
slechts medelijden met zijn deerniswaardigen toestand hebben
beginnen te gevoelen? 0 zoete hoop, o strelend vooruitzicht!
Maar, zij had hem nu reeds tweemalen alleen gesproken, en nimr
mer had hij 't nog verder kunnen brengen dan een handkus, en
dat nog wel met gevaar van omver te rollen. Zo dit bezoek eens
weder alleen diende, Om (zoals hij reeds meermalen vermoed
had) met zijne innige liefde den spot te drijven! o nameloze
angst! Doch zij had nu gelezen, wat hij al voor haar gedaan,
voor haar opgeofferd had; hij had de argumenten, die hem de
godsdienst, naar zijn rechtzinnig geloof, aan de hand deed, zo
,
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duidelijk uiteengezet, haar zelfs verzekerd, dat hij haar ook voor
ene uitverkorene hield. Wat kon haar dan nu nog terughouden?
O pijnlijke onzekerheid! En buitendien, wat kan ene zo stand-vastige, en zo aanhoudende liefde niet teweegbrengen! Elke
vrouw is toch gevoelig voor de hulde aan hare bekoorlijkheden,
en mevrouw Weenink althans (dit had den goeden man dadelijk getroffen) had ene vrijmoedigheid in hare manieren en in
haar spreken, een zeker air mutin agacant, dat hare bevallige
houding nog bekoorlijker, hare levendige ogen nog sprekender
maakte.
De heer Van Groenendaal was met deze beschouwingen begonnen dadelijk na de terugkomst van Pieter, en had ze, hem
volgende, in de gang voortgezet. Toen hij de achterkamer intrad,
waar mevrouw Weenink zich bevond, zeide hij juist in zichzelven: Ja, nu of nooit, audaces fortuna j uvat* !
Mevrouw Weenink was opgestaan van het venster, waar zij
zat te schrijven, en trad den binnenkomende te gemoet. De heer
Van Groenendaal, die het licht in het gezicht had, en dus niet
terstond de trekken der dame kon onderscheiden, behalve dat
hij, zo wij zagen, zeer opgewonden was, stoof, zonder zich zelfs
verzekerd te hebben dat Pieter de deur weder had gesloten en
buiten gehoor was, naar mevrouw Weenink toe, met de woorden: Ik dank u, ik dank u... lieve, of aanbiddelijke Esperanca!
zou hij er zeker bijgevoegd hebben, ware hij niet op dit pas genoeg genaderd, om zijne dwaling te bemerken. Daar zag hij ene
vrouw, ja, ongeveer van dezelfde grootte en figuur als zijne Esperanca, maar wat gezetter, en zeker lang zo jeugdig en aanbid~
delijk niet, ten minste niet naar den maatstaf, dien de vrome man
voor die eigenschappen had, met één woord, een hem geheel
vreemd en onbekend persoon. Als door den donder getroffen,
bleef hij staan en staarde mevrouw Weenink sprakeloos aan.
Nog volstrekt buiten staat, het met zichzelven uit te maken, of
hij hier een toevallig of een opzettelijk misverstand moest ver~
moeden, en buitendien verlegen over zijn hartstochtelijken uitroep, stamelde hij eerst als onwillekeurig enige onverstaanbare
woorden, en had eindelijk bezinning genoeg, om te zeggen: Ik
had gevraagd naar mevrouw Weenink; men moet mij verkeerd
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verstaan hebben; ik vraag u om vergeving, mevrouw!
Men heeft u zeer goed verstaan, Mijnheer! antwoordde de
hem tot op dit ogenblik nog geheel vreemde dame; mijn naam is
Weenink. Maar misschien verlangdet gij mijne schoondochter
te spreken. Die is thans niet thuis. Doch geef u intussen de moeite, plaats te nemen.
Het raadsel was door deze woorden den heer Van Groenen daal genoegzaam opgelost. Natuurlijk schoot hem terstond ene
vreselijke gedachte door het hoofd: De brief! Maar de kalme
houding van de vreemde dame, en dat in weerwil van zijn wonderlijken uitroep, gaf hem weder moed. Doch, hoe het ook ware,
hij moest van den nood ene deugd maken, en den hem aangeboden stoel aannemen. Ook hadden de zo snel opvolgende aandoe~
ningen, vooral zijne bittere teleurstelling, zijne nu eensklaps wei~
der vervlogen hoop, den man, die toch ook de eerste jeugd achter den rug had, zo aangetast, dat een ogenblik rust hem niet
onwelkom zijn kon. Hij zette zich dus neder, en zich weldra geheel hersteld hebbende, begon hij, wel begrijpende dat er toch
enige explicatie over dat ongelukkige: „Ik dank u," diende gegeven te worden, met glimlachend te zeggen: Inderdaad, mevrouw! een zo vreemd :misverstand moest mij in het eerste ogen-blik geheel verbazen. Ik had de eer niet u te kennen, en ik wist
volstrekt niet, om u de waarheid te zeggen, dat de schoonmoeder
van mevrouw Weenink zich hier bevond. Het moet u ook vreemd
voorgekomen zijn, dat ik zo haastig kwam binnenstuiven, maar
ene zaak van gewicht, waarin mevrouw uwe dochter zich zeer
edelmoedig gedragen heeft...
Het is onnodig, mijnheer! antwoordde mevrouw Weenink,
mij de reden van uw hartstochtelijk binnenkomen uit te leggen.
-Die is mij bekend.
Bekend, mevrouw, bekend! Wat meent gij! riep de arme man
verschrikt uit.
Ja, mijnheer, hervatte mevrouw Weenink, terwijl zij den geopenden brief vertoonde, door dezen brief die door een diergelijk misverstand, als het tegenwoordige, in mijne handen gekor
men, en door mij geopend is, daar mijn naam op het adres stond.
Nu was alles gedaan, de arme zondaar in flagranti overrom~
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peld en — geheel verslagen. Met een kreet, die geen verstaanbaren klank deed horen, vloog hij op, en zijne ogen met zijne
handen bedekkende,wilde hij weder ter kamer uitstormen, zonder om hoed of handschoenen te denken (hij trok die altijd uit,
wel wetende wat een paar schone handen vermogen) , maar bij
de deur begaven hem zijne krachten, en hij moest zich aan den
post vasthouden, om niet te vallen. Mevrouw Weenink, die zulk
ene scène niet verwacht had, begon enig berouw te gevoelen
over haar grapje, maar begreep tevens, dat het zeer gelukkig
was, dat aan deze zaak een einde kwam, hoedanig dan ook. De
heer Van Groenendaal, van zijne bedwelming bekomen, wendde zich onwillekeurig om, en begon toen te bedenken, dat het,
in -de gegeven omstandigheden, voor hem toch beter zijn zou, de
genade in te roepen van haar, die hem nu geheel in hare macht
had, dan als een wanhopende het slagveld te ontvlieden, en alzo
misschien zich ook in het oog der wereld voor altijd te bederven.
Hij trad dus weder nader, bleek en ontdaan, en aangemoedigd
door het kalme en gans niet onvriendelijke of gestrenge gelaat
van mevrouw Weenink, die inderdaad met hem begaan was,
vond hij eindelijk lucht genoeg, om deze woorden uit te stamelen:
Mijn lot, mevrouw! is in uwe hand. Die brief geeft u het middel, om mij tot wanhoop te drijven. Zo gij dien misschien niet
reeds bekend gemaakthebt, kan nog heden, als gij het wilt, dit
huis, weldra ook het dorp, de stad waar ik woon, bekend zijn
met den inhoud. Gebeurt dit, dan... hier sprongen tranen van
spijt en vertwijfeling den man uit de ogen, terwijl zijne stem weir
gerde het overige uit te brengen.
Mevrouw Weenink, die reeds verheugd was, dat de ongeluk~
kige minnaar haar aanleiding gaf, om hem een weinig tot bedaren te brengen, vatte nu het woord, en zeide: Het is mij ge~
noeg, mijnheer! dat gij dit erkent, en het zal voor u nuttig zijn,
deze overtuiging bij uzelven levendig te houden. Maar overigens, hoop ik, dat gij mij niet voor onedelmoedig genoeg houden
zult, om van een toeval misbruik te maken tot uw ongeluk. Ik
weet wat gij aan uwe reputatie verliezen zoudt, en ik zie met enig
genoegen, dat, h-oe vurig gij ook mijne dochter scheent te beminnen, gij toch meer aan uw goeden naam, aan u zelven schijnt ge~
,
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hecht te zijn. Niemand weet zelfs, dat ik dien brief ontvangen
heb, en niemand zal er iets van vernemen, vooral zij niet, voor
wie hij bestemd was, mits --- en dit is ene volstrekt onontwijk
bare voorwaarde, mits dat gij het nimmer waagt u weder aan
haar te vertonen, haar te schrijven of haar enig teken zelfs van
uw aanzijn te geven. Bij de eerste, ook de geringste poging daartoe aangewend, wordt deze brief, dien ik zorgvuldig daartoe bewaren zal, aan haar en aan elk bekend gemaakt, die hem verkiest
te lezen. Ik vind mij verplicht er bij te voegen, dat ik mij hetzelfde
middel voorbehoud, zo immer de spijt over deze teleurstelling u
mocht aandrijven tot enige wraakoefening tegen de familie of
betrekkingen van mijne schoondochter. Misschien beoordeel ik
u verkeerd, door zo iets te onderstellen, maar ik weet, dat gij veel
invloed h-ebt en ik ken u in 't geheel niet. Dus achtte ik het nodig.
ook hieromtrent u vooraf te waarschuwen.
Gij hebt volkomen gelijk, mevrouw! sprak de thans geheel
boetvaardige zondaar, maar gij kunt verzekerd zijn, dat uwe
waarschuwing onnodig is, na de edelmoedige verklaring, welke
gij mij gedaan hebt. Mocht mijn gedrag u eenmaal overtuigen,
hoe zeer mij dit ernst is, wie weet (ach, mocht ik het hopen!) wie
weet, of gij zelve dan niet tot het besluit zoudt komen, mij dien
noodlottigen brief terug te zenden. Men kan toch niet weten, hoe
zulk een papier, bij geval van overlijden, in handen zou kunnen
komen van mensen, die er misbruik van zouden maken.
Ik zie, mijnheer! dat gij zeer voorzichtig zijt. Ik wil u daaromtrent dan ook volkomen geruststellen. Ik zeg u nog eens, nie~
mand zal ooit dien brief inzien, wanneer gij de gestelde voor
nakomt — laat de zorg daarvoor gerust aan mij over.-warden
Maar wat het terugzenden aangaat, daarmede mag ik u niet
vleien.
Het zij zo, mevrouw! Nog eens, ik ben u groten dank verschuldigd. Doch hoe edelmoediger gij omtrent mij handelt, hoe meer
het mij grieven moet, dat, al weet dan ook niemand iets van deze
zaak, ene zo achtingswaardige vrouw, daarmede op zulk ene
wijze is bekend geworden, en nu misschien mij veracht, mij ver
keerd beoordeelt!... Ach, mevrouw! wist gij eens, hoe juist de
gestrenge ingetogenheid uwer beminnelijke dochter mijn hartstocht nog meer heeft aangevuurd.
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Dat verwondert mij niet, mijnheer! Wie weet, hoe -gij haar veracht hadt, wanneer zij anders gehandeld had. Doch laat ons
hierover niet uitweiden. Mij dunkt, het zou voor u niet aanger
naam zijn, thans door een der leden van de familie hier te wor-den aangetroffen. Ga -dan, mijnheer Van Groenendaal! ga in
vrede, en zo gij soms weder eens behagen mocht scheppen in de
vrouw van een ander, bedenk dan, dat er onder de ongelovigen
nog velen gevonden worden, die in het, naar uw oordeel mis
verkeerde, idenkbeeld verkeren, dat weldoen beter is dan-schien
of f Branden.
De heer Van Groenendaal, die, in zijne verbijstering en aan
verlangen om de best mogelijke voorwaarden-gedrvnoht
te bedingen, nog niet eens bedacht had, welk een mal figuur hij
zou maken, wanneer m-en hem thans hier aantrof, schrikte van
de opmerking, door mevrouw Weenink gemaakt, zodanig, dat
hij, angstig rondziende, of hij ook reeds iemand in zijne nabij
zag, met de woorden: Gij hebt gelijk mevrouw! ik ga; den-heid
brief, ach, bewaar hem goed, ik dank u! ik dank u! achteruittrad,
en terwijl hij, als om afscheid te nemen, nog een laatsten blik op
den ongelukkigen, onbereikbaren brief wierp, zich boog, en toen
even snel als hij gekomen was, het vertrek weder verliet. Merkwaardig is het, dat ook zijne laatste woorden (ik dank u) dezelf
de waren, als waarmede hij binnengetreden was, schoon toen
in enigszins anderen zin door hem geuit.
,
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DRIEEN~TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Kapitein Van Berkel ontdekt eindelijk de ware reden, waarom
het niet raadzaam was het leesgezelschap in ene kerkvergadering te herscheppen --- Hartman en Kootje gaan
naar Amerika, met de afgescheidenen. Val van
den grootsten steunpilaar der ware leer —
De heer Van Groenendaal wordt een
Groninger

En nu hebben wij den lezer niet anders meer mede te delen,
dan hetgeen er op hetzelfde ogenblik, waarop de lief desgeschiedenis van den heer Van Groenendaal een zo prozaïsch einde
nam, tussen den kapitein en pastoor Labarius onder het kloddertje verhandeld werd.
Zo, pastoor! zeide de heer Van Berkel, toen hij zijn vriend de
deur van het huis zag uitkomen, en de veranda naderen, — zo
pastoor! welkom hier (men moet weten dat de pastoor enigen
itijd ongesteld geweest was, waardoor hij zich in lang niet op
Ammerstein vertoond had) welkom! ik ben blij dat ik u zie, man!
Hoe staat het leven. Nog wat onklaar?
De pastoor gaf hier een kort relaas van zijne ziekte, waarop
de kapitein vervolgde: Nu kan ik u beter bescheid doen omtrent
uwe boekjes. Wij hebben er een torn aan gehad, meester Peperkamp en ik. Wel af gestampt, daar is wat aan te kluiven! Ik verzeker u, dat ik de hondenvacht nog prefereer boven zulk een kar.rewei. Doch wij hebben er nu eindelijk wat op gevonden. Wij
weten zo ten naasten bij, waar u de schoen wringt; daar hebben
wij ons naar ingericht. Wij hebben in een boekje, getiteld: „De
jeugdige vrienden van ons vaderland" enz. door... Ja, hoe de
schrijver heet is mij nu ontgaan, maar enfin, „De jeugdige vrien~
den van het vaderland"; in dit boekje hebben wij al heel wat voor
u uitgemonsterd en doorgestreken; en als gij meester Peper.kamp den tijd maar laat, zal hij u weldra al zijn boekjes zo
schoontjes uitgeveegd (hij meende eigenlijk zo zwart beklad)
leveren, als een halfdek, waar de jongens met puts en zwabber
een gehelen morgen op gewerkt hebben. Wanneer gij een exem244

plaar van het boekje hadt, zou ik u nu de plaatsen kunnen aanwijzen. De naam van uwe religie, die in onze boeken altijd (neem
niet kwalijk) met een zwarte kool getekend staat, zoudt gij er
niet eens meer in vinden. Al wat aanstoot kan geven, weg er
mee! In één woord, stop gij nu gerust uw pijp, en laat den gan,sen rommel maar aan onzen meester over. Die zal zelf wel oppassen, dat hij niet in uw kielwater komt.
De pastoor dankte den kapitein hartelijk voor al de moeite,
die hij wel had willen nemen, er bij voegende, dat hij hoopte, dat
men niet zou denken, dat hij op dit punt zo kittelorig was, maar
dat hij dus alleen handelde, omdat hij zijn superieuren gehoor'zamen moest.
Natuurlijk, hervatte de kapitein, de discipline bovenal. Orde
moet er zijn, anders gaat de ganse boel onderst-boven. Maar zeg
mij toch eens, pastoor! hebt gij bij ulieden ook van die katechismussen en geloofsbelijdenissen en Dordtse canones?
Wel zeker, kapitein, schoon juist geen Dordtse.
En 't geen daarin geleerd wordt, is dat bij u ook door wijze
mannen uit den Bijbel ontleend?
Wel neen, maar uit de gewijde overlevering.
Wat is dat?
De overlevering, die van de tijden der Apostelen af door hun~
ne opvolgers, de onfeilbare bisschoppen, door alle eeuwen heen,
ongeschonden is bewaard, welke bisschoppen door Christus
zelf verordend zijn en in staat gesteld, om te allen tijde de waar
heid van de dwaling te onderscheiden.
Dus, die maar gelooft, wat die bisschoppen zeggen, kan bij
ulieden zeker zijn, dat hij de zaak goed gevat heeft.
Zeker! door de onfeilbaarheid van deze mannen wordt de
kerk bewaard voor het gevaar, om ooit de dwaling als waarheid
te bekrachtigen. Wij geloven niet wat feilbare mensen geloven;
ook niet wat ieder zich verbeeldt in den Bijbel te lezen, maar wat
de kerk gelooft, en de kerk kan niet dwalen. Maar, mijn lieve
kapitein? hoe komt gij zo in eens op zulk een onderwerp? Dat
mag wel met een krijtje aan den balk geschreven worden. Zijt
gij de conditie vergeten, die gij mij zelf gesteld hebt, dat ik nooit
met u over de religie zou spreken? Zoudt gij misschien trek hebben om...
,
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Neen, pastoor! wees daar niet bang voor. Integendeel, ik heb
nu juist iets van ons geloof gehoord, dat mij den hemel doet
danken (neem niet kwalijk: drink eens uit) dat ik niet Rooms ben.
En wat was dat, kapitein?
Wel, ik, malle Joris, heb mij tot nog toe altijd verbeeld (hoe
ik er eigenlijk aan kwam, weet ik niet recht) dat onze gerefor
meerde leer ook zulk ene goddelijke overlevering was, net als gij
zegt, dat uwe leer is. En nu heb ik voor enigen tijd, toen gij nog
het huis hieldt, uit den mond van mijn aanstaanden schoonzoon,
De Lange, zelven, en van de leden van onzen kerkeraad vernor
men, dat onze geloofsbelijdenissen en katechismussen en vraagboekjes niet anders zijn, dan het werk van wijze mannen (zeggen ze, maar dan toch altijd van mensen, die zich vergissen kunnen), die het uit den Bijbel gehaald hebben. Ik heb nooit kun nen begrijpen, hoe er bij ons zoveelderlei soort van genootschappen waren: Gereformeerden, Luthersen, Remonstranten, Mennonieten en wat al meer. Maar nu vat ik het. Ieder legt den Bij-bel op zijne manier uit.
juist, kapitein! en daardoor ligt gijlieden altijd met elkander
en met ons overhoop. Dat is bij ons gans anders, en vrij wat ge
makkelijker. Ik ben nu pastoor, maar denkt gij, dat ik mij het
hoofd breeek met in den Bijbel te lezen. Ik lees mijn breviarium,
en ik bedien de mis, en ik neem de biecht af, enz. enz., maar wat
de leer aangaat, daar bekommer ik mij niet over. Ik geloof wat de
kerk gelooft, en dat is mijn plicht, en daarmee afgedaan.
Maar, als men nu eens zelf wil weten wat er van de zaak is,
wat nadeel dat de een het zus begrijpt, de ander zó?
Volstrekt niet, als gij 't zo verkiest, maar dan moest gijlieden
Gereformeerden ook niet beweren, dat gij alleen de waarheid
kent, en de Lutheranen niet, dat zij alleen weten wat er van de
zaak is enz. Wilt gij niet geloven, wat onze moeder, de heilige
Rooms-katholieke-apos tolieke kerk, gelooft, des te erger voor u;
maar, gaat gij daar buiten, profiteer dan van het enig avantage,
dat gij dáár nog hebt, namelijk, dat gij elkander niet voor ketters
behoeft uit te maken, omdat de een de zaak anders inziet dan de
ander. Integendeel, als gij dat doet, dan verloochent gij uw eigen
geloof. Gijlieden meent dat gij door eigene overtuiging en door
,
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onderzoek der Schrift tot de waarheid kunt komen. Nu dat
meent gij allen, al verschilt gij nog zo van elkander. Houd u
daarbij, en ga een ander niet veroordelen, omdat hij juist hetzelfde doet, wat gij doet, onderzoeken en redeneren namelijk.
Of wilt gij veroordelen, kom dan bij ons. Wij hebben recht van
spreken. Wij zijn zo dwaas niet van ons zelven de bevoegdheid
toe te kennen, een ander voor te schrijven wat hij geloven moet,
alleen omdat wij dat zó begrijpen en niet anders, of die tekst
zo uitleggen en niet zo als een ander ~-- neen! wij schrijven
niets voor; de kerk is het aan welke wij allen onderworpen zijn.
Bij u is geen kerk, geen overlevering; waaraan wilt gij dan het
gezag ontlenen om te zeggen: Dat is waarheid, dat niet? Onfeilbaar zijn uwe godgeleerden niet, dat erkent gij zelf, dus kunnen
zij geen voorschrift geven, en zij zijn niet door God verordend
om den regel des geloofs ongeschonden te bewaren en te handhaven, dus mogen zij het niet. -- Ik hoop, kapitein! voegde de
pastoor er in eens op zachteren toon bij, dat gij mij niet kwalijk
neemt, als ik zo bot spreek (de man had een goed hart, hij hield
veel van den kapitein --- en --- van --- zijn kelder) . Gij hebt mij
zelf op het chápitre gebracht.
Volstrekt niet, mijn goede Labarius! antwoordde de kapitein,
met fikse wolken de rook uit zijn pijp blazende, volstrekt niet,
vriend! Integendeel, alles koren op mijn molen. Al was ik nu
al eens een vriend van veroordelen (dat echter, zo gij wel weet,
mijn zwak juist niet is) , dan zou 't me nog niet veel baten, als ik
Rooms werd; want (nu moet ik ook eens zeggen, zoals ik het
meen) want ik geloof aan de onfeilbaarheid van uwe bisschoppen evenmin als aan die van onze dominees .--- maar, wat mij bij
smaakt, en wat ik volkomen met u eens ben, is dat de-zonder
laatsten zich zelven tegenspreken, als zij anderen veroordelen.
Uwe bisschoppen mogen het doen, omdat zij menen, en omdat
gijlieden allen meent, dat de leer onveranderd, van het begin af,
van den een op den ander is overgegaan; maar wij mogen, zoals
gij zeer wel zegt, alleen door overtuiging een ander tot ons gevoelen zoeken over te halen, omdat wij alleen aan die overtuiging
ons eigen gevoelen te danken hebben. En weet ge waarom het
me zo'n pleizier doet, dat gij mij dit eens uit elkander gezet hebt,
KN.L... A6-18
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omdat ik nu eindelijk weet, waarmede dien onbeschofter baas
Hartman den mond te stoppen, als het ooit weer eens te pas
komt. Dat praat altijd van de leer der kerk, van het alleenzaligmakend gereformeerde geloof, dat neemt een toon aan, als een
kapitein van een oorlogsschip tegen Janmaat. In onze laatste
vergadering rook ik al lont, toen zij mij zelven moesten erkennen,
dat geen van die boeken goddelijk -gezag heeft. Maar nu ik hoor,
hoe 't bij ulieden is, nu kan ik hem, door de vergelijking met uw
geloof, in eens tot zwijgen brengen.
Maar 't is toch goed, hervatte de pastoor, die meende dat dit
een steek onder water was, wegens den toon, dien hij even te vo~
ren had aangenomen, — 't is toch goed, dat er voor uwe kerk
ene leer is, een bepaald voorschrift, waarnaar ieder zich richten
moet, die ten minste tot die kerk wil behoren.
Ja, mijn goede man! antwoordde de kapitein lachende, zo heb
ik vroeger in mijne onnozelheid ook gedacht. Maar daar ben ik
radicaal van genezen. Ik zal 't u nu maar vertellen, maar geheel
onder de roos, en gij moet beloven, er nooit van te spreken. Wij
hebben hier, bij mij aan huis, bijna week aan week vergaderingen
gehouden: de burgemeester, drie ouderlingen, Peperkamp, enz.
soms ook met den jongen De Lange. Daar zouden we ons eens
schrap zetten, om zelf die leer goed te leren, en ze er zo in te pompen, dat, als er hier eens een op de proef kwam preken, wij hem
terstond een knip op den neus konden zetten, zodra hij maar een
duim breed van den koers afweek. En wat denkt gij, dat wij uitgericht hebben? Zolang er één voorlas en de anderen zwegen,
ging 't goed — natuurlijk, maar nauwelijks begonnen we er over
te spreken, of wij waren 't, de een hierover, de ander weer over
wat anders, altijd oneens. 't Was een gehaspel zonder eind; ik
vooral had het gedurig met Hartman aan den stok; maar op 't
laatst was ten minste de helft der vergadering reeds van ene an~
dere leer dan de leer der kerk, zoals Hartman zegt; en wat het
mooiste is, nu heb ik nog gehoord, dat die zelf-de Hartman zelfs
mijn goeden Willem, en zijn vader er bij, van ketterij beschuldigde, en dat hij N.B. den eerzamen Peperkamp voor een ongelovige, voor een Antichrist uitmaakt. Dus, hoe gij ene algemene
leer zoudt maken voor enige millioenen mensen, als vijf of zes
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niet eens in 't vriendschappelijke over enige punten spreken
kunnen, zonder elkander in den baard te varen, dat begrijp ik
niet. En buitendien, waartoe? Weet gij wat, ieder stuurt zijn
eigen koers, gij naar uwe overlevering, Hartman naar zijn Hei
ik naar een paar artikeltjes, die ik desnoods op den-delbrg,
nagel van mijn duim zou kunnen schrijven (zeelui zoeken altijd
plaats uit te halen) ons volkje in 't algemeen naar den Bijbel,
ieder naar zijn vermogen, en daarmede denk ik, dat wij allen
wel het verst zullen komen.
De pastoor was dit wel niet volkomen (of eigenlijk in 't geheel
niet) met den kapitein eens, maar de man hield van geen tegenspreken, en had zijne zeer gegronde redenen, waarom hij dit
vooral den kapitein niet -deed. Hij bracht dus zo spoedig moge
gesprek op een ander terrein,waar de kapitein zich ge--lijkhet
heel thuis bevond, en waar hij toch nog liever over sprak, dan
over de theologie, het golvenstillend vermogen namelijk van de
olie. De pastoor had daar iets over gelezen, dat hij den kapitein
mededeelde, die er zeer mede in zijn schik was.
Het was bijna etenstijd, toen Pieter zijn hoofd buiten de deur
stak en meester Peperkamp aankondigde. Hij wenste mijnheer
Van Berkel een ogenblik te spreken. ~ Dan zal ik de matten
maar oprollen, kapitein! zeide de pastoor, want ik wil met hem
niet in pourparlers komen over de boekjes. En hiermede dronk
de pastoor zijn glaasje uit, groette den kapitein vriendelijk, en
vertrok.
Een ogenblik daarna zag men meester Peperkamp verschij~
nen, met een brief in de hand.
Een momentje, mijnheer de kapitein! zeide de meester. Ik heb
u enige gewichtige tijdingen mede te delen.
Gewichtige tijdingen, meester? Ga zitten, wilt gij wat bitter
of jenever?
Meester bedankte, omdat hij al iets -gebruikt had, maar nam
plaats op de bank tegen het huis, en zeide: Vooreerst moet ik
verhalen, dat mijn neef Jacobus Klos, die hier bovenaan op het
drietal stond, en die er zo olijk is uitgeknikkerd, leraar geworden
is bij de afgescheidenen, en dan met zijne gemeente naar Amerika wil. Hij schrijft mij, dat hij zo verontwaardigd is, dat men
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hem hier eerst, na zijne mooie preek over de liefdekoetsen, bovenaan gezet heeft, en in weerwil daarvan toch een ander, en
wel een Groninger, gekozen heeft, dat hij er niet aan twij felt, of
de Here zal dit land zwaarlijk bezoeken. 1 ) Hij wil daarom maar
bij tijds den weg gaan, dien thans zovelen nemen, en de dagen
der beproeving niet afwachten.
En gaat gij niet met uw neef mede, meester! zeide de kapitein,
dat was, dunkt mij, juist een kolfje naar uw hand.
Neen, kapitein, ik -ga niet mee. Het doet mij wel leed, dat ik
onzen goeden Ko misschien nooit van mijn leven weer zie, maar
ik heb vrouw en kinderen; hier heb ik mijn brood; en ik weet niet,
wat ik daar vinden zal. Maar, buitendien, al had ik er lust toe,
ging ik nooit met dien troep!
Waarom niet?
Omdat Hartman (zo wordt ten minste verhaald) ook mee wil.
Wat, Hartman?
ja, Hartman. Die kan (zegt hij) het hier niet langer uithou.den. Hij heeft het eerst met u te kwaad gehad, daarop is hij met
mij aan den slag -geweest; met d'en burgemeester is hij geheel in
onmin geraakt, daar deze vernomen heeft dat hij hem en zijn
zoon van ketterij beschuldigt; en om dezelfde reden heeft Van
den Empel hem de deur uitgeworpen, wien hij is komen verwijten, dat hij zich door den burgemeester, of ten minste door zijne
vrouw, op aanstoken van des burgemeesters vrouw, heeft laten
ompraten. Daardoor is het den burgemeester ter ore gekomen,
en die heeft hem weer den mantel komen uitvegen. En vooral
wil hij hier niet blijven, nu Rusting beroepen is.
Maar, ik dacht dat gij dikke vrienden met hem waart.
Dat was ik ook, kapitein! maar ik heb hem nu leren kennen.
Ik wenste, dat gij hem eens gehoord hadt, hoe hij mij de les kwam
lezen. Ik heb er hem op -gediend, ja, en (het zij zonder roemen
gezegd) zo, dat hij druipstaartend is afgetrokken; maar juist
daardoor is hij nog woedender geworden. Nu vertelt hij van mij,
dat ik op zijn best een twijfelaar ben, een Laodiceër*, die noch
,

1) Deze plaats strekke ten bewijze, dat die landverhuizingmanie niet nu pas
geleden is opgekomen, maar dat er voor twee jaren ook reeds voorbeelden
van zijn.
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heet, noch koud is, weshalve hij mij uit den mond wil spuwen.
Gij kunt u niet begrijpen, wat redenen hij tegen ons uitbraakt:
wij hebben, zegt hij, de gemeente aan een Belialskind overgege~
ven, aan een, die Christus'woord ten leugen maakt, aan een
gevloekten Sociniaan, en ik weet niet wat al. Dat past nu althans
op mij niet; want vooreerst heb ik er niets in te zeggen gehad, en
buitendien had ik zelf mij gevleid met de hoop, dat Kootje Klos
hier komen zou.
Het doet mij leed, meester! dat het hommeles tussen u beiden
is; maar gij hebt nu eens ondervonden, hoe prettig het is, zo over
de neus gehakt te worden, zoals gij beiden mij wel eens gedaan
hebt.
Och, kapitein! spreek daar niet van. Ik pretendeer zo goed
gereformeerd te wezen als Hartman, maar ik heb geleerd, ik heb
geleerd! Ik heb het nu eerst goed ingezien, hoe waar de Here
zegt: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt!
Ah! Daar zijn we er, vriend! riep de kapitein uit. En nu verhaalde hij hem, hetgeen hij zelf uit het gesprek met den pastoor
geleerd head. De meester hoorde het alles aandachtig aan, steeds
knikkende, met een bedenkelijk gelaat en gesloten lippen, en
toen de kapitein -gedaan had, zeide hij: Och, mijn lieve kapitein,
ik begin tegeloven, dat we ons dat bestuderen van Hellenbroek
wel hadden kunnen uithalen.
Dat heb ik al lang geloofd, antwoordde de kapitein.
En weet gij, wat mij nog het meeste in Hartman gehinderd
heeft? Hetgeen hij mij gezegd heeft, vergeef ik hem gaarne, hoer
wel ik hem geen troef verzaakt heb. Maar dien goeden Willem,
en zelfs Rusting zo te lasteren!
Rusting! Wat hoor ik? Meester Peperkamp partij trekkende
voor Rusting?
ja, kapitein. Ik zal u zeggen waarom. God beware mij, dat ik
Rusting zou voorspreken, als hij wezenlijk van onze geref ormeerde leer afwijkt; maar hij is, na zijn beroep, even hier en bij
mij aan huis geweest. Ik ontving hem, om u de waarheid te zeggen, niet heel vriendelijk; en nu wenste ik wel, dat gij eens gehoord had hoe liefderijk, hoe zachtmoedig die jonge mens met
mij sprak, en zelfs over Hartman. En wat ketterij aangaat, ik
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kan u verklaren, ik heb er toen ten minste niet het geringste van
bespeurd, hoewel ik scherp toeluisterde ,als hij iets zeide, waar
zou kunnen opmaken. En over onzen Willem (ver-uitmenh
mij, dat ik zo spreek, hij heeft bij mij school gegaan, ik heb-gef
altijd een hart voor hem gehad) over onzen Willem hadt gij hem
eens moeten horen. Hij had enigen tijd te Utrecht doorgebracht,
en had toen Willem veel gezien. Zij zijn intieme vrienden geworden.
Maar dan vrees ik, mijn goede meester! dat Hartman nog ge
zal krijgen, en dat uw Willem wezenlijk ook nog een ketter-lijk
wordt.
Nu, dan heb ik nog liever met zulke ketters te doen, dan met
zulke orthodoxen als Hartman. Doch wees voor Willem niet bevreesd, die zal den Heer niet ontrouw worden.
Pas op, meester! daar begint gij ook weer.
Neen, neen, zo meen ik het niet, kapitein! Maar nu nog iets.
Mijn lieve meester, wij moeten gaan schaften. Daar komen
mijne dochters reeds uit het bos.
Nu, ik zal u niet ophouden. Een ogenblik slechts. Want dit is
nog het gewichtigste van alles. Weet gij wat men te Utrecht
verhaalt van den heer Van Groenendaal?
Wel?
Dat hij de Groningse leer omhelsd heeft, en vlij tig in ,,Waar
Liefde" leest!
-heidn
Kom, nu steekt gij er den draak mee!
Ik zeg ook maar, dat men het verhaalt. Ik had dezen brief van
een zeer goed onderricht persoon medegebracht, om u dien voor
te lezen, maar ik wil u van uw maaltijd niet af houden. Het komt
in 't kort hier op neer, dat Van der Goot, die op hem gerekend
had, en beweert zeker te zijn, dat de heer Van Groenendaal hem
hier had kunnen brengen, als hij gewild had, stijf en sterk ver
-dat de heer Van Groenendaal zelf, en niet Van den Em--zekrt,
pels vrouw of de burgemeester Van den Empel omgepraat heeft
(gelijk de burgemeester het zelf ook ontkent) ; en daar dus de
heer Van Groenendaal een Groninger verkozen heeft boven een,
die vasthoudt aan de gereformeerde leer, zo besluit hij hieruit,
,dat de heer Van Groenendaal zelf een Groninger geworden is.
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Onder het hartelijk lachen van den kapitein waren de beide
jonge dames, die van hare wandeling terugkwamen, de veranda
genaderd. Het was haar wel niet ongewoon den kapitein te hor
ren lachen. Dat deed hij nog al veel; maar met meester Peperkamp, dat wekte toch hare nieuwsgierigheid op, en de kapitein
voldeed er aan, door te zeggen: Komt eens hier, kinderen! luis
eens naar 't geen de meester ons hier komt verhalen. Zaken-ter
van gewicht, dat verzeker ik u.
Op ditzelfde ogenblik trad de oude mevrouw Weenink, opgewekt door het gelach en gepraat, naar buiten. ~ Ja, mama!
riep de kapitein, gij moogt het ook wel horen. Meester Peper~
kamp is half, zo niet heel, verzoend met onzen aanstaanden do
minee; hij heeft mij beloofd, mij niet meer naar de hel te zullen
verwijzen, zelfs al geloofde ik niet eens aan de erfzonde. Hartman daarentegen heeft hem (denk eens, meester Peperkamp!)
en ons allen zeer liefderijk voor satanskinderen uitgemaakt, en
omdat hij bang is dat we nog eens met ons hele Diepenbeek, en
Ammerstein er bij, zullen verzinken, gaat hij, met Jacobus Klos,
den neef van den meester hier, naar de nieuwe wereld, als landverhuizers. Volgens hem zijn wij allen verrotte leden, die hij af^
snijdt, waarloos touwwerk, dat tot niets meer deugt, de burge
meester en — onze Willem (ja, Charlotte! kijk maar zo benauwd
niet) uw kostelijke Willem incluis. En .-- zet nu de spiegaten
van uw gehoor open ---- en — de heer Van Groenendaal is
een Groninger geworden! En nu aan den bak, kinderen. Dáár
zullen we er eens een glaasje op drinken.
Meester wilde nog wat zeggen, maar het was het onmogelijk
door het gelach van de dames. Hij nam dus maar afscheid van
den kapitein en beloofde, hem den brief nog eens te zullen laten
lezen.
Lang leve Groenendaal, de Groninger! riep de kapitein, toen
hij het huis binnentrad. De goede man meende de dames wat
nieuws te vertellen. Hij wist niet, dat zij alle drie, en mama nog
het best, hem zouden kunnen zeggen, hoe de heer Van Groenendaal een Groninger geworden was.
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AANTEKENINGEN
10. In het vijfde bedrijf van Vondel's Gijsbrecht van Aemstel verschijnt de
aartsengel Raphael om aan den held de toekomst te openbaren.
11. De Boekzaal der geleerde Wereld was een tijdschrift voor letterkundige

en wetenschappelijke kritiek, dat in de 18de en de 19de eeuw groten
invloed uitgeoefend heeft. Het bleef tot 1863 bestaan.
Annus gratiae is de naam van het jaar, waarin de weduwe van een predikant het tractement van haar overleden echtgenoot geheel en onbe-zwaard ontvangen blijft.
12. Controverspredicatie is de naam voor een destijds geliefde preek,

waarin de geschilpunten met andersdenkenden behandeld werden en de
als ketters beschouwde meningen werden weerlegd.
Pelagiaan was oorspronkelijk de naam voor de volgelingen van den
Britsen monnik Pelagius, die in de 5de eeuw geleefd heeft. Zij verwierpen de leer der erfzonde en beweerden, dat de natuurlijke aanleg en de
wil van den mens voldoende zijn om na den doop zondeloos te leven.
Sociniaan heette een volgeling van Laelius Socinus (eigenlijk Lelio
Sozzini), die leefde 1525- 1562. Deze richting heeft in het oude Pro-testantisme een grote rol gespeeld. Hij verwierp de triniteitsleer, stelde
de moraal naast de leer en verdedigde het recht van de rede in den godsdienst.
15. Het Adres aan de Hervormde Gemeente werd door de Haagse Heren

opgesteld na het adres aan de Synode; hierin werd o.a. de afzetting
van de Groningse theologische hoogleraren geëist.
16. Arminianen is een andere naam voor Remonstranten, zo genoemd naar

Jacobus Arminius (eigenlijk Jacob Harmens), die leefde van 15601609. Toen hij in 1603 tot hoogleraar in de theologie te Leiden benoemd was, verdedigde hij stellingen, waarin hij het leerstuk der ver
verzachtte. Hij kwam daardoor in strijd met Gomarus en zo-werping
ontstonden de godsdienstige twisten van het Twaalfjarig Bestand.
Afgescheidenen heetten die groepen der Gereformeerde Gemeente, die
zich ten gevolge van de veld winnende Groningse richting als zelfstandige kerkelijke gemeenten buiten het Hervormde Kerkverband plaatsten
(zie verder de inleiding) .
Franciscus Gomarus (1563-1641) was eerst hoogleraar te Leiden, na
1611 te Groningen. Hij was een dogmatisch Calvinist en behoorde tot
de zogenaamde Supra-lapsariërs, die leerden, dat God reeds vóór den
zondenval het grootste deel der mensheid verdoemd zou hebben. Hi
was een heftig bestrijder van Katholieken en Remonstranten.
Johannes Bogerman (1576---1637) was voorzitter van de Dordtse Sy~
node en heeft zich als zodanig scherp tegen de Remonstranten verzet.
255

25. Groningse richting; zie de inleiding.
27. Straussiaan is een aanhanger van David Friedrich Strauss (18081874), hoogleraar te Zürich. Hij was een radicaal nieuwtestamenticus,
die in zijn boek „Das Leben Jesu kritisch bearbeitet" (Tubingen 1835)
een belangrijk deel van den inhoud van het N.T. als mythe verwierp.

33. Arianen, aanhangers van Arius, een geestelijke uit Lybië afkomstig,
die in de Ode eeuw leefde. Hij leerde dat God vóór de schepping der
wereld den Zoon geschapen had, van den Vader verschillend, maar
hem gelijkend, doch niet één van wezen. Deze leer werd op de kerkvergadering van Nicaea in 325 veroordeeld.
Remonstranten of Arminianen (zie aant. bij blz. 16) .
37. Het Instituut is de korte naam voor het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; het werd
in 1808 door Lodewijk Napoleon opgericht en in 1816 door Koning
Willem I bevestigd. In 1851 werd het opgeheven en vervangen door
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
45. Die Zeven wijze mannen is een spottende aanduiding van de Haagse
leden der Hervormde Gemeente, die bij de Synode tegen de Groningse
richting geprotesteerd hadden (zie de inleiding).
48. De Bereërs zijn de inwoners van Beréa, die volgens Hand XVII, 10~12
zich gunstig onderscheidden van de Thessalonicenzen daar zij het woord
met alle bereidwilligheid ontvingen en dagelijks de Schriften nagingen.

51. Caput mortuum heette in de oudere scheikunde het droge residu dat
bij de destillatie overblijft, nadat daaruit de spiritus rector verdampt is.
62. Het borgtochtelijk lijden is een aanduiding van Christus' kruisdood, die
de zonde van de mensheid afgenomen heeft.
66. Odium theologicum is de naam voor den onderlingen strijd over ge

dien de theologen meermalen met grote heftigheid ge--lofspunte,
streden hebben.
69. De hier genoemde personen waren allen leden der Staten-Generaal, die
tot de Conservatieve partij behoorden.

71. Floris Adriaan van Hall (1791-1866) heeft als minister van Financiën op 6 Maart 1844 een wet ingediend, tot het aangaan van een vrijwillige lening van 150 millioen gulden of tot het heffen van een gedwongen belasting van 13'% op de bezittingen en gekapitaliseerde inkomsten. Daartegen rees een krachtige tegenstand, omdat men bang
was opgave van zijn bezit aan den fiscus te moeten doen. De wet werd
aangenomen en de lening voltekend.
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75. Toespeling op den versregel van Horatius: Dignus sit deo vindice
nodus.
78. Op het eerste oecumeense concilie van Nicaea (in Phrygië aan den
Hellespont) van 325, werd de leer van Arius verworpen en de geloofsbelijdenis van Nicaea vastgesteld.
98. Brugmans of Brugman, bekend Nederlands volksprediker uit de 15de
eeuw, geboren te Kempen in het Kleefse. Sedert 1445 trok hij als prediker door Noord-Nederland en keerde zich met grote welsprekendheid
tegen de heersende ondeugden en vooral tegen de burgertwisten.
99. De Letterbode, eigenlijk Algemeene Konst- en Letterbode, naam van
een tijdschrift, dat van 1788 1861 bestaan heeft.
130. Deze regels zijn ontleend aan Molière's Tartuffe IV, 5.
137. Jeschurun, letterlijk „de Oprechte" is een aanduiding voor het volk
Israël; van hem wordt in Deuteronomium XXXII, 15 gezegd, dat hij
vet werd en achteruit sloeg, den god verzaakte die hem gemaakt had
en den Rotssteen zijns heils minachtte.
165. Guido Bres, de Bres of de Bray (1522,1567) was een der grootste
Calvinistische leiders der Zuidelijke Nederlanden. Hij stelde de Nederlandse Geloofsbelijdenis op (1561 in het Frans, 1562 in het Nederlands),
die later een der drie Formulieren van Enigheid der Nederlands Hervormde Kerk werd.
Caspar Olevianus (1536-1587), een volgeling van Calvijn en Zacharias Ursinus (1534-1583) worden als de samenstellers van den Hei
Catechismus beschouwd, terwijl de laatste dan de eerste-delbrgsn
Latijnse redactie zou hebben opgesteld en de eerste vooral op de eind
-redacti
groten invloed zou hebben uitgeoefend.
181. Waarheid in Liefde is de naam van het tijdschrift der Groningse richting (zie de inleiding) .
210. J. Th. Buser gaf in 1836 uit Liederen van Anakreon en Saffo. De tweede ode handelt over de ,,Magt der vrouwelijke Schoonheid".
219. Voetiaan is een aanhanger van Gisbertus Voetius (1588-1676); hij verdedigde de leer van Dordrecht tegen elke nieuwe stroming en was een
heftig bestrijder van Katholieken en Remonstranten.
Coccejaan is een aanhanger van Johannes Coccejus (1603-1669) , die
sedert 1650 hoogleraar te Leiden was. Hij verdedigde het nieuwere
bijbelonderzoek en ontwikkelde in zijn geschriften de „foederaal-theologie", een leer betreffende Gods verbonden met Adam, Mozes en
Christus. Daardoor kwam hij in strijd met Voetius.
,

224. Baruch Spinoza, joods wijsgeer (1632--1677), behoorde tot de filoso-

fen van het rationalisme; in zijn hoofdwerk „De la recherche de la
vérité" ontwikkelde hij een monisme, waarin de identiteit van God en
Wereld gesteld werd.
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227. Protagoras was een der wijsgeren uit de Sofisten-school; van hem is

de bekende spreuk: „de mens is de maat van alle dingen ". In den naar
hem genoemden dialoog laat Plato door Sokrates in een gesprek over
de deugd de onhoudbaarheid van zijn stellingen aantonen.
239. Audaces fortuna iuvat betekent „wie waagt die wint". Het is een vers-

regel van Vergilius (IEneis 10, 284; hier staat echter audentes fortuna
invat) .
250. Laodiceër is de naam voor iemand zonder vaste overtuiging, een
„lauwe", zo genoemd naar de inwoners van Laodicaea, tot wie Paulus
een zijner brieven richtte.

258

