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INLEIDING.
et eerste der drie deelen, die, hoewel elk
op zich zelf een afgerond geheel vormend,
zijn vereenigd onder den gezamenlijken
titel Ilit de Diepte naar de Hoogte, en
ieder een beeld geven van een der drie
opeenvolgende tijdperken, waarin de Hervormde Kerk van Frankrijk de geschiedenis van haren
moeilijken opgang uit de diepte naar de hoogte verdeelt,
verhaalt, hoe na het eerste opkomen — nog voor het
einde der 1 5de eeuw — van de Hervormingsdenkbeelden
in Frankrijk, die Kerk zich heeft georganiseerd, zich
heeft opgemaakt tot de handhaving van haar bestaan
en van hare rechten, om alras to bezwijken voor de
hitte der vervolging, die, aangezet door buitenlandsche
politieke invloeden, haar hoogtepunt bereikte in de
verschrikkingen van den Sint Bartholomeusnacht (1572).
Het tweede deel geeft eene voorstelling van de daarop
volgende periode, waarin de Hervormde Kerk van
Frankrijk, al waren hare leiders vermoord en hare
aanhangers uiteengeslagen, al waren hare verwachtingen
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verijdeld en hare hoop vernietigd, zich toch weder heeft
opgericht, om onder voorgang van koning Hendrik van
Navarra op nieuw zich uit te breiden, op nieuw te winnen
aan kracht, tot zij, juist op het oogenblik dat eene schoone
toekomst zich voor haar scheen te ontsluiten, ten tweeden
male werd ter neder geslagen door 's konings overgang
tot Rome's Kerk en zich moest vergenoegen met de zeer
beperkte vrijheden, haar gelaten bij het edict van Nantes,
dat de haar trouw gebleven adel nog met moeite aan
den tegenstrevenden koning had weten te ontwringen
(1598) ; terwijl dit edict, sedert haar plechtanker, alle
kracht en beteekenis verloor, naarmate de protestantsche
adel, 's konings voorbeeld volgende, zich afscheidde van
eene Kerk, die niet kon worden gediend dan met achterstelling in de wereld, bij het leger en aan het hof, de
Hervormde Kerk wedrloos overlatende aan de vervolging,
welke aan de herroeping van het edict van Nantes, in
het jaar 1685, vooraf ging en er op volgde ; eene vervolging zoo bloedig en zoo hevig, dat Lodewijk XIV
in het jaar 1725, aan het slot zijner lange regeering,
zich gerechtigd achtte tot de verklaring : Il n'y a plus
de Protestants en France.
In dit derde deel eindelijk wordt geschilderd, hoe nog
voor het afsterven van den vorst, die deze vernietigende
woorden sprak, de Hervormde Kerk van Frankrijk, de
Kerk der Hugenoten, de Kerk onder het Kruis, de
Kerk der Woestijn, l'Eglise du Desert, wier geschiedenis
eene lange martyrologie vormt, op nieuw zich heeft
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opgericht, op nieuw zich eene organisatie heeft geschapen,
op nieuw vervolging en martelaarschap heeft getrotseerd,
tot eindelijk, in het jaar 1789, het volksgeweten uitspraak
heeft gedaan en de Nationale Vergadering het recht
op vrijheid van godsdienst en geweten voor iederen
staatsburger heeft erkend en bezegeld.
Voor de schildering van dit verloop van zaken nam
ik in het eerste deel als middelpunt de figuur van Renata
van Frankrijk, die ons doet zien, wat het inhield belijdenis
te doen van de door de Hervorming als op nieuw geopenbaarde waarheden der Heilige Schrift, ze zich zoo
eigen te maken, dat men er voor lijden en sterven kon.
In het tweede deel koos ik als uitgangspunt de geschiedenis der in Frankrijk gevestigde dochters en kleindochters van onzen Prins Willem van Oranje en diens
echtgenoote Charlotte van Bourbon, de geschiedenis
dier Oranjevorstinnen, die, onwankelbaar vast staande
in hare overtuiging, onder aanvechtingen zonder tal, de
lampen brandende hebben gehouden in het hoist van
den nacht. In dit derde deel eindelijk, waarin wordt
geschetst, hoe de Hervormde Kerk van Frankrijk toch
nog is herleefd, groepeeren de gebeurtenissen zich om
de indrukwekkende persoonlijkheid van Paul Rabaut,
die wel geen arbeider van de eerste ure is geweest —
toen hij tot den arbeid in den wijngaard werd geroepen,
was het werk van wederoprichting der geheel verslagen
nederliggende Hervormde Kerk reeds weder in gang
gebracht door Antoine Court, — maar die gedurende
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meer dan een halve eeuw dagelijks met den dood — en
welk een dood ! — voor oogen, de Hervormde Kerk
in de verdrukking, de Kerk in de Woestijn, heeft gediend
als de verkondiger harer waarheden, de vertrouwde
leidsman harer leden, de vertrooster harer martelaren,
de bepleiter harer rechten en die het in zijnen ouderdom
nog heeft molten beleven, dat den 23sten Augustus 1789
de Nationale Vergadering, onder den indruk van het
krachtig pleidooi van een harer protestantsche leden,
en dat lid Rabauts eigen zoon, de liberteyt van de
conscientie in beginsel heeft erkend en dat het recht
op vrijheid van godsdienst en geweten is vastgelegd in
de op 3 September 1791 tot stand gekomen eerste
Grondwet van Frankrijk, om daaruit, trots alle sedert
nog ingetreden omwentelingen, niet meer to verdwijnen.
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edert de afkondiging van het edict van
Nantes, in het jaar 1598 door koning
Hendrik IV, had de Hervormde Kerk
van Frankrijk haar recht van bestaan
binnen het koninkrijk, zij het ook onder
tal van beperkende bepalingen en allerminst als gelijk gesteld met de Roomsch Katholieke Kerk,
erkend gezien , een honderd jaren later, met de herroeping van het beroemde edict, in het jaar 1685 door
Lodewijk XIV, zoude zij daar zelfs in naam niet meer
worden geduld. Het had allen schijn, alsof de oude Kerk
der Hugenoten daarmede den laatsten stoot ontving,
want Coen deze beslissende slag, de genadeslag als het
ware, haar trof, was zij reeds doodelijk verzwakt. Naarmate de macht van het absolute koningschap in Frankrijk
wies en daartegenover het weerstandsvermogen van den
protestantschen adel afnam, had zij de haar bij het edict
van Nantes toegekende vrijheden en rechten de een na
de ander ingeboet, de haar daarbij gestelde beperkingen
1
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hand over hand zien toenemen, eene geregeld in felheid
klimmende vervolging moeten verduren en dientengevolge
een overgroot aantal van hare leden verloren. Naar
eene berekening van den geschiedschrijver de Sismondi
wordt algemeen aangenomen, dat nog voor de herroeping
van het edict van Nantes een vijftien duizend Hervormden
zijn terecht gesteld op het schavot, zijn geradbraakt,
verbrand, gehangen of onthoofd, en dat terzelfder tijd
een twee a drie honderd duizend zijn omgekomen op
de galeien, in de gevangenissen, in de kloosters, waar
honger, gebrek, barbaarsche behandeling, dwangarbeid,
somwijlen ook vergif een einde aan hun leven hebben
gemaakt. Een nog grooter aantal was gevloden, als wie
vlieden om huns levens wil ; en dit nieuwe Israel, vluchtend voor het aangezicht van eenen nieuwen Pharao,
pleegt te worden geschat op een 400.000 zielen. Door
dien uittocht was echter niet alleen de Hervormde Kerk
verzwakt, ook het Rijk zelf had er zwaar door geleden ;
het was verarmd aan arbeiders en aan kapitaal, aan
uitnemende krachten op het gebied van handel en nijverheid, van wetenschap en kunst, zoo zeer verarmd, dat
ter voorkoming van grooter schade het edict van Fontainebleau, waarbij dat van Nantes werd herroepen,
tevens iedere poging om aisnog het land te verlaten
strafbaar stelde met veroordeeling tot eeuwigdurende
galeistraf voor de mannen en tot levenslange opsluiting
voor de vrouwen. Sedert bleven de grenzen voor de
Hervormden onverbiddelijk gesloten en nauwlettend be-
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waakt. Te ontkomen aan den druk was eene onmogelijkheid geworden , en de kleine, moedige schaar der
zoogenaamde Camisards, die in het Zuiden des lands,
in de provincie Languedoc en in de bergengten der
Cevennes, het waagde zich te verzetten en gewapenderhand op te komen voor het recht op vrijheid van godsdienst en geweten, werd na hardnekkigen tegenweer door
's konings troepen op bloedige wijze ten onder gebracht.
Een lange reeks van koninklijke edicten met strenge
straf bepalingen op iedere afwijking van hunne voorschriften hield nu de Protestanten in Frankrijk van de
wieg tot het graf gevangen als in eenen ijzeren ring,
die nergens uitweg lief, want niet alleen hun kerkelijk,
maar ook hun burgerlijk leven werd beheerscht door
de Roomsche geestelijkheid. Deze alleen, zoo wilden het
de koninklijke edicten, was bevoegd tot het bijhouden
der registers van den burgerlijken stand ; maar geboorte,
huwelijk en overlijden werd door Naar slechts geregistreerd op hare voorwaarden. Wilde men zijn huwelijk
niet doen inzegenen door den pastoor, die hiertoe slechts
bereid was na gebleken geregelde bijwoning van de mis,
na biecht en communie, dan werd het door dezen ook
niet geregistreerd, bleef derhalve voor de wet ongeldig
en bracht mitsdien in de onmogelijkheid am bij overlijden aan weduwe of kinderen jets na te laten en den
laatsten ook zelfs maar eenen naam te schenken. Wilde
men zijn kind niet laten doopen in de Roomsche kerk
en daarbij beloven, het te zullen opvoeden in de Roomsche
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leer, dan werd het ingeschreven als buiten echt geboren
met al de bedenkelijke rechtsgevolgen daarvan, namelijk
gemis van erfrecht voor de kinderen en gemis van
ouderlijke macht voor de ouders, die daardoor weerloos
kwamen te staan tegenover het altijd dreigend gevaar,
hun kind te zien oplichten om te worden groot gebracht
in een klooster. Niemand kon den Roomschen geestelijke weren van zijn sterfbed ; want met verbeurdverklaring van goederen en met veroordeeling tot de galeien
bovendien werd gestraft wie het waagde, zijne deur te
eeniger tijd gesloten te houden voor den pastoor of
voor den rondreizenden missionaris, dan wel verzuimde
tijdig aangifte te doen van een geval van ernstige krankheid binnen zijne woning. Wie stierf zonder biecht, zonder
gebruik te hebben gemaakt van de genademiddelen der
Roomsche Kerk, werd beschouwd als relaps, als afvallig ;
de begrafenis op een Roomsch Katholiek kerkhof werd
hem ontzegd, en daar de Protestanten geene eigene
begraafplaatsen mochten bezitten, werd het lijk van zoo
iemand op eene horde weggesleept, om als jets verachtelijks buiten de poorten der stad te worden geworpen ;
zijne bezittingen mochten in dat geval ook niet aan de
natuurlijke erfgenamen komen, maar werden verbeurd
verklaard. Op iedere ontduiking der verplichtingen van
het Roomsch Katholiek kerkelijk leven, als bijvoorbeeld
het houden der vasten- en heiligendagen, het versieren
der huizen op hooge feestdagen : aismede op het bezit van
eenen bijbel, van een psalmboek, van eenen catechismus :
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op het bijwonen van eene heimelijke protestantsche
godsdienstoefening : op het herbergen van eenen opgejaagden geloofsgenoot : op het reiken van eenige verkwikking aan eenen vervolgde : op het spreken van een
onvoorzichtig woord over Rome's Kerk stond geldboete,
galeistraf, opsluiting in een klooster. De aanbrenger werd
dan beloond met een deel van de opbrengst der opgelegde geldboeten, der verbeurd verklaarde goederen,
zoodat men zich ten alien tijde omringd voelde door
spionnen en stille verklikkers ; terwijl de militaire gouverneurs der verschillende provincien steeds hunne troepen
gereed hielden om jacht te maken, gelijk het heette, op
ieder, die, om welke reden dan ook, in verdenking van
onrechtzinnigheid komen mocht.
In zijne gevolgen nog vele malen noodlottiger dan
dit alles was het voor het voortbestaan der Hervormde
Kerk van Frankrijk, dat door het ophouden van alle
kerkelijk leven het geloofsbewustzijn der Hervormden
niet meer werd gesterkt en gevoed. De herders en
leeraars waren gebannen en gedood ; niet een was er
meer in het koninkrijk te vinden. De openbare eeredienst
had dientengevolge opgehouden ; het Heilig Avondmaal
werd nergens meer gevierd ; de catechisaties bestonden
niet meer ; de huiselijke godsdienstoefening was levensgevaarlijk geworden. De academies, de seminarian, de
scholen der Protestanten waren reeds lang voor de
herroeping van het edict van Nantes opgeheven ; het
geven van onderwijs, in welken vorm ook, was den

6

ANTOINE COURT.

Protestant verboden en voor zijn kind was het bezoek
der Roomsche school verplicht. Een bijbel, een psalmboek, een catechismus waren nauwlijks ergens meer in
het land to vinden, want overal waren de boeken der
Protestanten bij strenge huiszoeking in beslag genomen
en verbrand ; en op invoer daarvan uit den vreemde
stond bij ontdekking de doodstraf met verbeurdverklaring
van goederen. Van groote beteekenis was het ook, dat
gaandeweg het verkeer met uitgeweken geloofsgenooten
verflauwde en vrijwel geheel ophield, naarmate de refugie' s
zich inburgerden in de landen, waar zij eene toevlucht
hadden gevonden en naarmate door het opkomen van
een nieuw geslacht de banden van familieverwantschap
tusschen hen en de achtergeblevenen losser werden. Met
het verloop der jaren sedert de herroeping van het
edict van Nantes groeide daarom op een geslacht, dat
van kind af, naar het uiterlijk althans, zich had leeren
voegen naar de eischen van Rome's Kerk en dat, zoo
het in zijn hart nog bleef hechten aan het geloof der
vaderen, dat enkel nog deed uit traditie, omdat het
geene andere kennis daar meer van had dan wat in de
stilte van nacht en duisternis heimelijk en fluisterend
werd medegedeeld. Dit geslacht beschuldigde zich in
de eenzaamheid der binnenkamer wel van halfheid en
van huichelarij ; maar voor de wereld leefde het noodgedrongen toch als goed Roomsch Katholiek. De schijn
van onderwerping was dan ook zoo overheerschend geworden, dat in het jaar 1715, dertig jaren na de herroeping
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van het edict van Nantes, koning Lodewijk XIV zich
gerechtigd achtte tot de uitvaardiging van een nieuw
edict, waarbij werd bepaald, dat al wie nu nog zich
mocht willen bekennen tot de Hervormde Kerk, moest
worden beschouwd als relaps, als afvallig van de Kerk
van Rome en als zoodanig des doods schuldig zoude
zijn ; want, zoo verklaarde de koning in den aanhef
van dit edict hoog en trotsch : Il n'y a plus de Protestants en France. Maar in het Zuid-Oosten des
lands was ongeacht en ongekend een klein overblijfsel
uit Israel gebleven. Nog in hetzelfde jaar, dat door
Lodewijk XIV in het koninklijk paleis te Versailles werd
verklaard, dat er geene Protestanten in het Rijk meer
waren, ruim een halve eeuw seders in het jaar 1660 te
Loudun de laatste synode der Hervormde Kerk was
gesloten, zijn in de buurt van de stad Nimes, in eene
verlaten steengroeve, onder voorzitterschap van den
negentienjarigen prediker Antoine Court, een negental
Protestanten voor het eerst weder in synode samengekomen ; en van dien dag, den 2 1 sten Augustus 1715,
dagteekent de Hervormde Kerk van Frankrijk het begin
barer herleving.
Antoine Court, die in het jaar 1696 was geboren in
een dorpje te midden der Cevennes, de woeste bergstreek, die reeds zoo dikwijls de laatste schuilplaats der
vervolgden om den geloove was geweest, was een zoon
van onder de verdrukking trouw gebleven protestantsche
ouders. Door zijne moeder, — zijnen vader had hij zoo
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vroeg verloren, dat hij dien nauwlijks heeft gekend, —
werd hij reeds van zijn zevende jaar medegenomen naar
die heimelijke nachtelijke godsdienstoefeningen, waartoe
de enkele weinigen, die in het Zuid-Oosten des lands
nog belijdenis bleven doen van de leer der Hervormde
Kerk, telkens op nieuw weder samen kwamen in het
diepste der bosschen, in verborgen spelonken, in verlaten steengroeven, in de woeste plaatsen, hoe dikwijls
zij daarbij ook door de onvermoeid jacht makende
dragonders waren overvallen, uiteengejaagd, onder den
voet gereden en neergesabeld, of gegrepen om te worden
veroordeeld, de vrouwen tot levenslange opsluiting, de
mannen tot eeuwigdurende galeistraf.
Zij, die met onbuigzame volharding toch altijd weder
naar die gevaarlijke samenkomsten bleven opgaan, waren
meest herders en boeren ; en zij, die in deze assembkes
du desert, zooals men ze met een vagen term placht aan
te duiden, optraden als voorgangers, waren mannen, ,—
vaak ook vrouwen, — zonder eenige voorbereiding of
opleiding daartoe, personen, die nauwlijks ooit eenen
bijbel in handen hadden gehad, meest niet eens lezen
konden en die bij hunne zoogenaamde prediking enkel
afgingen op mondelinge overlevering van eenige losse
teksten en psalmen. Niet zelden gebeurde het, dat zij
onder den invloed van hunne door gevaar en heimelijkheid geprikkelde verbeelding meenden zich te voelen
aangrijpen door eenen profetischen geest en dan vervielen in uitersten van buitensporige dweepzucht en wilde
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visioenen. Maar met dat al werd door deze inspires,
zooals men ze noemde, het vuur toch brandende gehouden, al was het niet weer dan een smeulen onder
de asch , en het was door de bezielende kracht, die
van hunne prediking uitging, dat Antoine Court reeds
als knaap werd opgewekt om zich aan het predikambt
te wijden.
Aan zijne moeder, Marie de Gêbelin, die eene buitengewone vrouw moet zijn geweest en die hij steeds met
innige aanhankelijkheid en hooge vereering is blijven
gedenken, dankte Antoine Court eenige meerdere ontwikkeling en wat ruimer inzicht dan den meesten in zijne
omgeving eigen was. Hij bezat een paar losse bladen
van een bijbel en het was hem gelukt ergens in het
verborgen afschrift te nemen van eenen catechismus
van Drelincourt. De studie daarvan opende hem de
oogen voor de geestelijke gevaren van den ongeordenden
toestand en van het gemis van kerkelijk verband, waarin
de weinige nog overgebleven leden van de Hervormde
Kerk verkeerden. De vraag : hoe daarin verbetering te
brengen ? liet hem geene rust, toen hij in het jaar 1713,
zeventien jaar oud, het land begon te doorreizen om
van dorp tot dorp, van but tot but een woord van
bemoediging, van vertroosting, van geloofsversterking
te spreken. Op die eenzame, gevaarlijke zwerftochten,
die hij zelfs uitstrekte tot Marseille, om daar de op de
galeien gevangen geloofsgenooten te bezoeken, kwam hij
in aanraking met eenige andere moedige mannen, met
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Corteis, met Claris, met Bombonnou, die evenals hij,
zonder andere voorbereiding of wijding dan de inspraak
van hun eigen hart en zonder van elkander of te weten,
zich hadden opgemaakt om als rondreizende predikers
het land te doorkruisen. In overleg met hen kwam
Antoine Court gaandeweg tot het besluit, te trachten
orde, eenheid en kerkelijk verband te herstellen door
wederinvoering der in onbruik geraakte oude organisatie der Hervormde Kerk met hare ouderlingen, hare
consistorien, colloquien en synoden, haren openbaren,
algemeenen eeredienst onder voorgang van wettig ingezegende en bevestigde leeraars.
Antoine Court maakte eenen aanvang met de vol.voering van dit grootsche plan door overal, waar hij
als prediker gehoor kon vinden, in verzet te komen
tegen het optreden van hen, die zich uitgaven voor
profeten en profetessen ; en binnen verwonderlijk korten
tijd mocht het hem inderdaad gelukken, sommigen te
overtuigen van bedrog bij hunne visionnaire geestverrukkingen en de dweepzucht van anderen in kalmer
banen te leiden. Dit eerste bereikte resultaat maakte
het hem mogelijk, tot deelneming aan de heimelijke
nachtelijke protestantsche godsdienstoefeningen over te
halen enkelen van hen, die, al leefden zij naar het
uiterlijk als goede leden der Roomsche Kerk, toch in
hun hart het geloof der vaderen waren blijven aanhangen ; die aan de aanmaningen der rondreizende
predikers ook wel begeerig het oor leenden, maar dan
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weder werden afgeschrikt door de uitersten van geestvervoering en dweepzucht, waartoe zij hunne meer
openlijk trouw gebleven geloofsgenooten hadden zien
vervallen. Antoine Court slaagde er nu zelfs in, eenigen
van deze meer bezadigden te vereenigen in kleine besloten samenkomsten, aanvankelijk van niet meer dan
vijf of zes personen, ter bespreking van de middelen
tot herstel van eene geregelde kerkorde. En eindelijk,
den 2lsten Augustus 1715, belegde hij met een drietal
van hen en met vijf rondreizende predikers gelijk hij
zelf er een was, — negen personen in al, — in de
buurt van de stad Nimes, in eene verlaten steengroeve
eene samenkomst, die hij reeds dadelijk moedig bestempelde met den weidschen naam van synode.
In deze samenkomst, waarbij men tegen het eerste
aanbreken van den dag onder den blooten hemel op
eenige losse steenen bij elkander zat, werd onder leiding
van Antoine Court, die met algemeene stemmen werd
gekozen tot voorzitter en secretaris beide, besloten, „op
„Gods Woord te achten als op den eenigen grondslag
„des geloofs, met verwerping van iedere zoogenaamde
„openbaring, waarin niets is, dat het geloof kan vers.
„sterken maar slechts oorzaak tot groote verwarring."
Voorts werd aangenomen, dat men zoude trachten overal
waar er slechts gelegenheid toe was, de verstrooide
geloofsgenooten op te wekken om zich weder te vereenigen in gemeenten door het kiezen van ouderlingen,
als zoodanig belast met het toezicht op de gemeente-
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leden en met het beleggen en regelen der godsdienstige
samenkomsten ; die ouderlingen zouden dan ook de
gemeenten vertegenwoordigen op de synodale samenkomsten, die men zich reeds dadelijk voornam weder
geregeld ieder jaar te houden. Tevens werd als waste
stelregel bepaald, dat men nimmer zich zoude verzetten
tegen de gestelde machten of tegen de altijd loerende
vervolgers, maar dat men zijne kracht van verweer
enkel en alleen zoude zoeken in eene volstrekte weerloosheid. Die weerloosheid was door Calvijn tevergeefs
gepredikt in de zestiende eeuw en zoude nu in de achttiende eeuw verwonderlijk krachtig en levenwekkend
blijken. (cf. Renata van Frankrijk, pag. 77).
Van de negen moedige mannen, die het protocol
van deze eerste synodale bijeenkomst teekenden, was
na een half dozijn jaren geen enkele meer in leven dan
Antoine Court alleen. Al de anderen waren in dien tijd
voor en na gegrepen en terecht gesteld op het schavot.
Maar voor een die het martelaarschap deelachtig werd,
stonden dadelijk anderen gereed om in te vallen , en
zonder ooit te missen werd, seders die eerste synode
van het jaar 1715, weder geregeld ieder jaar eene synodale bijeenkomst gehouden in een verborgen rotsspelonk,
in de uitgedroogde bedding eener rivier, in een verlaten
schaapskooi en waar niet al. leder jaar werd dan het
werk van reorganisatie uitgebreid. Zoo werd achtereenvolgens besloten, dat behalve zij, die bij het herstel der
oude kerkorde reeds als predikers werkzaam waren,
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niemand meer voor de gemeenten zoude mogen optreden
zonder daartoe vooraf, na onderzoek, door de ouderlingen geschikt en bekwaam te zijn bevonden ; dat evenmin iemand dienst zoude mogen doen als voorzanger
en voorlezer zonder daartoe te zijn aangewezen door
de ouderlingen ; dat ter voorkoming van de ongeregeldheden, waartoe de prediking der zoogenaamde profeten
en profetessen aanleiding had gegeven, geene improvisatie zoude worden toegelaten, maar dat iedere prediker
zijne preek vooraf moest doen goedkeuren door de
ouderlingen en zich daarna ook letterlijk daaraan moest
houden ; dat de ouderlingen het recht zouden hebben
om eenen prediker, die niet omzichtig genoeg optrad en
daardoor de gemeente noodeloos in gevaar bracht, te
schorsen en om eenen prediker, die aanstoot mocht geven
door slecht levensgedrag, buiten de gemeenschap te
sluiten. Zoo werd van den beginne in deze synodale
vergaderingen de toon aangegeven door de ouderlingen ;
en ook nog in later jaren, toen de ongeordende predikers
gaandeweg waren vervangen door wettig ingezegende
en bevestigde leeraars, bleef het leekenelement er den
doorslag geven.
Reeds dadelijk werd den huisvaders opgedragen, iederen
Zondag eene huiselijke godsdienstoefening te houden met
alle leden van bun gezin ; maar werd tevens verklaard,
dat hoofdzaak moest zijn de openbare algemeene godsdienstoefening, omdat alleen door deze de ëenheid der
Hervormde Kerk, de aansluiting barer leden onderling
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kon worden bewaard. Tot die algemeene godsdienstoefening, die uitteraard slechts kon worden gehouden
in het verborgen, in het heimelijke van nacht en duisternis, in de woeste plaatsen, dans le desert, moesten
de gemeenteleden met de uiterste omzichtigheid worden opgeroepen door de ouderlingen, die sevens hadden to voorzien in veilige schuilplaatsen voor den
prediker en in vertrouwde gidsen bij diens komen en
gaan. Bij zulk eene algemeene godsdienstoefening moest
volgens besluit der tweede synode, die van het jaar
1716, waarvan het proces-verbaal bewaard is gebleyen en gereproduceerd in het door Edmond Hugues
uitgegeven plaatwerk Album du desert, de prediking
worden voorafgegaan door de voorlezing van de Tien
Geboden en besloten door die van den catechismus, met
uitlegging van de moeilijkste woorden, zooals in de
Hervormde Kerk van Geneve. Hierdoor werd voorzien
in eene wezenlijke behoefte ten gevolge van het gemis
van alle andere onderwijzing tot recht begrip van de
Heilige Schrift ; en Antoine Court, die aanvankelijk zijne
hoorders bij tien of twaalf had geteld, zag na de instelling van deze geregelde algemeene godsdienstoefeningen
de deelnemers daaraan weldra bij honderden opkomen.
De bezielende kracht dier algemeene godsdienstoefeningen
bleek trots den strengen eenvoud van den protestantschen
eeredienst ook voor de bevolking van Languedoc met
Naar levendig zuidelijk temperament zoo groot, dat het
was of deze nimmer lang genoeg konden duren naar
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den zin der gemeente, die niet moede scheen te kunnen
worden van te luisteren. Herhaaldelijk moesten de synoden,
ten einde prediker en gemeente niet al te lang in gevaar te brengen, strengen last geven, de godsdienstoefeningen niet langer te laten duren dan vijf kwartier, en
niet meer dan Bens per week in dezelfde gemeente eene
prediking te houden. Kenmerkend is zeker het feit, dat
op verstrooide gemeenteleden, die nalatig bleven ouderlingen te kiezen en zich om dezen te vereenigen tot
eene gemeente, 'geen ander kerkelijk tuchtmiddel behoefde
te worden toegepast, dan dat zij volgens besluit der
synode van 1723 zouden worden uitgesloten van den
oproep tot die predikaties, tot die assemblees du desert,
zooals men ze bleef noemen, die men toch nimmer kon
bijwonen zonder gevaar voor lijf en goed.
Naarmate de Hervormde Kerk weder opleefde, openbaarde zich nu ook de behoefte aan herders en leeraars,
bevoegd niet enkel tot de bediening des woords maar
ook tot de bediening der sacramenten van doop en
avondmaal. Als zoodanig was sedert het jaar 1715 in
de provincie Dauphine weder opgetreden de leeraar
Jacques Roger, die na in Duitschland theologie te hebben gestudeerd en tot het leeraarsambt te zijn ingezegend,
het had gewaagd, heimelijk naar Frankrijk terug te keeren
en daar het herderlijk werk in zijnen vollen omvang te
ondernemen, trots de edicten volgens welke hij, mocht
hij worden gegrepen, reeds bij voorbaat onverbiddelijk
des doods schuldig was verklaard. Maar Jacques Roger
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was de eenige, de volstrekt eenige. Antoine Court, die
zelf, zoo min als een der andere rondreizende predikers
met wie hij de reorganisatie der Hervormde Kerk had
ter hand genomen, eenige andere wijding had gehad
dan de inspraak van zijn hart en de instemming der
ouderlingen, wist nu zijnen vriend en medearbeider
Corteis te overreden om naar Zwitserland te reizen en
te trachten daar de inzegening tot herder en leeraar
deelachtig te worden. Na als wettig geordend leeraar
uit Zurich te zijn teruggekeerd, deelde Corteis op zijne
beurt de inzegening met oplegging der handen mede aan
Antoine Court, en zoo is de Hervormde Kerk van
Frankrijk bewaard gebleven in onafgebroken, lijnrechte
voortzetting van de Kerk in het jaar 1559 te Parijs op
den door Calvijn gelegden grondslag gesticht. (cf Renata
van Frankrijk, pag. 56).
De inzegening tot het leeraarsambt werd nu verder
door Corteis en door Antoine Court, gezien den nood
der tijden, verleend aan mannen, die zoomin als zij
zelven eenigerlei systematische opleiding daartoe hadden
genoten, maar van wie werd vereischt een onberispelijke levenswandel, benevens eene grondige bijbelkennis.
Die grondige bijbelkennis was weder bereikbaar geworden, omdat met de opleving der Hervormde Kerk
ook was vernieuwd het verband met uitgeweken leden,
die zich nu beijverden op allerlei wijzen bijbels en psalmboeken over de Fransche grenzen te brengen. Antoine
Court, die te scherp van blik was om niet te zien, dat
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eene systematische vorming tot het leeraarsambt op den
duur onmisbaar was, reisde namelijk in het jaar 1720
naar Geneve, om daar aan de oude academie van Calvijn
theologie te gaan studeeren. Zijn wetenschappelijke zin
en aangeboren schrijverstalent kwamen daar snel tot
ontwikkeling en ontsloten hem een wijd arbeidsveld,
waarop hij met zijne apologetische geschriften en meer
nog met de door hem aangeknoopte uitgebreide buitenlandsche correspondentie rusteloos werkzaam was voor
de belangen der broeders en zusters in de verdrukking.
De naar Holland, naar Engeland, naar Duitschland uitgeweken geloofsgenooten wist hij op te wekken tot het
zenden van geldelijken steun en vooral van boeken,
die hij dan met verwonderlijke vindingrijkheid over de
Fransche grenzen wist te brengen. Tevergeefs echter
bleef zijn herhaald en dringend beroep op de herders
en leeraars onder de refugies, om terug te keeren naar
het vaderland en daar de snel zich uitbreidende gemeenten te komen dienen. Dat ook niet êën enkele
hunner aan Courty dringenden oproep gehoor gaf, was
wel meest een gevolg van het protest daartegen van
den beroemden en gevierden kanselredenaar Jacques
Saurin, die van 1705 tot 1730 als Waalsch predikant
te 's-Gravenhage heeft gestaan. Meer dan iemand onder
de refugiês heeft Jacques Saurin er naar gestreefd, den
band met de in het vaderland teruggebleven broeders
aan te houden ; maar het was met het uitgesproken doel
om ook dezen te bewegen tot de vlucht. Hij kon er
2
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niet in berusten, hen te zien voortleven in een land,
waar zij noodgedrongen moesten vervallen tot allerlei
oogendienarij en huichelarij. Nimmer meende hij genoeg
te hebben gedaan om hun den blinddoek van de oogen
te rukken en hen te doen gevoelen al de geestelijke
gevaren en noodlottige gevolgen van hunne, zijns inziens
al te groote, verknochtheid aan den geboortegrond :
zooveel huwelijken gesloten onder stilzwijgend aanvaarden van voorwaarden, waarop hooger zegen voor hen
niet rusten kon: zooveel kinderen opgroeiend buiten de
kennis der waarheid : zooveel stervenden, die moesten
scheiden zonder te zijn getroost : zooveel ontrouw aan
de heiligste voornemens en geloften. In zijne predikaties
en in zijne geschriften werd Saurin niet moede zijnen
land- en geloofsgenooten in de verdrukking toe te roepen :
Gaat uit van Babylon, mijnvolk, opdat gij aan hare zonden
geene gemeenschap hebt en opdat gij van hare plagen
niet ontvangt. (Openbaring XVIII, 4.) Daartegenover

kon het niet baten, dat Antoine Court met even groote
onverzettelijkheid den leeraars onder de refugiès bleef
betuigen : „het is uw plicht om tot ons terug te keeren."
Het was der wederopleving der Hervormde Kerk van
Frankrijk aanvankelijk ten goede gekomen, dat seders
den dood van Lodewijk XIV in het jaar 1715, onder
het bestuur van den weinig tot vervolging geneigden
hertog van Orleans, den zoon van Elisabeth Charlotte
van de Palts, die als regent voor den minderjarigen
Lodewijk XV het bewind voerde, de oude strafbepalingen
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tegen de Hervormden wel niet werden ingetrokken,
maar toch met blijkbare instemming der Regeering slechts
flauwelijk werden gehandhaafd. De Roomsche geestelijkheid liet echter geene gelegenheid voorbij gaan om
met den meesten nadruk op eene strenge toepassing der
koninklijke edicten tegen de ketters aan te dringen ; en
toen Lodewijk XV, in het jaar 1723 meerderjarig geworden, zelf de regeering aanvaardde, liet hij zich door
haar overreden tot de uitvaardiging van het zoo berucht
en noodlottig geworden edict, dat bekend is gebleven
als het edict van 1724. Bij dit edict werden al de oude
bepalingen tegen de Hervormden, bepalingen die in het
verloop der jaren tot ver over de honderd waren gestegen, en die tot in de kleinste belangen van het maatschappelijk leven ingrepen, nog eens alle gezamenlijk
nadrukkelijk van kracht verklaard. Bovendien werd
hunne scherpe, onverbiddelijke handhaving bevolen met
de bijvoeging, dat de koning zeer tot zijn ongenoegen
had bemerkt, dat niet alleen militaire en burgerlijke
ambtenaren, maar zelfs vele geestelijken der Roomsche
Kerk, den laatsten tijd aan de naleving dier oude edicten
op zeer onvoldoende wijze de hand hadden gehouden,
de inschrijvingen van huwelijk, geboorte en overlijden
hadden verricht zonder voorafgaand onderzoek naar de
rechtzinnigheid van hen die ze aanvroegen ; verzuimd hadden om ook ongeroepen den stervenden de genademiddelen
der Roomsche Kerk te gaan toedienen ; hadden nagelaten ieder verdacht geval te brengen ter kennis van de
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wereldlijke overheid. Gelijk te verwachten was, nu men
eenerzijds werd gedreven tot eene vernieuwde vervolging
en anderzijds was bezield tot een moediger belijden,
volgde onmiddellijk op de afkondiging van het edict van.
1724 eene lange reeks van veroordeelingen tot geldboeten, tot terechtstelling op het schavot, tot opsluiting
in de kloosters, tot dwangarbeid op de galeien, tot wegvoering van kinderen. Na eenige jaren van betrekkelijke
rust trad daarmede weder in de oude toestand, zoo aangrijpend geschilderd in eene oude Complainte uit dien tijd :
Notre coeur, o Dieu, te rèclame,
Nos voeux implorent ton secours ;
Regarde au triste dtat qui consume nos jours,
Vois l'amertume de notre "arm ... .
Nos tribus fugitives,
Tes autels partout renversës,
Tous les flambeaux êteints, tes troupeaux disperses,
Tant de milliers dames captives,
Des consciences dans l'effroy,
Des sentimens forces, des coeurs dans les alarmes,
Des yeux toujours baignes de larmes,
Sont des voix qui crient a toy.
Nos fines dans les monasteres,
Nos prisonniers dans les cachots,
Nos martyrs dont le sang se repand

a grands flocs,

Nos confesseurs sur les galeres,

Nos malades persecutes,
Nos mourants exposés a plus dune furie,
Nos morts traines a la voirie,
Te disent nos calamites.
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Antoine Court, die zijnen meer litterairen en administratieven arbeid te Geneve was blijven afwisselen
met uitgestrekte evangelisatietochten door de provincie
Languedoc en wiens aandeel aan de herleving der Hervormde Kerk geen geheim was gebleven, werd bij deze
vernieuwing der vervolging overal gezocht en nagejaagd.
Zelfs werd op zijn hoofd een prijs gesteld van 10.000
livres. Hij besloot daarop, zich voor goed in Zwitserland
te vestigen, niet om zich te Bergen voor de vervolging, —
die had hij van zijnen jongenstijd met de meeste koelbloedigheid getrotseerd, — maar omdat hij meende, zijne
geloofsgenooten onder deze omstandigheden best te
kunnen dienen met het onderhouden der door hem weder
aangeknoopte betrekkingen met Protestanten in andere
landen. Bovendien wilde hij, nu zijne pogingen om elders
gevestigde leeraars tot den terugkeer naar Frankrijk
over te halen waren mislukt, trachten om op vrijen
Zwitserschen grond voor de Hervormde Kerk van zijn
vaderland te stichten een eigen seminarie ter systematische
opleiding van hare dienaren. Op uiterst bescheiden schaal
maakte hij daarmede, geholpen door eenige Zwitsersche
hoogleeraren, in het jaar 1729 een begin, niet te Geneve,
— de ligging zoo nabij de Fransche grens maakte die stad
te onveilig voor zijn doel, --, maar te Lausanne. Daar
werden sedert, onder bezielenden invloed van het persoonlijk verkeer met Antoine Court, gevormd de aanstaande leeraars of liever de aanstaande martelaars, die,
na eenig eenvoudig theologisch onderricht te hebben
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genoten en vervolgens met oplegging der handen tot
het leeraarsambt te zijn ingezegend, naar Frankrijk wederkeerden om daar de Hervormde Kerk te gaan dienen
met geen ander vooruitzicht in deze wereld dan het
vooruitzicht op eenen bijna zekeren dood op het schavot.
Het was waarlijk niet zonder reden, dat hun diploma
vaak werd genoemd een brevet de potence en het
seminarie zelf een &ale de mort.
Aan deze inrichting, die nauwlijks den naam van
seminarie kon voeren, was alles, — het programma, het
onderwijs, de leerstof, — althans in den beginne, van den
uitersten eenvoud. De eerste leerlingen, &trines, Roux,
Boyer, waren mannen van leeftijd, reeds seders jaren
als predikers werkzaam, mannen van de daad meer
dan van studie, die reeds in en door den arbeid waren
gevormd. Men moest er zich dus mede vergenoegen
hen als herders en leeraars te bevestigen, zoodra men
hun eenige elementaire theologische kennis had bijgebracht
en dat binnen den kortst mogelijken tijd. Want de nooden
der gemeenten waren groot en dringend, en de vernieuwing der vervolging na de afkondiging van het edict
van 1724 sloeg voortdurend nieuwe gapingen in de nog
zoo ijle rangen van leeraars en predikers. Zij, die aan
het seminarie te Lausanne een minimum van kennis
waren deelachtig geworden, waren echter ook weder
de eersten om de noodzakelijkheid van eenige voor
opleiding te beseffen, en reeds in het jaar 1730 maakte
de leeraar Jan &trines, na zijnen terugkeer uit Lausanne,

ANTOINE COURT.

23

daarmede een begin door op richten wat men, toen zijn
voorbeeld navolging vond, ging noemen eene ecole
ambulance. Zulk eene school bestond daarin, dat een
leeraar jonge lieden, die hij voor het leeraarsambt geschikt
achtte, aan zich verbond, ze met zich nam op zijn zwerftochten en bij zijne heimelijke, nachtelijke prediking, om
hun in de schaarsche tusschenpoozen van rust eenig
onderricht te doen geworden en hen te oefenen in
pastorale werkzaamheden tot zij als proposants bekwaam
waren, eene onder zijn toezicht opgestelde prediking te
houden en daarna, beter voorbereid dan de oudere voorgangers het waren geweest, hunne opleiding te gaan
voltooien aan het seminarie te Lausanne. Tot de eersten,
die den leeraar Jean &trines als leerlingen zijn gevolgd,
heeft behoord Paul Rabaut.
Paul Rabaut was den 29 sten Januari 1716 geboren te
Beclarieux, een dorpje aan den voet der Cevennes. Als
toen haast alle kinderen van protestantsche ouders was
hij, eene week oud, gedoopt door den pastoor der
parochie, waartoe zijn vader en moeder naar hunne
woonplaats werden gerekend te behooren. Maar zoo
dezen, om hun kind de voorrechten eener erkend wettige geboorte te verzekeren, zich uiterlijk al voegden
naar de gebruiken en eischen der Roomsche Kerk in
die half heid, waarin destijds, pas een jaar nadat Antoine
Court zijnen reorganisatiearbeid had begonnen, nog
nagenoeg alle Hervormden onder den harden drang der
omstandigheden leefden, in hun hart waren zij toch
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trouw gebleven aan de belijdenis der Hervormde Kerk.
Zij toonden dit ook met Baden. Meermalen stelden
zij, met groot gevaar voor eigen lijf en goed, hun huis
tot eene schuilplaats voor de rondreizende predikers ;
en de kleine Paul werd dan vaak door zijne ouders
aangewezen om hunne geheimzinnige gasten als gids te
vergezellen op den verderen weg. Al vroeg ook werd
Rabaut om zijne heldere stem en gevoelvolle voordracht
gekozen om als voorlezer dienst te doen bij de heimelijke nachtelijke godsdienstoefeningen ; en het was de
warme bezieling, waarmede hij als zoodanig dienst deed,
die de aandacht trok van Jean Barines. Toen deze den
toen zestienjarigen jongen man trachtte over te halen
om zich aan het leeraarsambt te wijden, was Paul
Rabaut, gedreven door een levendig gevoel van roeping, daartoe ook dadelijk bereid. Zijne ouders wisten
zeer goed, dat hun kind zich hiermede ging wijden aan
eenen bijna zekeren marteldood op het schavot, in ieder
geval aan een leven van ontbering en aanhoudend
gevaar ; maar zij weerhielden hem Loch niet ; zij yen.
schaften hem zelfs de middelen, om zonder eigenlijke
zorg voor zijn eenvoudig levensonderhoud zich te laten
voorbereiden tot den dienst der Hervormde Kerk. Van
veel theoretische beteekenis kon die voorbereiding uiteraard niet zijn. Studieboeken waren voor een Protestant
in Frankrijk destijds nog even moeilijk te verkrijgen als
eene veilige gelegenheid om ze ongestoord te lezen.
Maar in de jaren dat Paul Rabaut zijnen leermeester
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Jean &trines volgde op diens zwerftochten door Bovenen Beneden-Languedoc, verwierf hij zich onder leiding
van dezen eene grondige bijbelkennis, eene groote ervarenheid in de praktijk der Evangelie-bediening, benevens eene verwonderlijke geoefendheid in het ontwijken
en eene niet minder verbazingwekkende koelbloedigheid
in het trotseeren der door verraad en omkooping altijd
dreigende gevaren van oplichting en gevangenschap.
Reeds spoedig was Paul Rabaut een algemeen bekende
en zeer geliefde voorganger en voorbidder in kleine
huiselijke godsdienstoefeningen, waar hij in eng besloten
kring, op het middernachtelijk uur, bij zorgvuldig gesloten
deuren en bij het flikkerend licht van eene enkele kaars,
na een hoofdstuk uit den Bijbel te hebben voorgelezen
en verklaard, den geloofsmoed der arme verdrukte Hervormden wist op te wekken en te versterken.
Paul Rabaut begon op deze wijze zijne gevaarlijke
loopbaan omstreeks het jaar 1732 in dagen van betrekkelijke rust ; wel niet voor de leeraars der Hervormde Kerk,
— die werden altijd met den meesten ijver nagespoord
en nagejaagd, —, maar toch voor de leden der gemeenten.
Wat Antoine Court had verwacht, toen hij in de eerste
synode, die van het jaar 1715, het stelsel der weerloosheid deed aannemen, was sedert in de praktijk verwezenlijkt ; de vervolging stuitte of op de kracht der
massa van het zich onwederstaanbaar uitbreidende aantal
der aanhangers van de Hervormde Kerk. Zelfs het
wreede edict van het jaar 1724 had na eene eerste
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onverbiddelijke toepassing weder veel van zijne scherpte
verloren. Geheele steden en dorpen kon men immers
niet veroordeelen tot de galeien, wegvoeren naar de
kloosters. De gevangenissen reikten niet toe voor hen,
die naar de letter der edicten daar behoorden te worden
opgesloten, verklaarden de militaire bevelhebbers, wanneer de Regeering op aandringen der Roomsche geestelijkheid hen aanmaande tot een krachtdadiger optreden
tegen de ketters. Het moest wel blijven bij individueele
veroordeelingen, waarvan het aantal, hoe aanzienlijk op
zich zelf, klein was in verhouding tot dat der schuldigen.
Het bijwonen der assemblees du desert bleef daardoor
voor ieder persoonlijk eene gevaarlijke zaak , maar de
massa begon er zich veiliger te gevoelen. Steeds grooter
werd dan ook de toeloop tot die nachtelijke godsdienst.
oefeningen, waarin de bezielende kracht van den openbaren, gemeenschappelijken eeredienst zich zoo heerlijk
openbaarde. Steeds zorgvuldiger ook legden de synoden,
die, der vernieuwde vervolging ten trots, met ongestoorde regelmaat werden gehouden, de hand aan de
regeling van de kerkelijke organisatie, aan de indeeling
der gemeenten in districten onder bepaalde leeraars, die
nu niet meer ambulant zouden zijn, maar op vaste
plaatsen werkzaam. Zoo werd Paul Rabaut in de synode
van het jaar 1738 aangewezen om den thans hoogbejaarden leeraar Corteis, den eersten medearbeider van
Antoine Court, als proposant ter zijde te staan in de
bediening van de groote gemeente te Nimes. Die ge-

ANTOINE COURT.

27

meente was reeds in het jaar 1551 gesticht en had, daar
de stad Nimes behoorde tot de vrijsteden, die den Hugenoten in het jaar 1570 bij den vrede van Saint-Germain
in bezetting waren gegeven, in het bezit kunnen komen
van eene bloeiende academie voor de opleiding van
hervormde leeraars. Maar die academie was opgeheven
reeds lang eer met de herroeping van het edict van
Nantes de gemeente werd uiteengejaagd en de hervormde eeredienst verboden. Alleen het kerkgebouw
zelf was blijven bestaan ; het was niet, zooals overal
elders meest geschiedde, gesloopt maar ingericht tot
eene kloosterschool ; en de in de eerste helft der 18 de eeuw
weder opbloeiende gemeente zag, als zij heimelijk opging
naar de assemblees du desert, boven de poort, die voor
Naar onverbiddelijk gesloten bleef, nog altijd prijken den
zwart marmeren steen 1 ) met het eertijds voor de hervormde kerkgebouwen gebruikelijke opschrift : Dit is
het Huis Godes en de poort des Hemels (Genesis
XVIII : 17), een tekst, die ook nog altijd staat te lezen
aan den Bevel der Groote Waalsche Kerk te Amsterdam.
Die vaste aanstelling bij de gemeente te Nimes en
waarschijnlijk ook de nadere omgang met Corteis versterkten in Paul Rabaut het reeds sedert lang door hem
gekoesterd verlangen om zijne opleiding te gaan voltooien aan het seminarie te Lausanne en daar te worden
1) Annuaire ou repertoire eccldsiastique par M. Rabaut le jeune.
pag. 87.
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ingezegend tot herder en leeraar. Hij meldde zich daartoe
aan bij een der bestuurders der inrichting, den Zwitserschen hoogleeraar Polier; maar niet zoo dadelijk,
antwoordde deze hem, kon aan zijn verlangen worden
voldaan, want zoo iets vereischte de uiterste heimelijkheid en omzichtigheid. De regeering van Bern, waaronder
de stad Lausanne behoorde, wilde het seminarie wel op
haar grondgebied dulden, wilde het indirect steunen
zelfs, indien zij slechts tegenover den machtigen Franschen nabuur den schijn kon aannemen, officieel van
het bestaan van eene dergelijke inrichting onkundig te
zijn. Om te kunnen blijven bestaan, moest men aan het
seminarie dus alien ophef vermijden, mochten er ook
niet meer dan twee seminaristen tegelijkertijd zijn. Ook
tegenover de inrichting waren verschillende formaliteiten
in acht te nemen ; men moest getuigenis hebben van de
ouderlingen der gemeente, waartoe men behoorde, dat
men door dezen werd geacht geschikt te zijn tot het
leeraarsambt ; en als men reeds als proposant was aangesteld, een bewijs kunnen overleggen, dat de synode
verlof gaf tot die studiereis ; maar bovenal, men moest
zich verbinden om, na de voltooiing zijner studien en
verkregen bevestiging door oplegging der handen, ook
werkelijk de Kerk in de Woestijn te gaan dienen. Het
ging niet aan, schreef de hoogleeraar Polier aan Rabaut,
om zich aan het seminarie der Hervormde Kerk van
Frankrijk te laten opleiden en dan later of niet of elders
te gaan dienen. Wilde en kon hij aan die gestelde
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voorwaarden voldoen, dan mocht hij komen, zoodra hij
aan de beurt was ; maar hij moest zich vooral niet naar
Zwitserland op weg begeven, eer de persoon, wiens
plaats hij zoude innemen, in Frankrijk terug was. Er
moesten te Lausanne niet te veel candidats du desert
tegelijk gezien worden, herhaalde hij nog eens ; en de
fondsen ter bestrijding van de studiekosten der seminaristen waren trouwens ook nog niet groot genoeg om
meerderen tegelijk toe te laten. Dit laatste bezwaar wilde
Paul Rabaut echter niet laten Belden ; zijne ouders waren
niet geheel onbemiddeld ; en hij verklaarde te willen
studeeren op eigen kosten. Dat was toen nog een zeer
ongewoon geval ; op de lijst van seminaristen, die Antoine
Court tot zijnen dood, tot het jaar 1760, heeft aangehouden en waarop een negentigtal namen voorkomen,
staan behalve bij Paul Rabaut nog slechts bij twee anderen
aangeteekend etudia a ses depens.
In afwachting van het oogenblik van vertrek stelde
Paul Rabaut zich nu ook schriftelijk in betrekking met
Antoine Court, door dezen aan te bieden, bouwstoffen
te leveren voor diens groote werk, de samenstelling eener
Histoire des Eglises reformees de France depuis la
Revocation de l'Edit de Nantes. Antoine Court aan-.
vaardde dit aanbod te liever, omdat bet hem gelegenheid
gaf, Rabaut zijne voldoening te betuigen over het feit,
dat deze met besliste handhaving van het stelsel der
weerloosheid had geweigerd te prediken in eene samenkomst, waarheen de jonge lieden uit den omtrek ge-
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wapend waren opgegaan en zich niet had laten verbidden
door de verzekering, dat men het enkel deed om zoo
noodig de vrouwen en de kinderen te verdedigen. Met
groote warmte werd Paul Rabaut dan ook door Antoine
Court welkom geheeten te Lausanne, waarheen hij
eindelijk in den zomer van het jaar 1740 de reis kon
ondernemen en waar hij, na gelukkig zonder ongeval
over de grens te zijn gekomen, in de maand Augustus
aankwam. Bij al den ernst der roeping, waartoe hij zich
ging bekwamen en bij al den strengen eenvoud van den
leefregel aan het seminarie, waar voortdurende inspanning
vereischt en geenerlei uitspanning gedoogd werd, heeft
Rabaut, gelijk al zijne medekweekelingen, zich daar zoo
gelukkig gevoeld als hij nog nooit in zijn leven was
geweest. Want daar te Lausanne was hij vrij ! Vrij in
zijn denken, in zijn spreken ! Daar behoefde hij niet
ieder uur bedacht te zijn op zijne veiligheid en bij alle
gaan en komen acht te geven op de mogelijkheid van
spionnage en verraad ! Maar het best van alles was de
hartverheffende, persoonlijke omgang met Antoine Court,
die zich geheel aan de seminaristen wijdde, hen bij zich
aan huis ontving, zich in hunne belangen inleefde, hun raad
gaf voor de praktijk van den arbeid die hen wachtte,
hen bezielde met zijnen ijver, met zijnen moed, met zijne
toewijding, met zijn vast vertrouwen in eene betere
toekomst.
Antoine Court nam geen deel aan het eigenlijk onderricht der seminaristen , daartoe was hij bij zijne eigene
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gebrekkige opleiding niet bekwaam ; hij deugde slechts,
placht hij te schertsen, om aan de hoogleeraren der
academie te gaan vragen, welke boeken bij de colleges
moesten worden gebruikt. Die colleges werden gegeven
door eenige professoren, die zich daartoe welwillend en
belangeloos beschikbaar stelden, maar bleven geheel afgescheiden van die aan de universiteit. De seminaristen
waren door hunne gebrekkige vooropleiding niet in staat
die te volgen en de regeering van Bern, die alle opspraak vermijden wilde, zoude hen daar ook niet hebben geduld. Het onderricht, dat Paul Rabaut en zijne
medekweekelingen meest bij de hoogleeraren aan huis
ontvingen, was hoogst eenvoudig en in de eerste plaats
gericht op de behoeften der praktijk. Van exegese was
geen sprake ; maar ter versterking van een juist begrip
der tegenstelling van de Protestantsche Kerk met de
Roomsche, werd zeer uitvoerig gehandeld over de transsubstantiatie, het pausdom, de aflaat, de biecht, het
vagevuur, de roeping der Hervormers. Bij het onderricht
in de zedeleer werd in het kort gehandeld over den
ootmoed, de ijdelheid, de liefde, de matigheid en werd
breed uitgeweid over de plichten van den leeraar en de
vereischten van diens levensgedrag. Er werd veel gesproken, wat toen in den geest van den tijd lag, over
den redelijken en over den geopenbaarden godsdienst.
Wat de dogmatische leerstukken betreft, die van de
Drieêënheid, van de godheid en wondermacht van Christus
werden onvoorwaardelijk aangenomen ; over het leerstuk
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der uitverkiezing werd heengegleden, maar dat van den
vrijen wil werd met den meesten nadruk aanvaard. De
geest van het onderricht aan het seminarie was derhalve
gematigd Calvinistisch, a peu prês Calviniste, schrijft
Edmond Hugues in zijne monografie over Antoine Court.
Antoine Court, die van de oprichting de leidende kracht
van het seminarie bleef, was zelf wel in alien deele een
overtuigd Calvinist ; maar hij had eenen afkeer van
geestelijken dwang, en het was op zijn aandringen, dat
van de proposants bij hunne inzegening tot herder en
leeraar geene onderteekening van eenig formulier werd
geeischt. „Als men de lieden wil dwingen tot het teekenen
„van belijdenis-formulieren," placht hij te zeggen, „ein„digt men altijd met den godsdienst te schaden.”
Alle seminaristen beschouwden Antoine Court als
hunnen geestelijken vader ; maar met geen enkelen van
hen is de verhouding van weerszijden zoo innig geworden als die tusschen hem en Paul Rabaut. Die verhouding leidde tot een geregelde, vertrouwelijke briefwisseling, die eerst is geeindigd met den dood van
Antoine Court in het jaar 1760. Het is door middel der
brieven van Paul Rabaut aan dezen vertrouwde zijner
ziel, — welke brieven in het jaar 1884 zorgvuldig gedocumenteerd zijn uitgegeven door E. Dardier en A.
Picheral en in het jaar 1891 nog zijn aangevuld door
de uitgave der Lettres a divers van Paul Rabaut, —
dat wij dezen als het ware stap voor stap kunnen volgen
op zijnen moeilijken weg, sedert hij in Februari 1741,

ANTOINE COURT.

33

na een oponthoud van een half jaar, Lausanne weder
verliet. Met warmen aandrang had Antoine Court getracht, hem tot langer blijven over to halen , maar
Rabauts einddoel was bereikt, zoodra hij in eng besloten
kring, binnenskamers, opdat het toch niet aan de altijd
loerende spionnen bekend zoude worden, met handoplegging was ingezegend tot den heiligen dienst. Den
19d en Februari 1741 was hij weder in Frankrijk terug ,
thans als een man, die reeds enkel om zijne wijding tot
herder en leeraar vogelvrij was verklaard, op wiens
hoofd een prijs stond en over wien, mocht hij worden gegrepen, het doodvonnis reeds bij voorbaat gewezen was.

3

II

DE „ASSEMBLEES DU DESERT".
oen Paul Rabaut in Augustus 1740
naar Lausanne vertrok, was hij reeds
te Nimes in het huwelijk getreden met
Madelaine Gaidan, die acht en veertig
jaren lang eene trouwe hulpe tegenover hem is geweest, en die zonder
ooit te klagen al die jaren heeft berust in de moeilijke
levensverhoudingen van eene vrouw, wier huwelijk wel
in eene assemblee du desert openlijk was voltrokken
door den leeraar Claris, maar toch voor de wet ongeldig
bleef, als zijnde niet ingezegend door den pastoor en
door dezen dus ook niet geregistreerd ; die den naam
van haren echtgenoot voor vreemden zorgvuldig geheim
moest houden ; die, daar haar echtgenoot zonder vaste
woonplaats rond moest zwerven, ook geene eigene
echtelijke woning kon bezitten en die hare kinderen in
hunne eerste jeugd reeds van zich moest zenden, om ze
in den vreemde, door vreemden te laten opvoeden.
Reeds dadelijk had zij er zich niet tegen verzet, dat
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haar echtgenoot ging afstudeeren te Lausanne ; maar
het dochtertje, dat haar eenige dagen na Rabauts terugkomst geboren werd, kon nu ook door den vader zelf
als eersteling in de bediening worden gedoopt. Madelaine Gaidan bleef inwonen bij hare moeder ; en zoo
was het voor haar een groot geluk, dat Rabaut bij
zijnen terugkeer uit Zwitserland, volgens besluit der
synode van Languedoc, als herder en leeraar werd verbonden aan de gemeente te Nimes, die hij sedert het
jaar 1738 reeds als proposant had gediend en waaraan
hij tot zijnen dood in het jaar 1794 onafgebroken verbonden is gebleven. Maar tot de stad Nimes werden,
wat het herderlijk werk betrof, ook gerekend te behooren hare omstreken ; en bij de in Juni 1742 door de
synode vastgestelde districtsverdeeling zag Rabaut zich
toewijzen de geheele streek van la Calmette tot Pargoire,
dat wil zeggen eene uitgestrektheid van 16 mijlen, zooals hij schreef aan Antoine Court.
Gelijk reeds gezegd werd, had Rabaut zijne gevaarlijke loopbaan kunnen beginnen in een tijdperk van
betrekkelijke rust, ingetreden nadat de hernieuwing der
vervolging met de of kondiging van het edict van 1724
weder tot stilstand was gekomen. De toestand was wel
hoogst onzeker en het gevaar bleef altijd dreigend,
maar de vervolging was de laatste jaren niet aanhoudend
geweest ; zij kwam bij rukken en vlagen, scheen soms
zelfs geheel uit te blijven. Onder de Roomsche geestelijken, vooral onder de dorpspastoors, waren velen in
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hunnen afkeer van ontwijding der hun heilige sacramenten door gedwongen deelneming daaraan, weder
begonnen de stervenden ongemoeid te laten en de
sacramenten van doop en huwelijksinzegening toe te
dienen zonder voorafgaand onderzoek naar de rechtzinnigheid van hen, die ze begeerden, soms zelfs wel de
inschrijving van huwelijk en geboorte te bewerkstelligen
op de enkele aangiften daarvan. Zij, die aldus handelden,
beriepen zich daarbij op wat toen heette la question du
fait, de juridische fictie namelijk, dat er geene Hervormden
in Frankrijk meer bestonden, dat al 's konings onderdanen de facto leden waren van de Roomsch Katholieke
Kerk. Deze opvatting vond trouwens krachtigen steun
bij de parlementen, die den Hervormden wel niet genegen waren, maar wier leden vaak behoorden tot de
Jansenisten, die niet minder dan de Protestanten werden bedreigd door de onverzoenlijke meerderheid der
Roomsche geestelijken, der hoogere geestelijken vooral.
Van dezen bleven de bisschoppen nimmer in gebreke
om op eene strenge handhaving der edicten !aan te
dringen ; en de Regeering zelve werd geslingerd van
de eene zijde naar de andere, naar het verloop der
omstandigheden medebracht. Nu eens gaf zij toe aan
den aandrang der bisschoppen om de godsdienstige
samenkomsten der Hervormden met geweld door hare
troepen te doen onderdrukken, dan weder leende zij
het oor aan hen, die, wijzende op de snelle uitbreiding
van het aantal der Hervormden, al bleef die uitbreiding
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vooralsnog beperkt tot het Zuid-Oosten des lands,
meenden te moeten waarschuwen voor het gevaar van
opstand en burgeroorlog bij al te harde toepassing der
edicten. De vervolging bleef daardoor volstrekt systeemloos, zonder eenheid, plaatselijk verschillend ; in het
Noord-Oosten des lands, in den Elzas, zijn bijvoorbeeld
de Lutherschen zelfs nooit ook maar in het minst verontrust.
Feitelijk was de vervolging der Hervormden geheel
afhankelijk van de willekeur, van het persoonlijk inzicht
van de militaire gouverneurs der verschillende provincies en van hunne plaatsvervangers, de intendanten.
Paul Rabaut ondervond het kort na zijn terugkeer uit
Zwitserland, Coen op een gerucht, als zouden de Hervormden in opstand zijn gekomen en naar de wapenen
hebben gegrepen, de hertog van Richelieu, die seders
het jaar 1738 tot gouverneur der provincie Languedoc
was benoemd, zich inderhaast daarheen begaf. Dezen
naneef van den vermaarden kardinaal van Richelieu
was het onderscheid tusschen Roomschen en Hervormden op zich zelf onverschillig ; van hem kon
worden gezegd als weleer van den landvoogd Gallio ;
hij trok zich niets van deze dingen aan. (Handelingen XVIII, 17.) Naar zijnen aard was hij eer tot
verdraagzaambeid dan tot verkettering en vervolging
geneigd , maar de koninklijke edicten hadden de godsdienstige samenkomsten der Hervormden nu eenmaal
verboden, en als goed militair stond hij er op, dat de
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edicten zouden worden nageleefd. Op zijnen inspectietocht door het zuiden van Languedoc vond hij alles
echter in volmaakte rust ; van gewapend verzet bleek
geen spoor te vinden ; alleen konden bij den overval
van eene assemblee du desert in de buurt van Montpellier eenigen van de deelnemers worden gegrepen.
Drie daarvan werden door den hertog van Richelieu
weder ontslagen en de overigen veroordeeld tot drie
maanden hechtenis. Naar de letter der edicten was dit
een zeer zacht votinis ; „maar Monseigneur de Richelieu
„heeft er bij gevoegd," berichtte Rabaut aan Antoine
Court, „dat, al wilde hij het zoo nauw niet nemen met
„de bezoekers der godsdienstige samenkomsten, hij toch
„met alle hem ten dienste staande middelen een einde
„zoude maken aan hen, die deze verboden samenkomsten
„uitschreven en leidden. Sedert wordt het land in alle
„richtingen doorkruist door detachementen van troepen.
„Overal waar wij gepredikt hebben, wordt door hen.
„huiszoeking naar ons gedaan ; geen dorp, geene boer„derij, geene schuur wordt overgeslagen. In de stad
„Nimes zelf zijn zij nog niet geweest, maar zij worden
„er iederen dag verwacht.” Bijna was Rabaut bij die
gelegenheid gegrepen. Hij had ten huize van de zusters
Chabrier, verwanten van Antoine Court, eene besloten
samenkomst van een vijf en dertig personen geleid ; hij
had er gepredikt ; men had eenen psalm gezongen en
ten slotte het Heilig Avondmaal gevierd. Maar algemeen
was men vervolgens van meening, dat het te gevaarlijk

DE „ASSEMBLEES DU DESERT".

39

was, den leeraar nu ook ter plaatse te laten overnachten.
Een ander gemeentelid was bereid hem te herbergen ;
maar het bleek moeilijk diens huis ongezien te bereiken.
Het was Zondagavond, de straat was vol wandelaars
en er scheen een heldere maan. In de schaduw van een
muur wachtte Rabaut langen tijd op eene gunstige gelegenheid om onopgemerkt het huis, waar men hem wachtende was, binnen te gaan ; en juist op het oogenblik,
dat de maan schuil ging en hij meende, het te kunnen
wagen, zag hij iemand als voor het huis de wacht houden.
Dit deed hem besluiten om niet daar, maar in een
tegenoverliggend huis zijne toevlucht te zoeken ; en den
volgenden morgen werd hij daar haastig gewekt met het
bericht, dat er een detachement dragonders in aantocht
was om huiszoeking te doen naar eenen verborgen
leeraar. Weldra bleek, dat het gemunt was op het huis,
waar hij eerst had willen overnachten , ook de huizen
daarnaast werden doorzocht , maar het tegenoverliggende
huis, waar Rabaut zich beyond, werd ongemoeid gelaten
en het gelukte hem om onopgemerkt buiten de stadspoort te komen. Met eenige ambtgenooten dwaalde hij
sedert door de woeste plaatsen in het gebergte, naar
hij schreef aan Antoine Court. „Sommigen van ons,"
voegde hij er nog aan toe, „sommigen van ons kunnen
„nergens huisvesting weer vinden en moeten in het open
„veld overnachten, met den harden grond tot leger en
„den blooten hemel tot dak. Toch is, de Heer zij ge„prezen, nog niemand onzer gevat ; dat is zeker al heel
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„merkwaardig en dat versterkt mij in de meening, dat
„God op eene bijzondere wijze waakt voor ons behoud.
„Morgen trek ik weder verder met broeder Vernezobre
„en eenige anderen, zonder te weten waarheen ; maar
„wij vertrouwen, dat de Heer ons ten zon en schild
„zal zijn... Zoolang als deze storm aanhoudt, zullen
„wij geene algemeene samenkomsten kunnen houden."
Maar dat mocht' volgens Paul Rabaut geen reden zijn
om te verslappen, voor de leden der gemeenten zoo
min als voor hunne leeraars. In den eersten schrik bij
het weder opsteken van den storm hadden sommige
Hervormden zich gevoegd naar een gebod van den
bisschop van Nimes, die ongeveer terzelfder tijd zijne
geestelijken had aangeschreven, wat beter de hand te
houden aan de voorschriften der edicten betreffende de
huwelijken van hen, die officieel nooit anders werden
aangeduid dan als nouveaux-convertis en niet te vergeten, dat althans in zijn bisdom de huwelijken van
dezen door de pastoors niet mochten worden gesloten en
geregistreerd, voor en aleer de verloofden vier maanden
lang den dienst in de Roomsche Kerk geregeld hadden
bijgewoond en gedurende even langen tijd daar het
catechetisch onderwijs geregeld hadden gevolgd. Paul
Rabaut vroeg nu aan zijnen leermeester raad, hoe te
handelen tegenover de zwakke broeders, die hun huwelijk op die voorwaarden hadden laten inzegenen ? Mocht
hij hen toelaten tot het Heilig Avondmaal ? Moest in
zulke gevallen de kerkelijke tucht niet streng worden
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gehandhaafd ? Moest niet juist in tijden als deze op een
openlijk en onomwonden belijden worden aangedrongen ?
Hij zelf lief zich allerminst ontmoedigen of ter neer
slaan. Zelfs in deze dagen van zwerven en onrust en
onophoudelijk levensgevaar trachtte Rabaut de te Lausanne aangevangen studien, die zulk een hoog geestelijk
genot voor hem waren geweest, voort te zetten. Een
vat met olijven uit de kleine olijvenplantage zijner vrouw,
dat hij Antoine Court ten geschenke zond, had eenen
dubbelen bodem en door middel daarvan moest zijn
vriend hem bij de terugzending doen geworden, verzocht hij, eenige nieuw uitgekomen boeken, liefst de
uitgave van het Nieuwe Testament door Beausobre en
Lenfant, de Fransche vertaling van het werk van den
Engelschman Chillingworth La religion protestante tine
voie sure au salut, en dan ook betrouwbare politieke

berichten, nummers van het Coen zeer verspreide blad
Le Mercure de Neufchatel, daar hij in zijne afgelegen
schuilhoeken niet dan hoogst zelden een nieuwspapier
in handen kon krijgen. Evenals den anderen Hervormden
was Rabaut aan het verloop der buitenlandsche politieke
verwikkelingen veel gelegen ; de protestantsche mogendheden, Engeland en Holland, konden immers iets toebrengen om de Fransche Regeering te stemmen tot
verdraagzaamheid ten opzichte van haar protestantsche
onderdanen; dit was een hoop, die door de Hervormden
in Frankrijk telkens opnieuw werd gekoesterd en die
telkens opnieuw werd teleurgesteld.
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Na eenige maanden bedaarde de grillige, onberekenbare, altijd op het willekeurigst opstekende vervolging
weder ; in dit geval voornamelijk wel, omdat Frankrijk
krachtiger dan het dit tot dus ver had gedaan, wilde
deelnemen aan den Oostenrijkschen successie-oorlog. De
hertog van Richelieu vertrok daarom naar het leger, alle
troepen, die in de provincie Languedoc gemist konden
worden, met zich voerende. De Hervormden herademden
weder ; en reeds in Februari 1742 kon Rabaut in de
overeengekomen bedekte termen naar Lausanne schrijven:
„onze zaken staan er op het oogenblik goed voor ; wij
„kunnen zoo vele goederen awl de markt brengen als
„wij maar willen ; wij kunnen er zelfs niet genoeg leveren
„om aan de vraag van onze clientele te voldoen." Eene
groote omzichtigheid bleef hij desniettemin geboden
achten ; men mocht den vijand immers geen vat geven,
en men mocht het martelaarschap niet zoeken. Scherp
veroordeelde hij daarom de handelwijze van een zijner
ambtgenooten, die binnen korten tijd viermaal achterëën
op dezelfde plaats eene godsdienstoefening had gehouden,
waarbij het psalmgezang zoo luide geklonken had, dat
men het tot in de stad had kunnen hooren. Ook zonder
zich onnoodig bloot te geven vond men thans werk te
over, berichtte hij met groote opgewektheid : „in lang
„hebben wij niet zoo veel te doen gehad ; dit oogenblik
„van verademing heeft den onzen moed gegeven, zoodat
„wij dagelijks op weg zijn om hier een huwelijk in te
„zegenen, daar een kind te doopen." De herleving der
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gemeenten begon zich zelfs van Boven- naar BenedenLanguedoc uit te breiden, meldde Rabaut verder nog ;
ook daar wilden velen thans hun huwelijk laten inzegenen
en hunne kinderen laten doopen door protestantsche
leeraars ; de oogst bleek overvloedig en nieuwe arbeiders
kwamen op ; drie jonge lieden, van wie hij groote verwachtingen had, waren zich bij hem voor de opleiding
tot het leeraarsambt komen aanmelden. Rabaut hoopte
zoo vurig, dat Antoine Court dit gunstige oogenblik
zoude waarnemen om de broeders nog eens te komen
bezoeken ; hij wachtte daar groote Bingen van voor de
uitbreiding en bevestiging der gemeenten.
Maar naarmate de spanning van het gevaar afnam,
kwam de afmatting. Die kon menschelijkerwijs ook niet
uitblijven en maakte Rabaut te gevoeliger voor de tegenspoeden, die hij om dezen tijd in zijn huiselijk leven
ondervond. Zijne beide dochtertjes stierven kort na
elkander en in haar leed, dat zij weder kinderloos was,
werd ook zijne echtgenoote gevaarlijk krank. „De zorgen,
„die ik haar moet wijden en het verdriet, dat ik er om
„heb, waken mij onbekwaam tot wat ook," schreef
Rabaut aan Antoine Court. „Ik ben bovendien zelf ziek
„en dat terwig er zooveel te doen is. Bij dag en bij nacht
„moeten wij er op uit, om zieken te bezoeken, huwelijken
„in te zegenen, kinderen te doopen. Het prediken vak
„mij in het minst niet zwaar ; het ergste is de tijd, dien
„de doopsbediening kost. Soms moet men vijf, zes mijlen
„ver daar voor gaan ; en als men thuis komt, wordt
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„men dadelijk weer gehaald voor anderen. De oogst is
„op het oogenblik zoo groot, dat als de Heer niet
„meerdere arbeiders uitzendt, bet niet anders kan, of zij,
„die reeds uitgezonden zijn, zullen er onder moeten
„bezwijken ; en die doen toch nog slechts zulk een gering
„deel van wat er te doen valt." Dien mismoedigen toon
liet Rabaut aan het slot van dezen zelfden brief toch
al weder varen, om opgewekt te vermelden, dat velen
onder de tegenstanders thans blijkbaar willens en wetens
de oogen gesloten hielden voor wat er omging, terwijl
allerlei gegevens er op schenen te wijzen, dat de vestingcommandanten last hadden, de Protestanten voorloopig
niet te verontrusten.
Men begon het nu te wagen, openlijk bij daglicht
samen te komen ; en toen dat werd toegelaten en men
daaruit meende te mogen afleiden, dat de Regeering
voornemens was de edicten in te trekken, kwam het
tusschen Nimes en Montpellier geregeld iederen Zondag
tot samenkomsten, waarbij men op het midden van den
dag om eenen hoogen preekstoel deels op het gras gelegerd, deels op openlijk medegedragen vouwstoelen
gezeten, de prediking aanhoorde, psalmen zong, avondmaal vierde, kinderen liet doopen, huwelijken deed
inzegenen, zonder dat ooit eenige nadering van de gewapende macht stoornis bracht. Zoodra men ter plaatse
kwam, werd dan een psalm aangeheven, meest de
100ste psalm :
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Vous, qui la terre habitez,
Chantes a voix haute, chantez.
Rêjouissez-vous au Seigneur,
Par un saint hymne en son honneur.
Entrez dans son temple aujourd'hui,
Venez vous presenter a Lui.
alëbrez son nom glorieux
Et l'ëlevez jusqu'au cieux.

Vervolgens werd door een der ouderlingen voorlezing
gedaan van een hoofdstuk uit den Bijbel ; en eerst
daarna verscheen de dienstdoende leeraar, die voorzichtigheidshalve tot het oogenblik van zijn optreden
verborgen bleef in eene naburige schuilplaats en ook
steeds omringd werd door eene wacht van jongelieden,
die in geval van overrompeling, — wat toch altijd tot
de mogelijkheden bleef behooren, — hem behulpzaam
moesten zijn op de vlucht. Aan de prediking deed hij steeds
voorafgaan de voorlezing van de Tien Geboden, die
staande en blootshoofds werden aangehoord en van de
Confession des pech6s, die reeds door Theodoor van Beza
in het jaar 1561 openlijk was beleden op het colloquium
te Poissy, en waarmede nu nog in onze Waalsche kerken
de dienst words ingeleid.
Volgens berichten uit Bien tijd klom het aantal der
toehoorders bij deze hagepreeken, zooals men ze ten
onzent zoude hebben genoemd, vaak tot vele duizenden ;
en al zijn die berichten niet vrij van overdrijving te
achten, — dergelijke groote menigten zijn trouwens zeer

46

DE „ASSEMBLEES DU DESERT".

moeilijk te schatten wat het aantal betreft, — dat de
opkomst aanzienlijk was, mag voorzeker worden aangenomen, alleen al omdat het getal der hervormde
leeraars omtrent het jaar 1740 en nog langen tijd daarna,
nauwlijks een dozijn bedroeg, zoodat men uren en mijlen
ver kwam aangeloopen en aangereden, om hen te hooren.
In een oud Journal du desert, eene reeks van korte
aanteekeningen over algemeene godsdienstoefeningen in
de jaren 1743,-1748, blijkbaar telkens na den terugkeer
van zulk eene samenkomst geboekt 1 ), lezen wij, dat
Paul Rabaut in de maanden September, October, November van het jaar 1743 predikte voor vergaderingen
van een 12.000, een 7000, een 11.000, den 8sten December
zelfs voor een 18.000 hoorders. Die laatste maal had
hij tot onderwerp de prediking van Paulus te Antiochie,
naar aanleiding van den tekst: Versterkende de zielen
der discipelen en ze vermanende, dat zij zouden blijven
in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten
ingaan in het Koninkrijk Gods. (Handelingen XIV : 22).
Hoe noodig die waarschuwing bleef, bleek nog geene
maand later, den I sten Januari 1744, toen Paul Rabaut
predikte voor een 1400 personen en de samenkomst,
naar in het oude journaal staat aangeteekend, verkocht
was, een detachement dragonders haar overviel en vier
mannen en zes vrouwen gevankelijk wegvoerde. Maar
1) Bulletin de la Societe pour l'Histoire du Protestantisme en France..
Tome XXXII.
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dat bleef een op zich zelf staand geval ; in het algemeen
gevoelde men zich veilig en als in verrukking schreef
Paul Rabaut aan Antoine Court, „wat Wilde ik, dat gij
„thans eens kondt zien op eenen Zondag den weg naar
„Montpellier, even buiten Nimes, als wij voor de ge„meente optreden op de plek in de wandeling genaamd
„La Fon de Langlade, waar gij zelf zoo dikwijls hebt
„gepreekt. Zoo ver het oog reikt, zoudt gij dan den
„weg langs zien komen eene onafzienbare menigte van
„onze broeders en zusters, met vreugde op het gelaat
„en blijdschap in het hart opgaande naar het Huis des
„Heeren. Grijsaards, gebogen onder den last der jaren,
„die nauwlijks zich meer staande kunnen houden, maar
„wien de bezieling nieuwen moed en nieuwe krachten
„geeft, zoudt gij er zien voortschrijden met vasten stap
„als in den bloei der jaren. Gij zoudt er zien reeksen
„van wagens, koetsen en karren, alle vol geladen met
„kranken en gebrekkigen, die, zoo zij bier al niet bevrijd
„kunnen raken van hun lichamelijk lijden, er toch de
„noodige heilmiddelen voor hunne ziel kunnen vinden.
„Ik voor mij kan het niet aanzien zonder dat mij de
„tranen in de oogen komen.”
Met blijden moed wijdde Paul Rabaut zich nu aan
de voorbereiding van de jaarlijksche synodale vergadering, die in het jaar 1744 ook eene buitengewone
beteekenis had. De vorige synodale vergaderingen hadden nog slechts een provinciaal karakter gedragen, want
zij waren enkel bezocht geweest door ouderlingen en
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leeraren uit Boven- en Beneden Languedoc , maar thans
bleek de herleving der Hervormde Kerk van Frankrijk
zich reeds zoo ver te hebben uitgebreid, dat ter vergadering opkwamen niet slechts afgevaardigden uit die
eene provincie, maar ook uit tal van andere, uit Angoumois, Saintonge, Perigord, Guyenne, Velay, Dauphine,
tot zelfs uit Normandie, ten getale van niet minder dan
21 ouderlingen en 10 leeraars en proposants in het
geheel. Met rechtmatig zelfgevoel besloot men daarom
deze synode te noemen nationale synode, en daarmede
was in het jaar 1744 de oude organisatie der Hervormde
Kerk van Frankrijk weder volledig hersteld.
De nationale synode van het jaar 1744, die gedurende
drie opeenvolgende dagen, van 18 tot 20 Juni, vrij wel
openlijk kon worden gehouden in eene boerenhoeve
nabij Ledignan, had plaats onder het hevigst woeden
van den Oostenrijkschen successie-oorlog. Lodewijk XV
had zich in persoon aan het hoofd zijner legers gesteld
en was met deze Piemont binnengerukt. Ook in Vlaanderen werd gestreden en een Engelsch eskader bedreigde
de kust van Provence. Herhaaldelijk had men de Hervormden verdacht en beschuldigd van te heulen met de
vijanden des lands en van niet enkel uit godsdienstige,
maar ook uit politieke overwegingen betrekkingen te
hebben aangeknoopt met de protestantsche mogendheden Engeland en de Republiek der Geiinieerde Provincien, waarmede Frankrijk thans in oorlog was. De
leden der synode meenden daarom bij den aanvang
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hunner werkzaamheden allereerst van hunne trouw aan
het oude Hugenotenbeginsel Vreest God, eert den Koning
0 Petrus II : 17) getuigenis te moeten afieggen, door het
uitschrijven van eenen algemeenen vasten- en bededag
om Gods zegen af te smeeken voor den koning en
diens leger en voor het spoedig herstel van den vrede.
Toen staande de vergadering inkwam het bericht, dat
Lodewijk XV te Metz gevaarlijk krank lag, moest Paul
Rabaut, dien men tot ondervoorzitter had gekozen, de
aanwezigen voorgaan in een vurig gebed, waarin hij,
met terzijdestelling van wat de mensch mocht hebben
gedaan, voor den koning afsmeekte herstel van gezondheid en vernieuwing des gemoeds ter verzekering van
diens lichamelijk en geestelijk hell. Ook de overige
besluiten werden alle genomen in den geest van weerloosheid en onderwerping aan de gestelde machten. Zoo
werd besloten, dat de gemeenteleden zich gewillig hadden
te onderwerpen aan de kwade behandelingen, die zij
mochten te lijden hebben om des geloofs wil : dat zij
bij hun verkeer met andersdenkenden niet zouden ingaan
op twistgesprekken, daar die slechts konden leiden tot
verbittering des gemoeds : dat zij geenen aanstoot mochten
geven door te arbeiden op Roomsche feestdagen : dat
de leeraars bij hunne prediking zich moesten onthouden
van alle polemiek en niet dan met groote omzichtigheid
mochten gewagen van de dwangmaatregelen der edicten.
Daartegenover werd echter ook besloten om, nu de
omstandigheden het doenlijk maakten, overal de nachte4
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lijke godsdienstoefeningen te vervangen door godsdienstoefeningen bij lichten dag, daar noodelooze heimelijkheid
slechts aanleiding gaf tot argwaan en verdachtmaking.
Ter bevordering der onderlinge eenheid werd aangenomen, dat bij de prediking en bij het catechetisch
onderwijs bij voorkeur zouden worden gebezigd de bijbelvertaling, den catechismus en de stichtelijke geschriften
van Jean Frederic Ostervald, die destijds nog in hoogen
ouderdom leeraar was te Neufchatel, maar in zijne jeugd,
ve5r de herroeping van het edict van Nantes, de lessen
van den beroemden leeraar Jean Claude had gevolgd
aan de academie te Saumur, de stichting van Duplessis
du Mornay ; en zoo is de traditie van de oude hoogescholen en seminarian der Hervormde Kerk van Frankrijk
onverbroken bewaard gebleven.
Op de nationale synode van het jaar 1744 werd ook
uitspraak gedaan in zake eene onderlinge verdeeldheid,
die de wederoplevende Hervormde Kerk meer dreigde
te schaden dan ooit vervolging of verdrukking het
konden doen, de inwendige verdeeldheid namelijk, ontstaan door de schorsing van eenen leeraar, die volgens,
sommigen terecht, volgens anderen ten onrechte, was
beschuldigd van slecht levensgedrag. Velen waren den
geschorste met warme gehechtheid blijven aanhangen ;
terwiji anderen, onder wie Paul Rabaut, van meening
waren, dat, ter vermijding van ergernis, op eenen herder
en leeraar zelfs geen schijn des kwaads mocht rusten.
Antoine Court, die de grootte van het gevaar begreep,
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was zelf ter vergadering verschenen om in dezen het
verzoenende woord te spreken en den uitgesloten leeraar
weder in den kring zijner ambtgenooten te doen op,nemen. Paul Rabaut dankte daaraan de groote vreugde
zijnen leermeester nog eens van aangezicht tot aangezicht
te ontmoeten en dezen openlijk te hooren prediken voor
een gehoor van duizenden op dezelfde plaatsen, waar
hij het vroeger heimelijk voor vijf of zes hoorders had
gedaan.

III

DE VERNIEUWING DER VERVOLGING.
oen de nationale synode van het jaar
1744 vrijwel openlijk zonder stoornis
was gehouden en de godsdienstoefeningen bij lichten dag ongemoeid bleyen, begon het den Hervormden te
moede te worden alsof het einddoel
reeds was bereikt, alsof de herroeping van het noodlottige edict van 1724 nog slechts eene vraag van vorm
en van tijd was. Antoine Court meende, dat men nu
wel kon wagen het aantal kweekelingen aan het seminarie
te Lausanne, dat reeds tot zes was gestegen, op Lien te
brengen, en Paul Rabaut berichtte hem, dat hij het niet
onmogelijk achtte in zijne gemeente te Nimes de opleidingskosten voor ten minste twee candidates tot den
heiligen dienst bijeën te brengen. De gemeenschappelijke
godsdienstoefeningen werden nu ook niet meer op ongeregelde tijden op eenen werkdag gehouden, maar geregeld op Zondag en werden steeds menigvuldiger
bezocht. In die godsdienstoefeningen werden doop en
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avondmaal bediend, werden huwelijksbeloften afgelezen
en huwelijken voltrokken ; en de dienstdoende leeraar
hield daar aanteekening van in een register, dat onder
zijne berusting bleef en waarvan hij certificaat verleende
aan belanghebbenden. „Heden heb ik 26 huwelijken
„ingezegend en morgen zal ik het een nog grooter
„aantal doen," meldde Paul Rabaut in September 1744
naar Lausanne. Dat daaronder ook waren huwelijken
van gezeten burgers en van edellieden, voor wie het
Loch zoo veel bezwaarlijker was dan voor hen, die geen
have en goed bezaten, om hun huwelijk te sluiten op
eene wijze, die voor de wet ongeldig was en hen dus
bracht in de onmogelijkheid om bij hun overlijden de
toekomst van weduwe of kinderen te verzekeren, achtte
Paul Rabaut met zijnen practischen zin van groot belang
om den indruk, dien dit moest maken op de machthebbenden.
Naar aanleiding van dit onverholen aan den dag treden
der herlevende Hervormde Kerk werd terzelfder tijd uit
naam der Roomsch Katholieke geestelijkheid van de
provincie Languedoc aan de Regeering geklaagd: „wij
„moeten de hoop opgeven om de nouveaux convertis
„te winnen en te behouden door de zachte middelen,
„die wij tot dusver bezigden, namelijk onderricht aan
„verloofden, oplegging van eenen proeftijd eer wij hun
„huwelijk inzegenen, verplicht catechetisch onderwijs in
„de Roomsche Kerk voor hunne kinderen. Men houdt
„zich aan niets van dit alles meer ; het blijft tenminste
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„zonder eenige uitwerking. Door de schandelijke tuchte„loosheid en ophef, waarmede de nouveaux-convertis
„zich thans gaan vertoonen, worden bovendien zwakke
„Roomsch Katholieken aan het wankelen gebracht. Die
„groote samenkomsten in het open veld bij lichten dag,
„het psalmgezang, dat overal weerklinkt, het fanatisch
„drijven, dat zich openbaart in de tucht die de leeraars
„handhaven, het nieuwe en verwonderlijke van dit alles,
„de boeken, die in grooten getale in omloop worden
„gebracht, — al die dingen te zamen worden voor licht„vaardige en zorgelooze zielen even zoo vele aanleidingen
„tot hunnen val.- Waar de Roomsch Katholieke geestelijkheid dus, naar zij verklaarde, met zachtheid en overreding niets had kunnen bereiken, meende zij een vernieuwd
beroep te moeten doen op de overheid, opdat deze de
Hervormden met den sterken arm der wereldlijke macht
ten onder zoude brengen. Om de weifelende Regeering
met te mee r zekerheid daartoe te bewegen, herha ald
men de oude beschuldiging, dat de Hervormden heulden
met de vijanden des lands. Zij zouden ook, heette het,
in hunne jongste synodale vergadering niet hebben durven
besluiten om hunne godsdienstoefeningen voortaan bij
lichten dag in plaats van bij nacht te houden, indien
zij zich niet sterk gevoelden door de aanwezigheid van
vijandelijke legers op de grenzen en van eene Engelsche
vloot in de Middellandsche Zee. Dat de Hervormden
optraden, alsof ook zij in het Fransche koninkrijk recht
van bestaan hadden, toonde aan, zoo werd beweerd,
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dat zij dat recht met geweld zouden nemen, indien men
het hun niet gewillig lief. Men wist te verhalen, dat
een twintigtal protestantsche edellieden aan het hoofd
van 20.000 Camisards met de wapenen in de hand
gereed stond om zich bij den vijand aan te sluiten.
Door een kwaadwillige, (later bleek het een pastoor te
2ijn geweest) 1 ) werd op rekening van Paul Rabaut, die
Coen reeds de meest algemeen bekende der hervormde
leeraars was, gesteld de vervaardiging en verspreiding
van een gedicht, waarvan de aanhef luidde :
0

Dieu le fort, arbitre de la guerre,

Fais triompher les armes de l'Angleterre . . .

Toen de hertog van Richelieu dit gedicht zelfs in.
.alien ernst in behandeling deed nemen op eene vergadering der Staten van Languedoc, meende Paul Rabaut
met kracht tegen deze verdachtmaking en andere soortgelijke beschuldigingen te moeten opkomen. In eenen
open brief aan den hertog betoogde hij met grooten
nadruk, dat de Hervormden onschuldig waren aan de
muitzieke en onvaderlandslievende daden en gevoelens,
die men hun toedichtte. „Er is niets," verklaarde hij in
dit schrijven, „dat wij, protestantsche leeraars, onzen
„gemeenteleden nadrukkelijker voorhouden dan den plicht
„van gehoorzaamheid en trouw aan onzen wettigen
„souverein. - — „Vele Roomsch Katholieken," ging hij
verder voort, „die wel eens uit nieuwsgierigheid onze
1) Lettres a divers. No. 18.
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„samenkomsten hebben bijgewoond, kunnen getuigen,
„dat wij de gemeente daarbij steeds voorgaan in gebed
„voor den koning en zijn huis." — „Als wij," besloot hij,
„als wij, niettegenstaande onze betuigingen van trouw
„en onderworpenheid aan onzen souverein, onze gods„dienstige samenkomsten niet willen opgeven, dan is dat
„alleen, God Zelf is onze getuige, om te gehoorzamen
„aan den drang van ons geweten, dat ons drijft, den
„Neer te dienen op de wijze, die ons toeschijnt Hem.
„het meest welgevallig te zijn ; om ons onze verplich„tingen in te denken en om ons onderling tot het nakomen
„daarvan op te wekken en te versterken. Wij gelooven
„niet, dat dit den Staat kan schaden ; wij gelooven in.„tegendeel, dat dit er het zekerst fondament van is.”
Maar thans zoo min als vroeger konden verzekeringen
van trouw aan worst en vaderland den Hervormden
baten. De beschuldiging van in verraderlijke verstandhouding te staan met de vijanden des lands moest trouwens
wel geloof vinden bij eene Regeering, die harerzijds zich
beijverde om met hare legers den Roomsch Katholieken
Eduard Stuart op den troon van het protestantsche
Engeland te plaatsen en het dus, van haar standpunt
geoordeeld, zoo natuurlijk en van zelf sprekend moest
vinden, dat de Protestanten in Frankrijk met die daar
buiten over en weer politieke betrekkingen zochten
aan te knoopen.
De persoon van wiens oordeel in dezen destijds het
lot der Hervormden in Frankrijk of king, was de staats-
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secretaris, graaf van Saint-Florentin, die in 1743 door
koning Lodewijk XV, toen deze bij zijn vertrek naar
het leger de behandeling der staatsaangelegenheden
regelde, onder meer andere dingen was belast met de
afdoening van zaken rakende de nouveaux-convertis en
die gedurende omtrent eene halve eeuw daarmede belast
zoude blijven. Graaf van Saint-Florentin was een man,
wien eigenlijke geloofsijver vreemd was, maar wien
er alles aan was gelegen de administratieve eenheid van
het Rijk te bewaren. Bij zijn streven naar dit doel waren
de Hervormden hem in den weg, en zwaar is zijne hand
daarom van den beginne op hen blijven rusten. Hij
kenmerkte zich door eene groote, rustelooze werkzaamheid en regelde alles betreffende de Hervormden, (die
door hun gemis aan rechtspersoonlijkheid toch reeds zoo
weerloos stonden tegenover de willekeur van de militaire
gouverneurs, van de intendanten, en van de parlementen)
bij zoogenaamde lettres de cachet, — koninklijke bevelschriften zonder opgave van redenen, waartegen geen
enkel beroep mogelijk was, — waarbij hij last gaf tot
opzending naar de galeien, tot opsluiting in de kloosters,
tot oplichting van kinderen, tot nietigverklaring van
uiterste wilsbeschikkingen, tot inbeslagneming van goederen. Reeds dadelijk in den herfst van het jaar 1744
maakte graaf van Saint-Florentin met een en ander
een begin, door bij lettres de cachet verschillende
Protestanten in hechtenis te doen nemen en te doen
veroordeelen tot hooge geldboeten, door alien Protes-
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tanten uit het buitenland, die in Frankrijk vertoefden, te
doen aanzeggen, dat zij binnen den tijd van veertien dagen
het land hadden te verlaten en door te bevelen, dat de
mar6chaussees het land zouden worden ingezonden om
jacht te maken op de hervormde leeraars. „Ik vrees
„zeer," berichtte Paul Rabaut aan Antoine Court, „dat
„die kleine onweerswolken voorboden zijn van eenen
„zwaren storm en dat de bagel eerlang kletterend op
„onze hoofden zal nederkomen. De samenkomsten be„ginnen reeds minder goed bezocht te worden, en dat
,,zal nog wel erger worden.-

Den laatsten tijd, sedert de hertog van Richelieu naar
het leger was vertrokken, had de intendant Lenain, die
hem bij afwezigheid in het gouvernement van Languedoc had te vervangen, het oogluikend toegelaten, dat
de godsdienstige samenkomsten der Hervormden openlijk bij lichten dag werden gehouden, te Nimes nog wel
zoozeer in de onmiddellijke nabijheid der stad, dat zij
onder het bereik der kanonnen op de wallen zouden
zijn geweest, indien men die had laten afvuren. Maar
thans, gevolg gevende aan orders van graaf van
Saint-Florentin ontvangen, verklaarde Lenain, dit niet
langer te willen dulden en bovendien voortaan weder
strenge hand te zullen houden aan de bepaling van het
edict van het jaar 1724, waarbij den nouveaux-convertis
was bevolen, hunne kinderen te laten doopen in de
Roomsche Kerk. Hij deed eenige aanzienlijke Hervormden uit de stad Nimes voor zich roepen, om bun
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in persoon hiervan mededeeling te doen en op hunne
onderwerping aan zijn besluit aan te dringen. Hij ontving van hen echter geen ander antwoord dan : „wij
„vernemen dit alles met verschuldigden eerbied; maar
„ons geweten verbiedt ons daarnaar te handelen." Dat
was niet omdat de doop der Roomsche Kerk voor de
Hervormden niet geldig was, dat was hij wel ; in de
synode van het jaar 1718 was dit onder presidium van
Antoine Court zelfs nog eens nadrukkelijk geformuleerd ;
en nimmer is door de hervormde leeraars de doop op
nieuw toegediend aan een kind, dat reeds door eenen
geestelijke der Roomsche Kerk was gedoopt. Het groote,
overwegende bezwaar der Hervormden tegen den doop
in de Roomsche Kerk was, dat daarbij niet alleen de
ouders, maar ook de peter en de meter moesten beloven
den doopeling te zullen opvoeden in de leer der Roomsche
Kerk ; en dat het kind, indien het in later jaren zich niet
bekende tot die Kerk, onverbiddelijk werd beschouwd als
relaps, als afvallig, met al de noodlottige consequenties
daarvan, want door den doop werd men volgens de Roomsche kerkleer onverbrekelijk ingelijfd in de Kerk van Rome.
De Hervormden konden volgens de inspraak van hun
geweten dus slechts weigeren om aan het verlangen van
den intendant Lenain wat betreft den doop van hunne
kinderen te voldoen ; maar onmiddellijk daarop volgde
nu ook eene lange reeks van veroordeelingen. Tal van
gevangenen werden naar de vesting Brescou, naar het
kasteel Iff gezonden ; vrouwen werden weggevoerd naar
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den beruchten Tour de Constance bij Aigues-Mortes ,
dragonnades rukten het land in en overal herleefden de
oude angst en schrik. Paul Rabaut, die begonnen was
het te wagen, zich openlijk bij lichten dag te vertoonen
in de straten van Nimes, er huis- en krankenbezoek te
doen bij zijne gemeenteleden, een aanvang te maken
met het geven van geregeld catechetisch onderwijs, eene
zaak die hij van grooter belang nog dan de prediking
achtte voor den wederopbouw der Hervormde Kerk en
voor de bevestiging der lidmaten tegen de bekeeringsargumenten der Roomsche missionarissen, moest zich op
nieuw schuil houden, op nieuw enkel bij nacht zich
verplaatsen, op nieuw zijne werkzaamheden beperken
tot de prediking. Maar die bleef geregelden voortgang hebben, al moest zij even als vroeger weder
bij nacht en duisternis worden gehouden in het verborgen, in de holen, in de bosschen, in de woeste
plaatsen, dans le desert. Met dankbare voldoening kon
Paul Rabaut zelfs aan Antoine Court melden, „dat
„het aantal van hen, die zich lieten verschrikken, niet
„zoo groot was als hij gemeend had te moeten vreezen."
Zoo had hij, herhaalde hij verder nog, aan het eind van
het jaar 1744, in de nabijheid van het stadje Milhaud,
daags nadat daar twee notabelen der gemeente in hechtenis waren genomen, eene zeer talrijk bezochte algemeene godsdienstoefening kunnen leiden en Coen, om de
aanwezigen te bemoedigen en op te wekken tot een
goed begin van het aanstaande nieuwe jaar, als tekst
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gekozen de woorden : Zoo laat ons dan met Hem uitgaan
buiten de legerplaats, Zijne smaadheid dragende, want
tvij hebben hier Beene blijvende stad, maar wij zoeken
de toekomende. (Hebr, XIII, 13). „Zelf diep doordrongen
„van wat ik zeide," voegde hij er in zijn schrijven aan
Antoine Court nog bij, „mocht ik mijne hoorders ook
„diep treffen ; nooit heb ik bij eene godsdienstoefening
„zoo velen in verootmoediging en in tranen gezien."
Om die samenkomst, die natuurlijk geen geheim bleef,
werden de Hervormden van Milhaud veroordeeld tot
eene gezamenlijke geldboete van 1000 livres. Desniettemin
werd Rabaut door eenige personen, die daa.jbij niet
aanwezig hadden kunnen zijn, aangezocht zijne prediking,
waarvan men elkander niet genoeg wist te verhalen, nog
eens eene tweede maal te houden. Hij deed dit ook en
Coen voor een nog talrijker gehoor dan hij het de
eerste maal had gedaan. „Gode zij dank," besloot hij,
„zoo blijft het doorgaan en wij hebben hier nog maar
„drie of vier gevallen gehad, waarin men ontrouw is
„geworden en zijne kinderen heeft laten doopen in de
„Roomsche Kerk." Ook werd om dezen tijd, in Januari
1745, door een colloquium van ouderlingen uit verschillende gemeenten wel erkend de noodzakelijkheid
om, trots het pas genomen besluit der synode van 1744,
de algemeene godsdienstoefeningen weder heimelijk bij
nacht te doen plaats hebben, maar daarbij uitdrukkelijk
verklaard, dat de algemeene eeredienst in geen geval
mocht worden geschorst, integendeel moest warden
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voortgezet tot elken prijs. De huiselijke godsdienstoefefling alleen was immers niet voldoende ; ieder geloovige
op zich zelf was zwak, maar juist de gemeenschap maakte
sterk ; en zonder geregelden, algemeenen eeredienst moest
de Hervormde Kerk onvermijdelijkerwijze, dat gevoelde
men diep, terugzinken tot den toestand van verval,
waaruit Antoine Court haar in het jaar 1715 had opgeheven. Eene verslapping van de kerkelijke tucht, meende
men, mocht daarom in tijden van vervolging minder nog
dan in tijden van voorspoed worden geduld ; en daar
eenige leden der gemeente van het stadje Mazamet de
hervormsde belijdenis wel niet hadden afgezworen, maar
om te ontkomen aan zware geldboeten zich toch hadden
verbonden de algemeene godsdienstoefeningen der Hervormden niet meer bij te wonen, werd besloten de ouderlingen en diakenen onder hen vervallen te verklaren
van hun ambt en aan alien de deelneming aan het
Heilig Avondmaal te ontzeggen tot zij openlijk berouw
zouden hebben getoond over hun gedrag. Dergelijke
gevallen bleven echter betrekkelijk zeldzaam ; over het
algemeen bleek de hernieuwing der vervolging den geloofsmoed eer te versterken dan te doen verflauwen. Zoo
kon Paul Rabaut juist in deze dagen aan Antoine Court
berichten, dat hij nu hier dan daar werd geroepen
om eene godsdienstoefening te leiden. „Op het oogenblik,"
schrijft hij, „word ik geroepen naar Montauban, waar
„de Protestanten eenen buitengewonen ijver aan den dag
„leggen ; men houdt daar samenkomsten van een 30.000
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„personen; den laatsten Zondag der vorige maand
„werden daarbij niet minder dan 181 huwelijken inge„zegend, den volgenden Zondag nog eens 60 en den
„daarop volgenden 14.” De eischen, die de gemeenten
daarbij aan hunne leeraars stelden, waren zwaar. „teen
„vier regels," klaagde Rabaut, „kan ik op het papier
„brengen zonder dat ik word gestoord door lieden, die,
„als men hen gelooven wilde, ieder lets van het grootste
„belang hebben mede te deelen ; ik moet zonder op„houden prediken voor mijne kudde, die ook nooit eens
„zegt, het is genoeg ; ik ben overweldigd door al die
„doopsbedieningen, al die huwelijksinzegeningen, al die
„zieken, die ik geroepen word te bezoeken, al die ge„wetensvragen, die men mij komt voorleggen, al die
„overleggingen, die men met mij wil houden. Ik heb
„nauwelijks tijd voor mijne maaltijden en kan mijne
„vrienden niet zooveel schrijven als ik wel zoude
„willen.Beangstigend bleven intusschen de berichten, die van
alle kanten inkwamen. Op tal van plaatsen in het Zuiden
des lands, te Montëlimart, te Die, te Crest, waren de
gevangenissen weder overvol, werden de Hervormden
bij honderden tegelijk gevonnisd, veroordeeld tot de
galeien, op de pijnbank gelegd, te pronk gesteld, beboet,
gehangen en gebrandmerkt, werden vrouwen en meisjes,
na op markten en pleinen in het openbaar te zijn gegeeseld en kaalgeschoren, opgesloten in de kloosters. fie
Grenoble werd de leeraar Louis Ranc, die nog pas vier
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maanden tevoren tot den heiligen dienst was ingezegend,
gegrepen ; in Boven Languedoc, in Vivarais verspreidden
de dragonders angst en ontzetting. Paul Rabaut, die als
een trouw volgeling van Antoine Court een beslist voorstander was van de volstrekte weerloosheid, vernam ook
met groote onrust, dat het in de nabijheid van Montauban
gekomen was tot eene bloedige bossing tusschen de
dragonders en eenige boeren uit die streek. Het viel hem
moeilijk, de juiste toedracht der zaak te weten te komen,
schreef hij aan Antoine Court ; maar deze, die van alle
zijden werd ingelicht en wiens huis te Lausanne als het
hoofdkwartier der Hervormden was, kon hem gerust
stellen met de mededeeling, dat men daarbij niet in opstand tegen de gestelde machten naar de wapenen had
gegrepen, maar dat eenige boeren waren opgekomen
tot ontzet van een jong meisje, waaraan de soldaten
„op zijn dragonders het hof hadden willen maken,- gelijk
hij het uitdrukte. Het feit werd den Hervormden daarom
niet minder ten laste gelegd als een vernieuwd bewijs
van de mogelijkheid van hun opstaan tot den burgeroorlog.
Het ontnam reeds bij voorbaat alle kracht aan de verzoekschriften en memories, die de Hervormden niet moede
werden in te zenden bij de Regeering, bij de intendanten,
bij de parlementen. „Wanneer zullen wij ons beklagen,
„als wij het thans niet doen ?" verzuchtte Paul Rabaut.
Maar al die stukken, die, nu zij uit de archieven aan het licht
komen, zulk een aangrijpend pleidooi vormen, werden ongelezen ter zijde gelegd, vonden ten minste nergens gehoor.
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In het begin van Maart 1745 werd de gevangen leeraar
Louis Ranc terecht gesteld op het schavot. „Zijn dood
„heeft ons zeer bedroefd," schreef Rabaut aan Antoine
Court, „maar heeft hier toch zeer weinigen mismoedig
„gemaakt. Onze bijeenkomsten blijven goed bezocht. Ik
„heb naar aanleiding van het verscheiden van Monsieur
„Ranc eene prediking gehouden over den dood van
„Stephanus en zoo God wil, zal ik die preek aanstaanden
„Zondag nog eens houden. Ik zoude daarin veel kunnen
„zeggen over de Roomsche Kerk ; maar ik houd mij
„zelven toch binnen enge grenzen en zeg daarin geen
„woord, dat zoude kunnen strijden met dien geest van
„gematigdheid, die het kenmerk behoort te zijn der
„discipelen van dien Jezus, die geen kwaad met kwaad
„vergold en als Hij gescholden werd niet weder schold.
„Ik tracht er bij die prediking vooral naar, in mijne
„gemeenteleden op te wekken den geest, dien Stephanus
„in zijn martelaarsschap heeft aan den dag gelegd, opdat
„zij evenals hij bereid mogen zijn te sterven, als God
„er hen toe roept."
Maar toen de hitte der vervolging, die eerst hoogerop
in de provincie Languedoc had gewoed, de gemeente
te Nimes meer onmiddellijk ging bedreigen, meende
Paul Rabaut zijnen vriend te moeten klagen, dat in de
zonnige dagen, die waren voorafgegaan, het goede
zaad bij velen wel welig was opgeschoten, maar geen
diepte van wortel had. Op het eerste opvlammen van
veler geloofsmoed bij de vernieuwing der vervolging
5
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volgde menschelijkerwijs de inzinking. „Velen blijven
„thans van de godsdienstoefeningen weg," berichtte
Rabaut, „en willen zelfs anderen weerhouden van op
„te gaan. Want thans schijnt de vijand het in het bij„zonder op mijne gemeente te hebben voorzien. Ver„scheidene leden mijner gemeente zijn reeds gevangen
„op het fort van Nimes of in de citadel van Mont„pellier en er zullen wel meerderen volgen. In den
„omtrek is het nog rustig ; maar ik vrees, dat de rust
„ook daar niet fang meer zal duren en hier in de stad
„is iedereen in angst en beven. Ik doe wat ik maar
„kan om de zwakken te versterken ; maar dat gelukt
„mij zoo weinig, dat anderen thans mij met hen zwak
„willen maken en mij willen overreden om het land te
„verlaten. Ik laat mij echter niet verschrikken. Iederen
„Zondag roep ik de gemeente als naar gewoonte samen ;
„ik beleg de samenkomsten enkel wat verder van de
„stad. Maar wat een verschil met de opkomst van
„vroeger ! Toen waren er soms 12 tot 15 duizend tegen 12
„of 15 honderd nu.” De gemeente leek wel een Gideonsleger te zijn geworden, besloot hij. Antoine Court schreef
hem terug, dat het thans zijns inziens voor de leeraars
geraden was, zich niet meer aan een bepaalde gemeente
te binden, maar weder als vroeger ambulant te zijn.
Rabaut was dat geheel met hem eens ; hij was dat ook
reeds begonnen, antwoordde hij, „maar een ding valt
„mij daarbij zeer zwaar, namelijk dat ik weder zonder
„ophouden zal moeten reizen en trekken, en daar is mijn
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„gestel niet tegen bestand. Als ik op eene vaste plaats
„werkzaam ben, kan ik mijn ambt zonder moeite waar„nemen en geregeld werk valt mij in het minst niet zwaar.
„In de twee jaren, dat ik de gemeente te Nimes
„alleen gediend heb, ben ik zoo goed als altijd gezond
„geweest. Maar seders ik weder voortdurend bij den
„weg moet zijn, ben ik telkens ongesteld.”
In Rabauts brieven uit die dagen aan Antoine Court
vindt men als in een dagboek aangeteekend wat hij toen
ondervond. Zoo meldde hij zijnen vriend in Maart 1745
nog nader : „Ik kan mij nergens anders meer ophouden
„dan in het open veld ; voortdurend zijn de spionnen
„mij op de hielen . . . alles is hier veel verergerd ; velen
„zijn den assemblees du desert ontrouw geworden ; het
„aantal van hen, die er nog komen, is tot op de helft
„gedaald. Dat zoo velen in mijne gemeente mismoedig
„zijn geworden, is voornamelijk een gevolg van den
„doortocht der gevangenen uit Mazamet, die naar de
„galeien te Marseilles werden gevoerd. Nu onze vijanden
„hebben gezien welken indruk dat maakte, zetten zij er
„nog kracht aan bij door nieuwe bedreigingen tegen den
„leeraar en tegen de gemeente. Even voor Paschen
„bracht men in omloop het gerucht, dat de dragonders
„ook hierheen op weg waren, dat men niets onbeproefd
„zoude laten om den leeraar dood of levend te grijpen,
„en dat, zoo men diegenen, die naar de godsdienst„oefeningen in de woestijn opgingen, al niet ter plaatse
„vatten kon, men hen wel zoude weten te vinden in
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„hunne huizen." Dit laatste bleek spoedig niet slechts
een los gerucht te zijn ; maar een nieuw koninklijk besluit van het jaar 1745, waarbij alien van wie kon
worden aangetoond, dat zij de samenkomsten in de
woestijn hadden bijgewoond, ook al konden zij niet op
de plaats zelve worden gegrepen, moesten worden veroordeeld, de mannen tot de galeien, de vrouwen tot
opsluiting in een klooster. „Maar dat alles," vervolgde
Paul Rabaut in zijn schrijven aan Antoine Court, „dat
„alles, wel verre van mij of te schrikken, heeft mij juist
„opgewekt. Overtuigd als ik ben, dat onze algemeene
„godsdienstoefeningen onder geenerlei voorwendsel molten
„worden geschorst, besloot ik er zoo vele te houden als
„slechts doenlijk was. Ik heb daarom de voornaamste
„leden van het consistorie mijner gemeente samen ge„roepen om hen te vermanen, toch niet te vertragen,
„maar de gemeenteleden op te wekken tot eene trouwe,
„talrijke opkomst. In vorige jaren waren wij bijna nooit
„samen gekomen op Goeden Vrijdag ; ik meende echter
„dat wij juist nu verplicht waren een zoo plechtigen
„gedenkdag niet zonder godsdienstoefening te laten
„voorbijgaan. Voor dien dag bescheidde ik mijne ge„meente aan den Doud, dicht bij de hoeve van Servat,
„op een mijl afstands van Nimes. De grooten bleven
„weg ; maar de kleinen waren er ; en ofschoon het een
„werkdag was, ten getale van drie duizend ruim. Den
„volgenden Zondag, Paasch-Zondag, had ik hen weder
„terzelfder plaatse opgeroepen en er waren er toen veel
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„meer, daaronder zelfs eenigen van de aanzienlijken. Ik
„hield toen een prediking over I Thessalonicenzen IV,
„vers 14 : Want indien wij gelooven, dat Jezus gestorven
„is en opgestaan, alzoo zal ook God degenen, die ont„slapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem. Die
„prediking heb ik nog eens voor de tweede maal ge„houden op den Zondag na Paschen en toen was de
„opkomst al weder grooter en waren er al weder meer
„van de notabelen dan op Paasch-Zondag. In die laatste
„samenkomst heb ik de gemeente, eer ik haar liet gaan,
„nog eens uitdrukkelijk en ernstig vermaand. Evenals
„de beide vorige malen had ik het Heilig Avondmaal
„gereikt, en nu wees ik er mijne gemeenteleden op, dat
„men wet acht moest geven op de heilige verbintenis
„die men daarmede had aangegaan ; dat men zich niet
„mocht laten ter neder slaan door de verdrukking, enz. ;
„dat zoolang God mij riep tot den dienst Zijner ge„meente, ik zoude trachten deze op te wekken tot
„standvastigheid door mijn woord en door mijn voor„beeld ; dat ik bereid was mij voor haar op te offeren,
„indien het noodig was, maar dat de gemeenteleden
„hunnerzijds mijne zorgen en mijnen arbeid ook niet
„vergeefsch mochten maken, dat zij mij moesten ter zijde
„staan en nog vele dingen meer. Ik had dien dag de
„groote voldoening den heiligen doop te mo lten toe„dienen aan drie kinderen, die men daartoe van Mërindol
„in Provence, dat is twaalf mijlen van Nimes, hierheen
„had gebracht. Ik liet mijne gemeente den ijver van
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„deze Protestanten opmerken en voegde er bij, dat
„deze geloovigen eens in het oordeel zouden opstaan
„tegen diegenen, die zich of keerden van de bediening
„der leeraars, welke zij om zoo te zeggen vlak naast
„de deur hadden." Rabauts prediking was daarbij dubbel
indrukwekkend, omdat zijne hoorders wisten, dat hij, die
daar tot hen sprak, zijn leven geen uur zeker was ; en
hij zelf wist het zoo goed als iemand. „Gij hebt gelijk,"
zoo besloot hij zijn schrijven aan Antoine Court, „met
„mij aan te raden, heel voorzichtig te zijn. Ik weet uit
„goede bron, dat er tal van spionnen op mij loeren ;
„waar zij maar meenen, dat ik zoude kunnen zijn, zijn
„zij te vinden en zij houden daar dan de wacht tot diep
„in den nacht. Ik neem alle voorzorgen, die ik maar
„kan bedenken, om niet in hunne handen te vallen. Als
„God mij dan toch wil oproepen om te lijden om Zijns
„naams wil, weet ik ook, dat de dood mij grooter winst
„is dan het leven. Gelukkig hij, die vroeg de kroon
„verwerft, welke God voor Zijne trouwe dienaren heeft
„weggel egd. Intusschen volgde binnen enkele weken na de terechtstelling van Louis Ranc die van Jacques Roger, den
moedigen man, die zich omstreeks het jaar 1708 aan
den dienst der Kerk in de woestijn had gewijd, in het
jaar 1711 was uitgeweken om in Duitschland theologie
te gaan studeeren en na zijne inzegening aldaar naar
Frankrijk was teruggekeerd als de eerste, die de Hervormde Kerk daar weder als herder en leeraar heeft
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gediend. Zoodra hij kennis kreeg van den door Antoine
Court ondernomen reorganisatie-arbeid, had hij zich
gehaast, zich daarbij aan te sluiten , en na veertig jaren
lang zonder ophouden het land te zijn doorgetrokken,
predikende, doopende, het Heilig Avondmaal reikende,
troostende, leidende, nimmer ontbrekende op de door
Antoine Court weder ingestelde synodale vergaderingen,
eindigde ook hij nu zijn leven op het schavot. Het
verlies van den ouden herder, die reeds een lang leven
van arbeiden achter zich had en het verlies van den
jeugdigen leeraar, die nog pas aan den aanvang van
zijne loopbaan stond, was een zware ramp voor de
Hervormde Kerk, die nog niet eens over een vol dozijn
van wettig ingezegende en bevestigde dienaren kon
beschikken. Hare leden geraakten over de terechtstelling
van dezen dan ook in veel grooter opwinding dan over
de veroordeelingen in massa die hen zelven troffen. Tot
nog toe was het Paul Rabaut en zijnen ambtgenooten gelukt de bevolking van Languedoc met hare hartstochtelijke
geaardheid te stemmen tot lijdzaamheid en berusting ;
maar het was toch niet zonder groote moeite, dat zij
er in slaagden, hen te doen gehoorzamen aan de besluiten der synoden, die telkens opnieuw streng verboden,
dat men tot de assemblees du desert gewapend zoude
opgaan, zij het dan ook onder voorgeven, dat men het
enkel deed ter verdediging van den leeraar en van de
vrouwen en de kinderen , en die zelfs voorschreven,
dat men vooraf zich zoude ontdoen van zijnen degen,
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die toch voor den adel niet alleen, maar ook voor een
deel van den derden stand, gold als een onmisbaar
onderdeel van het costuum, als iets dat men niet kon
afleggen zonder een gevoel van verkorting van eigenwaarde. Na de terechtstelling van Louis Ranc te Die
en van Jacques Roger te Crest werd de verbittering bij
de Hervormden zoo hevig, dat het twijfelachtig werd
of de leeraars op den duur bij machte zouden blijven om
het beginsel der weerloosheid te handhaven. Paul Rabaut
verbaasde zich daarom over de kortzichtigheid der
Regeering, die maar niet scheen te kunnen begrijpen,
dat de minste vonk thans het vuur van den burgeroorlog
opnieuw kon doen uitslaan, wat voor het Rijk te bedenkelijker zoude zijn geweest omdat de vijand op de
grenzen stond. „Als men bier te Nimes wilde doen, wat
„men daar ginds te Die en te Crest gedaan heeft," schreef
hij aan Court, „zoude dat bier leiden tot gebeurtenissen,
„die wij niet meester zouden kunnen blijven, al wilden
„wij nog zoo gaarne." Ten bewijze daarvan verhaalde
bij verder nog : „Daags na Pinksteren werd een deta„chement dragonders naar Genevac gezonden ; niemand
„wist waarom ; maar zoodra ging niet het gerucht, dat
„het was om mij gevangen te nemen, of dadelijk trokken
„uit Nimes alleen een drie of vier duizend en uit Milhaud
„een driehonderd personen om mij ter hulp te snellen,
„en dat in een oogwenk tijds. De een nam een hooivork,
„de ander een zeis, weder een ander een pistool of
„geweer of wat hij maar grijpen kon. Sommigen trokken
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„met ongelooflijke snelheid op naar de plek, waar het
„detachement dragonders mij dan zoude hebben in„gesloten ; anderen vatten post op de kruispunten van
„de wegen, waar verwacht werd, dat men mij langs zoude
„voeren, alien vast besloten hun leven te wagen voor
„hunnen leeraar. Zelfs de vrouwen wilden er bij zijn en
„trokken met de mannen op, hun voorschoot vol steenen
„om er de soldaten mede te gooien en hunne echt„genooten aanvurende toch vooral geenen tijd te ver„liezen om mij ter hulp te snellen.” Het bleek gelukkig
een loos alarm ; Paul Rabaut beyond zich niet op de
plek, waar men gemeend had, hem te zullen vinden ;
en voor het oogenblik gerust gesteld, keerde men huiswaarts. Maar korten tijd daarna liepen de getergde en
verbitterde Hervormden van Nimes opnieuw te hoop,
ditmaal tot ontzet van den leeraar Matthieu Majal,
bijgenaamd Ddsubas, die in het hoist van den nacht op
zijn bed overvallen en gegrepen was. Bij het stadje
Vernoux kwam het tot een gevecht tusschen burgers
en soldaten, waarvan de laatsten vuur gaven en velen
verwondden. Desniettemin werd eenige mijlen verder op
den weg, dien de gevangene langs gevoerd werd, de
poging tot ontzet herhaald ; opnieuw zouden talrijke
offers zijn gevallen en tegenover de overmacht tevergeefs
zijn gevallen, indien niet Paul Rabaut, op gevaar of van
zelf door de soldaten te worden gegrepen, zich te midden
der strijdenden had gewaagd en de opgewonden menigte
tot bedaren had weten te brengen door er op te wijzen,
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dat gewelddadig verzet de vervolgden deed afdalen tot
bet peil hunner vervolgers en dat men Désubas niet
eigenmachtig de kroon van het martelaarsschap ontrooven
mocht. Uit zijn kerker deed Dêsubas trouwens zelf ook
zijnen aanhangers weten, dat zij hem niet beter hunne
aanhankelijkheid konden toonen dan door te berusten ,
en eene ballade, die na zijne terechtstelling bij het yolk
in omloop kwam, doet hem spreken,:
Mon sort n'est pas a plaindre,
Il n'est a dësirer ;
je n'ai plus rien a craindre,
Car Dieu est mon Berger ...

om dan te besluiten :
Etant a la potence,
Ce martyr gënèreux,
Implora l'assistance
Du monarque des cieux;
D'un courage heroique
A rêchelle it monta,
Vers la troupe angelique
Son ame s'envola.

In den loop van het jaar 1746 luwde de storm onverwachts. De vervolging verflauwde weder. Het was het
voor Frankrijk ongelukkig verloop van den Oostenrijkschen successie-oorlog, dat den Hervormden een
oogenblik van verademing schonk. In Italie werden de
Fransche troepen geslagen bij Plaisance; een 40.000
Oostenrijkers vielen Provence binnen; een Engelsche
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vloot blokkeerde Marseilles en Engelsche troepen deden
eene landing op de kust van Bretagne. De Regeering,
die al hare troepen tot afweer noodig had, besloot
thans, — wat zij beter eerder had gedaan, — zich te
vergewissen in hoeverre de vrees, dat de Hervormden
heulden met den vijand, gegrond was. De intendanten
der bedreigde provincién kregen in last, zich dienaangaande zekerheid te verschaffen en de intendant der
provincie Languedoc, Lenain, stelde zich te dien einde
door tusschenkomst van een protestantsch koopman uit
Nimes, Amiel geheeten, in betrekking met de hervormde
leeraars, die hij om inlichting deed verzoeken betreffende
de verhouding der Hervormden in Frankrijk met de
Protestanten in het buitenland. Gretig grepen Paul
Rabaut en zijne ambtgenooten, die zoo dikwijls reeds
tevergeefs getracht hadden, gehoor te vinden bij de
machthebbenden, deze gelegenheid aan om zoowel gezamenlijk als ieder voor zich te betuigen, dat zij nimmer
onderhandelingen met buitenlandsche agenten hadden
aangeknoopt en ook nimmer hadden opgehouden de
leden hunner gemeenten op te wekken tot gehoorzaamheid aan hun wettigen souverein. Maar de overtuiging,
dat zij niet konden instaan voor de gevolgen, indien de
arme, gejaagde Hervormden tot de uiterste wanhoop
werden gedreven, werd door alle leeraars gezamenlijk
toch ook nog eens nadrukkelijk uitgesproken in een
M6rnoire de plaintes, dat zij in het begin van het jaar
1747 bij den intendant Lenain indienden. Na eene Lange
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opsomming van feiten, gestaafd met namen en data,
verklaarden zij daarin : „al die ongelukkigen, die men.
„heeft opgesloten in donkere gevangenissen : door aan„biedingen en bedreigingen heeft verleid tot toezeggingen
„en beloften, welke hen van berouw en schaamte doen
„wegkwijnen : tot armoede heeft gebracht door hooge
„geldboeten en zware proceskosten : — die moeten rond
„zwerven door de woeste plaatsen zonder ergens rust of
„veiligheid te kunnen vinden : — die men heeft beroofd
„van hunne goederen, vervallen verklaard van hunnen
„adel, veroordeeld tot de straffen, die voor de gemeenste
„misdadigers zijn ingesteld : — wier huizen men heeft
„gesloopt, wier kinderen, vrouwen en verloofden men
„heeft opgelicht : — van wie de een zijn vader, de ander
„zijne moeder, een derde zijnen naasten verwant of besten
„vriend heeft zien vermoorden : — die zich dagelijks
„bedreigd zien met erger nog, omdat men niet ophoudt
„hen te verzekeren, dat als eenmaal de vrede geteekend
„is, hun dan geen enkele uitweg meer zal worden
„gelaten, — die alien zijn toch menschen van gelijke
„beweging als de anderen in den lande en kunnen dus
„niet ongevoelig blijven voor het lijden, dat hun wordt
„opgelegd. Zij kunnen er niet anders dan diep door
„worden getroffen. Het tegenwoordige spelt hun geen goed
„en de toekomst belooft hun slechts nieuwe tooneelen
„van droefheid en bloedstorting ter bespoediging van
„hunnen ondergang . . . Is er jets rampzaligers denkbaar
„dan de toestand van eene talrijke menigte, aan wie het
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„streng verboden is hunnen God naar de inspraak van
„hun geweten te dienen binnen de grenzen van het
„koninkrijk en wien men tegelijkertijd streng verbiedt
„het land te verlaten om hunne godsdienstplichten elders,
„in den vreemde, te kunnen naleven ? Het ware Loch
„een eerste eisch der gerechtigheid om den belijders
„van den hervormden godsdienst, als men hen dan niet
„in het Rijk wil dulden, ten minste te vergunnen om
„weg te trekken met hunne have ; maar bij art. 10 van
„het edict, waarbij dat van Nantes is herroepen, is het
„tevens alien protestantschen onderdanen des konings
„uitdrukkelijk verboden het Rijk te verlaten, op strafe
„van verbeurdverklaring van goederen en van veroor„deeling tot de galeien. Die galeien en de gevangenissen
„zijn overvol van lieden, die, gedreven door hun ge„weten, het hebben gewaagd, elders te gaan zoeken
„naar eene vrijheid, die zij in hun vaderland niet hebben
„kunnen vinden . . . Wat kan er dan in de harten van
„lieden, die niets meer te verliezen hebben en alles te
„vreezen, anders oprijzen dan wanhoop en de begeerte
„om ieder middel, welk het ook zijn moge, aan te grijpen
„om ten minste het 'even te redden ?”
Paul Rabaut richtte zich ook nog afzonderlijk tot den
intendant Lenain met een schrijven, waarin hij met
waardig zelfgevoel verklaarde : „toen ik mij in dit konink„rijk aan de uitoefening van het leeraarsambt heb gewijd,
„wist ik zeer goed wat ik waagde ; ook heb ik mij van
„den beginne niet anders beschouwd dan als ten doode
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„gewijd. Geene wereldsche beweegredenen deden mij
„daartoe besluiten, maar de overweging, dat ik op die
„wijze het meest mogelijke nut zoude kunnen stichten.
„Onkunde is de geestelijke dood en de oorzaak van
„eene menigte van misdaden. Wat zoude er, oordeel
„zelf, Monseigneur, wat zoude er van de Protestanten
„bier te lande zijn geworden, indien zij, wetende dat
„de deelneming aan de godsdienstoefeningen in de Room„sche Kerk hun door hun geweten verboden is, ver„stoken van eigen godsdienstoefeningen, beroofd van de
„boeken, die zij tot hunne onderwijzing behoeven, het
„nu ook nog zonder herders en leeraars hadden moeten
„doen ? Zouden zij niet hebben moeten vervallen tot
„dweepzucht, die overvloedige bron van buitensporig„heden en van wanorde ? Dan wel tot onverschilligheid
„omtrent iederen godsdienst, welken ook ? Het kan Uwe
„Hoogheid niet onbekend zijn, dat de hervormde leeraars
„die gevaren grootendeels hebben afgewend , en althans
„ik voor mij heb niets verzuimd om hen, die aan mijne
„herderlijke zorgen waren toevertrouwd, ook wel te
„onderrichten. Ik heb mij daarbij vooral beijverd om
„naast de grondwaarheden van den godsdienst ook de
„voornaamste plichten der moraal te prediken. Zeer in
„het bijzonder heb ik daarbij den nadruk gelegd op de
„verplichting van trouw en gehoorzaamheid aan den.
„souverein. Geen enkele onzer heeft trouwens ooit nage„laten de Protestanten te stemmen tot onderwerping,
„tot lijdzaamheid, tot verzaking van de dingen dezer
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„wereld . . . Maar het is toch ook waar," zoo besloot
hij, onomwonden te kennen willende geven, dat hij zich
niet in staat achtte den geest van verbittering en verzet,
die in de harten zijner gemeenteleden woelde, op den
duur te kunnen beheerschen, „het is toch ook waar, dat
„de Protestanten overal in het koninkrijk zwaar zijn
„getroffen in hun persoon, in hunne kinderen, in hunne
„bezittingen , en daarom blijft de vrees bestaan, dat de
„vermaningen der leeraars misschien niet zooveel hebben
„uitgewerkt als wel wenschelijk ware. Het is echter
„zeker, dat indien Zijne Majesteit den Protestanten
„vrijheid wilde schenken om hunne huwelijken te laten
„inzegenen, hunne kinderen te laten doopen, en hunne
„godsdienstoefeningen te laten leiden door hunne eigene
„leeraars, al ware het dan ook enkel maar in de woestijn,
„niets hun te veel zoude zijn om hunne dankbaarheid
„en hunne gehechtheid aan kunnen wettigen vorst met
„daden te bewijzen. Ik meen zelfs te mogen verzekeren,
„dat als Zijne Majesteit hun de eer wilde aandoen, zich
„van hen te bedienen tot het afslaan der vijanden van
„den Staat, dat zij dan van zich zouden doen spreken
„door hunne dapperheid en dat Lodewijk XV dan even
„voldaan over hen zoude zijn als Hendrik de Groote
„het over hunne voorouders is geweest." De weerloosheid door Rabaut voorgestaan en door Calvijn gepredikt,
bedoelde trouwens ook allerminst eene veroordeeling
van den militairen dienst als geordend maatschappelijk
instituut.
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De intendant Lenain, die in de verloopen jaren personen en toestanden maar al te wel had leeren kennen,
begreep hoe gevaarlijk het was, de Hervormden in deze
omstandigheden tot het uiterste van verbittering te
drijven. Hij beijverde zich de Regeering te Versailles
gerust te stellen wat betreft hare vrees voor het aanknoopen van betrekkingen met de vijandelijke mogendheden door de Protestanten. Daar de troepen voor het
oogenblik elders onmisbaar waren, werd dientengevolge
de vervolging voorloopig, althans in de bedreigde grensprovincien, gestaakt.
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et was to danken aan de geruststellende verzekeringen door den intendant
Lenain verstrekt, dat de eerste maanden
van het jaar 1747 voor de Hervormden
in de provincie Languedoc kalm en rustig
voorbij gingen. Dat men voor het oogenblik noch van geldboeten noch van gevangennemingen
hoorde, kwam reeds dadelijk ten goede aan het bezoek der
heimelijke algemeene godsdienstoefeningen, die, al konden
zij voor het loerend oog der spionnen niet geheel verborgen
blijven, ongemoeid werden gelaten. De opkomst was er
zoo groot als ooit. Zoo kon uit Nimes, onder de overeengekomen, bedekte termen, aan Antoine Court worden
gemeld : „Vriend Paul heeft zijnen winkel weder geopend
„en heeft op Palmzondag drie malen achterëth zijne
„waren afgezet aan een 30.000 personen, wat onge„looflijk klinkt en Loch waar is.” Rabaut zelf vertrouwde
den toestand echter niet. „Hoe lang zal dat duren, dat
„men ons met rust laat ?" verzuchtte hij in een verb
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trouwelijk schrijven aan zijnen vriend en dat zijne
bezorgdheid goeden grond had, bleek zoodra het den,
Franschen legers gelukt was de binnengevallen vijandelijke troepen over de grenzen terug te werpen. Met het
gevaar voor een nieuwen inval verdween de vrees
voor een samengaan van de Protestanten met de aanvallers en daarmede was de aanleiding om hen te ontzien
ook weder voorbij. Hier en ginds deden de intendanten
hunne hand opnieuw zwaar op de Hervormden rusten
en in Languedoc werd weder in werking gesteld de
bepaling, dat, als kon worden vastgesteld dat ergens
eene assemblee du desert was gehouden, alle in die
streek woonachtige Protestanten daarvoor gezamenlijk
aansprakelijk zouden worden gesteld en gezamenlijk beboet. Zoo werden in Juni 1747 in een stadje, behoorende
tot Paul Rabauts district, de protestantsche inwoners
veroordeeld tot een gezamenlijke boete van 500 livres,
omdat bekend was geworden, dat een nachtelijke godsdienstoefening daar was gehouden. „De wind begint
„weder op te steken en de bliksem is al ingeslagen ook,"
schreef Paul Rabaut naar aanleiding daarvan aan Antoine
Court. „Ach, mijn vriend," voegde hij er tusschen een
lach en een traan aan toe, „ach mijn vriend, wat zouden
„wij rijk zijn, gij en ik, indien wij slechts een klein deel
„hadden niet alleen van al de geldboeten, die worden
„opgebracht, maar ook nog van de Belden, die onze
„rijke gemeenteleden betalen om boeten of te koopen ;"
want bij het willekeurige en stelsellooze der vervolging
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was ook de winzucht van omkoopbare beambten voor
de Hervormden eene zware plaag. Daar kwam nog bij,
dat voor ieder, wiens rechtzinnigheid verdacht was, de
verkoop van onroerend goed slechts mogelijk was na
vooraf verkregen vergunning en dat die vergunning
meest zeer duur moest worden gekocht ; dat erflatingen
aan Protestanten verboden waren en dat testamentaire
beschikkingen van Protestanten door de machthebbers
naar willekeur werden verbroken en veranderd, zoodat
weduwen en weezen zeker waren zich hun recht te zien
onthouden, zoodra hun dit door Roomsch Katholieke
nabestaanden op grond der ongeldigheid van een in de
woestijn gesloten huwelijk werd betwist ; dat de kosten
voor het onderhoud hunner in de kloosters opgesloten
kinderen door de Protestanten zelven moesten worden
gedragen en dat die kosten onverbiddelijk werden ingevorderd, tot van verre neven en nichten toe, indien het
onmogelijk bleek die kosten op de ouders of naaste
familieleden dier kinderen te verhalen ; dat men derhalve
bloot stond aan eene eindelooze verscheidenheid van
geldafpersingen, terwijl de opbrengst der opgelegde
boeten en der afgedwongen gelden in hoofdzaak werd
besteed voor gratificaties aan hen, die zich bij de vervolging der Hervormden bijzonder verdienstelijk hadden
gemaakt en voor het onderhoud der missionarissen, die
door de Regeering ter bekeering barer niet Roomsch
Katholieke onderdanen plachten te worden uitgezonden.
Zoo lang de oorlog nog aanhield bleef de vervolging
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in Languedoc zich toch meest bepalen tot dezen geldelijken
druk en kon de openbare eeredienst der Hervormden
over het geheel genomen ongestoord plaats vinden.
Volgens het reeds genoemde oude Journal du desert,
(cf. pag. 46) waarin een trouw bezoeker van de samenkomsten in de woestijn van het jaar 1743 tot het jaar
1748 aanteekening heeft gehouden van den naam van
den leeraar, dien hij had hooren prediken, van den door
dezen behandelden tekst en van het aantal aanwezigen,
lezen wij aangaande het jaar 1748, dat Paul Rabaut toen
op nieuwjaarsdag optrad voor een negen duizend hoorders
om voor dezen to spreken over Psalm L, 15: Roept
mij aan in den dag der benauwdheid, 1k zal er u uithelpen en gij zult Mij eeren ; in Februari daaraanvolgende voor een vier duizend aanwezigen over Daniel III,
de jongelingen in den vurigen oven ; nog Bens in diezelfde
maand Februari voor een acht duizend personen naar
aanleiding van Mattheus XXVI : 69, over de verloochening
van Petrus ; en eindelijk, volgens de laatste aanteekening
in het oude boekje, in Maart 1748 voor een duizendtal
toehoorders over den tekst uit Het Boek van den KoningProfeet David, XXXIV, 20: Vele zijn de tegenspoeden
des rechtvaardigen ; maar uit die alle reds hem de Heer.
Van die preeken van Paul Rabaut is bij diens leven
nooit ook maar den enkele gedrukt ; hij heeft er zelfs
nimmer afschrift van willen zenden aan Antoine Court,
hoe dringend en herhaaldelijk deze hem er ook om heeft
verzocht. Eerst in het begin der 1 9de eeuw hebben er
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twee het licht gezien, een naar aanleiding van den tekst
uit het Hooglied : De lie fde is Zijne banier over mij, en
een tweede naar aanleiding van het woord uit het
Evangelie van Johannes : Zoo iemand dorst, die kome
tot Mij en drinke. Bovendien is nog een groot aantal
preeken van Paul Rabaut in handschrift bewaard gebleven
en thans aanwezig in de bibliotheek van La Societe
pour l'Histoire du Protestantisme en France. Er is dus
materiaal te over, om ons een denkbeeld te kunnen
vormen van den inhoud zijner prediking en te doen zien,
dat Rabaut daarbij nimmer heeft gepolemiseerd, noch
ooit zich minachtend of heftig heeft uitgelaten over de
Roomsche Kerk. In zijn vast geloof aan eene algemeene
Christelijke Kerk en aan de gemeenschap der heiligen
is hij trouwens altijd overtuigd gebleven van de mogelijkheid om in het wezenlijke tot overeenstemming te
komen, indien men slechts den vorm voorbij wist te zien.
Nog in zijnen ouderdom, in het jaar 1768, schreef hij
aan eenen vriend : „het is de vorm, die op zoo menig
„punt tot verschil van meening, tot scheuring zelfs,
„aanleiding heeft gegeven, al moet men, na zich scherp
„te weer te hebben gesteld, toch meest eindigen met te
„erkennen, dat men staat voor eene groote verborgenheid,
„waarvan men niets wee. In onze eeuw, meer nog dan
„in eenige andere, is het noodig den godsdienst te ver„eenvoudigen, dien te ontdoen van al het bijkomstige ;
„dan zal hij de philosophen moeten winnen, en gebracht
„worden binnen het bereik van het yolk, dat niet bij
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„machte is fijne onderscheidingen te maken en nog minder
„om te onderscheiden en te verwerken al die geloofs„artikelen, waarmede men den godsdienst heeft omhangen,
„en die toch niet zijn innerlijkst wezen zijn.” Met belangstelling nam hij kennis van al wat in die dagen op
theologisch gebied verscheen ; zijne vrienden konden hem
nimmer genoeg boeken doen toekomen en zelf kocht hij
ze aan, zooveel zijne geringe middelen toelieten, al bleef
hij, naar hij schreef aan zijn ambtgenoot Pradel, aan
de Institution van Calvijn de voorkeur geven boven
ieder ander theologisch werk. Zijn zin stond naar studie en
al was hij zelf niet wetenschappelijk gevormd, — hoe had
hij het kunnen zijn ? -- zoo had wetenschappelijk anderzoek in iederen vorm toch zijn voile, warme sympathie ;
maar in zijne prediking heeft hij zich streng bepaald tot
het innerlijkst wezen van het Christelijk geloof, tot de
kracht en tot den onwankelbaren grondslag daarvan.
„Onze belijdenis,- verklaarde hij, „is de Apostolische
„geloofsbelijdenis, onze zedeleer is die van de Tien Ge„boden, zooals Jezus die heeft uitgelegd, en de grondslag
„van onze gebeden is het Onze Vader. Wij kennen
„slechts twee sacramenten, die van den doop en van
„het Heilig Avondmaal, omdat wij niet gelooven dat
„Jezus er nog meerdere heeft ingesteld” 1).
Naar de berichten van tijdgenooten te oordeelen,
schijnt Paul Rabaut zijne hoorders bij de prediking vooral
1) Lettres a divers. I. pag. 461.
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te hebben getroffen door de toepassing, die hij maakte
van de woorden der Heilige Schrift, bovenal als hij voorging in het gebed en dan een aangrijpend beeld gaf
van het menschelijk hart met al zijne nooden, met zijne
verharding, met zijne ellende, om daarvoor ter vernieuwing
of te smeeken de gave van den Heiligen Geest. Maar
wat bovenal kracht aan zijne prediking bijzette was,
dat zij eene daad was van waren heldenmoed. Dat
hij daar stond als vogelvrij verklaarde, weerloos tegenover de altijd dreigende sabels en kogels der dragonders, voor wie hij zoo kenbaar was aan zijn gewaad,
toga en bef 1 ), gelijk zelfs in een dagorder van den
hertog van Richelieu aan diens troepen staat te leven,
altijd in gevaar, altijd bereid zijn leven te laten in den
dienst der gemeente — dat feit alleen reeds moest zijne
hoorders wel diep treffen. Daardoor op zichzelf reeds
maakte zijn optreden ook vaak eenen onuitwischbaren
indruk op Roomsch Katholieken, wanneer deze uit nieuwsgierigheid of bij toeval onder zijn gehoor kwamen. De
markies van Calvisson bijvoorbeeld, die, den 11 den Juli
1745, terugkeerende van de jacht, toevallig zijnen weg
nam over de plaats, waar eene assemblee du desert was
belegd, en zoo het slot van eene prediking van Paul
Rabaut kon aanhooren, vond die zoo schoon, dat hij
Rabaut verzocht, dat sermoen nog eens in zijn geheel
te komen houden op zijn landgoed en zijne boeren opriep
1) Jaques Pannier. Le costume des pasteurs. Bull. 1901. pag. 51.
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om te komen luisteren. Het geheele dorp liep dien dag
uit ; zelfs geen enkel Roomsch Katholiek bleef thuis,
behalve dan de pastoor en zijn kapelaan. — Rabaut
zelf hechtte echter veel grooter waarde aan zijn catechetisch onderwijs dan aan zijn prediking. „Het gods„dienstonderwijs,” verklaarde hij in een schrijven van
9 April 1749, „het godsdienstonderwijs beschouw ik als
„het voornaamste en onmisbaarste deel van onze ambts„bediening en ik ben overtuigd, dat onze nalatigheid op
„dit punt de hoofdoorzaak is van al de onkunde en van
„al het bederf in onze gemeenten. Ik voor mij geloof,
„dat er meer gecatechiseerd en minder gepredikt moest
„worden ; dat eerste is veel noodiger en zoude ook
„veel meer vrucht dragen dan het tweede. Ik leg mij
„vooral op dit onderdeel van mijn werk toe.” Ten
gebruike daarvan bewerkte hij een Précis du catechisme
d'Ostervald, een werkje, dat een groot aantal drukken
heeft beleefd en dat bier en daar in het Zuiden van
Frankrijk nog in gebruik is.
Bij het aanknoopen der vredesonderhandelingen, die
in het jaar 1748 eindelijk een einde gingen maken aan
den Oostenrijkschen successie-oorlog, meenden de Protestanten in Frankrijk zich te mogen vleien met de hoop,
dat de protestantsche mogendheden niet zouden nalaten
daarbij ook ten behoeve der verdrukte Fransche geloofsgenooten gunstige voorwaarden te bedingen. Niets
werd trouwens door hen verzuimd om de aandacht der
verschillende regeeringsafgevaardigden en gevolmach-
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tigden op hunne belangen te vestigen. Rapporten, verslagen, verzoekschriften, vele daarvan opgesteld door
Paul Rabaut, werden door de Fransche gemeenten en
synoden in grooten getale ingezonden, ook bij den
gevolmachtigde van de Republiek der Geiinieerde Provincien, Onno Zwier van Haren. Maar het was vergeefsch. Niets mocht dit alles baten ; en ook deze hoop
vervloog in rook. De machtige stem van Jacques Saurin,
die nimmer moede werd zijn internationaal gehoor in de
Waalsche kerk te 's Gravenhage het lijden der Fransche
broeders in treffende bewoordingen voor te houden, was
verstomd ; in hem had de Hervormde Kerk van Frankrijk
haren voornaamsten pleitbezorger bij het groote publiek
van Europa verloren ; en de band met de uitgewekenen,
waarvan ieder nieuw opkomend geslacht zich vaster
inburgerde in het land zijner vreemdelingschappen, was
gaandeweg wel niet verbroken, maar toch zeer los geworden. Het eenige verschil, dat de in het jaar 1748
te Aken gesloten vrede den Franschen Hervormden
bracht, was, dat er weder troepen vrij kwamen voor
de vervolging.
Gedurende het eerste vredesjaar, het jaar 1749, werden
de gemeenten nog tamelijk wel met rust gelaten ; maar
in het begin van het jaar 1750 werd door de Fransche
bisschoppen op hunne groote jaarlijksche samenkomst
te Parijs besloten, den koning te verzoeken, het edict
van 1724 betreffende de nouveaux-convertis weder in
zijnen vollen omvang te doen toepassen. Lodewijk XV,
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die wel wise, dat hij slechts tot dien prijs het machtige,
rijke college der Fransche bisschoppen kon doen bewilligen in de hooge subsidies, die hij tot herstel der door
den oorlog uitgeputte financien behoefde, haastte zich
daarop te antwoorden, dat hij stellige orders zoude
geven om het edict weder ten strengste te doen toepassen en om daarmede eenen aanvang te waken in
de provincie Languedoc, het centrum van de samenkomsten der Hervormden. De staatssecretaris, graaf
van Saint-Florentin, tot wiens departement de tenuitvoerlegging der koninklijke bevelen betreffende de nouveaux-convertis behoorde, zorgde wel dat deze werden
nagekomen. Op zijn last rukten in November 1750 de
dragonders het land weder in, om overal de samenkomsten der Hervormden uitèën te jagen en de leeraars
te vangen. De gevangenissen geraakten weder overvol,
mannen werden bij troepen naar de galeien gevoerd,
vrouwen en meisjes werden op tal van plaatsen in het
openbaar gegeeseld en kaal geschoren, opgesloten in de
kloosters, aangerand door de dragonders.
In de bibliotheek van La Societe pour Mistoire du
Protestantisme en France, te Parijs, worden bewaard
twee kleine opschrijf boekjes, inhoudende korte dagelijksche aanteekeningen in het handschrift van Paul
Rabaut en loopende over de jaren 1750 tot 1756.
„Nadat wij seders den vrede van Aken eenige rust
„hadden genoten," lezen wij daar, „zijn omstreeks
„November 1750 de dragonders hier weder uitgerukt.
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„Den 15den van die maand had ik eene samenkomst
„belegd bij de hoeve van Granon, op een mijl afstands
„van Nimes ; maar nog voor het einde daarvan moesten
„wij vluchten, omdat er een detachement dragonders
„naderde. Den volgenden Zondag, den 22sten dier maand,
„leidde Monsieur Vernezobre" (de leeraar Pradel) „eene
„godsdienstoefening bij Uzes ; hij is daar bijna gegrepen en
„er werden tweehonderd gevangenen gemaakt. 1k had
„dien dag eene samenkomst te Fon-Francon met een
„klein aantal hoorders ; maar de volgende Zondagen
„was het niet mogelijk iets te beginnen, omdat de deta„chementen niet ophielden den omtrek of te zoeken.
2Os ten December Meld ik toch eene samenkomst
D en 20
„
„bij den put van Saumade, bij het uitgaan waarvan zeven
„personen werden gegrepen en weggevoerd naar het
„kasteel van Nimes. Sedert dien,” staat er verder aangeteekend, „sedert dien heb ik, ziende dat het onmogelijk
„was om op Zondag samen te komen, gemeend, te moeten
„trachten het in de week te doen ; en zoo heb ik eenige
„godsdienstoefeningen in ongestoorde rust kunnen leiden.
„Daar de meesten mijner gemeenteleden echter niet kunnen
„opgaan op werkdagen, heb ik 7 Februari 1751 nog
„eens weder op eenen Zondag met hen vergaderd en
„dat is, Gode zij dank, ook goed gelukt."
In deze omstandigheden was voor de Hervormden van
Languedoc een zware slag de dood van den intendant
Lenain, die, als de meeste ambtenaren, wanneer zij geregeld
met de Protestanten in aanraking kwamen, geeindigd was
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met hun goed gezind te worden, en die de hem gegeven
orders bij de ten uitvoerlegging zooveel doenlijk placht te
verzachten. Hij werd vervangen door jean Emmanuel de
Guignard, vicomte de Saint-Priest, die zijne werkzaamheid
in Languedoc begon met de afkondiging van een besluit,
waarbij krachtens het edict van 1724 den Hervormden
opnieuw ten strengste werd bevolen, hunne kinderen te
laten doopen door den pastoor hunner parochie. Hij gaf
aan dit besluit zelfs terugwerkende kracht en gelastte alle
ouders, die hunne kinderen reeds door eenen hervormden
leeraar hadden laten doopen om die kinderen binnen
veertien dagen naar de parochiekerk hunner woonplaats te brengen en hun daar den doop nog eens
te laten toedienen door eenen Roomschen geestelijke.
Nalatigheid in deze zoude worden gestraft met geldboeten, met inlegering van soldaten, met wegvoering
naar de kloosters. Reeds dadelijk werd op groote schaal
toegepast het oude dwangmiddel van oplichting van
kinderen, van zuigelingen zelfs, van kleine meisjes vooral,
want de Roomsche geestelijkheid bezat te veel menschenkennis om niet te weten, dat het juist de vrouwen zijn,
die in de gezinnen de traditie het trouwst bewaren.
Als zoovelen moest ook Paul Rabaut er thans op
bedacht zijn, zijne kinderen in veiligheid te brengen.
Twee dochtertjes en een zoontje had hij kort na de
geboorte weder verloren. Het moest zich wel droevig
aan de kleintjes wreken, dat zij zooveel noodige verzorging ontbeerden door het gemis van een geregeld
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gezinsleven ; dat bestond voor hen niet, dat kon voor
hen niet bestaan, daar de vader zonder vaste woonplaats
rond moest zwerven en de moeder hare kinderen niet
openlijk bij zich durfde te houden. Maar Rabaut en zijne
echtgenoote hadden toch nog vier kleine jongens mogen
behouden. Reeds in 1747, toen de oudste van dit viertal
vier jaren telde, had Rabaut het kind naar Lausanne
willen zenden, om daar verder te worden opgevoed door
Antoine Court ; maar deze had den jongen toen nog te
klein gevonden voor de verre reis en voor de scheiding
van zijne ouders. Van dit kind koesterde Rabaut groote
verwachtingen ; op zijn vierde jaar kon het reeds vloeiend
lezen en was het aan de aardrijkskunde begonnen, berichtte hij met blijden trots ; in gedachten had hij het
reeds aan het predikambt gewijd. Ook dezen zoon echter
moest hij afstaan ; en in Rabauts brieven aan zijnen
vriend Court staat tusschen al die overleggingen en
mededeelingen van algemeenen aard zoo aandoenlijk vermeld, dat het kind, toen het stervend aan de pokken
nederlag, enkel nog maar wilde innemen, als vaders hand
de medicijnen reikte. Dit verlies viel Rabaut zeer zwaar ;
maar toch bleef hij met verlangen uitzien naar het oogenblik, waarop de drie nog overige kinderen groot genoeg
zouden zijn om naar Zwitserland gezonden te kunnen
worden. Het was hem eene verlichting van veel angstige
bezorgdheid geweest, toen hij in 1749 den oudsten der
drie broertjes, den later zoo beroemd geworden Rabaut
Saint-Etienne kon laten vertrekken. De beide anderen
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wilde hij nu bij de vernieuwing der vervolging in het
jaar 1751 zoo spoedig mogelijk laten volgen, want zijn
toestand werd met den dag onzekerder. Op zijn hoofd
stond thans een prijs van 100 ecus, contant uit te betalen
aan wie hem vermocht over te leveren, met nog daarenboven eene jaarlijksche rente van 500 livres. Verraad
en omkooping waren daardoor thans nog meer te duchten
dan ooit tevoren, terwijl de schrik door de geweldenarijen
van den vicomte de Saint-Priest veroorzaakt, de leden
van Rabauts gemeente als verlamde en de assemblees
du desert, die hij toch nog voortging te beleggen, slecht,
soms in het geheel niet werden bezocht. „Voortdurend
„zitten de spionnen mij op de hielen," klaagde hij aan
Antoine Court; „maar het meest ben ik in zorg over
„mijne kinderen. Ik kan nergens meer huisvesting voor
„hen vinden ; niemand wil ze opnemen ; men is te angstig ;
„ik sta om zoo te zeggen met hen op straat." Hij was
overgelukkig, toen hij er in kon slagen, hen onder vertrouwd geleide naar Lausanne te zenden en aan Court
kon aankondigen de tending van het tweede en derde
deel van een kostbaar werk, waarvan deze het eerste
deel reeds in zijne bibliotheek had en nu aan de drie deelen
bij elkander eene goede plaats zoude geven, naar hij
hoopte. Toch scheidde Rabaut van zijne kinderen niet
dan met groote moeite, vooral van den jongste, Pierre
Antoine. „Pierrot is een kleine guit," schreef hij nog
reader aan Antoine Court ; „gij zult dikwijls om hem
„moeten lachen. Ik heb hem gezegd, dat hij u in alles
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„gehoorzaam moet wezen en niet koppig zijn, want dat
„is hij wel eens." Het was Rabaut te moede, alsof met
dit kind nu ook alle vroolijkheid uit zijn leven wegtrok ;
en zoodra de kinderen in veiligheid waren, begon hij te
zinnen op middelen om zijn verbroken gezin elders weder
op te bouwen. „De kosten van een verspreid gezin zijn
„dubbele kosten en gaan boven mijne macht," schreef
hij aan Antoine Court. „Ik heb daarom aan den predikant
„Vernêcle in Holland geschreven, of hij mij in dat land
„niet eene predikantsplaats kan bezorgen. Ik zoude ook
„naar lerland kunnen gaan ; maar daar heeft mijne vrouw
„bezwaar tegen, al zoude dat bezwaar nog wel te over„winnen zijn.” Hij gaf niet om wereldsch goed, verklaarde hij nog nader ; hij was tevreden, als hij maar
genoeg had om van te leven met zijn gezin bij zich.
Vroeger had Rabaut nooit van uitwijken willen hooren,
noch voor zich zelven noch voor anderen. Streng als
een der profeten uit het oude Israel, was hij niet moede
geworden zijne gemeenteleden te vermanen, dat een wijken
uit den lande was de Kerk verzwakken ; dat men de Kerk
juist moest steunen door te blijven. Wijken mocht alleen
wie zich niet sterk genoeg gevoelde om te volharden
in den vurigen oven der vervolging ; want het ergste
van alles was afval, verloochening ; — dan liever de
vlucht, de vlucht als van een die vliedt om zijns levens
wil. Maar thans, gescheiden van zijne jongens, mismoedig
geworden door het verloopen der assemblees du desert,
wat hij als een bewijs der onvruchtbaarheid van zijnen
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arbeid meende te moeten aanmerken, teleurgesteld door
het feit, dat de Regeering de door hem en door zijne
ambtgenooten betuigde en bewezen trouw als niets had
geacht, misschien ook uitgeput door de aanhoudende
slingering tusschen hoop en vrees, begon Rabaut er
anders over te denken. Hij ging het oor leenen aan het
betoog van Antoine Court, die vroeger ook een vurig
bestrijder van alle emigratie was geweest, maar thans
begon te berekenen, dat de zwakkeren onder de broeders,
die zich niet tegen de vervolging bestand gevoelden,
misschien juist door uit te wijken de sterkeren, die in
den lande bleven, konden helpen. De protestantsche
landen, Engeland, Brunswijk, Holland vooral, stonden
steeds gereed den uit Frankrijk vluchtenden Hervormden
gouden bruggen te bouwen, wel wetende, dat die scharen
van zedelijk hoog staande vluchtelingen een aanwinst
waren. Moest dus niet eindelijk, vroeg Court, de Fransche
Regeering zelve gaan inzien, dat het eigen land verarmde
aan wat andere landen ging verrijken ? De grenzen
werden in vredestijd minder nauwlettend bewaakt ; zoude
het dus niet geraden zijn, nog eens te beproeven of
emigratie in massa soms het middel kon zijn om de
Regeering er uit practische beweegredenen toe te brengen,
den Hervormden het bestaan in het eigen vaderland
althans dragelijk te maken ?
Zoodra Rabaut van den predikant Vernêde vernam,
dat er te Maastricht eene predikantsplaats voor hem open
was en dat hij die kon komen bezetten, wanneer hij wilde,
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besloot hij zoo velen uit zijne gemeente als daartoe slechts
te bewegen waren, met zich te nemen. De groote vraag
was echter, hoe aan reisgeld te komen voor die alien,
die hem zouden vergezellen ? „De leden van mijn consis„torie zeggen, dat daarvoor geld te geven, zoo goed is
„als zich zelven den strop om den hals te halen,” klaagde
hij aan Antoine Court, „en zelf heb ik op het oogenblik
„niet meer dan anderhalven Louis beschikbaar." Toch
zette hij door, en in Juni 1752 kon hij zijnen vriend
melden : „ik doe dezer dagen weinig anders dan attestaties
„schrijven ; want gelukkig zijn er velen, die met mij
„besloten zijn den besten, eigenlijk den eenigen weg in
„te slaan. Er gaat haast geen dag voorbij zonder dat
„mannen, vrouwen en kinderen uit mijne gemeente bij
„koetsen vol. wegtrekken. Als dat zoo door mag gaan,
„dan zal ik daar ginds eene gemeente kunnen vormen
„wel niet rijk aan wereldsche goederen, maar toch rijk
„in aantal, in ijver, in vroomheid." Had hij maar middelen gehad om de allerarmsten aan reisgeld te helpen
Die konden nu met hunne kinderen niet anders gaan
dan bedelend langs den weg. Maar eigenlijk moesten
de rijken dat ook doen, voegde hij er bij, want in een
geval als dit viel er natuurlijk niet te denken aan
het verkrijgen van vergunning voor den verkoop van
onroerend goed ; vast bezit moest in den steek worden
gelaten. Hoe was het toch mogelijk, vroeg hij, dat de
Regeering maar niet kon inzien, hoe groote schade het
land moest lijden door dezen uittocht, die om dezen tijd
7
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ook elders door andere hervormde leeraars werd in gang
gebracht ? En zich zelven begon hij angstig of te vragen,
wat er toch moest worden van hen die achterbleven ?
„Maar ik geloof toch niet," overlegde hij dan weder in
een schrijven aan Antoine Court, „ik geloof toch niet,
„dat ik verplicht ben hier te blijven ter wille van lieden,
„die zich al te vermetel willen blijven bloot stellen aan
„de verzoeking en die, niettegenstaande al de geestelijke
„zorgen, die ik voor hen heb gehad, bereid zijn te han„delen juist zooals de vervolgers dat willen.” — „Ik
„geloof toch ook," zoo troostte hij zijn ontrust geweten,
dat hem ontrouw begon te verwijten, „ik geloof toch
„ook, dat mijn voorbeeld velen zal overhalen het te
„ volg en."
Weldra echter kwam bericht, dat de voortrekkers
aan de grenzen waren aangehouden en gevangen genomen. Toch wilde Rabaut zich daardoor niet laten
afschrikken. Het kon immers slechts een gevolg van
eenen toevalligen samenloop van omstandigheden zijn
geweest. En juist nu kon de uittocht op grooter schaal
plaats vinden, daar goede vrienden uit Geneve en uit
Lausanne hem eene aanzienlijke som ter bestrijding van
reiskosten hadden doen toekomen. Bovendien werd de
vervolging steeds heviger. Steeds meer kinderen werden
naar de Roomsche kerken gedreven, om daar opnieuw
te worden gedoopt. Vaak waren het opgeschoten jongens
en meisjes, die door de dragonders met geweld er heen
werden gesleurd en daarna, zoo de ouders weigerden
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te beloven, hen nu ook verder te zullen opvoeden in
de leer der Roomsche Kerk, werden weggevoerd naar
de kloosters. Van eenen ambtgenoot, Monsieur Clement,
vernam Rabaut, naar hij aan Court meldde, dat deze
zoo min als hij de Hervormden meer kon bewegen om
op te gaan naar de assemblees du desert en hen onder
deze verschrikking „zoo koud als ijs vond, ja kouder
„nog."— „Die verharding doet mij beven," voegde Rabaut
er nog aan toe, „en doet mij vreezen, dat een algemeene
„afval aanstaande is."
Ook Monsieur Clement verkeerde in groote zorg over
vrouw en kinderen en was bovendien ontbloot van
middelen om ze te doen afreizen. Rabaut beijverde zich
dadelijk om ook voor hem hulp te krijgen van Zwitsersche
vrienden, maar trachtte tevens zijnen ambtgenoot met
klem van redenen te overtuigen, dat deze zelf thans
behoorde te blijven op zijnen post, omdat de gemeente,
indien zij in deze omstandigheden door hare leeraars
werd verlaten, wel tot afval komen moest, en door die
overleggingen met zijn collega kwam hij voor zich zelven
tot klaarheid. Zijn eigen vertrek had hij nog telkens
uitgesteld onder allerlei voorwendsels; dan was het omdat
er nog zooveel te regelen viel, dat alleen door hem kon
worden geregeld, dan weder omdat hij het zijn plicht
achtte te blijven tot deze en gene veilig vertrokken was,
om dan als laatste te volgen. Intusschen was zijn toestand
steeds hachelijker geworden. De op zijn hoofd gestelde
prijs was verhoogd. „Ik ben al weder meer waard dan
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„ik was," berichtte hij aan Antoine Court, „en in plaats
„van met hangen bedreigt men mij met radbraken."
Maar bij zooveel dat tot scheiden drong, was het hem
toch alsof hij niet scheiden kon ; en eindelijk, in Juni 1752,
schreef hij aan zijnen vriend, „al was ik nog zoo vast
„besloten om te gaan, mijn hart had geen rust ; ik bleef
„in tweestrijd ; aan alle zijden werd ik geperst ; ik was
„als in een labyrinth, waaruit ik geen uitweg meer wist.
„De grootte van het gevaar, de vrees God al te ver„metel te verzoeken, de geringe kans om mijne gemeente
„te doen stand houden, het verlangen naar mijne kin„deren, die ik steeds heb beschouwd en blijf beschouwen
„als de voornaamste leden mijner gemeente, de angst
„bier niet te kunnen voorzien in hun onderhoud, de
„hoop, dat mijn voorbeeld nog vele weifelenden er toe
„zoude brengen zich eveneens te onttrekken aan de
„verzoeking, — dat alles deed mij besluiten om te gaan ;
„maar aan den anderen kant begreep ik toch ook wel,
„dat mijn vertrek den vijand gewonnen spel zoude laten
„en dat de vervolging dan slechts te zwaarder neer zoude
„komen op de achterblijvende broeders en zusters en
„op de andere leeraars, dat de gemeente er door zoude
„worden verzwakt en dat de leeraars er misschien
„moedeloos door zouden worden. Die verschillende over„leggingen, die telkens tegen elkander bleven opwegen,
„brachten mij in eenen zwaren zielestrijd. Ik wist niet
„wat te doen. Ik kon niet meer eten of slapen. Telkens
„smeekte ik den Heer, mij te verlichten en mij duidelijk
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„te maken wat Zijn wil in deze was. Eindelijk heeft Hij
„mij verhoord en heeft Hij mij in het hart gegeven het
„besluit om bij mijne gemeente te blijven. En nauwelijks
„had ik dat besluit genomen, of ik vernam, dat de inten„dant mijn signalement overal heen gezonden had, waar
„hij maar kon vermoeden dat ik zoude komen. Maar
„ik kan u de verzekering geven,” besloot hij, „dat dat
„bericht, wel verre van mij of te schrikken, mij heeft
„versterkt in het gevoel, dat ik op post behoor te blijven."
Een groote verlichting was het hem daarbij, eerlang van
Antoine Court te mogen vernemen, dat bevriende handen
voor het onderhoud zijner kinderen te Lausanne wilden
zorgen. „Ik zoude het vriendelijk aanbod zeker niet aan„nemen,” haastte hij zich te antwoorden, „indien ik ook
„maar eenigszins in staat was om de kosten bier en in
„Lausanne goed te maken ; nu dat niet zoo is, moet ik
„er wel in berusten, dat anderen voor het onderhoud
„van mijne kinderen zorgen. Ik begeer hun geene schatten
„na te laten ; maar ik zoude hen zoo gaarne eene goede
„opvoeding deelachtig zien warden. Dat is al de eerzucht,
„die ik ten hunnen opzichte koester. Het is meest om
„hen, dat ik eene predikantsplaats in Holland heb be„geerd. Ik heb reeds aan Monsieur Vernêde geschreven,
„dat ik die niet zal komen bezetten en hem bedankt
„voor al de moeite die hij zich gegeven heeft.” — „Mijne
„vrouw blijft nu ook hier," berichtte Rabaut verder nog ;
„overal elders zoude zij vergaan van onrust over mij."
Met zijn dralen had Rabaut den gunstigen tijd boven-
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dien laten verloopen. Al had hij nog weg gewild, hij
zoude niet meer weg hebben gekund. De uittocht in
massa, die om dezen tijd op verschillende punten in gang
begon te komen, werd door de Regeering onverbiddelijk
gestuit en de harde dwangmaatregelen werden nog verscherpt. „Och, dat mijn hoofd water ware en mijn hart
„een springader van tranen," schreef Rabaut aan Antoine
Court. „De vervolging wordt met den dag heviger en
„seders lang hebben wij niet zoo veel reden gehad om
„te bidden : Red ons Heer, want wij vergaan ! Men gaat
„ons thans van alle zijden tegelijk bestoken en heeft
„het thans gemunt op de leeraars, op de godsdienst„oefeningen, op onzen doop, op onze huwelijksinzege„ningen ... Verscheidene Protestanten uit de stad Brignon
„zijn in hechtenis genomen, omdat zij hunne kinderen
„door ons hebben laten doopen en al degenen, die te
„Cailar hun huwelijk hebben laten inzegenen in de woestijn ;
„een vijftig personen, mannen en vrouwen, zijn hunne
„huizen uit- en de bosschen in gevlucht, omdat de militaire
„bevelhebber verleden Zaterdag heeft laten bekend maken,
„dat zij de mis moeten bijwonen, om na den voorge„schreven proeftijd hun huwelijk opnieuw te doen in„zegenen door den pastoor. Gisteren hadden Messieurs
„Clement, Vernezobres en ik eene samenkomst met die
„arme vluchtelingen ; wij hebben hen vermaand tot stand„vastigheid en wij hebben met hen gebeden tot God.
„Wij hebben ook uit hunnen naam een verzoekschrift
„gericht tot den intendant . . .” Maar het mocht niet
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baten , het was ook niet verwacht , de ondervinding had
wel anders geleerd. En toen op eens gebeurde, in Augustus 1752, wat de leeraars zoo dikwijls hadden gevreesd,
maar dat zij tot dus ver hadden kunnen tegen houden
met hunne nadrukkelijke vermaning, die naar het zwaard
grijpen, zullen door het zwaard vergaan, kwam het tot
wanhoopsdaden : een pastoor, die van het dorpje Ners,
werd vermoord gevonden aan den weg, een paar anderen
werden overvallen en gewond. Algemeen meende men
hierin het eerste sein tot gewapend verzet te moeten zien.
Het snel rondgaand gerucht, dat de Camisards opnieuw
in opstand kwamen, deed tal van dorpsgeestelijken in
den eersten schrik de wijk nemen naar de groote steden,
om daar bescherming te zoekeri bij hunne bisschoppen.
Maar grooter nog dan hun schrik was die van Paul
Rabaut en van zijne ambtgenooten. Het was hun te moede,
alsof al wat hun heldhaftig handhaven van het beginsel
der weerloosheid had opgebouwd, met eenen slag ter
neder was geworpen. Opnieuw zouden de Hervormden
nu in verdenking komen van aan te sturen op binnenlandsche verdeeldheid, op burgeroorlog, en het was te
voorzien, dat de Roomsche geestelijkheid het vergoten
bloed van eenige harer leden bloedig zou willen wreken.
Terwij1 dragonders en soldaten het land afzochten naar
den moordenaar van den pastoor van Ners, terwijl de
leeraar Pradel het dorst te wagen zich in verbinding te
stellen met eenige pastoors, om te betuigen, dat de hervormde leeraars niets onbeproefd lieten om de onder-
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werping en de weerloosheid hunner gemeenteleden te
verzekeren, haastte Rabaut zich, de Cevennes in te gaan,
om de daar naar het algemeene zeggen te hoop loopende
protestantsche bergbewoners tot kalmte en onderwerping
aan te sporen. Hij vond echter nergens eenig spoor van
een georganiseerd verzet, al waren er, die thans besloten
schenen hun leven, dat nu toch ondragelijk was geworden,
zoo het al niet reeds verloren was, ten minste zoo duur
mogelijk te doen betalen. Het bleef gelukkig bij eenige op
zich zelf staande gewelddadigheden, maar over en weder
geraakten de gemoederen in de hoogste opwinding.
De markies de Paulmy d'Argenson, die in deze dagen
juist door de Regeering werd afgezonden naar Languedoc,
om daar de vestingen en de versterkte plaatsen te inspecteeren, begeerde bij al de strijdige berichten, die in
omloop waren, uit zekere bron te weten, wat er eigenlijk
gaande was en Rabaut, die dit vernam, wist er in te
slagen hem een geruststellend rapport dienaangaande te
doen toekomen. De aandacht van den markies werd
door dit rapport zoozeer getroffen, dat hij het verlangen
te kennen gaf, nog nader te worden ingelicht en wel
door een rapport dat niet enkel algemeenheden bevatte,
maar waarin de grieven en klachten der Hervormden
met feiten en data waren toegelicht. Het was jets ongehoords voor de Protestanten, dat hun van hooger hand
uit eigen beweging nadere inlichtingen omtrent hun begeeren werden gevraagd. „Gij begrijpt dus wel," schreef
Rabaut aan Antoine Court, „dat ik zulk eene gunstige
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„gelegenheid niet ongebruikt wilde laten voorbij gaan.
„Verschillende van de collega's gaven mij aanwijzingen
„aangaande hetgeen er in hunne districten was voorge„vallen en dit, gevoegd bij wat ik zelf weer en ondervonden
„heb en dat dan nog aangevuld met allerlei uit uwe
„geschriften. gaf mij stof voor een stuk, dat ik, daar ik
„er slechts vier dagen tijd voor had, niet zoo heb kunnen
„polijsten, wat den vorm betreft, als wel wenschelijk ware
„geweest. Maar den vorm daargelaten, is het stuk wat
„den inhoud aangaat toch zoo geworden, dat ik er veel
„van meen te mogen verwachten. Ik heb mij daarbij
„gehouden aan 12 punten, ten eerste de lasterlijke be„tichtingen, waaraan wij bloot staan ; ten tweede de
„behandelingen, die wij moeten ondergaan wegens deel„neming aan onze godsdienstoefeningen , ten derde de
„gedwongen doop en de gedwongen huwelijksinzegening
„in de Roomsche Kerk; ten vierde de boeten, die ons
„worden opgelegd als wij onze kinderen de mis niet
„laten bijwonen ; ten vijfde de boeten, die worden op„gelegd aan wie zijn huis op Sacramentsdag onversierd
„laat ; ten zesde de straffen, die worden opgelegd aan
„wie zijn gestorven kind niet laat begraven door den.
„pastoor ; ten zevende de willekeur, waarmede de Her„vormden worden aangeslagen bij belastingen ; ten achtste
„de moeilijkheid voor de Hervormden om vergunning
„te verkrijgen tot den verkoop van hunne vaste goederen ;
„ten negende de oplichting van kinderen ; ten tiende de
„onrechtvaardigheid om hen van wie het bekend wordt,
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„dat zij hun huwelijk hebben laten inzegenen in de woestijn,
„in te lijven bij het leger 1) ; ten elfde de straffen op„gelegd aan hen, die onze boeken in den handel brengen ;
„ten twaalfde het verbod om onze dooden te begraven.”
Het was eene lange lijst, die in hare sobere zakelijkheid
reeds een aangrijpend beeld gaf van den druk, waaronder de Hervormden leefden en die toch nog zoo onvolledig was, zoo veel langer had kunnen zijn ; over de straffen
en gevaren, die de hervormde leeraars meer in het bijzonder bedreigden, werd er bijvoorbeeld geheel gezwegen.
Toen het stuk gereed was, stond Paul Rabaut voor
de moeilijke vraag, hoe het den markies de Paulmy te
doen toekomen, zonder dat het werd onderschept of bij
gebreke van doorzending bleef liggen, gelijk de Hervormden wel wisten dat het gewone lot was van door
hen ingediende stukken. „Hij, die den markies bet eerste
„stuk voor ons had overhandigd," berichtte Paul Rabaut
daarover verder aan Antoine Court, „was niet meer
„bereikbaar ; er moest dus jets anders op worden ge„vonden. Twee personen, die den markies een verzoek„schrift zouden overhandigen, — de een voor de te
„Aigues-Mortes gevangen vrouwen, de ander voor hen,
„die wegens pogen tot uitwijken waren opgesloten in
„de citadel te Nimes, — beloofden mij, mijn stuk met de
„hunne te zullen overreiken ; maar op het laatste oogen„blik hielden zij hun woord niet.” Daar het onmogelijk
1) Le service militaire impose aux Huguenots comme un châtiment.
Bull, 1901. pag. 251.
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bleek, iemand anders bereid te vinden om zich met de
bezorging te belasten, besloot Rabaut het zelf te gaan
overhandigen. Op den weg, Bien hij wist dat de markies
de Paulmy op zijne doorreis naar Nimes langs moest
komen, wachtte hij dezen den 19den September 1752 bij
het vallen van den avond op, al wist hij zeer goed aan
welk groot gevaar hij, de vogelvrij verklaarde man, die
overal werd nagejaagd en op wiens hoofd een prijs
stond, zich daarmede bloot stelde; want het zoude den
machtigen edelman slechts een enkel woord kosten om
hem te doen vatten door zijn escorte. „Ik wachtte lang,"
verhaalde Rabaut aan Antoine Court, „maar toen de
„koets in de nabijheid kwam, riep ik met luider stem,
„dat ik iets had te overhandigen. De markies had de
„goedheid halt te doen houden en naar het portier der
„koets gaande, gaf ik hem het rapport in eigen handen.
„Dadelijk verbrak hij het zegel en vroeg inmiddels, wat
„dat voor een stuk was ? Het is een stuk, antwoordde
„ik, dat verband houdt met een ander stuk, dat u reeds
„moet hebben ontvangen. Zij, die het aangaat, wagen
„het te hopen, dat het door Uwe Excellentie gunstig
„zal worden overwogen. Nauwlijks had ik uitgesproken
„of hij neigde het hoofd en vroeg : Wie zijt gij ? —
„Ik antwoordde : Monsieur Paul, om u te dienen. —
„Dan zijt gij Paul Rabaut, hervatte hij. — Dezelfde, om
„u te dienen, antwoordde ik. — Ik heb van u hooren
„spreken, zeide hij daarop en wilde beginnen te lezen ;
„maar daarvoor gaf de opkomende maan geen licht ge-
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„noeg. Hij vouwde het papier dus weder op, stak het
„bij zich en neigde nog eens met het hoofd als ten
„afscheid. Ik wenschte hem daarop goede reis, steeg
„weder te paard en reed weg, God dankende voor den
„afloop en Hem smeekende de moeite, die wij nemen
„om Israel rust te geven, te willen zegenen. De markies
„werd voor het souper gewacht in het bisschoppelijk
„paleis te Nimes en naar ik hoor, heeft hij dit avontuur
„aan tafel zelf medegedeeld. De onzen zijn er in groote
„verrukking over en verwachten er groote dingen van."
Er trad ook werkelijk een oogenblik van verademing
in , de dragonders trokken weg. „Het blijft de bedoeling,"
schreef de graaf van Saint-Florentin aan den intendant,
„het blijft de bedoeling van Zijne Majesteit om zelfs
„de gedachte aan verdraagzaamheid te onderdrukken
„en daarom wenscht zij, dat gij, zoo dikwijls dit noodig
„is, een afschrikkend voorbeeld zult stellen ; maar de
„koning heeft bezwaar tegen maatregelen, die hem den
„schijn geven van in oorlog te zijn met zijne eigene
„onderdanen ; en bovendien is het op het oogenblik
„niet wel doenlijk om troepen naar de provincie te
„zenden." Dat laatste zal wel de ware reden zijn geweest, waarom de grillige, stelsellooze vervolging in
bet eind van het jaar 1752 schijnbaar tot rust kwam ;
maar Paul Rabaut bleef dezen ongedachten gelukkigen
keer toeschrijven aan den indruk, dien zijn rapport had
gemaakt op den markies de Paulmy.

V

MADELAINE GAIDAN.
even jaren Lang, sinds het jaar 1745,
had de vervolging nu nagenoeg onafgebroken de Hervormden geteisterd ;
maar ten onder gebracht waren zij
niet. Zoodra in het begin van het
jaar 1753 de troepen waren ingerukt,
stroomde men in Languedoc, in Dauphine, in Vivarais
weder bij scharen naar de assemblees du desert. Wie
zonder struikelen zijnen weg was blijven gaan, kwam
er met opgeheven hoofde ; wie zich ontrouw had te
verwijten, kwam er gebukt en met slependen gang,
in het bewustzijn eene onvergeeflijke zonde te hebben
begaan door zijn huwelijk te laten inzegenen en zijn
kind te laten doopen door den pastoor. De leeraars
kenden op dit punt ook Beene verschooning. Hoe
streng zij oordeelden, blijkt uit de bewaard gebleven
notulenboeken van het consistorie der gemeente te
Nimes. Daar lezen wij bijvoorbeeld in aanteekeningen
uit dezen tijd : „zij, die hunne kinderen in de Roomsche
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„Kerk hebben laten herdoopen en nu wenschen deel te
„nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, zullen
„tot deelneming daaraan niet worden toegelaten dan na
„anderhalf jaar lang boete te hebben gedaan." Van
anderen heet het, „dat zij openlijk voor de geheele
„verzamelde gemeente belijdenis zullen moeten doen
„van schuld, omdat zij er in hebben toegestemd, dat
„hunne dochters haar huwelijk lieten inzegenen in de
„Roomsche Kerk ;" van weder anderen, „dat hun huwe„lijk wel in de vergadering der gemeente zal worden
„ingezegend, maar niet voor zij openlijk gestreng zijn
„berispt, omdat zij de mis hebben bijgewoond.” Het
was waarlijk niet met zoete woorden, dat de Hervormden
werden teruggelokt naar de samenkomsten in de woeste
plaatsen. Maar allen kwamen zij Loch en dat met eenen
ijver, als wilden zij zich haasten om van de onverwachte
vrijheid te genieten, er zelfs geen uur van verloren te
laten gaan. Overal weerklonken thans weder de psalmen
van Marot , overal werden de godsdienstoefeningen
weder gehouden bij lichten dag en bijgewoond door
duizenden, al bleef eene overrompeling altijd te duchten
en al kwam die of en toe ook nog wel voor. „Maar
„het zoude onmogelijk zijn," meldden de intendanten
naar Parijs, „om allen te straffen, die thans naar de
„samenkomsten opgaan en er hunne kinderen laten
„doopen. De gevangenissen zouden er niet toe uitreiken."
De Hervormde Kerk van Frankrijk bleek onder de harde,
bittere, zevenjarige vervolging niets van hare kracht te

MADELAINE GAIDAN.

111

hebben verloren ; zelfs had onder den druk het aantal
harer leden zich nog uitgebreid. Volgens een rapport
van Antoine Court waren in het jaar 1753 Dauphine,
Vivarais, Rouergue, Quercy, Foix, Saintonge, Aunis,
Poitou, Languedoc en de Cevennes er vol van ; in
Provence, Bearn, Orleanais, Picardie, Ile de France,
Bretagne, Normandie waren er volgens hem nog niet
zoo veel, maar toch ook reeds een aanzienlijk aantal.
De beweging in het Zuiden des lands begonnen, had
zich onwederstaanbaar uitgebreid naar het Oosten, naar
het Westen, naar het Noorden, van het platteland naar
de groote steden.
„Ik ben den laatsten tijd wat nalatig geweest met
„schrijven," berichtte Paul Rabaut in Mei 1753 aan
Antoine Court , „maar ik heb het overdruk gehad en
„mijne bezigheden nemen nog voortdurend toe. Dat is
„altijd het geval geweest, zoo dikwijls er een tijd van
„kalmte intrad. Dan betoonen ook de flauwhartigsten
„weder eenigen moed en dan heb ik heel wat werk te
„verrichten, zal ik kunnen voldoen aan de behoeften
„van eene zoo groote gemeente als de mijne hier. Tot
„nog toe heeft de Heer mij de genade bewezen van mij
„te bekwamen om althans in het noodigste te voorzien
„en het genot, dat het mij schenkt, te mogen arbeiden
„aan het heil van zoovele zielen, maakt mij ook het
„zwaarste licht. Tot nog toe Leven wij, God zij er voor
„geloofd, in ongestoorde rust. De wegen, die naar Sion
„leiden," — de assemblees du desert, — „worden druk
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„begaan en Leiden niet meer tot rouw en leed. Zonder
„hindernis kunnen wij onze feesten houden ; en als wij
„van de zegeningen, die ons thans ten deel vallen, een
„goed gebruik maken, zal de Heer ons misschien nog
„grootere gunst bewijzen en Zijn kandelaar wederom
„in ons vaderland oprichten."
Als dat zoo blijven mocht, wilde Rabaut nu ook zijne
jongens weder naar huis halen, „al ware het maar,"
schreef hij aan Court, „om mijne vrouw wat rust te
„geven ; „die is op dat punt niet zoo philosophisch als
„ik." Geen wonder waarlijk, want de kinderen, die te
Lausanne met eenen seminarist en eene oude meid op
kamers woonden, waren nog veel te jong om het zonder
dagelijksche moederlijke verzorging te doen ; voortdurend
kwamen er berichten, dat zij niet aarden konden, dat
zij ziek waren. De arme moeder moest zelfs vernemen,
dat de kleine jongens, die opgewekt van geest en zeer
goed ontwikkeld voor hunnen leeftijd naar Lausanne
waren gezonden, daar, zeker wel tengevolge van hunne
voor kinderen zoo abnormale leefwijze, niettegenstaande
hun aangeboren levendigen Zuid-Franschen aard, schuw
in den omgang en achterlijk in hun leeren waren geworden 1). „Mijne vrouw weet wel," voegde Rabaut
er als vergoelijkend aan toe, „dat de jongens bij u in
„goede handen zijn ; maar die Lange scheiding en al die
„berichten van ongesteldheden vallen haar zwaar om
1) Eugene Arnaud. La jeunesse des fils de Paul Rabaut. Bull. 1879.

MADELAINE GAIDAN.

113

„te dragen. Aanhoudend wordt zij geslingerd tusschen
„hare liefde voor haren man en hare liefde voor hare
„kinderen. Dat verscheurt haar het hart en de tegen„woordigheid van den een is haar geene vergoeding
„voor het gemis van de anderen. - Rabaut wilde zijne
vrouw toch ook niet raden om, nu het weder gemakkelijker was geworden om over de grenzen te komen,
de kinderen te Lausanne te gaan bezoeken. „Het zoude
„alles hetzelfde blijven,” meende hij, „dan zoude er nieuwe
„onrust komen over mij en dan zoude zij mij misschien
„willen overhalen om haar daarheen te volgen ; en mijn
„hart hangt nu eenmaal aan onze heiligdommen. .11c ben
„gehecht aan hunne steenen en heb medelijden met hun
„gruis.- (Psalm 102: 15). „Zonder de uiterste nood-

„zakelijkheid,” besloot hij, „zal ik er mij niet van laten
„losrukken.- Maar zelfs Paul Rabaut, die zijne vrouw
toch meende te kennen en te waardeeren, schatte haar
niet naar waarde. Hoe hoog de nood ook stijgen mocht,
nimmer zoude de heldhaftige Madelaine Gaidan haren
echtgenoot ontrouw hebben willen maken aan diens ambt.
Dat heeft zij wet bewezen, Coen korten tijd daarna de
rust weder voorbij was en bleek te zijn geweest een
dier stilten, die aan het opsteken van den storm plegen
vooraf te gaan.
De hertog van Richelieu keerde in October 1753 naar
Languedoc terug en hervatte er het militair commando.
De instructie, die de Regeering hem medegaf betreffende
de nouveaux-convertis was streng ; hij moest de samen8
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komsten in de woestijn onvoorwaardelijk doen ophouden,
de leeraars opsporen en gevangen nemen, hoe, dat bleef
aan zijne prudentie over gelaten. Maar op 66n punt,
en dat op een voornaam punt, wilde de Regeering
Loch eene concessie doen. Er bestond namelijk een voortdurend scherper aan den dag tredend meeningsverschil
tusschen de Regeering en de bisschoppen. De Regeering
wilde, dat de bisschoppen hunne geestelijken zouden
gelasten, de huwelijken der nouveaux-convertis in te
zegenen zonder voorafgaand onderzoek naar de rechtzinnigheid van dezen en zonder hun eenen proeftijd op
te leggen, zich daarbij stellende op het Jansenistische
standpunt wat betreft de zoogenaamde question du fait,
de fictie, dat al 's konings onderdanen de facto leden
waren van de Roomsche Kerk. Die opvatting was in
het jaar 1752 in een Mernoire au conseil du Roi nog
eens nadrukkelijk bepleit door het Parijsche parlementslid
Joly de Fleury, een verklaard voorstander van de rechten
der Gallikaansche Kerk. De ultramontaansch gezinde
bisschoppen daarentegen bleven, onder voorgang vooral
van den bisschop van Alais, Monseigneur de Montclus,
met de meeste hardnekkigheid zich stellen op het in
den grond der zaak van dieper, ernstiger opvatting getuigend standpunt, dat zij de sacramenten van doop en
huwelijk niet wilden laten ontwijden door die te bedienen
aan wie er niet in geloofden. Hoog en fier verklaarden
zij der Regeering, dat de wereldlijke macht hun niets
had voor te schrijven in zake de bediening der sacra-
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menten en dat, wat betreft la question du fait, de beoordeeling van la notori6te du fait, zooals de term luidde,
juist aan hen stond, zoude de priesterlijke sacramentsbediening niet een bloot werktuigelijk iets worden.
Graaf van Saint-Florentin, wien het bij de hem opgedragen behandeling van zaken rakende de nouveauxconvertis enkel te doen was om orde en ëënheid in het
administratief bestuur, verklaarde daartegenover . „ik blijf
„gelooven, dat de groote moeilijkheid schuilt in de
„huwelijksinzegening en in de doopbediening en dat de
„onverbiddelijke gestrengheid van Messeigneurs de bis„schoppen op dit punt tot niets anders dient dan om
„de nouveaux-convertis of te schrikken, hunne gods„dienstige samenkomsten als bet ware uit te lokken en
„hunne pogingen om uit te wijken te vermenigvuldigen.
„Zoolang dat zoo blijft voortduren, zal de koning zich
„ook tot zijn groot leedwezen genoodzaakt zien, zijne
„eigene onderdanen te moeten onderdrukken, zonder hen
„nochtans te kunnen terugleiden tot de Kerk van Rome
„of zelfs maar in bedwang te kunnen houden.” De
hertog van Richelieu kreeg daarom in opdracht, de
bisschoppen over te halen om, zooal niet de bediening
der sacramenten van doop en huwelijk, dan toch de
registratie van huwelijken en geboorten niet langer afhankelijk te laten van voorwaarden, die voor de nouveauxconvertis nu eenmaal onaannemelijk waren.
Gedreven door een zeker gevoel van billijkheid, meende
de hertog van Richelieu ten behoeve zijner onderhande-
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lingen met de bisschoppen, die hij allerminst tot zijne
vrienden rekende, zich nu ook op de hoogte te moeten
stellen van de minimum-eischen der Hervormden, welke
volgens eene formuleering, die Paul Rabaut hem op zijn
verzoek door tusschenkomst van een den Protestanten
niet ongenegen Roomsch Katholiek edelman deed toekomen, in het kort genomen Been andere waren dan
„eveneens behandeld te worden als de Roomsch Katho„lieken in Holland.” Voor de Fransche Hervormden
zoude dit dan insluiten de vrijlating van de galeislaven,
van de gevangenen, van de opgelichte kinderen, de geldigverklaring van door hervormde leeraars bediende doop
en huwelijksinzegening en de registratie van huwelijk
en geboorte door het civiel bestuur, het recht van godsdienstoefening, zooal niet in eigen kerken, dan toch in
particuliere woningen of op eenigen afstand van stad
of dorp, de toelating van een voldoend aantal leeraars
tot den dienst der gemeenten, met het recht voor dezen
om de plichten van hun ambt openlijk te mogen waarnemen bij lichten dag, de vergunning voor de uitgewekenen om terug te keeren 1). Het onverzoenlijk drijven
der bisschoppen, dat den hertog van Richelieu zelfs den
uitroep afdwong, dat het duivels waren, maakte het
echter onmogelijk om deze minimum-eischen zelfs maar
in behandeling te nemen, en niet ten onrechte beet het
in eenige aanteekeningen van Paul Rabaut uit dezen
1) Lettres a divers. No. 12.
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tijd, „het is zeker niet om den Hervormden aangenaam
„te zijn, dat er thans zoo druk vergaderd wordt door
„den bisschop van Alais met eenige andere hooge
„prelaten van Beneden-Languedoc. Waarschijnlijk wordt
„er slechts gewacht met aan hunne besluiten uitvoering
„te geven, tot zij de beschikking hebben gekregen over
„de troepen, die hier den laatsten tijd weder in grooten
„getale zijn aangekomen." Zoo was het ook. De vervolging werd vernieuwd, zoodra Herodes en Pontius
Pilatus weder vrienden waren geworden , dat wil zeggen,
zoodra de hertog van Richelieu als militaire bevelhebber
eenerzijds en de Roomsche bisschoppen anderzijds het
onderling eens waren geworden. Na lange besprekingen
en overleggingen, waarin men over en weder zoo min
mogelijk van zijne eischen wilde laten vallen, werd
namelijk bepaald, dat de hertog van Richelieu zijnerzijds
gedurende eenen onbepaalden tijd voor de onderdrukking
der Hervormden beschikbaar zoude stellen dertig nieuw
aangekomen bataillons, mits de bisschoppen hunnerzijds
de geestelijken hunner diocesen zouden aanschrijven, van
de nouveaux-convertis, wier kinderen zij doopten, niet
meer te eischen de schriftelijke onderteekening van een
formulier van afzwering van de protestantsche belijdenis
en die kinderen, in geval van de enkele aangifte van de
geboorte, op de registers van den burgerlijken stand niet
langer in te schrijven als buiten echt geboren , de hertog
van Richelieu liet vallen den eisch, dat de huwelijksinzegening zoude worden verleend op de enkele aan-
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vrage en berustte er in, dat den verloofden vooraf
zoude worden opgelegd een proeftijd van uiterlijk vier
maanden — die kon soms wel tot zes jaren duren, —
gedurende welken tijd zij geregeld de mis en den catechismus hadden bij te wonen ; maar daarvoor moesten
de bisschoppen er weder genoegen mede nemen, dat
voorshands van gedwongen doop en gedwongen huwelijksinzegening in de Roomsche Kerk werd gezwegen,
dat de eindregeling van die zaak zoude worden uitgesteld tot de naaste toekomst, waarin men de leeraars
der Hervormden zoude hebben verjaagd en daarmede
hunne godsdienstige samenkomsten voor goed onmogelijk
gemaakt. Want daarover waren beide partijen het eens,
dat men allereerst alle denkbare middelen moest aanwenden om de leeraars, die pestes publiques, op te vangen ;
als die maar eens uit den weg waren geruimd, dan zouden
de nouveaux-convertis, wien het pad zoo genadig geéffend
was, wel uit eigen beweging den weg naar de Roomsche
Kerk opgaan, meende men, en zoude het zoo van zelf
onnoodig worden, kinderen en verloofden met den sterken
arm der dragonders te doen sleepen voor den pastoor, om
door dezen te worden gedoopt en in het huwelijk bevestigd.
In Februari 1754 werden de nieuwe besluiten aangaande de Hervormden in alle steden en dorpen van
de provincie Languedoc aangeplakt en afgelezen door
de omroepers. „De bisschop van Alais denkt, dat hij
„veel toegeeft," schreef Rabaut, „door voor Protes„tantsche verloofden den proeftijd te bekorten op vier
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„maanden. Maar wat doet het er toe of die proeftijd
„langer of korter is? Het is die proeftijd op zich zelf,
„die hen tegen de borst stuit ; het is vreeselijk, dat men
„hen, hoe dan ook, de afschuwelijke rol van huichelaars
„wil doen spelen, dat men hen wil noodzaken, al ware
„het maar voor eene enkele maal, tot bijwoning van
„de mis, die voor hen eene ergernis is." In een der
vele smeekschriften, die de Hervormden thans, maar als
altijd te vergeefs, tot den koning richtten, heet het : „moge
,,Uwe Majesteit vrij beschikken over ons goed, over
„ons leven zelfs als dat noodig is tot haren dienst ; maar
„moge zij ons geweten sparen, daarvoor zijn wij slechts
„verantwoordelijk aan God. Al zoude de Roomsche
„geestelijkheid van ons slechts eene enkele kniebuiging
„eischen, — iedere kniebuiging die wij zouden doen voor
„een altaar, een beeld ware immers eene profanatie van
„het altaar of welk voorwerp van den Roomschen
„eeredienst ook."
De hertog van Richelieu, die in persoon de ten uitvoerlegging der genomen besluiten wilde regelen, deed te
Nimes, te Alais, te Uzês en in nog eenige andere
plaatsen de aanzienlijksten onder de Hervormden voor
zich roepen om hun te kennen te geven, dat het de
besliste wensch des konings was, dat de assemblees du
desert zouden ophouden en dat de nouveaux-convertis
alien omgang met hunne herders en leeraars hadden of
te breken. Noch samenkomsten, noch leeraars zouden
voortaan meer in het land worden geduld; de troepen
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zouden de eersten uitëënjagen en de laatsten grijpen,
om ze te brengen voor het gerecht, waar hun vonnis
gereed lag. Onmiddellijk daarop rukten detachementen
dragonders uit ; bij dag en bij nacht werd het platteland
afgezocht en doorkruisten patrouilles de straten van steden
en dorpen. „Zoo is alle hoop vervlogen," klaagde Rabaut
in een schrijven aan Antoine Court. „De hooge geeste„lijkheid der Roomsche Kerk triomfeert ; of liever, de Heer
„in Zijnen gerechten toorn wil ons straffen omdat wij
„Zijne genade niet erkend hebben. Mogen wij Hem nog
„kunnen verbidden door onze smeekingen ! Help ons,
„gij en al onze vrienden, om den arm, dien Hij houdt
„opgeheven om ons te treffen, of te weren. Na al de
„groote dingen, die God aan ons heeft gedaan, kan het
„toch niet wezen, dat Hij zijn werk niet zoude volmaken
„en zoude toelaten, dat Zijne heilige waarheid onder
„ons wordt uitgebluscht. 1k voor mij ben vast besloten,
„alles wat maar in mijn vermogen is te doen om de
„broeders en zusters te bemoedigen en verlaat mij daarbij
„geheel op de teedere zorgen van mijnen goeden Meester.
„Mocht er iets gebeuren, dan beveel ik in uwe vriend„schap mijne vrouw en mijne kinderen.”
Reeds spoedig bleek het onmogelijk den openbaren
eeredienst voortgang te doen hebben, ten minste in den
omtrek der groote steden, Nimes, Montpellier, Lizës ;
het gelukte enkel nog maar in zeer afgelegen deelen
van Boven-Languedoc. Daar wist een pas nieuw aangekomen leeraar, Jean Sicard, een vurige, moedige jonge
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man, ook thans nog samenkomsten bij een te brengen
van een zes duizend hoorders. Maar zoodra dit bekend
werd, werden ook daarheen troepen afgezonden en de
intendant van Saint-Priest ontving strengen last, allen die
daarbij door de dragonders werden gegrepen, zonder
eenig verwijl te vonnissen. De koning wilde nu eenmaal
den nouveaux-convertis den smaak, den lust en de gewoonte van hunne godsdienstige samenkomsten doen
vergaan, heette het telkens in de aanschrijvingen van
de Regeering aan hare ambtenaren. Met moeite kreeg
Paul Rabaut in de buurt van Nimes nog tot tweemaal
toe een vijftig, zestig personen bijeën ; de laatste maal
was hij daarbij bijkans gegrepen en had hij, zonder zelfs
den tijd te hebben toga en bef of te leggen, het land
in moeten vluchten. Maar dienzelfden avond nog belegde hij met zijnen onwrikbaren moed elders eene
samenkomst om de gestoorde godsdienstoefening van
dien morgen te besluiten. „Er was echter bijna niemand
„opgekomen," teekende hij diep verontwaardigd aan in
zijn Journal. Hij wist ondertusschen maar al te goed,
dat men het, meer nog dan op de samenkomsten, op de
leeraars had gemunt. Groote belooningen werden uitgeloofd aan allen, die mede hielpen tot hunne inhechtenisneming , galeistraf en verbeurdverklaring van goederen
bedreigde ieder, die het waagde hen te herbergen, hun
eenige verkwikking te reiken of op welke wijze dan ook
te ondersteunen. „Dat maakt het zeer moeilijk voor ons,"
klaagde Rabaut in een schrijven aan Antoine Court.
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„Onze schuilplaatsen waren toch al niet talrijk en
„bovendien zijn die maar al te goed bekend geworden.
„Als de Heer ons niet bergt onder Zijne vleugelen, is
„er voor ons geen ontkomen meer." Paul Rabaut wist
wel, dat de Regeering, om moeilijkheden met de arme,
geplaagde en verbitterde bevolking te ontgaan, eigenlijk
niets liever wilde dan dat hij en zijne ambtgenooten
vrijwillig het land ruimden en vluchtten ; maar daar wilde
hij slechts in de uiterste noodzakelijkheid toe overgaan.
Wel verzocht hij zijnen vriend Court maatregelen te
nemen, opdat hij, eens de grens over, een pas gereed
zoude vinden ligg en , maar hij voegde er aan toe : „ik
„zal mijn post hier niet verlaten, tenzij er iemand is
„om mij te vervangen, of het moest dan volstrekt
„onmogelijk blijken."
Met zijne ambtgenooten oefende Paul Rabaut de
grootste omzichtigheid. Ongelooflijk was de vindingrijkheld, waarmede de leeraars zich aan het loerend oog
der vervolgers wisten te onttrekken , en al wilde of durfde
niemand hen meer herbergen, zij werden in het geheim
toch steeds gewaarschuwd tegen iederen dreigenden
overval. In hunne verborgen schuilhoeken, die men
elkander in Languedoc nog aanwijst als grottes des
ministres, plachten boerenmeisjes en herderinnen hun
levensmiddelen aan te dragen in den Breeden zoom van
haren rok en brachten dan vaak op dezelfde wijze nog
oproepingen tot de eene of andere heimelijke samenkomst, met opgave van de nummers der daarbij te zingen
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psalmen mede terug 1). Alle pogingen om de leeraars
te vangen waren ditmaal dan ook lang vergeefsch. Na
een half jaar was het den troepen nog niet gelukt, er
ook maar een in handen te krijgen. Eindelijk, in Augustus
1754, werd er een groote drijfjacht gehouden en werd
de leeraar Lafage Teissier gegrepen. De herinnering
daaraan bleef bij het yolk bewaard in eene ballade, die
in haren treffenden eenvoud ook zoo goed doet uitkomen,
hoe de rechters, evenals eens Pilatus, hunnen gevangene
zochten los te laten, toen deze te Montpellier door hen
werd verhoord :
. . . . dedans la citadelle,
Qui est depuis longtemps la maison des fideles.
Etes-vous, lui dit-on, le ministre Lafage ?
Oui, Messieurs, repond-il d'un ton prudent et sage.
Oil avez-vous, monsieur, forme vos assemblees ?
Dans les Bois, dans les champs, dans toutes les contrees.
Avez-vous marie, baptise des enfants?
Oui, Messieurs, repond-il, en tous lieux, en tous temps.
Monsieur, le roi defend de faire un tel office.
Le Roi des rois le veut, it faut que j' obeisse.
Monsieur, suivant les lois vous meritez la mort !
je l'embrasse avec joie, puisque tel est mon sort.
Retractez-vous, de grace, monsieur, je vous en prie,
Nous faisons nos efforts pour vous sauver la vie.

1) Bull. 1906. pag. 203.
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Messieurs, je suis sensible a toutes vos bontês,
Mon Sauveur est bien mort pour mes propres peches.
Et pour Lui tëmoigner juste reconnaissance
je dois mourir pour Lui d'un cceur plein de constance.
Nous allons travailler a votre jugement,
Si vous restez, monsieur, dans votre sentiment.
Travaillez-y, messieurs, et avec diligence ;
Hdtez cet heureux temps, terminez ma souffrance.
Nous le ferons, monsieur, dirent-ils en sortant
Et aprês l'avoir tous salud bien humblement . . . .

Gelijk het oude lied het schildert, is het waarschijnlijk
ook wel gegaan ; het was dikwijls met eenen toon van
zeker eerbiedig ontzag, dat de rechters de voor hen
gebrachte Hervormden ondervroegen en behandelden,
zooals blijkt uit weer dan êën bewaard gebleven en door
Charles Coquerel in diens Histoire des 8glises du Desert
medegedeeld proces-verbaal. De ambtenaren, die geregeld
met de Hervormden in aanraking kwamen, eindigden
ook bijna altijd met te protesteeren tegen de hardheid,
waarmede dezen moesten worden behandeld. Zelfs de om
zijne onverbiddelijke gestrengheid zoo gevreesde intendant
van Saint-Priest schreef ten laatste aan graaf van
Saint-Florentin : „ik kan niet ontkennen, dat het mij tegen
„de Borst stuit, de lieden te moeten veroordeelen om
„zaken van godsdienst ; ik zie het immers voor oogen,
„dat de nouveaux-convertis in ieder opzicht voor de
„overige onderdanen des konings in niets onderdoen wat
„betreft trouw en gehoorzaamheid aan Zijne Majesteit."
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Af en toe kwam het voor, dat de dragonders weigerden
eene godsdienstoefening der Hervormden uitdên te jagen,
„omdat dat Been werk voor hen was," naar zij verklaarden. Toen de leeraar Claris werd gegrepen, zeide
de sergeant, die hem moest opbrengen, tot hem : „het
„is niet dan met groote spijt dat ik doe, wat ik doen
„moet , maar heb geduld, de Heer heeft meer geleden
„dan gij." De op de galeien gevangen Protestanten
waren in alles gelijk gesteld met de gemeenste misdadigers, — als dezen droegen zij het beruchte roode
wollen hemd als eenige beschutting ook bij de ijzigste
koude , als dezen hadden zij aan eene keten om den
p als den prop van kurk, die den galeislaven bij het
roeien in den mond werd geduwd om hun het overluid
klagen onmogelijk te maken ; als dezen werden zij gestriemd door de lederen zweep van den drijver ; met
dezen waren zij twee aan twee saamgeklonken om het
ontvluchten te bemoeilijken, — maar toch werden zij
steeds aangesproken als monsieur.
In de oude ballade, die het lot van den leeraar Lafage
bezingt, beet het dan verder nog :
Enfin le temps venu de son delogement,
Les juges assembles lui portent le jugement . . . .
Se trouvant prëvenu, nous rayons condamnë
D'ëtre pour un tel cas pendu et etrangle.
Ce sont des jugements qu'on fait et qu'on publie,
Reste a savoir si Dieu, au ciel, les ratifie.
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Pour moi, je suis de ceux, qui ne le croyent pas,

besluit de dichter, de proposant Lapierre, die onvervaard zich bleef voorbereiden om denzelfden weg te
gaan met hetzelfde lot voor oogen. Want voor 66n die
viel, stonden meerderen gereed om in te vallen. De
opleiding en inzegening van nieuwe leeraars ging ook
onder het hevigst woeden der vervolging geregeld voort.
In October 1752 werden twee proposants, waarvan de
een enkele maanden te voren zijnen broeder had zien
terecht stellen op het schavot te Grenoble, als herder
en leeraar ingezegend ; en zes maanden later, in Maart
1753, volgden er weder drie anderen. Zelfs richtte de
sieur de Bernadou, „belijder van Jezus Christus op
„de galeien", tot de gemeente te Nimes het verzoek, zijn
tienjarig zoontje te willen laten opleiden tot den heiligen
dienst. Zoo bleef onveranderlijk van kracht het dichterwoord van Agrippa d'Aubigne,
Les cendres des bruslez sont prêcieuses graines.

De Regeering, die zag, dat zij Naar doel, de uitroeiing
der leeraars namelijk, niet bereikte, ging er nu toe over
te trachten hen door dwang op hunne echtgenooten en
kinderen tot uitwijken te drijven. Rabaut, die in de
woestijn door vrienden en gemeenteleden van alles uitstekend op de hoogte werd gehouden, geraakte daardoor in groote onrust over zijne jongens, die hij nu
ook niet meer veilig begon te achten te Lausanne, want
zelfs daar, vernam hij, werden om dezen tijd een paar
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kinderen van Fransche protestantsche ouders bij klaarlichten dag opgelicht en weggevoerd. „Last de kinderen
„toch vooral niet op straat komen," bezwoer hij Antoine
Court. Den jongens zelven echter schreef hij slechts :
„Denk er om, dat gij nimmer onvergezeld moogt uit„gaan, er zijn redenen, die dat volstrekt noodzakelijk
„maken,” zonder verdere bijvoeging van ook maar een
enkel woord of van eenige bijzonderheid, die hun Jong
gemoed kon beangstigen of verbitteren 1).
Maar zoo men Rabaut al niet kon treffen in zijne
kinderen, wier verblijfplaats den vervolgers blijkbaar
onbekend bleef, men kon het doen in zijne echtgenoote.
Reeds waren eenige vrouwen, van wie het bekend was
geworden, dat zij de echtgenooten van leeraars waren,
in hechtenis genomen en daarmede was het inderdaad
gelukt den moed van sommigen aan het wankelen te
brengen. Er waren er, die daarop voor zich en voor
de leden van hun gezin een pas aanvroegen om buitens
lands te gaan. „Gij kunt die passen doen afgeven,"
schreef graaf van Saint-Florentin aan den intendant
van Saint-Priest, „alleen maar, laat het den schijn hebben,
„dat het buiten u om gaat." Thans wilde men te Nimes
ook onderzoek doen naar la pretendue femme de Rabaut,
zooals men haar in de officieele stukken aanduidde en,
als men er in kon slagen haar te vatten, haar gebruiken
om ook dezen uit het land te jagen. In protestantsche
1) Lettres a divers. No. 38.
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kringen zal men wel hebben geweten, wie de vrouw
van Rabaut was ; haar huwelijk was trouwens indertijd
in eene algemeene godsdienstoefening openlijk ingezegend
door den leeraar Claris ; maar hoe goed het geheim in
den kring van vrienden en gemeenteleden bewaard bleef,
blijkt uit den onzekeren Loon van een document, gepubliceerd door E. Dardier in diens uitgave van de
brieven van Paul Rabaut aan Antoine Court. Het is
een verslag, gedagteekend 21 September 1754, van eenen
ambtenaar uit Nimes aan den intendant te Montpellier.
„Madon Bëchard, de waardin van de herberg Het gouden
„Floofd, - lezen wij in dit stuk, „is eene vrouw van een
„zeventig jaar, die eenig fortuin schijnt te bezitten. Bij
„haar woont in eene ongetrouwde nicht Jeanneton Paulette,
„op wie het geheele bestuur der huishouding rust. Zij
„zelve, — de tante van de nicht, — heeft eene zuster,
„die in de Rue Carreterie tegenover haar woont en die
„de weduwe is van Firmin Gaidan. De vaste goederen
„van die weduwe zijn te schatten op 8000 livres en die
„van Madon Bêchard op althans niet minder. De weduwe
„Gaidan heeft twee dochters, waarvan de eene is gehuwd
„met den kousenkooper Alizon en de andere, naar alge„meen wordt beweerd, de echtgenoote is van Paul
„Rabaut en de moeder van verscheidene kinderen, die,
„naar men zegt, in den vreemde worden opgevoed.
„Bewezen is dit alles niet ; maar het kan toch voor
„zeker worden aangenomen, dat deze vijf vrouwen in
„betrekking staan tot Paul Rabaut, en nog zekerder is
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„het, dat zij al het mogelijke doen om dezen een veilig
„onderkomen te verschaffen, waarbij zij wel zoo wijs
„zijn, hem nooit bij zich aan huis te ontvangen, tenzij
„dan dat er een geheime toegang is van een der be„lendende huizen, waardoor hij ongezien zoude kunnen
„komen en gaan. In de tien jaren, dat deze leeraar nu
„te Nimes gevestigd is,” — dat was hij trouwens reeds
seders het jaar 1738, dus toen zestien jaren lang, —
„zullen zij, die er belang bij hebben, ook wel hunne
„maatregelen hebben genomen om dezen vogelvluchtige
„steeds veilig te stellen voor eenen overval. Om eene
„gevangenneming met eenige kans van slagen te be„proeven zal het dus noodig zijn, de geheele stadswijk,
„waarin de herberg van Madon &chard gelegen is, te
„doen afzetten ; maar dat vereischt twee bataillons op
„zijn minst ; en bovendien zijn de omliggende straten
„nauw en smal, zoodat het best mogelijk is, dat men
„in de verloopen tien jaar verborgen onderaardsche
„gangen heeft gemaakt naar huizen, die dan nog buiten
„de omsingeling zouden liggen en waardoor de leeraar
„gemakkelijk zoude kunnen ontkomen. Het groote publiek,
„dat van het wonderbaarlijke houdt, beweert stijf en
„sterk, dat er zulke gangen zijn en dat de geheele voor„stad er door is ondermijnd als een belegerde vesting door
„loopgraven . . . . Een half jaar geleden is er in het huis
„van Madon &chard huiszoeking gedaan op het zeggen,
„dat Rabaut daar was gezien ; maar toen is hij er niet
„gevonden . . . .” -- „Ik meen voor heel zeker te mogen
9
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„aannemen," herhaalt diezelfde ambtenaar in een volgend
schrijven, „dat die beide zusters, Madon Bëchard en
„de weduwe Gaidan in eenigerlei betrekking staan tot
„Paul Rabaut ; maar het bewijs is niet te leveren. Iedereen
„is er wel van overtuigd ; maar ik geloof toch niet, dat
„er iemand te vinden is, bereid om onder eede te ver„klaren, dat hij ooit getuige is geweest van het misdadig
„verkeer met dezen man, dat haar wordt toegeschreven.”
Een veertien dagen zond hij opnieuw bericht, en wet
om te melden, dat hij om drie uren in den morgenstond
het bedoelde huis had laten doorzoeken in de hoop er
Paul Rabaut te vinden. „Ik had daartoe," schrijft hij,
„50 grenadiers en een piquet van 50 man voetvolk
„opgeroepen, en met den commandant der stad was ik
„vooraf, als op eene wandeling, de plaats en het huis,
„dat in een der voorsteden is gelegen, gaan verkennen.
,,Maar zooals ik we! dacht, de leeraar was er niet. Er
„was niemand in huis behalve dan zijne beweerde vrouw.
„en de nicht van deze. Ik heb toen, zooals wij van te
„voren hadden afgesproken, met de officieren beraad„slaagd, of wij de vrouw gevangen zouden nemen ; en
„in dien tusschentijd is zij ontsnapt, zooals ik had be„volen, dat men haar zoude laten doen. Of zij nu al
„of niet terug zal komen, moeten wij afwachten ; ook
„of de schrik misschien voor haar eene aanleiding zal
„zijn om voor goed weg te blijven en dan haren echt„genoot met zich mede te voeren.” Als zij mocht terug
komen en het dus bleek, dat eene dergelijke huiszoeking
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haar geene vrees aanjoeg, dan ware het best, besloot
hij zijn schrijven, haar onverwijld in hechtenis te nemen
met hare moeder en haar slechts vrij te laten op voorwaarde, dat Paul Rabaut het land uit zoude trekken
met haar en met de kinderen, die misschien nog ergens
in Frankrijk verblijf hielden.
Van hooger hand werd echter te kennen gegeven,
dat het beter was niet te wachten en de vrouw zonder
uitstel gevangen te nemen. Enkele dagen later, den
26sten October 1754, had er nu weder eene huiszoeking
plaats ; maar Madelaine Gaidan had zich bij Karen echtgenoot gevoegd om dien niet meer te verlaten. „De
„eerste overval gold mij," schreef Rabaut aan Antoine
Court ; „de tweede mijn ander ik, met wie ik tegen„woordig alles gemeen heb, tafel, bed en gevaar.” —
„Den winter over blijf ik in ieder geval Kier," vervolgde hij nog ; „en dan — komt tijd, komt raad. Hoe
„meer ik de bescherming des Allerhoogsten van noode
„heb, hoe vaster ik meen er op te molt en rekenen.
„ ... Voor eene week of vijf heeft Monsieur Vernêcle
„uit Maastricht mij geschreven, dat de predikantsplaats
„te Tournay vacant was en dat hij in opdracht had,
„mij die aan te bieden. 1k heb hem en den anderen
„goeden vrienden, die mij hiermede van dienst hebben
„willen zijn, mijnen dank betuigd, maar hem geschreven,
„dat mijn heengaan bier bedenkelijke gevolgen zoude
„hebben en dat ik daarom besloten heb het algemeen
„belang boven mijn bijzonder belang te laten wegen en
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„te trachten het nog te harden." Maar dat was moeilijk;
de vervolging was ditmaal bijzonder hardnekkig en de
schrik was algemeen, zoodat bijna niemand te bewegen
was, zijn huis voor hem te ontsluiten. „Dikwijls weet
„ik des avonds om tien uur nog niet, waar ik met mijne
„vrouw eene schuilplaats tegen wind en weder zal vinden
„gedurende den nacht," schreef Rabaut aan Antoine Court
in den winter van 1754, die om zijne buitengewone
koude lang zekere vermaardheid heeft behouden. „Mijne
„vrouw is er lijdzamer onder dan ik had durven hopen."
Den toeleg om Rabaut door dwang op diens echt,genoote uit het land te drijven mislukt ziende, deed de
intendant van Saint-Priest onmiddellijk aan Rabaut zelven
een vrijgeleide over de grenzen aanbieden. Deze echter
bedankte voor het aanbod en bleef. Trouwens geen
enkele der leeraars was gevlucht , ook zij, die in de
eerste verslagenheid om de gevangenneming van hunne
echtgenooten een pas hadden aangevraagd, waren ten
slotte alien in het land, op hun post bij de gemeenten
gebleven. Met den aanvang van het nieuwe jaar 1755
begonnen zij zelfs hier en daar den openbaren eeredienst,
die overal was vervangen door kleine samenkomsten in
besloten kring, opnieuw in gang te brengen. „Wij zijn
„besloten de algemeene godsdienstoefeningen weder op
„den ouden voet voort te zetten," teekende Paul Rabaut
den 7den Januari 1755 aan in zijn Journal, en nog in
diezelfde maand kon hij aan Antoine Court melden, dat
het daarbij zelfs weder tot doop en huwelijksinzegening
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had kunnen komen. „Ik heb in de maand Januari niet
„minder dan 62 huwelijken ingezegend en kinderen ge„doopt en dat alles aan leden uit de stad Nimes,”
verklaarde hij met blijden moed.
Als in arren moede, door niets scheen te baten tegen
de onuitroeibare levenskracht der Hervormde Kerk, lief
de intendant van Saint-Priest de vervolging weder verflauwen ; er trad eene periode van betrekkelijke kalmte
in en dadelijk was Rabaut er toen op bedacht, zijne
jongens ten minste voor een kort bezoek naar huis te
laten komen. „Gij kent immers," schreef hij aan Antoine
Court, als moest hij er zich over verontschuldigen, „gij
„kent immers de gehechtheid aan hare kinderen, welke
„de wijze natuur bij de moeders heeft ingeplant, eene
„gehechtheid, die meer op instinct dan op rede berust ;
„en daarom hoop ik, dat gij mijne echtgenoote zult
„willen ten goede houden, dat zij zoo in onrust is over
„de bengels. Zij weet heel goed, dat zij u ontzaglijk
„veel verplicht is voor al de goede zorgen, die gij voor
„hen hebt, en ik weet het nog beter dan zij. Wij weten
„ook wel, dat wij ons kunnen verlaten op uwe trouwe
„vriendschap ; maar hare scheiding van de kinderen, nu
„al zoo vele jaren lang, hun aanhoudend ziek zijn en
„dan al de angsten en zorgen hier, dat alles te zamen
„is te veel voor de arme vrouw. Het vergaat haar als
„eene hen, die eendeneieren heeft uitgebroed en hare
„kleintjes te water ziet gaan ; al zijn die daar in hun
„element, zij zelve blijft Loch vleugelkleppend van angst
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„aan den waterkant staan. Gode zij dank, dat ik krachtiger
„van geest ben en daardoor ook rustiger," vervolgde
de arme man, die toch zelf ook zoo innig kon verlangen
naar zijne zoontjes. „En om mijne vrouw eenige rust
„te geven moeten de kleine jongens maar eens bier been
„komen ; want dat de moeder tot hen zoude gaan, dat
„zou niets oaten, tenzij ik ook mede kwam ; want anders
„ware zij nog ongeruster over mij dan zij het ooit over
„de kinderen is geweest." Maar het moest bij een plan
blijven. Rabaut moest zich zelfs haasten aan Court te
melden, dat hij besloten was de kinderen van Lausanne
weg naar Geneve te zenden, opdat zijne vervolgers,
die, naar hij reden had te onderstellen, hunne verblijfplaats hadden uitgevonden, het spoor bijster zouden
worden. Zijne bezorgdheid had maar al te goeden grond.
De hertog van Richelieu was naar Languedoc overgekomen om te onderzoeken, hoe de door hem voorgeschreven maatregelen waren ten uitvoer gelegd en
hoe die hadden gewerkt. Toen hem bleek, dat hij zich
had misrekend, dat het nu nog niet uit was met de
leeraars en met de samenkomsten der Hervormden, gaf
hij nieuwe strenge orders om ze met geweld ten onder
te brengen. Het regende weder geldboeten en bij scharen
sleepten de dragonders de mannen naar de galeien, de
vrouwen naar de gevangenissen, de kinderen naar de
kloosters. Al de oude verschrikkingen herhaalden zich
en bleven aanhouden ook nog nadat het uitbreken van
den oorlog, die later de zevenjarige oorlog is ge-

MADELAINE GAIDAN.

135

noemd, den hertog van Richelieu wegriep naar het
leger en deze als militair gouverneur van Languedoc
werd vervangen door den hertog van Mirepoix.

VI
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et was voor Paul Rabaut en de zijnen,
voor wie bij de algemeene godsdienstoefeningen in het vrije veld des zomers
de brandende zonnehitte tusschen de barre
rotsen en bij de wisseling der seizoenen
de aan het klimaat van Zuid-Frankrijk
eigene stroomende, plassende regens, Loch reeds dikwijls
zulk eene zware plaag waren, eene beproeving te meer,
dat na den ongekend strengen winter van 1754 op 1755
de felle koude tot ver in het voorjaar bleef aanhouden.
„Zoolang Monseigneur de Richelieu hier was," schreef
Paul Rabaut in het eind van Maart 1755, „was het
„voor ons ongeraden om te vergaderen ; en dadelijk na
„zijn vertrek viel er zooveel sneeuw, dat het in het open
„veld niet was te harden. 1k belegde daarom pas eene
„samenkomst in het begin van Maart ; maar toen rukten
„de dragonders opnieuw het land in, niet alleen bier
„maar over de geheele provincie, zoodat iedereen thuis
„bleef. Daarna is weder zulk een buitengewoon strenge
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„vorst ingevallen, dat de oogst, naar men vreest, voor
„een goed deel verloren is. Zoodra het weder wat
„zachter werd, heb ik het gewaagd, een paar besloten
„samenkomsten binnenshuis to houden, en verleden Zondag
„heb ik het voor het eerst ook weder in het open veld
„gedaan. Ik had toen zeker een goede vighonderd
„hoorders en alles verliep, de Heer zij geloofd, onge„stoord. Ik heb tranen van vreugde geschreid om den
„ijver, de aandacht en den geestelijken honger van mijne
„dierbare gemeente. Mijne preek handelde over de weder„geboorte en over het geloof dat de wereld overwint, naar
„aanleiding van de woorden van hetEvangelie vanjohannes
„III : 4, zoo iemand niet geboren wordt uit water en
„geest, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ik zal
„over dien tekst de volgende week nog eens preeken.”
Weder wat later meldde hij zijnen vriend Court : „de
„vorige maand heeft Monsieur Vincent tusschen Dions
„en Russan eene samenkomst geleid ; maar die gods„dienstoefening is uiteengejaagd door de dragonders en
„32 personen zijn gevat. Dienzelfden dag had ik op nog
„geene halve miji afstands eene vergadering met ten
„minste twee duizend deelnemers. Gelukkig is er toen
„geen detachement uit Nimes op verkenning uitgegaan,
„want het aantal gevangenen zoude dan zeker nog vele
„malen grooter zijn geweest.”
Onmiddellijk na het vertrek van den hertog van
Richelieu had Madelaine Gaidan zich tot diens opvolger,
den hertog van Mirepoix, gewend met een verzoekschrift,
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waarin zij verzocht te mogen terugkeeren naar hare
woning, omdat men daar immers niets verdachts had
kunnen vinden en haar langs wettigen weg immers niets
ten laste kon worden gelegd, terwijl haar hoogbejaarde
moeder hare zorgen dringend behoefde. Van echtgenoot
en kinderen werd in dit rekwest niet gerept, — die had
zij immers niet volgens de letter der wet. „Maar mijne
„vrouw kreeg enkel ten antwoord," berichtte Rabaut
aan Antoine Court, „dat ik het land uit moest. Op den
„berg des Heeren zal het voorzien worden." De hertog
van Mirepoix bleek aanvankelijk vast besloten om de
bevelen en voorschriften van zijnen voorganger onveranderd te handhaven ; ook volgens hem moesten en.
zouden de leeraars der Hervormden vrijwillig of gedwongen het land ruimen. „Met mij gaat het van kwaad
„tot erger," moest Rabaut ten slotte zijnen vriend Court
berichten, „men heeft het thans in het bijzonder op mij
„voorzien en stelt alle denkbare middelen in het werk
„om mij het land uit te drijven." Zeer zwaar werd voor
hem de verzoeking om toe te geven aan den aandrang,
waarmede men hem tot uitwijken dreef, Coen den 1 sten
Januari 1756 bij den overval van eene algemeene godsdienstoefening zijn bijzondere vriend, Jean Fabre uit
Nimes, was ontkomen door de vlucht ; maar ziende dat
zijn 75-jarige vader werd gevat en dus zeker was te
worden veroordeeld tot opzending naar de galeien,
terugkeerde en vergunning vroeg en verkreeg om zijns
vaders plaats tusschen de gevangenen over te nemen.
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Het tragische van het geval wekte veler belangstelling en in tal van verzoekschriften werd op de invrijheidstelling van Fabre aangedrongen. Maar de hertog
van Mirepoix, van wien in deze alles of hing, verbond
aan de loslating van Fabre de voorwaarde, dat Paul
Rabaut het land zoude verlaten. Die voorwaarde bracht
dezen in zwaren tweestrijd. „Eenerzijds," verhaalde hij
nog in later jaren aan eenen vriend, „eenerzijds zag ik
„dien ongelukkigen gevangene, met ketenen beladen,
„veroordeeld om tot het einde zijner dagen te roeien
„op eene galei en zijne ouders en verwanten daarover
„in vreeselijke smart; maar anderzijds begreep ik toch
„ook, dat als ik op de gestelde voorwaarde inging, men
„elders mijnen ambtgenooten gelijke voorwaarden zoude
„gaan stellen ; dat men overal de notabelen der ge„meenten in hechtenis zoude nemen en aan hunne los„lating verbinden de voorwaarde, dat de herders hunne
„kudden in den steek zouden laten. In de verschrikkelijke
„en nederbuigende zielsangsten, die ik hierom heb door„gemaakt, is de godsdienst mij ten gids geweest en ik
„heb het algemeen belang boven het bijzonder belang
„laten gaan.” Want hij meende, zooals hij eens schreef
in een lettre pastorale aan zijn gemeente te Nimes, „dat
„der gemeente van Christus niets ergers kon overkomen
„dan dat God Zijn kandelaar uit Naar midden wegnam ;
„beroofd van hare geestelijke leidslieden, van haren open„baren eeredienst, van de bediening der sacramenten,
„zoude zij lauw worden in plaats van vurig van geest,
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„zoude haar geloof verzwakken, hare vroomheid af„nemen, zouden hare leden onverschillig worden ten
„opzichte van de groote heilsfeiten, in dien toestand
„gemakkelijk wijken voor het geweld en schipbreuk
„lijden aan hunne ziel."
Jean Fabre aarzelde zelf trouwens niet om met de
meeste beslistheid te verklaren, dat hij zijne loslating tot
den gestelden prijs niet wilde koopen. „Het is de plicht
„van onze leeraars," schreef hij, „om op de algemeene
„rampen te denken en pas daarna aan die van bijzondere
„personen. Zij mogen hunnen post niet verlaten, tenzij
„Jezus Christus, hun goddelijke Meester zelf, hen daarvan
„afroept.- Maar niet iedereen vermocht zich op zulk een
hoog standpunt te plaatsen. De verwanten van Fabre,
die tot de aanzienlijkste handelskringen van de stad Nimes
behoorden, maakten er Rabaut onverholen een verwijt
van, dat hij het aanbod om zijnen vriend op de gestelde
voorwaarde vrij te krijgen, niet aannam. Paul Rabaut
werd zelfs gewaarschuwd, dat er waren, die deswege
zoo verbitterd waren tegen hem, dat hij zich in acht
moest nemen voor het gevaar van te worden overgeleverd door zijne eigene gemeenteleden. „Zoo is nu
„de menigte," schreef Rabauts ambtgenoot, de leeraar
Pradel, in deze dagen aan Antoine Court, „zoo is nu
„de menigte. Het eene oogenblik verheft zij hare leeraars
„hemelhoog en het andere oogenblik zoude zij ze willen
„steenigen. Ik weet daar ook door ervaring van te spreken.
„Maar welk een leven als dat van dezen voortvluchtigen
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„leeraar, die nu alles te vreezen heeft voor zich zelven,
„voor zijne echtgenoote, voor zijne kinderen, voor zijne
„vrienden en toch, evenals Mozes, houdt hij zich vast
„als ziende den onzienlijken." (Hebr. XI : 27). Intusschen
werd Rabauts toestand gevaarlijker dan nog ooit te
voren, nu er tot onder zijne gemeenteleden waren, die
hem afvielen. „Ik houd mij enkel nog maar in de bosschen
„en in de woeste plaatsen op," schreef hij om dezen
tijd. Onder deze omstandigheden was hij er te dankbaarder
voor, dat zijne jongens thans te Geneve een veilig en
vriendelijk tehuis hadden gevonden bij den hoogleeraar
Etienne Chiron, die ze opnam in zijn gezin en onder
wiens oordeelkundige leiding zij zich beide geestelijk en
lichamelijk zeer voorspoedig gingen ontwikkelen. „De
„lange en menigvuldige vervolgingen, die ik heb door„staan, en nog moet doorstaan,” schreef Rabaut vol van
groote dankbaarheid aan Chiron, „hebben mij niet zoozeer
„in verzoeking gebracht om te trachten elders eene toevlucht
„te zoeken, als mijne bezorgdheid over mijne kinderen en
„mijn verlangen om hun lot in ieder opzicht te verzekeren."
Gaandeweg echter matigde de hertog van Mirepoix
zijn optreden, naar beweerd words omdat zijne echtgenoote, die grooten invloed op hem bezat, hem tot
verdraagzaamheid stemde. „Het schijnt, dat er tegen„woordig andere orders worden gegeven,” schreef Paul
Rabaut in het voorjaar van 1756 aan Antoine Court ,
„sedert eenigen tijd houden wij geregeld kermis zonder
„eenigen hinder. Men doet wel alsof men ons wil uit-
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„ëënjagen, maar het komt er niet toe en behalve die
„openlijke kermissen zijn er ook verscheidene in besloten
„kring geweest. Gebrek aan werk heb ik allerminst ; en
„de Heer weet met welk een onuitsprekelijk genot ik
„den arbeid, die mij is opgelegd, verricht." Den 26sten
Februari 1756 had hij zelfs in eene openbare samenkomst
zes nieuwe leeraars met oplegging der handen kunnen
inzegenen tot den heiligen dienst en hij had een 300 catechisanten, schreef hij, die hij gevorderd genoeg achtte om met
Paschen te worden toegelaten tot het Heilig Avondmaal.
Zijne vrouw was nog altijd dakloos en zwervende, meldde
hij weder wat later, en het fraaie weder werd ook nog
wel eens verstoord door een onweder. Zoo werd bijvoorbeeld in den vroegen morgenstond van den 8sten
Augustus 1756 eene samenkomst van een twaalf duizend
personen, waarin Paul Rabaut al weder drie nieuwe
leeraars zoude inzegenen, door een anderhalf dozijn soldaten overvallen en onder vuur genomen. De weerlooze,
ongewapende menigte verspreidde zich in wilde vlucht,
tal van dooden en gewonden op de plek achterlatende
zonder er zelfs aan te denken gebruik te maken van de
overmacht, die hare getalsterkte haar gaf. Maar die
overval bleef een op zichzelf staand geval, was slechts
eene uiting van moedwil van rondzwervende militairen ;
eene geweldpleging zooals men die tegenover de rechtlooze Hervormden ook op eigen hand ongestraft kon
begaan. Bevolen werden dergelijke overvallen door den
hertog van Mirepoix niet meer, Coen deze zijne aan-
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vankelijke bezorgdheid voor eenen opstand der Hervormden onder aanhitsing van buitenlandsche agenten
ongegrond vond. Zelfs ging hij in zijne toenemende
matiging van optreden tegenover de Protestanten eindelijk
zoo ver, dat hij te kennen gaf, hunne samenkomsten,
mits van 500 personen hoogstens, te zullen dulden, indien
zij hunnerzijds zich verbonden die niet al te dikwijls
en zonder noodeloozen ophef te zullen houden en er
geene andere leeraars te laten prediken dan geboren
Franschen. Het wonderlijke daarbij was, dat deze handelwijze de goedkeuring wegdroeg van de Regeering en dat
de hertog de Mirepoix derhalve eenigen uit de notabelen
der Hervormden voor zich riep, om hun in persoon
mede te deelen, dat Zijne Majesteit de koning de door
hem gemaakte schikking had bekrachtigd en dat hij nu
rekende op hunne medewerking om er uitvoering aan
te geven.
Door geheel Languedoc kwamen de Hervormden thans
op adem. Geene dragonnades meer I Geene overvallen I
Hier en daar werd nog wel eens eene geldboete opgelegd, maar de invordering daarvan bleef toch telkens
uit. Van processen en vonnissen hoorde men niet meer.
Deze vorm van verdraagzaamheid door wederzijdsche
erkenning en naleving van bepaalde voorwaarden, begon
ook in andere provincies in zwang te komen. „De
„troepen doen geenen enkelen uitval meer ; men schijnt
„te houden wat men ons heeft beloofd," meldde de leeraar
Peyrat uit Vivarais aan Antoine Court ; „zooveel het
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„van ons of hangt, komen wij ook onzerzijds onze be„loften na.” De gemeenten waren echter zelfs door hare
eigene leiders niet altijd in bedwang te houden. In haren
overmoed begonnen zij reeds in den loop van het jaar
1757 te gewagen van eenen wederopbouw der voor
jaren op bevel der Regeering gesloopte bedehuizen ;
maar dat was te veel. Soldaten werden uitgezonden om
de reeds bijeengebrachte bouwmaterialen weg te halen,
en in geval van herhaling van dergelijke ondernemingen
werd met zware straffen gedreigd.
Zooals te verwachten was, wilde de Roomsche geestelijkheid in dezen toestand niet berusten. Op de algemeene
vergadering der Fransche bisschoppen, in het jaar 1758
te Parijs, werd door dezen besloten, der Regeering te
verklaren, hoe diep gegriefd zij waren en hoe verontwaardigd tevens over de wijze, waarop men thans van
hoogerhand den nouveaux-convertis ter wille was. De
deputatie, die dit moest brengen ter kennis van den
staatssecretaris, graaf van Saint-Florentin, die nog altijd
met de afdoening van taken rakende de nouveauxconvertis was belast, ontving van dezen ten antwoord,
dat hij onafgebroken zijne aandacht aan deze belangrijke
zaak was blijven wijden, dat hij den bouw van bedehuizen, zoodra die door de nouveaux-convertis was ter
hand genomen, had doen staken, dat hij nog verdere
maatregelen nemen wilde, maar dat alle beschikbare
troepen op dat oogenblik voor het leger te velde vereischt waren en dat de Regeering daardoor niet beschikte
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over de noodige middelen om met geweld op te treden.
Maar eigenlijk begeerde de Regeering dat ook niet meer.
Zij had ontzag gekregen voor de onuitroeibare levenskracht der Hervormde Kerk, wier ledental onder de
aanhoudende verdrukking en onder de onlijdelijke hevigheid der vervolging was gestegen tot ruim drie millioen
naar hare eigene opgave en naar de schatting van hare
tegenstanders toch altijd 400.000 bedroeg. Op hare
nationale synode van het jaar 1756 waren voor het eerst
weder alle provincies van Frankrijk, zonder dat er ook
maar &tie werd gemist, door leeraars en ouderlingen
vertegenwoordigd geweest ; en in het jaar 1760, het
sterfjaar van Antoine Court, den man die de reorganisatie
der geheel verslagen nederliggende Hervormde Kerk
van Frankrijk had ter hand genomen terzelfder tijd dat
Lodewijk XIV trotsch en hoog verklaarde, dat zij niet
meer bestond, was het aantal harer wettig ingezegende
en bevestigde leeraars reeds weder gebracht op 58,
waarbij dan nog kwamen 35 proposants en 15 studenten
aan het seminarie te Lausanne. Volgens een rapport in
datzelfde jaar 1760 door eenen regeeringsambtenaar bij
graaf van Saint-Florentin ingediend, was de toestand
toen van dien aard geworden, „dat doop en huwelijks„inzegening bij de Protestanten niet meer in het ver„borgen plaats vonden ; dat hunne samenkomsten werden
„gehouden voor de poorten en onder de muren der
„groote steden ; dat de Hervormden daarheen opgingen
„in groepen en bij lichten dag ; dat de leeraars en
10
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„predikers zich bijna niet meer schuil hielden en, op„tredend als openbare ambtenaren, uittreksels van hunne
„registers van doop en huwelijksinzegening afgaven , dat
„hun feitelijk niets meer ontbrak dan het bezit van eigen
„bedehuizen, die zij eigenlijk Loch ook al weder bezaten,
„daar men zich hier en daar reeds begon te verzamelen
„in woonhuizen en schuren, die voor den openbaren
„eeredienst waren ingericht.”
De Regeering had echter niet alleen ontzag gekregen
voor het onbreekbaar weerstandsvermogen van dat aambeeld, waarop naar het oude woord van Theodoor van
Beza alle hamers afsleten, — het feit, dat de Hervormden
voor de wet niet bestonden, leidde op den duur ook
voor haar tot eenen onhoudbaren toestand. De veelvuldige huwelijken en geboorten, die men weigerde te
laten registreeren door bemiddeling van de Roomsche
geestelijkheid op voorwaarden van deze, — huwelijken
en geboorten, die dus voor de wet ongeldig bleven, —
brachten voortdurend meer stoornis in den algemeenen
gang van zaken, in de openbare orde. Het probleem,
hoe de inschrijvingen bij den burgerlijken stand voor de
Hervormden mogelijk te maken, dat wil zeggen onafhankelijk van de voorwaarden welke de Roomsche
geestelijkheid bij de inschrijving stelde, werd een probleem,
dat steeds dringender om oplossing begon te vragen ter
voorkoming van allerlei wettelijk onrecht, van administratieve verwarring, van afpersing en betwisting van
erfrecht en bezit. De procureur-generaal Joly de Fleury
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had er daarom reeds in het jaar 1752 in zijn Mëmoire
au Conseil du Roi op aangedrongen, dat men den
nouveaux-convertis de sacramenten van doop en huwelijksinzegening zoude bedienen op de enkele aanvrage,
zonder hun voorwaarden te stellen of onderzoek te
doen naar hunne rechtzinnigheid (cf. pagina 114). Al
weder van ruimer strekking was het in het jaar 1755
van de hand van het parlementslid Ripert de Monclar
verschenen beroemd geworden werk M6moire theologique et politique au sujet des mariages clandestine
des Protestants de France. Ripert de Monclar was een
overtuigd aanhanger van de leer der Roomsche Kerk ;
hij gevoelde geenerlei sympathie voor de Hervormden
als zoodanig en in zijn betoog stelde hij uitdrukkelijk
voorop, dat het hem niet was te doen om herstel van
den openbaren eeredienst der Hervormden of om erkenning van het recht van bestaan der Hervormde Kerk
binnen de grenzen van het Fransche koninkrijk. Hij
wilde wijzen op het dreigend gevaar voor de openbare
orde gelegen in het feit, dat zoo velen zich stelselmatig
bleven onthouden van de inschrijving van hun huwelijk
en van de geboorte hunner kinderen op de registers
van den burgerlijken stand. Volgens de wet, betoogde
hij, bestaan er geene Protestanten in Frankrijk ; en in
werkelijkheid zijn er meer dan drie millioen. Die denkbeeldige wezens vullen de steden, de provincies, het
platteland ; de hoofdstad des Rijks alleen telt er zestig
duizend. Het is ook niet de zwaarte der voorwaarden
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door de Roomsche geestelijkheid bij de inschrijving gesteld, die de talrijke Protestanten er van weerhoudt,
huwelijken en geboorten te doen registreeren, vervolgde
hij, — het is het feit, dat er voorwaarden worden gesteld,
op zich zelf ; want zij willen niet buigen noch den schijn
hebben van te buigen voor de Roomsche Kerk ; zij willen
hun geloof niet verloochenen, al ware het maar met de
lippen, al ware het maar voor een oogenblik ; terwijl
anderzijds voor Roomsch Katholieke geestelijken de
toediening der sacramenten van doop en huwelijksinzegening aan wie er in zijn hart afkeerig van is, gelijk
staat met ontwijding van het heilige. Maar met welk
recht toch, vroeg hij, moeit de Roomsche geestelijkheid
zich met jets, dat enkel en alleen een staatsbelang is ?
Het is een staatsbelang de huwelijken te vergemakkelijken
en ze voor zeker vast te stellen. Men kan in het huwelijk
twee dingen onderscheiden, ging hij voort, een menschelijk
contract en eene godsdienstige ceremonie om het in te
zegenen ; want het huwelijk als maatschappelijke instelling
bestond reeds lang voor jezus' tijd en het is dus niet
het sacrament, dat dit geldig maakt. Zijns inziens had
de koning zeer stellig en zeker het recht om in te stellen
eenen wettigen vorm, waaronder de huwelijken zijner
niet-Roomsche onderdanen zouden kunnen worden gesloten buiten bemiddeling der Roomsche geestelijkheid
en onaf hankelijk van door die geestelijkheid te stellen
voorwaarden. Dat kanonieke en burgerlijke wetten voor
de geldigheid van een huwelijk eene voorafgaande aan-
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kondiging eischen, heeft immers enkel ten doel de openbaarheid, de zekerheid te bevorderen en alle heimelijkheid
en daaruit volgende onzekerheid tegen te gaan. Waarom
zoude men dan niet, vroeg hij ten slotte, bier in Frankrijk
voor de Hervormden doen, wat men in Holland bijvoorbeeld doet voor de Roomsch Katholieken, namelijk
de voorgenomen huwelijken doen afkondigen bij de
rechtbank en de huwelijken doen sluiten door den
magistraat ? Dit was trouwens niets anders dan wat reeds
drie jaren te voren, in October 1752 was geformuleerd
door Paul Rabaut in diens memorie aan den hertog van
Richelieu, (cf. pag. 116) waarin deze er eveneens op
aandrong, dat men de Hervormden in het Roomsch
Katholieke Frankrijk zoude behandelen, gelijk men het in
het Protestantsche Holland de Roomschen deed. De
eisch van gelijkstelling voor de wet van alle godsdienstige
gezindten — een eisch, die eerst met het doorbreken der
Revolutie-denkbeelden is opgekomen, en waarvan Rabauts
zoon St. Etienne de groote vertolker zoude worden, —
lag Rabaut zelf nog ver ; daar in Holland de Roomsch
Katholieken, zoomin als andere dissenters, gelijk gesteld
waren met de leden der heerschende Staatskerk en uitgesloten bleven van het bekleeden van openbare ambten,
van het geven van onderwijs, van staatsbetrekkingen.
Het werk van Ripert de Monclar baarde een ongekend opzien ; binnen enkele maanden werden twee oplagen uitverkocht. Eene bepaalde tastbare uitwerking had
het niet ; maar sedert het verschenen was, bleef het
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vraagstuk van den burgerlijken stand aan de orde van
den dag. En van nog wijder strekking dan het betoog
van Ripert de Monclar was dat van Jaques Turgot,
den lateren minister van financien van Lodewijk XVI,
in diens geschrift Le conciliateur, lettre dun ecclêsiastique
a tin magistrat sur les affaires presences, een geschrift,
dat reeds in 1754 vertrouwelijk bij vrienden en geestverwanten rond ging, maar eerst later, bij eene tweede
uitgave, algemeene bekendheid verwierf. Turgot pleitte
daarin namelijk Coen reeds voor de scheiding van burgerlijke en kerkelijke administratieve macht, niet alleen voor
de niet-Roomschen, zooals Ripert de Monclar dat deed,
maar voor alle onderdanen des konings, Roomschen en
on-Roomschen gelijkelijk. Feitelijk ging het bij hem dus
reeds om de groote vraag van scheiding van Kerk en
Staat, een der gewichtigste en in zijne consequenties
voor onze moderne samenleving meest ingrijpende problemen, die in de 18de eeuw voor ons tot oplossing
zijn gebracht en voor de oplossing waarvan de Protestanten in Frankrijk den prijs van bloed en lijden hebben
betaald. Voor hen was het van groote practische beteekenis, dat werken als die van een Joly de Fleury,
van een Ripert de Monclar, van een Jaques Turgot,
om hier slechts de voornaamste to noemen, konden verschijnen met koninklijke vergunning. Terecht schreef Paul
Rabaut daarom aan Antoine Court, „uit Parijs verneem
„ik, dat er allerlei geschriften over de tolerantie het licht
„zien en dat de Regeering die geschriften niet slechts
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„duldt, maar autoriseert , dat schijnt mij een goed voor„teeken voor ons.” Dat was het ook , maar de verwezenlijking der daarin verkondigde denkbeelden was
nog ver. Al was de Regeering het beginsel van scheiding van burgerlijke en kerkelijke administratieve macht
niet ongezind, dat in toepassing te brengen, zoude zij,
al hadde zij het in vollen ernst gewild, niet hebben
vermocht. Om over te gaan tot de daad, daartoe was
de oude Regeering van het ancien regime niet krachtig
genoeg meer , om de oude scheidsmuren van traditie,
dweepzucht, willekeur en fanatisme omver te werpen
zoude noodig zijn de onstuimige aanloop der groote
Revolutie.
De denkbeelden en beginselen, die onvermijdelijk tot
die groote Revolutie moesten leiden, begonnen zich
destijds, het midden der 18de eeuw, op allerlei wijze en
in tal van geschriften te openbaren. Maar in hen, die
in steeds toenemenden getale optraden als baanbrekers
van eenen nieuweren tijd, van eene andere maatschappelijke bedeeling, vond de Hervormde Kerk van Frankrijk
niet den minsten steun, meest wel uit onbekendheid. De
vogelvrij verklaarde hervormde leeraars, die in het verborgen leefden, zich onvindbaar, onzichtbaar moesten maken
als het ware, vormden met hunne gemeenteleden eenen
afgesloten kring, die geen verband hield met, ten minste
niet tot uiting kwam in het openbare en letterkundige
Jeven van dien tijd. Zij, die daar den toon aangaven,
schijnen, — tot de gerechtelijke moord van Jean Calas
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de gemoederen kwam ontzetten en verschrikken, — onkundig te zijn gebleven van het bestaan van landgenooten,
die als paria' s buiten de wet en buiten de algemeene
samenleving stonden ; en zoo zij er al niet geheel onkundig van bleven, zij zwegen er toch over in hunne
geschriften, als gevoelden zij er niet voor. Hoe weinig
bijvoorbeeld Rousseau, die toch zelf van Hugenotenstam
was, dat deed, blijkt uit zijn antwoord aan Paul Rabaut,
toen deze zijne machtige voorspraak had ingeroepen
ten behoeve van den te Toulouse gevangen leeraar
Francois Rochette. „Ik zie uit uwen brief," heet het in
Rousseau's schrijven, „ik zie uit uwen brief, hoeveel en
„hoe zwaar onze arme broeders ten uwent te lijden
„hebben ; en dat verwondert mij te meer, omdat mijns
„inziens het welbegrepen belang van het Rijk zoude
„medebrengen hen met rust te laten, althans in de tegen„woordige tijdsomstandigheden. Ik begrijp ook wel, dat
„zij, die hen zoo wreed verdrukken, daarbij meer te
„rade gaan met hunnen bloeddorstigen zin dan met
„'s lands belang. Maar ik geloof toch niet, dat hunne
„wreedheid zoo ver zoude gaan, indien het gedrag van
„onze broeders er geene aanleiding toe gaf. 1k gevoel
„wel, dat het hard is, op genade en ongenade te zijn
„overgeleverd aan wreedaards zonder ergens steun te
„vinden, zonder eenige toevlucht, zelfs zonder de ver„troosting van in vrede en rust te kunnen luisteren naar
„de verkondiging van Gods woord. Maar het is toch
„ook waar, dat in datzelfde woord de nadruk wordt
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„gelegd op den plicht om den gestelden machten onder„worpen te zijn ; die gestelde machten bezitten ontwij„felbaar het recht om godsdienstige samenkomsten te
„verbieden ; en daar die samenkomsten Loch niet het
„eigenlijk wezen van het Christendom uitmaken, kan
„men er zich ook wel van onthouden zonder daarom
„nog ontrouw te worden aan zijn geloof. Wie als Christen
„leven wil, moet verwachten veel te zullen lijden in deze
„wereld ; en naar zijn geloof moet men ook leven . . .
„Misschien gaat die redeneering niet op, — maar als
„men mij zoo antwoordde, zoude ik er niets tegen wezen
„in te brengen. Overigens zoude ik door onberaden ijver
„uwe zaak slechts kunnen schaden. leder mensch heeft
„bier op aarde zijne aangewezen taak. De mijne is, het
„publiek harde en nuttige waarheden te laten hooren ;
„ik tracht die taak te vervullen zonder mij te bekommeren
„om het kwaad, dat men mij toebrengt, waar men kan.
„Ik heb menschelijkheid, zachtheid en verdraagzaamheid
„gepredikt, zooveel ik kon ; het is niet mijne schuld,
„dat men niet heeft willen luisteren.Meermalen ook brachten de philosophen, de encyclopedisten door volstrekt gemis aan begrip van het
wezen der Hervormde Kerk Karen leden groote schade
toe. Dat deed bijvoorbeeld Montesquieu met zijn in
het jaar 1748 verschenen, beroemd geworden geschrift
L'esprit des lois, door daarin te betoogen, dat staatkundige instellingen en godsdienstige belijdenissen bij
een yolk worden bepaald door het klimaat en door de
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Jigging van het land ; dat de noordelijke landen van
Europa het vaderland zijn van het Protestantisme met
zijne republikeinsche geestesrichting en de zuidelijke
daarentegen dat van het Roomsch Katholicisme met
zijne monarchale gezindheid, —, eene stelling in hare
algemeenheid gelogenstraft door de werkelijkheid, daar
het protestantsche Engeland het koningschap is trouw
gebleven en het Roomsch Katholieke Frankrijk eene
republiek is geworden. Maar destijds werd die karakterizeering van het Protestantisme als republikeinsch in
zijn innerlijkst wezen, gelijk die ook werd geformuleerd
door Voltaire in diens in het jaar 1751 te Berlijn uitgegeven werk Le siècle de Louis XIV, door de Roomsche
geestelijkheid gretig aangegrepen om te betoogen, dat de
Hervormde Kerk derhalve ook om hare republikeinsche
strekking binnen de grenzen van het Fransche koninkrijk
niet kon, niet mocht worden geduld. Zoo leverden
Montesquieu, Voltaire en wie al meer, zij het ook zonder
het zoo te hebben bedoeld, weder nieuive wapenen om
de Hervormden mede te vervolgen en hunne verdrukking
te rechtvaardigen.
Naar aanleiding van Voltaire's Le siècle de Louis XIV
schreef Paul Rabaut aan den leeraar Moultou te Geneve,
„ik heb in dit werk met groot leedwezen gezien, hoe
„de schrijver zonder acht te slaan op de eerlijkheid en
„onpartijdigheid, die toch tot de eerste vereischten van
„eenen geschiedschrijver behooren, zonder rekening te
„houden met wat hij toch zelf heeft gezegd in het
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„kort historisch overzicht, dat hij laat voorafgaan aan
„zijne Henriade, zonder te schromen nieuwe vervol„gingen te brengen over hen, die er reeds zoo zwaar
„en zoo bitter door hebben geleden, de gal van zijne
„scherpe satire over ons uitstort. Want wat doet hij
„anders in zijne schildering van het Calvinisme ? Hoe
„grooter de roem van dezen schrijver is, hoe meer zijn
„werk gelezen wordt, hoe noodiger het is, dat hij
„worde wederlegd en dat hij het worde op onweder„legbare wijze.” Maar zoo luide en zoo krachtig konden
de verdrukte Protestanten hunne stem niet verheffen.
Zij zouden er ook geen gehoor voor hebben gevonden.
In de dagbladpers, in de Gazette de France, was voor
hen en hunne belangen geene plaats en geene belangstelling. Alles wat hen betrof word daar verzwegen,
doodgezwegen. Paul Rabaut met zijnen practischen zin
en scherpzinnigen, vooruitzienden geest, ging in overleg
met Court de Gebelin, den zoon van Antoine Court,
in de periode van betrekkelijke rust, die omstreeks het
jaar 1758 intrad, wel reeds om met het plan tot
oprichting van een eigen protestantsch weekblad,
waardoor aan wat er omging in protestantschen kring
ook naar buiten meerdere bekendheid zoude kunnen
worden gegeven , maar door gebrek aan samenwerking
en aan de noodige fondsen kwam er niet van en de
tijdsomstandigheden waren voor zulk eene onderneming
ook nog niet gunstig. Het woord, de pers waren in
Frankrijk destijds nog evenmin vrij als de conscientie,
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als de godsdienst het waren. Buffon moest bij de
bewerking zijner Histoire naturelle zich schikken naar
de eischen der Sorbonne ; Diderot werd gevangen
genomen om zijne atheistische denkbeelden ; Voltaire
zag zich met opsluiting in de Bastille bedreigd en
moest naar den vreemde vluchten om zich vrij te
kunnen uitspreken. Maar terwijl de Regeering Voltaire
uit het land bande en den encyclopedisten den mond
trachtte te snoeren, zocht zij toch wat de Hervormden
betreft naar eenen middenweg, naar een compromis.
Langs dien weg wilde de Regeering trachten tegelijkertijd de Protestanten te ontzien en de Roomsche
geestelijkheid te bevredigen, toen de hertog van Mirepoix,
onder wien de vervolging in Languedoc was tot staan
gekomen, overleed. Tot zijnen opvolger benoemde zij
den maarschalk De Thomond, die nog voor kort in
de provincie Guyenne de Hervormden gewelddadig
had onderdrukt door eene strenge toepassing van het
oude gevreesde dwangmiddel, de dragonnades. Met die
benoeming voldeed de Regeering schijnbaar aan den
wensch der bisschoppen, want de maarschalk De
Thomond was bekend om zijne onverbiddelijke hardheid en gestrengheid ; maar vrijheid om in Languedoc
te handelen, zooals hij het in Guyenne had gedaan,
gaf zij den nieuw benoemde niet. De instructie, die zij
dezen medegaf, hield in, dat de gedragslijn, gevolgd
door zijnen voorganger wel al te toegevend was geweest, maar dat de zijne in Guyenne weder al te veel
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in het andere uiterste was vervallen ; dat hij daarom
in Languedoc niet dezelfde maatregelen moest nemen
als in Guyenne en in het algemeen geene nieuwe
dwangmaatregelen moest of kondigen zonder daarover
vooraf het oordeel van Zijner Majesteits Regeering te
hebben ingewonnen ; dat zijne houding tegenover de
nouveaux-convertis wel beslist, maar toch welwillend
moest zijn ; dat hij hen eerder moest trachten te winnen
dan straffen ; dat hij, in een woord, in hoofdzaak
zich moest houden aan de bepalingen, die bij zijne
komst in Languedoc van kracht waren en waarvan de
verkregen rust de wijsheid en de doeltreffendheid had
aangetoond.
De maarschalk van Thomond hield zich aanvankelijk
aan die vage, tegenstrijdige aanwijzingen niettegenstaande
de klachten en de vertoogen, waarmede de Roomsche
geestelijkheid niet ophield hem te bestormen. Zelfs
weigerde hij beslist, nieuwe pogingen in het werk te
stellen om Paul Rabaut in hechtenis te doen nemen.
„Dat zoude bier al te bedenkelijke gevolgen kunnen
„hebben," schreef hij aan graaf van Saint-Florentin ;
„want Rabaut wordt bier in Languedoc algemeen als
„het hoofd, als de apostel der Protestanten beschouwd ;
„en hij is bovendien een zeer zachtzinnig en gematigd
„man." Zijnerzijds schreef Paul Rabaut aan den hoogleeraar Chiron te Geneve, „indien men u gezegd heeft,
„dat Monseigneur de Thomond ons het leven moeilijk
„maakt, dan is dat niet juist. Wij zijn er eerder beter
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„dan erger aan toe. Ik heb zelfs verscheidene algemeene
„samenkomsten zonder eenige de minste stoornis kunnen
„houden." Zoo beleefden Hervormden in het Zuiden des
lands ook onder het bestuur van den maarschalk van
Thomond aanvankelijk nog eenen tijd van betrekkelijke
rust, terwijl elders in het Rijk de oude toestand van
vervolging en druk onveranderd bleef voortduren. Het
was een bewijs, hoe onzeker de Regeering in haar optreden tegenover de Protestanten was geworden ; maar
de weifelende, onzekere houding der Regeering maakte
ook, dat ieder oogenblik van rust voor de Protestanten,
.4 hankelijk als zij waren van de willekeur der machthebbenden, steeds onbetrouwbaar was en meest kort
van duur. Dat bleek opnieuw, toen in het eerste begin
van het jaar 1761 de maarschalk van Thomond er op
het onverwachtst toch nog toe overging, de oude, stilzwijgend buiten werking gestelde, maar niet ingetrokken
of opgeheven bepalingen betreffende doop en huwelijksinzegening met kracht te handhaven en de nouveauxconvertis gelastte binnen de zes dagen met den geestelijke
hunner parochie de vernieuwing van in de woestijn
bedienden doop en voltrokken huwelijk te regelen. Dit
geheel onverwacht komende bevel, juist op eenen tijd,
waarin men meende dat de loop der dingen eenen blijvenden
keer ten goede had genomen, verspreidde hevigen angst
en schrik. „In de stad Nimes is het aantal Protestanten
„zeer aanzienlijk," pleitte Paul Rabaut in een dier verzoekschriften, die hij nimmer moede werd in te zenden
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en waarin hij zich ook nu weder, als zoo dikwijls reeds,
den folk maakte van zijne verdrukte gemeente. „In de stad
„Nimes is het aantal Protestanten zeer aanzienlijk ; de
„hoofden der voornaamste handelshuizen behooren er
„toe en er is hier geen enkel gezin, dat niet betrokken
„is bij de doopsbediening en huwelijksinzegening in de
„woestijn, direct of indirect. Niet zoodra waren de
„bevelen van Monseigneur de Thomond bekend ge„worden, of men kon angst en ontzetting zien afgedrukt
„op ieders gelaat. Iedereen is in vreeze, zoo al niet voor
„zich zelven dan Loch voor naaste betrekkingen en
„vrienden. De verslagenheid is algemeen ... Maatrege„len, zooals Monseigneur de Thomond die thans neemt,
„kunnen niet anders dan eene noodlottige uitwerking
„hebben , men loopt gevaar daarmede den handel doode„lijk te treffen , want wat kan er ook anders uit voort„komen dan nieuwe pogingen om te ontvluchten ? In
„1752 heeft Monseigneur de Saint-Priest hetzelfde gewild
„als nu Monseigneur de Thomond, en eene emigratie
„op groote schaal is er het gevolg van geweest ... Men
„zegt ons, dat de maatregelen van Monseigneur de
„Thomond niet anders zijn dan eene toepassing van nu
„eenmaal geldende wetten wat betreft het huwelijk der
„Protestanten ; maar die wetten zijn gemaakt in dien
„ongelukkigen tijd, toen men in beginsel aannam, dat
„er geene Protestanten meer in Frankrijk waren. Het
„rampzalig geslacht, dat in de koninklijke edicten words
„aangeduid onder de benaming nouveaux-convertis, is
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„voorbij gegaan, bestaat niet meer. Er is seders een
„ander opgestaan, dat een afschuw heeft van de veinzerij
„van het vorige en zijn geloof openlijk belijdt ; — is het
„nu recht en billijk om op dat geslacht toe te passen
„wetten, die zijn gemaakt voor eene andere generatie ?"
Maar al meende Rabaut niets onbeproefd te mogen
laten, waardoor de slag misschien nog kon worden
afgewend, hij wachtte van het indienen van verzoekschriften en memories Loch weinig heil. De ondervinding
had wel anders geleerd. In de eerste plaats wilde hij er
daarom op bedacht zijn, zijne gemeente te vertroosten
en te versterken in de moeilijke tijden, die nu weder
voor haar aanbraken. Met zijnen ambtgenoot Paul
Vincent haastte hij zich, in het licht te geven eene
Exhortation a la repentance et a la profession de la
veriti, ou lettre pastorale aux re formes de r8glise de
Nimes. Dit herderlijk schrijven, dat onder dagteekening
van 20 Februart 1761 te Geneve in druk verscheen,
was een krachtige oproep om het oude geloof der
Hugenoten, nu nieuwe vervolgingen aanstaande waren,
vast en beslist te blijven belijden. De schrijvers beginnen
daarom met te wijzen op het waarachtig geluk, dat
gelegen is in de kennis van het Evangelie; „en ons
„geluk, lieve broeders," vervolgen zij dan, „ons geluk
„is te grooter, omdat wij het Evangelie kennen in zijne
„onvervalschte klaarheid, ontdaan van menschelijke toe„voegselen. Menschen zijn onbetrouwbare gidsen in.
„taken van godsdienst ; zij hebben dien ontwijd en ver-
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„minkt, zoo dikwijls zij hunne eigene gedachten en
„hunne eigene leeringen hebben willen stellen naast
„die van den Heiligen Geest, Maar omdat wij enkel en
„alleen aan dezen vasthouden, kennen wij het Evangelie
„in zijne voile zuiverheid en zaligmakende kracht. De
„Heilige Geest heeft ons geleerd, Gode alleen de eer
„te geven, God alleen te dienen. Door den Heiligen
„Geest ook kennen wij geenen anderen Middelaar tus„schen God en menschen dan Jezus Christus, geene
„andere loutering dan Zijn bloed, geen ander verzoenend
„offer dan Hij gebracht heeft aan het kruis, geene andere
„verdiensten dan de zijne, geene andere sacramenten dan
„die Hij heeft ingesteld.” Met den meesten nadruk gaan
Paul Rabaut en zijn ambtgenoot Vincent dan voort
de gemeente te wijzen op de plichten, die voor haar
in de gegeven omstandigheden uit hare kennis van
het zuivere Evangelie voortvloeiden. „Men weet al
„heel weinig van het Christendom af," vermanen zij,
„als men niet weet, dat de discipel van Christus on„voorwaardelijk verplicht is, zijn geloof openlijk te
„belijden en dat zelfs de vreeze des doods hem geene
„uitvluchten mag doen zoeken. Zijt altijd bereid, zegt
„Petrus, tot verantwoording aan een iegelijk, die u
„rekenschap afeischt van de hoop, die in u is, met
„zachtmoedigheid en vreeze (I Petrus III. : 15) . . ..
„Als het tot lijfsbehoud geoorloofd ware deel te nemen
„aan eenen eeredienst, die strijdig is met het geloof
„dat men belijdt, waarom hebben dan de drie Hebreeuw11
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„sche jongelingen, waar de profeet Daniel van verhaalt,
„geweigerd, tegenwoordig te zijn bij de inwijding van
„het beeld van koning Nebukadnezar ? Voor hen ging
„het er om of zij in den vurigen oven zouden worden
„geworpen, want zij konden niet weten dat God hen
„op eene wonderbaarlijke wijze wilde behouden. En
„toch, niettegenstaande de grootte en het onontkoom„bare van het gevaar hebben zij liever willen opgaan
„in de vlammen dan de knieen buigen voor den
„afgod, omdat zij wisten, dat God verheerlijkt wil zijn
„in ons lichaam zoowel als in onzen geest en dat
„huichelaars, wier daden niet overeenstemmen met
„hunne woorden, Hem een gruwel zijn. Die moedige
„belijders lieten zich niet in met de uitvluchten, waar„mede onze moderne Nicodemieten zich van de dingen
„zoeken of te maken ; zij stelden zich niet op het
„standpunt, dat zij de inwijding van het beeld wet
„konden bijwonen als een soort schouwspel ; zij beweer„den niet, dat zij, terwiji zij hunne knieen bogen voor
„het beeld, toch wel in gedachte hunne ziel konden
„opheffen tot den Schepper aller dingen. In den een„voud van hun gemoed wijdden zij zich ten doode,
„liever dan zulk een heilloos voorbeeld te geven . . . •
„Zoo hadden ook de eerste Christenen zich gemak„kelijk kunnen onttrekken aan den marteldood, door
„slechts, als ware het een onverschillig iets, wat wierook
„te strooien op de altaarvuren . . . . Jezus Christus wil
„discipelen, die Hem verkiezen boven al het andere,
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„die zich zelven willen verzaken en hun kruis opnemen
„om Hem te volgen. Hij heeft het ook niet voor hen
„verborgen gehouden, dat zij zouden zijn bloot gesteld
„aan veel lijden. Als het op het stuk van godsdienst
„en eeredienst geoorloofd ware te veinzen, dan zoude
„dit beteekenen, dat al de belijders en martelaren, die
„wolk van getuigen welke Paulus ons ten voorbeeld
„stelt, slechts dwepers en dwazen zijn geweest ; wat
„een dwaasheid immers, zijne goederen, zijne vrijheid,
„zijn leven zelfs te verzaken voor jets waar Been kwaad
„in steekt en dat de zaligheid dus niet in gevaar brengt !
,,Maar wie weet niet, dat juist de martelaren de steun„pilaren zijn van de Kerk, de glorie van het Christendom en dat voor hen eene onverderfelijke kroon
„is weggelegd door den Voleinder onzes geloofs ? Als
„er zijn, die verdienen dwazen te worden genoemd,
„dan zijn het die lauwen en vreesachtigen, die meer
„bevreesd zijn voor hen die het lichaam kunnen dooden,
„dan voor Hem die ziel en lichaam kan werpen in het
„eeuwige vuur ; die het tijdelijke verkiezen boven het
„eeuwige, de broze en vergankelijke goederen dezer
„wereld boven het eeuwig, zalig leven, dat is toegezegd
„aan de trouwe belijders van Jezus Christus.” — „Gij
„moogt u daarom niet," gaan Paul Rabaut en Paul
Vincent dan voort te waarschuwen, „gij moogt u
„daarom niet laten verleiden tot de minste toenadering
„tot de Kerk van Rome, noch in wat betreft den doop
„van uwe kinderen, noch in wat betreft uw huwelijk,
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„noch in wat het ook zijn moge. Gij kunt de mis niet
„bijwonen, evenmin als de Hebreeuwsche jongelingen
„konden komen tot de intvijdinge des beelds, hetwelk
„koning Nebukadnezar had opgericht. (Daniel III.)
„Gelijk Petrus zijne zaligheid in gevaar bracht door te
„zeggen, dat hij Jezus Christus niet kende, zoo zoudt
„gij de uwe in gevaar brengen, indien gij verklaardet
„uwe belijdenis te verzaken en beloofdet te zullen leven
„en sterven in de leer der Roomsche Kerk. En zelfs al
„zouden de geestelijken dier Kerk zoo plichtvergeten
„zijn, dat zij u de huwelijksinzegening verleenden zonder
„van u te vergen eene afzwering of welke andere daad
„van toenadering tot hunne Kerk ook, — u tot hen te
„wenden voor de inzegening van uw huwelijk zoude u
„voorzeker schuldig doen staan, want dat zoude zijn
„eene daad van erkenning van een geloof, strijdig met
„dat hetwelk gij belijdt, daar zij de huwelijksinzegening
„beschouwen als een sacrament en dat kunnen zij
„alleen bedienen aan wie zich rekent te behooren tot
„hunne kerkgemeenschap. Daarom is het u ook niet
„geoorloofd, uwe kinderen te doen brengen naar de
„Roomsche Kerk om daar te worden gedoopt. Gij ge„looft voor u zelf niet, dat gij in die gemeenschap zalig
„kunt worden, hoe zoudt gij dan den treurigen moed
„kunnen hebben, er uwe kinderen in te laten opnemen ? ...
„Het is zeker waar, dat een felle storm zich boven uwe
„hoofden samenpakt. Uw vermogen, uwe vrijheid worden
„bedreigd. Uwe vrouwen en uwe kinderen worden u eene
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„oorzaak van angst en schrik. Het schijnt, dat de Heer
„u wil roepen tot verzaking van al wat u het liefste is ...
„Als de vrees om te bezwijken in de hevigheid der ver„zoeking u uwen Christenmoed mocht benemen, — als
„uwe zielen, te lang op het aardsche gericht en krachte„loos geworden door de zonde, die in u woont, zwak
„worden in de ure des gevaars en uw vertrouwen
„doen wankelen, houdt u dan aan het voorschrift van
„Jezus Christus aan zijne discipelen : Als men u in de
„eene plaats vervolgt, vliedt in de andere. (Matth. X : 23).
„Wij hebben slechts op Zijne stem te hooren. Vliedt
„dan, laat of van uwe goederen, van uw vaderland, van
„wader en moeder, van vrouw en kinderen, vliedt met
„uwe ziele als een buit en stelt u niet bloot aan het
„gevaar van schipbreuk te lijden wat uw geloof betreft,
„dat is de onafwijsbare plicht van den Christen.” Maar
op dat streng vermaan volgde dan ook de vertroosting.
„Waarom zoudt gij geheel verslagen nederzitten, lieve
„broeders," gaan Paul Rabaut en zijn ambtgenoot in
hun herderlijk schrijven dan verder voort, „juist in tijden
„van rampspoed moet de christelijke hoop ons tot steun
„zijn. God is getrouw. Hij zal niet toelaten, dat gij
„boven uwe kracht beproefd wordt. God is goed. fly
„zal alle dingen doen medewerken ten goede hun die
„Hem lief hebben. Zijne genade zal u nabij zijn en
„Zijne kracht wordt in zwakheid volbracht. Uwe ge-

„beden, uwe tranen, uw oprecht berouw vooral zullen
„tot Hem opklimmen . . . De God nu aller genade, die
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,,ons geroepen heeft tot Zijne eeuwige heerlijkheid in
jezus Christus, nadat wij een weinig tijds zullen ge„leden hebben, die volmake, bevestige, versterke en
„fondeere ulieden.” (I. Petrus V : 10).

De vermaning en de vertroosting kwamen juist in
tijds. Nauwelijks was de Lettre pastorale van Paul
Rabaut en Paul Vincent, pasteurs, gelijk zij zich moedig
en fier met dien verboden titel onderteekenden, in druk
verschenen, of de inhechtenisneming van den leeraar
Francois Rochette deed den Hervormden opnieuw gevoelen, hoe weerloos en rechtloos zij stonden tegenover willekeur en rechtsverkrachting niet alleen, maar
ook tegenover de door de Roomsche geestelijkheid maar
al te gemakkelijk op te zweepen volkshartstochten. Want
het geheel ongegronde gerucht, dat de Protestanten de
wapenen hadden opgevat tot ontzet van hunnen leeraar,
deed de Roomsche inwoners van het stadje Caussade,
waar Rochette was gegrepen, daar ter plaatse eerst en
vervolgens in den geheelen omtrek verscheidene dagen
aandën woeden tegen hunne protestantsche medeburgers, — en dat geheel straffeloos, --- op eene wijze, die
doet denken aan de pogroms, die heden ten dage in
Rusland en Polen nog wel plaats vinden tegen de Joden.
Eeriegelijksoortige uiting van verblind fanatisme, onmiddellijk volgende op de terechtstelling van Rochette te
Toulouse met zijne vrienden de drie broeders Grenier,
die zonder eenigen aannemelijken grond ter dood werden
veroordeeld wegens poging om hunnen leeraar gewapen-
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derhand te ontzetten, was het voor het parlement van
Toulouse aanhangig gemaakte proces tegen Jean Calas,
een protestantsch koopman, dien men beschuldigde zijnen
zoon (die zelfmoord had gepleegd) te hebben gedood
wegens diens voornemen om over te gaan tot de Roomsch
Katholieke Kerk,
Die beschuldiging was het noodlottig gevolg van het
om dezen tijd snelle verbreiding vindende gerucht, dat
bij de Protestanten, in geval van afval van hun geloof,
de vader verplicht was zijn zoon en de zoon zijn vader
te dooden. Dit gerucht hield nauw verband met het
artikel Geneve in de Encyclopedie, waarin Voltaire
naar aanleiding van de terechtstelling van Servet aan
Calvijn had toegeschreven une asnze atroce. Dat deed
anderen weder spreken van une doctrine atroce, en

vervolgens maar al te gemakkelijk geloof slaan aan
eene betichting, die meer nog dan eenige andere
eenen blinden geloofshaat wakker roepen kon. Zoo
meende de intendant van Saint-Priest, nadat reeds
rechtsingang tegen Jean Calas was verleend, een alleszins vertrouwbaar bericht over te brengen, toen hij
aan graaf van Saint-Florentin meldde, dat te Toulouse
de paters Benedictijnen verzekerden in hunne bibliotheek te bezitten drie sermoenen in Calvijn's eigen
handschrift, in welke sermoenen door dien aartsketter
werd geleeraard, dat als overgang tot de Roomsche
Kerk waarschijnlijk was te achten, voor den Protestant
zoowel kindermoord als vadermoord plic14 was. In het
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geval van Calas wist men zelfs de consistoriale en
synodale vergaderingen te noemen, waarin na rijp
beraad het vonnis over den afvallige was geveld en
de vader zelf als de voltrekker daarvan aangewezen.
De betichting vond zoo vast geloof, dat de hoogleeraren der universiteit van Geneve het noodig achtten
bij het parlement van Toulouse, waarvoor het proces
Calas aanhangig was gemaakt, in te dienen eene officieele verklaring, dat de Hervormde Kerk zoo iets nimmer
had gewild en dat Calvijn zoo iets ook nimmer had
gepredikt. Maar door de rechters werd aan dit stuk
geenerlei waarde toegekend ; en vergeefsch was het
ook, dat Paul Rabaut in zijne gloeiende verontwaardiging over dezen even gevaarlijken als onzinnigen
laster in het licht gaf een geschrift, getiteld La Calomnie
con fondue ou Memoire dans lequel on refute une nouvelle accusation intent& contre les Protestants de la
province du Languedoc. „Wij kunnen ons niet ont-

„veinzen," betoogde hij daarin, „dat men ons op het
„gevoeligst wondt door ons zulke wanbegrippen toe te
„dichten. Men zende ons naar de galeien, men ontneme
„ons onze goederen, men doode onze leeraars op het
„schavot, — maar men lastere geene zedeleer, welke
„geene andere is dan die door Jezus Christus Zelf is
„geleerd. Men straffe ons als verkondigers van dwa„lingen, als overtreders van wetten, die wij niet kunnen
„naleven zonder aan hooger wet ongehoorzaam te
„zijn, — maar men beschuldige ons niet van ontaarde
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„waders te zijn.... De grondslag van het Protestan„tisme is de erkenning van de Heilige Schrift als eenig
„richtsnoer des geloofs en der zeden ; en in die Heilige
„Schrift wordt zeker Been kinder- of vadermoord be„volen. Geene Kerk verkondigt zoo nadrukkelijk als de
„onze het doer, dat het geloof eene vrije genadegave
„Gods is, dat het geweten geenen anderen rechter kept
„dan God alleen, dat men niet mag gelooven op gezag,
„dat een blind geloof een dood geloof is en dat iedere
„geloofsdaad vrijwillig moet worden verricht. Nergens
„wordt meer dan bij ons beleden, dat de dwalingen
„des geestes niet anders mogen worden bestreden dan
„met het zwaard des geestes, dat is te zeggen met
„Gods Heilig Woord. Wie hebben ooit sterker geijverd
„dan de Protestanten voor vrijheid van geloof, voor
„vrijheid van gedachte ! Mag men ons dan beschul„digen van vervolgingszucht ? Integendeel, men meent
„onder ons, dat men de dwalenden moet verdragen ;
„dat Gode de eere toekomt, maar sevens dat aan Hem
„de wrake is. De laster, die ons thans treft, wordt
„bovendien gelogenstraft door de ervaring. VOOr en
„na de herroeping van het edict van Nantes zijn de
„overgangen tot de Roomsche Kerk zeer talrijk onder ons
„geweest. Maar heeft men vroeger ooit hooren zeggen, dat
„dit door ons ook maar aan een van die allen is gewro„ken ? Dat ooit hun geweten door ons geweld is aan„gedaan ? Dat ooit bun afval hun door ons noodlottig
„is geworden ? . . . Als wij weder zes maanden verder
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„zijn, als de hartstocht tot bedaren is gekomen, als de
„hoofden niet meer verhit zijn, als het parlement, waarop
„thans geheel Europa de oogen gevestigd houdt, uit„spraak zal hebben gedaan, zal men schaamrood worden
„bij de gedachte, dat men met een wezenlijk fanatisme
„een denkbeeldig fanatisme heeft willen bestrijden ....Paul Rabaut verzuimde ook niet in zijn geschrift te
wijzen op het veelzeggend feit, dat noch Calas zelf noch
den der met hem in het proces betrokken leden van
zijn gezin, er aan hadden gedacht te vluchten, toen
vlucht nog mogelijk was. Maar wat kon dit alles baten,
waar de opgewonden, aangehitste volksmeening er de
rechters zelfs toe bracht te eischen, niet naar recht en
billijkheid, dat de schuld van den beklaagde zoude
worden aangetoond, maar dat deze zelf het bewijs
zijner onschuld leveren zoude. De ongelukkige man,
wien alle overleg met vrienden en raadslieden was
afgesneden, kon geene andere bewijzen van zijne
onschuld bijbrengen dan zijne herhaalde betuigingen
daarvan. Nadat men nog tevergeefs had getracht, hem
op de pijnbank tot bekentenis van schuld te dwingen, moest Jean Calas den 9den Maart 1762, geradbraakt, het leven laten op hetzelfde schavot, waarop
eenige weken te voren de leeraar Francois Rochette
was gehangen en de drie broeders Grenier (als zijnde
edellieden) waren onthoofd. Een ander Protestant, Pierre
Paul Sirven, wiens dochter om dezen zelfden tijd in
eene vlaag van waanzin zich verdronk, kon alleen
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door eene overhaaste vlucht zich bergen voor een gelijk
lot als Jean Calas had ondergaan.
Het geschrift van Paul Rabaut, La Calomnie confondue,
werd nog voor het eindoordeel over jean Calas was
geveld, op last van het parlement van Toulouse voor
het paleis van justitie in het openbaar door beulshanden
verbrand en tegen den schrijver, den drukker en iederen
verspreider van het libel werden zware straffen gedreigd.
Rabauts vrienden en vereerders beefden voor diens leven
en leefden bovendien in vrees, dat hij bij het klimmen
van het gevaar nu eindelijk toch nog gehoor zoude
geven aan den aandrang waarmede de geloofsgenooten
in den vreemde hem thans tot uitwijken trachtten over
te halen. Het proces van Jean Calas had in het buitenland sterk de aandacht getrokken, Paul Rabauts protest
daartegen was er bekend geworden ; en te Altona, te
Kopenhagen werden hem op zeer voordeelige en vereerende voorwaarden predikantsplaatsen aangeboden.
Maar Rabaut schijnt er geen oogenblik aan te hebben
gedacht om op die aanbiedingen in te gaan. Zelfs deed hij
juist om dezen tijd zijne jongens naar huis terugkeeren.
De beiden oudsten hadden reeds aan de universiteit te
Geneve hunne theologische studien begonnen ; maar
hun vader wilde hen nu verder zelf opleiden, omdat
hij hen voor den dienst der verdrukte gemeenten had
bestemd, en bevreesd was, naar hij schreef aan zijnen
vriend Court de Gebelin, den zoon van Antoine Court,
„dat zij te veel smaak zouden krijgen in het leven
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„in een vrij land en zoo misschien op de gedachte komen
„om gelukkiger landen boven Frankrijk te verkiezen."
Onwrikbaar bleef Rabaut stand houden in den storm, die
ditmaal trouwens snel verliep. Het bleek reeds spoedig,
dat de Regeering geenerlei bijzondere dwangmaatregelen
tegen Rabaut wenschte te nemen, eerder zelfs bevreesd
was voor de gevolgen, welke de inhechtenisneming van
dezen zoude kunnen hebben, vooral toen de processtukken
betreffende de veroordeeling van Jean Calas openbaar
werden, de rede langzaam maar zeker haar recht begon
te hernemen en de opgewonden gemoederen tot bezinning
kwamen. Eens tot kalmte gekomen, begon men eenen
afkeer te krijgen van terechtstellingen als die, welke het
schavot te Toulouse had te zien gegeven, want het
wederrechtelijke der veroordeeling van Jean Calas, — en
die van de drie broeders Grenier niet minder, — maakte,
naarmate de zaak meer bekendheid verkreeg, steeds
heviger ergernis gaande.
Die meerdere bekendheid, die het gepleegde onrecht
ditmaal kreeg, was goeddeels een gevolg van het vurig
protest daartegen van Voltaire, die in zijn Traite sur
la Tolerance zich opwierp als de wreker van den gerechtelijken moord aan Jean Calas begaan en die niet
heeft opgehouden de openbare meening daartegen te
keeren, eer op den onwederstaanbaren aandrang van
deze het vonnis van het parlement van Toulouse den
9 Maart 1765 was vernietigd door de Chambre des
Requetes te Parijs en volledig eerherstel was verleend
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aan de families Calas en Sirven. Rabaut en de zijnen
zijn hem daar dankbaar voor geweest, al wisten zij maar
al te goed, dat de lichtvaardige uitingen van Voltaire
en diens geestverwanten de naaste aanleiding waren
geweest tot het te Toulouse afgespeelde treurspel. Zij
konden ook niet anders dan zich gekwetst gevoelen door
den luchtigen toon, waarin de beroemde schrijver, ook
waar hij het aan hen gepleegde onrecht wraakte, zich
uitliet over wat hun zoo heilig en dierbaar was, zooals
bijvoorbeeld in zijne bekende boutade, dat het toch niet
aanging de lieden ten bloede toe te vervolgen, puisqu'ils
voulaient prier Dieu en mauvais Francais au lieu de le
faire dans un Latin pire encore ; en zijn zonderling betoog, dat de eerste Christenen nooit waren vervolgd.
Desniettemin schreef Paul Rabaut, toen dank aan den
keer der openbare meening de vervolgingsedicten wel
niet werden ingetrokken, maar toch intrad wat men toen
noemde la tolerance tacite: „Niemand gevoelt dieper
„dan ik wat wij aan Monsieur de Voltaire verschuldigd
„zijn ; dat de greep, die ons omvat hield, heeft los ge„laten, dat wij eenige rust genieten in ons vaderland,
„dat hebben te danken aan dezen grooten man. Niemand
„onzer, die het niet weer en die geene hulde brengt aan
„zijne goedhartigheid en aan zijne uitgebreide kundig„heden- 1 ). Bovendien wist Rabaut ook wel, dat, gelijk
een zijner ambtgenooten schreef, „de scherpe tegenstelling
1) Lettres a divers. No. 173.
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„tusschen den vervolgingsijver van kerkdienaars, die
„met het Evangelie in de eene hand en met het zwaard
„in de andere de dwalenden wilden terug drijven naar
„hunne Kerk eenerzijds en anderzijds de leer van het
„Christendom, die er een is van liefde en verdraag„zaamheid, de hoofdoorzaak was van het snel voort„woekerend ongeloof dier dagen , en dat die tegenstelling
„de stof had geleverd voor de vlijmende satires van
„den man, die den geest zijner eeuw heeft bedorven door
„zijne loszinnige geschriften en toch in alles was aangelegd
„om het sieraad te wezen van zijnen tijd, door die
„zelfde schitterende verbeeldingskracht, die hem het
„middel in de hand gaf om de gevaarlijkste sophismen
„voor te dragen onder eenen bedriegelijken schijn van
„waarheir 1).
1) Bull. 1887 pag. 95.
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et groote onrecht, aan Jean Calas begaan,
heeft de bevrijding der Protestanten in
Frankrijk verhaast. Francois Rochette,
de drie broeders Grenier, Jean Calas,
binnen den tijd van enkele weken to
Toulouse terechtgesteld op hetzelfde schavot, zijn de laatste bloedgetuigen der Hervormde Kerk
van Frankrijk geweest. De moedige wijze, waarop de
nog jeugdige leeraar met zijn drie vrienden, tegen wie
geen enkel bewijs van schuld had kunnen worden geleverd, den dood was ingegaan, had diepen indruk
gemaakt ; en het wederrechtelijke der veroordeeling van.
Jean Calas maakte steeds heviger ergernis gaande, naarmate de zaak meer bekendheid verkreeg door de Lettres Toulousaines van Court de Gebelin bij de Protestanten in binnen- en buitenland, en door het Traite sur
la Tolerance van Voltaire bij het groote publiek in het
algemeen. Het verborgen lijden der Hervormden was
er door aan het voile daglicht gebracht, en voor het
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licht der openbaarheid kon het oude stelsel van wreedheid en willekeur niet blijven bestaan. Want uit verbazing over de mogelijkheid, dat dolle dweepzucht en
verblind fanatisme hadden kunnen Leiden tot zooveel
verdwaasdheid, tot zooveel rechtsverkrachting, ging men
belang stellen in het lot der Hervormden, werd men
begeerig meer te weten van die assemblees du desert,
die met zoo zwarte kleuren waren afgeschilderd, van die
leeraars tegen wie de vervolging zoo fel had gewoed.
Op verschillende plaatsen begon men in grooten getale
op te gaan naar de protestantsche godsdienstoefeningen,
deels uit nieuwsgierigheid, deels uit philosophische belangstelling. „Het mist thans zelden," lezen wij in een
schrijven van Paul Rabaut uit dezen tijd, „het mist
„thans zelden, dat er Roomsch Katholieken onder onze
„hoorders zijn ; dat heeft eene zeer goede uitwerking,
„want zoo verkrijgen zij van zelf de beste weerlegging
„van al de valsche voorstellingen, welke men in omloop
„heeft weten te brengen over onzen eeredienst en over
„onze personen ; en zoo worden zij van zelf onze apo„logeten en onze vrienden.” Men werd daardoor ook
inderdaad in wijden kring ontvankelijker gestemd voor
de denkbeelden van verdraagzaamheid, van tolerantie,
gelijk de term Coen luidde, zooals die reeds vroeger
waren verkondigd in de geschriften van Joly de Fleury
(1752), van Jaques Turgot (1754), van Ripert de Monclar
(1755), om hier slechts de voornaamsten te noemen, en
zooals die het weldra weder zouden worden in den
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Bdisaire van Marmontel (1766). Feitelijk begon men in
Frankrijk daarmede zich op te werden tot het standpunt,
dat men om dezen tijd al weder ging verlaten in Holland,
waar men reeds het tolerantiebegrip wilde bestrijden om
in plaats daarvan te komen tot gelijkstelling van alle
gezindten voor de wet. Want de leuze van tolerantie, zooals die omstreeks de tweede helft der 18de eeuw in Frankrijk
ging weerklinken, bedoelde daar toen nog slechts eene
erkenning van het recht der Hervormden om in het Rijk
te worden geduld, om er de registreering van hunnen burgerlijken stand onafhankelijk te maken van de Roomsche
geestelijkheid, — en volstrekt niet de erkenning van het
recht der Hervormden op vrijheid van eeredienst, op
toelating tot het bekleeden van openbare ambten en
staatsbetrekkingen, tot het geven van onderwijs. Maar
met dat al werden vervolging en onderdrukking door het
veld winnen van deze nog zoo beperkte tolerantie-denkbeelden toch reeds onmogelijk gemaakt. De edicten tegen
de Hervormden bleven wel van kracht ; niet eën er van
werd opgeheven of ingetrokken ; maar als bij stilzwijgende
overeenkomst raakte het nu toch gedaan met veroordeelingen wegens het bijwonen van eene prediking in de
woestijn of wegens daarbij bedienden doop en verleende
huwelijksinzegening. Zelfs werden de om den geloove tot
de galeien veroordeelden gaandeweg los gelaten. Zoo
kwam in Mei 1762 na zes jaren van harden galeidienst ook
vrij Jean Fabre, wiens daad van zelfopofferende kinderliefde, (vgl. pag. 138) in 1768 werd gedramatiseerd door
12
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Fenouillot de Falbaire in diens drama, L' honnête Criminel, een stuk, dat niettegenstaande zijne geringe letterkundige waarde en hoogst gebrekkig inzicht in het wezen
der Hervormde Kerk toch veel heeft bijgedragen om aan
het lijden van de leden dier Kerk en het aan dezen
gepleegde onrecht meerdere bekendheid te geven. De
opvoering er van in het openbaar werd wel door de
Regeering verboden , maar het heimelijk in druk verschenen werkje vond er niet minder lezers om. In hofkringen
werd het in besloten gezelschappen opgevoerd en deed er
de toeschouwers, (het was de tijd der overgevoeligheid,
gekweekt door romans als La nouvelle Heloise van
Rousseau, 1759,) in tranen wegsmelten. Sedert werd het
zelfs eene soort van mode om bij te dragen tot het loskoopen van hervormde galeislaven, wat de Regeering als
een gemakkelijke bron van inkomsten wel toeliet tot eenen
losprijs, die gemiddeld 3000 livres bedroeg. Daar mochten
zelfs openlijk inzamelingen voor worden gehouden.
De om dezen tijd ontbrande strijd tegen de Jezuieten,
die eindigde met de verbanning hunner orde uit Frankrijk.
was eene zaak, waarin de Protestanten op geenerlei
wijze waren betrokken, maar die bier toch moet worden
vermeld om eene bijzonderheid, welke bewijst, hoe
algemeene bekendheid Paul Rabaut bij het groote publiek had verkregen en hoe hij ook bij buitenstaanders
als de groote woordvoerder der Hervormden in Frankrijk
gold. De Jezuieten trachtten namelijk zich te verweren
in satirieke vlugschriften, waarvan zij er een verspreid-
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den onder den titel Lettre du sieur Paul Rabaut, ministre de l'Eglise reformee de Nimes, a Monseigneur
l'Evêque d'Alais. Zij deden het daarin voorkomen, alsof
Paul Rabaut aan den bisschop van Alais, Monseigneur
de Beauteville, een Jansenist, die, geheel anders dan
zijn fel ultramontaansch gezinden voorganger, Monseigneur de Montclus, een verklaarde tegenstander der
Jezuieten was, openlijk dank wilde brengen voor diens
verlichten geest, omdat door de uitbanning der orde
slechts betere dagen konden worden ingeleid , en zij
deden dit met de bedoeling om het publiek to brengen
in den waan, dat een bestrijden van de Jezuieten was
een in de hand werken van de ketterij. Paul Rabaut
kwam daarom tegen dit misbruik van zijnen naam nadrukkelijk op in eene Declaration de Paul Rabaut, ministre du Saint-Evangile, en desaveu et en condamnation
d'une lettre a Monseigneur l'Evéque d'Alais et a laquelle
on a mis son nom, „Als alien," heet het in dit korte
stuk, „als alien, die dezen brief gelezen hebben of
„zullen lezen, billijk en verlicht van oordeel waren,
„zoude deze verklaring geheel onnoodig zijn , maar er
„zijn lichtvaardige menschen met weinig doorzicht en
„die zouden er door op een dwaalspoor kunnen worden
„gebracht. Hun en mijzelven ben ik eenige opheldering
„schuldig. Ik verklaar derhalve, dat ik geenerlei aan„deel heb aan het kwaadwillig schrijven, dat verschenen
„is onder mijnen naam en gericht is aan Monseigneur
„den bisschop van Alais. Het is onwaar wat daarin
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„wordt beweerd, namelijk dat ik het herderlijk schrij„ven van dienzelfden bisschop zoude hebben voorge„lezen in eene samenkomst in de woestijn ; de 12 a 15
„duizend personen, die mij daar plegen te komen hooren,
„kunnen het getuigen. Het is eveneens onwaar, wat
„daarin wordt gezegd, dat ik ooit tegen de Jezuieten
„zoude hebben gepreekt ; nooit heb ik mij in mijne
„prediking over hen uitgelaten, direct of indirect. Dat
„kan worden getuigd door tal van Roomsch Katho„lieken, die ik onder mijne hoorders heb gehad. Wie
„lezen kan met oordeel des onderscheids, kan gemak„kelijk raden door wiens hand deze brief wel is opge„steld of ten minste tot welke orde de schrijver daarvan
„behoort. Dat kan raden, wie ook maar eenigszins op
„de hoogte is van wat er thans omgaat in de Galli„kaansche Kerk. Monseigneur de bisschop van Alais
„zal zich ook wel niet vergissen en zal ook wel weten
„van waar die brief komt en wat het doel is van den
„schrijver. Ik zoude daarover meer kunnen zeggen ;
„maar de oude leeuw is nog niet dood en hij is een
„zeer gevaarlijk dier. Hij beef mijne rust en die van
„mijne gemeente dikwijls verstoord ; maar ik wil zijne
„wijze van doen niet navolgen. Enkel bedacht als ik
ben op de zorg om de mij toevertrouwde gemeente
„te onderwijzen en te stichten, beijver ik mij om door
„mijn woord en door mijn voorbeeld op te wekken tot
„eene trouwe naleving van het voorschrift van den
„besten Meester, hebt uwe vijanden lief, zegent ze, die
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„u vervloeken, doet wel aan die u haten, bids voor hen,
„die u geweld aandoen. Als men door zulke gevoelens
„words bezield, schrijft men Beene beleedigende en
„satirieke brieven. Fait a Nimes ce 24 Mai 1764. Paul
„Rabaut, ministre du Saint-Evangile.In dien geest bleef Paul Rabaut voor en na zijne
prediking voortzetten en er zijne zonen in voorgaan.
Nadat hij dezen uit Geneve, waar de beide oudsten
reeds aan de universiteit hunne theologische studien
hadden aangevangen, tijdens het rechtsgeding van Jean
Calas tot zich had doen wederkeeren, opdat zij niet
van hun land en van de verdrukte gemeenten zouden
vervreemden, had hij ze verder zelf opgeleid tot het
leeraarsambt. Op nieuwjaarsdag 1763 hield de oudste
der drie, de later zoo beroemd geworden Rabaut SaintEtienne, voor de gemeente te Nimes zijne eerste prediking. Rabaut zond hem daarop echter terug naar
Zwitserland om of te studeeren aan het seminarie te
Lausanne, waar het leerplan in de laatste jaren geregeld was uitgebreid. Want al kende Rabaut, naar zijn
eigen zeggen, zelf ook niet een woord Latijn, hij wist
daarom de waarde van eene wetenschappelijke opleiding
we! te schatten, en zoodra zijne zonen hunne theologische studien aan de universiteit te Geneve begonnen,
had hij hen nog afzonderlijke lessen doen nemen in het
Grieksch en in het Hebreeuwsch. Hij was bovendien
overtuigd, dat systematisch wetenschappelijk onderzoek
de in den Bijbel geopenbaarde waarheden slechts dui-
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delijker kon doen uitkomen, het krachtigst verdedigingsmiddel daarvan was tegenover de spotternijen van
Voltaire en het ongeloof der encyclopedisten. Daarom
stelde hij ook een levendig belang in de taalkundige
studién en chronologische ontdekkingen betreffende de
geschiedenis van het oude Egypte, waardoor zijn vriend
Court de Gebelin, de zoon van Antoine Court, zich in
wetenschappelijke kringen te Parijs groote vermaardheid
begon te verwerven. „Al ken ik zelf niets van de
„Oostersche talen," schreef Rabaut hem, „zoo begrijp
„ik toch wel, dat vele plaatsen in het Oude Testament
„krielen van fouten door de vertalers begaan . . . . Hoe
„meer gij mij van uw werk mededeelt, hoe meer ik ga
„denken, dat gij eenen waren wetenschappelijken om„keer zult teweeg brengen. Dat verblijdt mij te meer,
„omdat ik vast overtuigd ben, dat dit alles slechts kan
„leiden tot bevordering van het godsdienstig geloof,
„dus tot geluk van het menschdom. Bij mijne smart
„over de verwoestingen, die het ongeloof te weeg
„brengt door de boeken, waarin het zich uitspreekt,
„ken ik geenen anderen troost dan de verzekerdheid,
„dat zulk noodlottig drijven niet lang kan duren en dat
„het Opperste Wezen, de Algoede, door Zijn helder
„licht de nevelen, waarmede de goddeloozen de waar„heid trachten te bedekken, zal verscheuren en met
„den glans daarvan geest en hart vernieuwen. Welk
„eene heerlijkheid moet het voor u zijn, aan dit god„delijk werk te mogen medearbeiden. Gij zult bij de
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„geleerden wel veel verbazing wekken met uwe stel„lingen en zij zullen nog meer verbaasd zijn, als gij ze
„zult hebben waar gemaakt. Alleen reeds uwe chro„nologie van Egypte is genoeg om u eenen grooten
„naam te doen verwerven. - Rabaut's verlichte zin deed
hem ook beslist partij kiezen voor de inenting tegen
de pokken, waarvan het voor of tegen toen een der
brandende vraagstukken van den dag was. Zijne drie
jongens deed hij inenten, eer hij ze in 1749 uit Frankrijk
naar Zwitserland zond, „want, - verklaarde hij, „ik ben
„een groot voorstander van die methode. - Dat was
toen nog slechts de directe methode van inenting van
mensch op mensch ; de koepok-inenting, zooals wij die
thans kennen, is gegrond op waarnemingen van Paul
Rabaut's tweeden zoon, Rabaut Pomier, die toen hij als
leeraar te Montpellier stond, in het jaar 1781, eenen
Engelschen geneesheer opmerkzaam maakte op de voorbehoedende kracht van de toevallige koepokinenting,
zooals die bij het melken veel voorkomt, en het is die
opmerking van Rabaut Pomier omtrent koepok-inenting,
welke door Jenner, toen deze er kennis van kreeg, is
gesystematiseerd en in praktijk gebracht.
Om alle opzien te vermijden werd Rabaut SaintEtienne na voltooiing zijner studien niet in Frankrijk
tot herder en leeraar ingezegend, maar te Lausanne.
Bij zijnen terugkeer vandaar, in Mei 1765, werd hij
door de synode van Languedoc aangewezen om zijnen
vader ter zijde te staan in de bediening der groote ge-
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meente te Nimes en door dezen in eene algemeene
godsdienstoefening bij die gemeente ingeleid met een
preek naar aanleiding van de woorden uit Daniel XII
vers 3, die er velen rechtvaardigen zullen blinken gelijk
de sterren, altoos en eeuwiglijk. Het was eene aangrijpende plechtigheid, waarbij ook het bedenken van
al wat er gebeurd was, de aanwezigen diep trof. „Mijn
„vader,- meldde Rabaut Saint-Etienne na afloop zijnen
ouden leermeester, den hoogleeraar Chiron te Geneve,
„mijn vader hield eene toespraak over de plichten en
„de zegeningen van het leeraarsambt ; en toen hij aan
„het slot zich onmiddellijk tot mij wendde en ik opstond
„om zijnen zegen te ontvangen, ging er als een groot
„geruisch door de zeer talrijk opgekomen menigte en
„drong iedereen naar voren om te zien . . . . de ont„roering was zoo groot, dat men niet meer kon luiste„ren en dat mijn vader zijne rede snel moest besluiten.”
Rabauts tweede zoon, Rabaut Pomier genaamd, werd
korten tijd daarna als leeraar verbonden aan de gemeente
te Montpellier ; de derde zoon, ter onderscheiding
Rabaut Dupuis, ook wel Rabaut jeune geheeten, ging te
Nimes in den handel.
De openbare godsdienstoefeningen konden thans vrij
wel openlijk zonder stoornis worden gehouden. De prins
de Beauveau, die in 1765 werd benoemd tot gouverneur
van de provincie Languedoc, was evenals zijn voorganger, de hertog van Fitz-James, het was geweest, den.
Protestanten niet ongenegen ; hij begon zijne werkzaam-
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heid als gouverneur zelfs met zijne ambtenaren te doen
aanzeggen, dat zij de Hervormden niet moesten verontrusten. Toen hij eerlang ook overging tot de invrijheidstelling der vrouwen, die nog op den beruchten
Tour de Constance bij Aigues-Mortes gevangen zaten,
sommigen van haar reeds veertig, vijftig, zelfs zestig jaren
lang, haastte Paul Rabaut zich, hem daarvoor den dank
der gemeenten te betuigen. Dit schrijven werd de aanleiding, dat de prins zich onmiddellijk met Rabaut in verbinding ging stellen en zich door dezen liet inlichten bij de
afdoening van zaken, die de Hervormden als zoodanig
raakten en meermalen kon Rabaut hierdoor met vrucht
voor de zijnen werkzaam zijn. Zoo werd door den prins
van Beauveau na overleg met Rabaut bepaald, dat zij,
die hun huwelijk hadden laten inzegenen in de woestijn,
niet meer als vroeger zouden worden beschouwd als
ongehuwd en als zoodanig verplicht om deel te nemen
aan de loting voor de militie ; en dat de bewijzen van
in de woestijn bedienden doop zouden mo lten gelden
als bewijs voor den door de militieplichtigen bereikten
leeftijd. Het merkwaardige daarbij was, dat men gaandeweg er toe overging die bewijzen door Paul Rabaut
als het ware te laten legaliseeren, dezen ten minste verzocht om eene verklaring, dat de daarop voorkomende
handteekeningen inderdaad van hem bekende hervormde
leeraars afkomstig waren. Van het allergrootste belang
voor de Hervormden was het ook, dat in het jaar 1769
een huwelijkscertificaat, afgegeven door Paul Rabaut, als
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wettig bewijsstuk werd erkend en dat nog wel in een
proces, aanhangig gemaakt voor het parlement van Toulouse. Die eerste erkenning van de geldigheid in rechten
van een in de woestijn gesloten huwelijk werd spoedig
gevolgd door meerdere, werd weldra een onuitgesproken regel.
Om dezen tijd begon Rabaut nu ook weder te doen,
wat hij niet had gedaan seders de vernieuwing der vervolging in het jaar 1745, hij begon zich bij lichten dag
te vertoonen in de straten van Nimes. Zijne schoonmoeder, de weduwe Gaidan, kocht in het jaar 1766 in
een der voorsteden der stad een stuk grond en lief daar
een huis bouwen, bestemd voor hare kinderen, die in
al de jaren van huwelijk nog geene eigene woonplaats
hadden gehad en voor haren oudsten kleinzoon Rabaut
Saint-Etienne, die reeds spoedig na zijne aanstelling bij
de gemeente te Nimes in het huwelijk was getreden.
Rabaut kwam meermalen in het voile daglicht dien bouw
gadeslaan, naar hij later verhaalde, met de bedoeling
om zijnen gemeenteleden moed te geven en ook den
vreesachtigsten te doen zien, dat betere tijden inderdaad
waren aangebroken. Toch bleef hij met de meeste beslistheid weigeren, om gehoor te geven aan den aandrang, waarmede men hem wilde overhalen om den
invloed, dien hij, naar men algemeen wel wist, zich
gaandeweg bij de machthebbenden had verworven, nu
ook te gebruiken om voor zijne gemeente te verwerven
de vergunning tot den bouw van een eigen bedehuis.
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„Zoo lang men ons het wezenlijke last, moeten wij niet
„aandringen op het bijkomstige," meende hij, „anders
„zoude het eene ons licht met het andere ontgaan."
Dat hij met zijne oude voorzichtigheid goed had gezien,
bleek in Maart 1768, toen de intendant aan Paul Rabaut,
die als bij stilzwijgende overeenkomst de bemiddelaar
tusschen de overheidspersonen en de gemeenten was
geworden, deed weten, dat graaf van Saint-Florentin,
die nog altijd de opperste leiding der aangelegenheden
rakende de Hervormden in handen bleef houden, er zich
over had beklaagd, dat dezen bij de openbare godsdienstoefeningen in de buurt van Nimes op banken zaten en
vouwstoelen medebrachten. Rabaut haastte zich op die
mededeeling te antwoordden : „zoodra de klachten van
„graaf van Saint-Florentin te mijner kennis zijn gekomen,
„heb ik in overleg met het consistorie maatregelen ge„nomen om te zorgen, dat er in het vervolg geen gebruik
„van stoelen of banken meer zal gemaakt worden. Het
„is voor de onzen wel een bezwaar om gedurende de
„vier uren, dat de dienst duurt, op den harden grond
„te zitten, maar zij rekenen zich reeds overgelukkig, dat
„zij daarbij geen gevaar loopen van te worden opgejaagd
„en veroordeeld tot de galeien. Ik zal ook niet nalaten
„er op aan te dringen, dat men rustig en stil uitëéngaat;
„maar wat men ook doe, een acht a negen duizend
„personen kunnen niet onmerkbaar komen en gaan.”
Doch al bleef Rabaut van meening, dat men zich moest
onderwerpen als het gold wat hij noemde het bijkomstige,

188

HET TOLERANTIE-EDICT.

voor het wezenlijke bleef hij zoo moedig stand houden
als ooit. In ditzelfde schrijven greep hij daarom de
gelegenheid aan om met de meeste beslistheid te wijzen
op het belang van den openbaren eeredienst der Hervormden, ook voor den Staat. „Ik durf verzekeren,"
besloot hij moedig en fier, „ik durf verzekeren, dat wij
„daarmede het onze toebrengen tot de verwezenlijking
„van het groote doel van ieder staatsbestuur in het
„algemeen, namelijk om de natie bloeiend en groot te
„waken door de vorming van goede burgers en trouwe
„onderdanen. Het is een feit, dat de hervormde leeraars
„door die openbare godsdienstoefeningen hebben be„dwongen het fanatisme, ontstaan in eenen tijd, toen de
„Hervormden geene leeraars hadden , het is een feit, dat
„de openbare godsdienstoefeningen bijdragen om los„bandigheid te voorkomen en goede zeden te onderhouden,
„en het is voorzeker waar, dat de Protestanten niet zulke
„algemeen erkend goede staatsburgers zouden zijn ge„weest, indien zij verstoken waren gebleven van hunnen
„openbaren eeredienst. Want ik moet Uwe Hoogheid
„doen opmerken, dat het yolk in het algemeen weinig
„opleiding, weinig verlichting, weinig vrijen tijd bezit
„en weinig andere gelegenheden om zich te laten onder„richten dan die, welke de openbare godsdienstoefeningen
„schenken. Als het daarvan wordt beroofd, verzinkt het
„in de grofste onkunde, in eene bedenkelijke ontaarding
„van zeden en ten slotte tot bijgeloof en dweepzucht
„met al de daaraan verbonden gevaren . . .”
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Hoe het bij die algemeene godsdienstoefeningen placht
toe te gaan in de jaren, die volgden op het tot staan
komen der vervolging, maar waarin de openbare eeredienst der Hervormden Loch nog slechts werd geduld,
nog allerminst een erkend recht van bestaan had, is
of gebeeld op eene gravure van Billotti naar eene teekening
van J. Storni uit het jaar 1775 en is beschreven door
den Zwitserschen predikant Rudolf Schinz, die in het
jaar 1773 op eene reis door het Zuiden van Frankrijk
zulk eene samenkomst bijwoonde en Paul Rabaut daarbij
hoorde prediken 1). „Op Kerstochtend van het jaar 1773,"
schrijft hij, „begaf ik mij naar de plaats, waar de ge„meente van Nimes op een half uur afstands van de
„stad voor hare algemeene godsdienstoefeningen pleegt
„samen te komen. Het is een sombere plek, eene echte
„woestenij, die niet dan langs eenen hobbeligen, zeer
„moeilijken weg is te bereiken. Het nauwe dal is aan
„de eene zijde ingesloten door eene met wijngaarden
„beplante berghelling ; aan de andere zijde rijst de naakte
„bergwand steil omhoog. Er was Coen eene onafzienbare
„menigte bijêèn. Men zat dicht op elkander tegen de
„hellingen en op de terrassen van de wijngaarden als
„op de rangen van een amphitheater. Wie wilde, kon
„zich eene zitplaats van losse steenen bouwen ; maar de
„meesten zaten op den naakten grond. Aileen de aan„zienlijken hadden kussens mede gebracht en heete stoven,
1) Noel au Desert. Bull. 1901.
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„want het was dien dag bitter koud. Buiten den kring
„zag men een groot aantal paarden en ezels aan boomen
„en struiken vastgebonden ; er waren ook draagstoelen
„voor ouden en zwakken. Aan den voet van de berg
„belling stond een kleine tribune of preekstoel, die telkens
„weder op nieuw wordt opgeslagen en weder uit elkander
„genomen, zoodra de dienst is afgeloopen. De ruimte
„om den preekstoel beet het parket ; daar staan in een
„halven cirkel steenen, die tot zitplaatsen voor de ouder„lingen dienen. Vlak voor den preekstoel stond voor het
„Heilig Avondmaal gereed een tafel, waarop in een tinnen
„schotel het brood en twee hooge zilveren kelken voor den
„wijn. Het aantal aanwezigen, dat altijd zorgvuldig wordt
„opgenomen, bedroeg dien dag 13.000 personen ruim ;
„die gansche menigte bleef drie uren lang in gespannen
„aandacht onder den blooten hemel bijëën. De gesteldheid
„der plaats is wel van dien aard, dat de ruimte tusschen
„de rotsen met geringe kosten en moeite te overdekken
„zoude zijn ; maar uit omzichtigheid en om alle opspraak
„te vermijden, wordt dit nagelaten. Vôôr den aanvang
„van den dienst werd een psalm gezongen en gingen
„ouderlingen rond met een zakje om van ieder der aan„wezigen een vasten tax van drie stuivers voor de
„armenkas in te vorderen. Onder dien voorzang ver„schenen de drie leeraars van Nimes. Dien dag preekte
„Paul Rabaut zelf, wat hij met aangrijpende welsprekend„heid deed en hoewel ik op grooten afstand van den
„preekstoel stond, miste ik geen enkel woord.” In den
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verderen loop van dien dag bracht Rudolf Schinz ook
nog een bezoek aan Paul Rabaut en mocht dezen vervolgens, als ambtgenoot, vergezellen naar eene vergadering
van het consistorie. In die consistoriale vergadering
placht na afdoening van huishoudelijke, administratieve
aangelegenheden en behandeling van zaken van armenzorg
en kerkelijke tucht, — eene jonge vrouw was er dien
avond voorgeroepen om streng te worden berispt, omdat
zij met haren verloofde de mis was gaan bijwonen, —
te worden gehouden eene onderlinge bespreking van
vraagstukken van algemeenen aard ; en ditmaal was aan
de orde de vraag, die nog niets van hare actualiteit
heeft verloren, hoe het best al te vroege huwelijken van
behoeftige gemeenteleden tegen te gaan. Ten slotte verhaalt Rudolf Schinz dan nog : „men telt thans in Languedoc
„een vijftigtal gemeenten, die gezamenlijk een vele malen
„grooter aantal steden en dorpen omvatten en bediend
„worden door 33 leeraars. De algemeene godsdienst„oefeningen worden nu hier, dan daar gehouden al naar
„de plaats, waar de leeraar zich bij zijnen rondgang
„bevindt. Alleen in de groote steden, waar vele Protes,,tanten bij elkander wonen, geschiedt dit geregeld elken
„Zondag ; op het platteland, waar zij meer verspreid
„zijn, heeft de openbare dienst eens of tweemaal in de
„maand plaats. De toestand der Hervormden in Frankrijk
„is thans, over het geheel genomen, dragelijk ; zij worden
„niet meer vervolgd ; maar officieel wordt hun bestaan
„toch niet erkend ; zij worden eigenlijk zelfs niet geduld
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„in het Rijk ; de Regeering laat hen enkel oogluikend
„met rust en zij blijven afhankelijk van de willekeur
„van het oogenblik." Af en toe werd eene samenkomst
der Hervormden ook nog wel Bens overvallen en uitdêngejaagd ; het laatst is dit nog geschied in het jaar
1768 te Orange ; een jaar te voren, in 1767, was de
leeraar Berenger nog bij verstek veroordeeld en in effigie
gehangen ; in 1773 werd de leeraar Broca gevat, maar
na enkele dagen weder vrij gelaten en daarmede schijnt
de vervolging van hervormde leeraars te hebben opgehouden. Wat echter niet ophield, dat was het oplichten
van kinderen van Protestanten bij lettres de cachet, die
koninklijke bevelschriften zonder opgaaf van redenen,
waartegen geen enkel beroep mogelijk was en die voor
wie wegen en middelen kende, ook wel blanco verkrijgbaar waren, zoodat men ze naar eigen believen
kon invullen. „Deze gruwelijke plaag, de ergste nog van
„alle," zooals Rabaut haar noemde, is eerst opgehouden
nadat de groote Revolutie ook aan het schreeuwend
,onrecht der lettres de cachet voor goed een einde heeft
gemaakt.
De hertog van Choiseuil, die in de laatste regeeringsjaren van Lodewijk XV optrad als eerste minister, was
ten opzichte van de Protestanten tot gematigdheid geneigd. Hij lief het toe, dat Court de Gebelin als vertegenwoordiger der protestantsche gemeenten zich ves-tigde te Parijs om daar de belangen der Hervormden
voor te staan en te bepleiten bij de openbare macht ; en
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deze kon er, gesteund door het prestige, dat zijne algemeen erkende reusachtige geleerdheid hem in weten,
schappelijke kringen gaf, ook inderdaad meermalen met
vrucht voor zijne geloofsgenooten werkzaam zijn : de
loslating van in de kloosters opgesloten kinderen ver,
krijgen, de vrijlating van galeislaven bewerken, veroor,
deelingen doen herroepen, ja eindelijk zelfs op verzoek
van hoogerhand inlichtingen verstrekken. De hertog
van Choiseuil deed ook door den Conseil du Roi aan
den toenmaals zeer vermaarden rechtsgeleerde Gilbert de
Voisins opdragen de samenstelling van een plan tot rege,
ling van de maatschappelijke positie der Hervormden,
welk plan het licht heeft gezien onder den titel Memoires sur les moyens de donner aux Protestants un
etat civil en France, composes sur l' ordre du Roi Louis XV.
Daarin werd nog wel betoogd, dat in het Rijk slechts
plaats was voor êene Kerk en werd nog wel aangeraden,
de godsdienstige samenkomsten der Hervormden te
doen onderdrukken door de militaire macht en de her,
vormde leeraars zonder genade uit het land te bannen ;
maar werd toch ook ronduit erkend, dat het niet meer
mogelijk was, uit te gaan van de onderstelling, dat al
's konings onderdanen behoorden tot de Roomsche
Kerk en werd dientengevolge aangeraden het huwelijk
van hen, die dit niet wilden laten inzegenen door
eenen Roomschen geestelijke, te doen sluiten door
den magistraat en alle reeds door hervormde leeraars
gesloten huwelijken te doen regulariseeren. Het gerucht,
13
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dat de Regeering nu ook inderdaad omging met het
plan, den burgerlijken stand der Hervormden te regelen
in dezen zin ; ja zelfs verlof wilde verleenen tot
huislijke godsdienstoefening in besloten kring, doch den
openbaren eeredienst op nieuw streng wilde verbieden
en het aantal der hervormde leeraars tot een zeer gering
aantal beperken, vervulde Rabaut en de zijnen met groote
bekommernis. „Dat zoude het kwaad verergeren, in
„plaats van het te genezen, - verzuchtte Rabaut. „De
„Protestanten zijn niet minder gehecht aan hunnen openbaren eeredienst als aan hunnen godsdienst op zich
„zelf ; en als men hen daar niet af heeft kunnen brengen,
„zelfs niet door de wreedste vervolging, dan zal men
„hen ook niet kunnen dwingen af te laten van hunnen
„openbaren eeredienst. Men heeft hen verarmd door
„geldboeten om het bijwonen daarvan ; velen hebben
„er het leven voor gelaten, hebben er gevangenis- en
„galeistraf voor geleden ; sommigen lijden die daar nog
„voor ; toch hebben zij hunne algemeene godsdienst„oefeningen doorgezet. Als men hun die op nieuw bij
„de wet verbieden wil, dan zal het meerendeel van hen,
„evenals voorheen, zich aan die wet niet houden en
„dan zal eene vernieuwing der vervolging met al de
„gruwelen daarvan op nieuw te wachten zijn. Maar al
„kon men de Protestanten af brengen van hunnen
„openbaren eeredienst, dan nog zoude het geene wijze
„staatkunde zijn, dit te doen,” waarschuwde hij,
gelijk hij het reeds zoo dikwijls had gedaan. „Men
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„heeft vaak beweerd, en met recht beweerd, het yolk
„heeft behoefte aan godsdienst ; armoede, overmaat van
„arbeid, onvermogen laten het geene andere gelegen„heden tot onderrichting dan de algemeene godsdienst„oefeningen ; beroof het yolk daarvan en het zal ver„vallen in diepe onwetendheid, in gevaarlijke ontaarding
„van zeden, in een fanatisme, dat de ergste gevolgen
sleeps...
De huislijke godsdienstoefening in
„na zich
„besloten kring is zonder openbaren eeredienst niet vol„doende, kan het ook niet zijn. Zij words dan slecht
„gehouden, slecht toegepast en de onwetendheid van
„sommigen, de traagheid en onverschilligheid van ande„ren, de moeilijkheid om zich uit te spreken van velen
„zouden Naar spoedig alle beteekenis doen verliezen en
„de behoefte aan den openbaren, gemeenschappelijken
„eeredienst, waar men onder leiding samenkomt, zoude
„toch weder opleven,”
Maar de lange regeering van Lodewijk XV nam een
einde zonder dat in deze aangelegenheid jets tot stand
kwam ; en in het jaar 1774 besteeg Lodewijk XVI den
troon. Van hem verwachtte de Roomsche geestelijkheid
eene strenge handhaving barer oude rechten en hoopten
de Protestanten herstel van al het onrecht, waaronder
zij nog altijd gebukt bleven gaan. Geen van beide
partijen zoude door hem worden bevredigd. Bij zijne
plechtige kroning te Reims legde Lodewijk XVI nog
wel de oude traditioneele gelofte af, alle ketterij uit
zijn Rijk te zullen weren ; maar hij heeft dit nooit willen
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doen langs den weg van vervolging en onderdrukking. De erkenning van het recht van bestaan binnen zijn Rijk van eene andere Kerk naast de Roomsche was ook voor hem, den vromen, geloovigen
Katholiek, eene onmogelijkheid ; maar reeds dadelijk in
de eerste jaren zijner regeering kon door de liberaal
gezinde ministers Turgot en Malesherbes, die hij zich
als zijne raadslieden koos, toch worden gearbeid aan
de voorbereiding van een edict tot regeling van de
maatschappelijke positie der Hervormden op de wijze
zooals Turgot die reeds voor jaren, reeds in 1754,
had bepleit in zijn geschrift Le Conciliateur, namelijk
scheiding van burgerlijke en administratieve macht en
dat voor alle onderdanen des konings gelijkelijk, Roomschen en on-Roomschen. Het ministerie van Turgot en
Malesherbes duurde echter slechts kort ; na negen
maanden reeds bracht eene machtige oppositie, die in
hoofdzaak tegen de financieele hervormingsplannen van
dezen was gekant, het ten val. Daarmede verviel tevens
weder voor onbepaalden tijd de afkondiging van het
door de Hervormden zoo vurig begeerde edict.
Rabaut zelf werd er nauwelijks door teleurgesteld.
„Laat ons onze zielen in lijdzaamheid bezitten," schreef
hij aan eenen vriend. „Die vrijheid, die tolerantie, die
„velen onzer zoo begeeren, die vrees ik evenzeer als ik
„die verlang ; het valt mij niet zwaar, ook dit over to
„laten aan de zorgen van de alwijze Voorzienigheid."
Dit was niet alleen omdat de regeling van den burger-
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lijken stand der Hervormden zonder dat dezen tevens vrijheid van eeredienst werd verleend, voor Rabaut geenerlei
waarde had, — maar ook omdat hij in het diepst zijner ziel
koesterde de vrees, dat met de vrijheid van godsdienst
zouden intreden lauwheid en onverschilligheid ; en die vrees
werd gedeeld door velen zijner oudere ambtgenooten, die
met hem de hitte der vervolging hadden doorstaan, doch
ook hadden gekend de bezieling, die er door werd gewekt.
Het was Rabaut soms zelfs te moede, als voelde hij reeds
iets van geestelijk verval in de synodale bijeenkomsten,
waar met de meerdere vrijheid ook meer verschil van
gevoelen begon te heerschen en onderlinge verdeeldheid
bij persoonlijken naijver zich ging openbaren. Het
hinderde hem daardoor thans meer dan vroeger, dat bij
het gemis van alle hierarchie in de hervormde kerkorde
niemand zijnen meerdere wilde erkennen, „dat het kleinste
„ouderlingetje zich een persoon van gewicht voelde en
„de jongste leeraar zich opblies, alsof hij de gelijke was
„van den oudste," gelijk hij klaagde aan Court de Gebelin.
Dit was thans ook te bedenkelijker, omdat nu de tijd
gekomen was, waarin de hervormde gemeenten de behartiging hunner belangen bij de Regeering konden
opdragen aan een eigen vertegenwoordiger te Parijs ;
maar de aanstelling daartoe van Court de Gebelin, die
er toch de aangewezen persoon toe was, had reeds
dadelijk, tot Rabauts groote spijt, allerlei ,,tegenkanting
ondervonden ; en de gelden, die deze bij de voortzetting
zijner werkzaamheden in het belang der gemeenten zoo
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dringend behoefde, werden hem meest al te schriel toegemeten door de leeken in de kerkelijke besturen. Velen
daarvan wilden ook blijven heerschen over het gebruik,
dat van de door hen toegestane gelden werd gemaakt,
zonder de breedte van blik te hebben of de kennis van
maatschappelijke toestanden en verhoudingen, die, nu de
Hervormde Kerk hare belangen in het openbaar kon
bepleiten toch zoo dringend noodzakelijk waren. Het
ergste was, dat daardoor het lievelingsdenkbeeld van
Paul Rabaut en Court de Gebelin, de uitgave van een
eigen tijdschrift nimmer kon worden verwezenlijkt. „Wat
„zijn de menschen klein en wat is het noodig, te worden
„gedreven door beweegredenen van hooger orde om
„hen te kunnen blijven dienen, als het ware in weerwil
„van hen zelven," verzuchtte Paul Rabaut zelfs eens in
een schrijven aan Court de Gebelin.
Zulke opwellingen van bitterheid en teleurstelling
waren bij Rabaut toch slechts kort en voorbijgaand.
Van ganscher harte kon hij zich verblijden in de verschillende voorrechten, die de Hervormden voor en na
verkregen, zooals in het jaar 1780 te Nimes het bezit van
een eigen kerkhof, waardoor daar althans een einde
werd gemaakt aan de noodzakelijkheid, waarin zij nog
steeds verkeerden, om hunne dooden heimelijk bij nacht te
begraven in hunne tuinen of in de kelders hunner woningen.
Maar allermeest verblijdde hij zich in de uitbreiding der
gemeenten terwijl nieuwe zich vormden, zoodat de leeraars,
wier aantal naar verhouding gering bleef, niet konden
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voldoen aan den aandrang, waarmede zij nu hier dan
daar werden geroepen. „Ons aantal neemt toe, wij slaan
„diepe wortelen," juichte hij in een schrijven aan Court
de Gebelin; „als ik nog jonger was, als ik nog reizen
„kon, zoude het mij een feest zijn om er op uit te gaan."
Tot het ondernemen van evangelisatie-tochten bezat
Rabaut ook nog wel de geestelijke opgewektheid maar
niet meer de lichamelijke kracht. Zijne gezondheid was
nooit sterk geweest; in zijne brieven schrijft hij voortdurend over koorts en nog eens koorts, „door verdriet
„en onrust," staat er dikwijls bij ; en in zijn moeilijk leven
van zwerven en ontbering was aanhoudend ziek zijn
hem eene beproeving te meer geweest. In het jaar 1785
voelde hij zich zoo oud en afgeleefd naar het lichaam,
al was hij nog niet oud van jaren, hij telde er pas 67,
dat hij wat men toen noemde sa vêterance moest aanvragen bij het consistorie der gemeente te Nimes, die hij
van 1738, dus reeds 47 jaren Lang, onafgebroken had
gediend. In zijne vergadering van 6 October 1785 besloot
het consistorie daarop, gelijk het in de oude notulenboeken staat opgeteekend, overwegende :
„dat Monsieur Paul Rabaut in al de Lange jaren zijner
„bediening in zich heeft vereenigd de talenten, de ver„lichting, de deugden en den ijver van een trouw dienaar
„van Jezus Christus, zooals die ons wordt geschilderd
„door den apostel Paulus als onberispelijk, wakker, eer„baar, bekwaam om te leeren, geen vechter maar gema„tigd, geen gewinzoeker maar bescheiden, niet geldgierig,
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„hebbende een goed getuigenis van degenen die buiten
„zijn ; (I Thim. III : 1 en vgg.)
„dat hij in de stormachtige tijden, welke de gemeente
„te Nimes heeft doorgemaakt, hare leden heeft opge„bouwd in het geloof door zijn onderwijs, bij hen, die
„door de ongelukken van dezen tijd misschien hadden
„kunnen worden verbitterd, lijdzaamheid en onderwer„ping heeft helpen bewaren en bij alien heeft ingeprent
„de plichten, die het Evangelie voorschrijft ten opzichte
„van den souverein en van de gestelde machten ;
„dat hij in al die droevige omstandigheden eene on„wankelbare en waarlijk christelijke standvastigheid heeft
„betoond, edelmoediglijk zijn leven wagende voor zijne
„kudde, zoodat hij met voile recht door een ieder wordt
„beschouwd als de apostel, als de wederoprichter van
„de gemeente te Nimes;
„dat hij ten alien tijde de geloovigen, die aan zijne
„hoede waren toevertrouwd heeft verlicht door zijn
„onderwijs, getroffen door zijne vermaningen, gesticht
„door zijn voorbeeld, bemoedigd door zijnen ijver ;
„dat hij aan zijne herderlijke deugden heeft gepaard
„die van een goed vaderlander en staatsburger, hen,
„die verdeeld van zin waren tot elkander brengende,
„hen, die tegenstrijdige belangen hadden, verzoenende,
„den vrede bewarende onder alien en scheidsman in.
„geschillen, zelfs bij velen van onze Roomsch Katho„lieke broederen ;
„dat de kennis van zijne gematigdheid, zijne wijsheid,
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„zijne omzichtigheid, toen zij eenmaal waren doorge„drongen tot de dragers der koninklijke macht in deze
„provincie, hem de achting en het vertrouwen van dezen
„heeft doen winnen en dat hij op die wijze niet weinig
„heeft toegebracht tot het intreden der tolerantie, waar„onder wij heden ten dage leven ;
„om al die overwegingen als een bewijs van ver„schuldigden eerbied, dankbaarheid en liefde aan Monsieur
„Paul Rabaut te laten voile en algeheele vrijheid wat
„betreft de uitoefening van zijn ambt met behoud, zijn
„leven lang, van den titel, de rechten en de toelage
„van leeraar der gemeente te Nimes, zooals hij die tot
„nog toe bezeten heeft.”
Ook nog als rustend leeraar bleef Paul Rabaut de
toevlucht, de vraagbaak „van een groot aantal personen
„van allerlei slag en van allerlei geloof,” naar hij zelf schreef
aan eenen vriend : „die mij dikwijls geen tijd laten voor
„mijne maaltijden zelfs." Van alle kanten, van heinde en
ver, bleef men tot hem komen om zijnen raad in te winnen,
om hem gewetensvragen voor te leggen, om hem uitspraak te laten doen in geschillen, die hij dan aitijd
wist bij te leggen door minnelijke schikking met vermijding van een proces en onder de velen, die om allerlei redenen tot hem kwamen, behoorden ook Roomsch
Katholieken en aanzienlijke vreemdelingen. Zoo ontving
hij in den zomer van het jaar 1785 een bezoek van den
markies de la Fayette, die na zijnen terugkeer uit Amerika,
waar hij had deelgenomen aan den Amerikaanschen
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vrijheidsoorlog, ofschoon zelf Roomsch Katholiek, zijne
vrijheidsidealen nu verder wilde verwezenlijken door de
zaak der verdrukte Hervormden tot de zijne te maken.
Hij was hierover reeds in onderhandeling getreden met
Malesherbes, die ook nog na zijn aftreden als minister
aan de bewerking van een edict ten gunste der Hervormden was blijven arbeiden , maar hij gevoelde daarom
niet minder de noodzakelijkheid van samenwerking met
eenen Protestant. Daar de hervormde gemeenten na den
dood van Court de Gebelin in het jaar 1784, in gebreke
waren gebleven eenen anderen vertegenwoordiger hunner
belangen te Parijs aan te wijzen, wilde la Fayette nu
Paul Rabaut overreden naar de hoofdstad te komen.
Rabaut gevoelde zich daartoe echter niet krachtig genoeg
meer en hij wist bovendien, dat deze zaak in de beste
handen zoude zijn bij zijnen zoon Rabaut Saint-Etienne,
den vurigen, moedigen, intellectueel hoog ontwikkelden
jongen leeraar, die zich dagelijks meer naam begon te
maken door zijne groote redenaarsgaven, zijne uitgebreide
kennis, zijne talrijke geschriften.
De consistories der gemeenten van Nimes, van Montpellier en van Bordeaux werden in geheim overleg bereid
gevonden de refs- en verblijfkosten voor den jongen
Rabaut te dragen , de gemeente te Nimes alleen stortte
daarvoor niet minder dan 10.000 livres en dat was ook
noodig, omdat destijds gehoor alleen nog maar was te
verkrijgen voor wie met gevulde handen kwam. Onder
voorgeven, dat hij het deed in het belang der uitgave
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van eenige zijner geschriften, reisde Rabaut Saint-Etienne
in het najaar van 1785 naar Parijs ; en nauwlijks was
hij vertrokken, of de intendant te Nimes ontving van
de Regeering, die blijkbaar toch iets van het plan was
te weten gekomen, bevel den jeugdigen leeraar te beletten om of te reizen. Dit bevel bracht Paul Rabaut
in groote onrust en wekte in hem weder al de oude
angsten, dat men zijnen zoon, die als protestantsch leeraar
toch nog altijd als vogelvrij verklaarde buiten de wet
stond, zoude oplichten en in hechtenis houden, misschien
wel naar de galeien voeren. Rabaut Saint.-Etienne bereikte in November 1785 echter ongehinderd Parijs en
verkreeg toen ook wel verlof om te blijven ; maar werd
toch onder bewaking gesteld; hij werd gewaarschuwd,
dat zijne gangen werden nagegaan en althans in zijne
correspondentie moest hij de uiterste omzichtigheid in
acht nemen. Dien winter kon hij ook niet meer doen
dan trachten in persoonlijk verkeer te komen met hen,
die in de hoofdstad den toon aangaven, wat hem werd
vergemakkelijkt door den opgang, dien zijn geschrift
Lettres a Badly sur l'histoire primitive de la Grêce in
wetenschappelijke kringen maakte. Toch bleek, dat de
vooringenomenheid tegen eenen hervormden leeraar in
het algemeen nog zeer sterk was, en dat men den Hervormden ook wel eenige verbetering van hunne maatschappelijke positie gunde, maar niet veel uit vreeze,
dat dezen het weinige dat men hun lies, slechts zouden
gebruiken om meer te eischen. Ook Malesherbes was
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aanvankelijk niet geneigd met den jongen Rabaut in
overleg te treden ; maar gaandeweg gelukte het dezen
toch alle vooroordeelen tegen zijn ambt en tegen zijnen
persoon te overwinnen. Het duurde niet lang of Malesherbes deed zich door hem nota's en rapporten toekomen en in den zomer van 1786 werd Rabaut SaintEtienne zelfs door den oud-minister aan diens tafel
genoodigd, een verwonderlijk iets in dien tijd, waarin
de standsverschillen nog zoo scherp werden in acht
genomen, voor den zoon van een vogelvrij verklaarden
man, die zelf feitelijk ook nog een vogelvrij verklaarde was.
Steeds beslister begon Saint-Etienne nu in woord en
geschrift op te komen voor denkbeelden, die al weder
meer omvatten dan die van zijnen vader het ooit hadden
gedaan, namelijk wettelijke gelijkstelling van de Hervormden met hunne andere medeburgers, slooping, niet
slechts verlaging van den muur, die hen van andere
staatsburgers scheidde, omdat de Staat als zoodanig geene
kerkelijke maar eene burgerlijke instelling is. In zijn geschrift .Deflexions impartiales d'un philanthrope sur la
situation presente des Protestants et sur les moyens de
les changer bepleitte hij openlijk en onomwonden het
recht der Hervormden niet alleen op eene regeling van
den burgerlijken stand onaf hankelijk van de Roomsche
geestelijkheid, maar ook hun recht op vrijheid van eeredienst, op eigen scholen en seminaries, op eene eigen
kerkorde, op het samenkomen van provinciale en nationale
synodes ; terwijl hij in eenen derden druk van zijn roman-
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tisch werk Le vieux Cevenol, waarvan de eerste uitgave
in het jaar 1782 was verschenen, nog eens het voile
licht lief vallen op wat hij noemde „den barbaarschen
„waanzin der voor de Protestanten in Frankrijk geldende
„wetten." Daarnaast was hij onvermoeid werkzaam bouwstoffen en gegevens te verschaffen, waaruit de Rulhiëre,
secretaris van den minister de Breteuil, voor dezen kon
opstellen zijne klassiek geworden Pclaircissements historiques sur les causes de la Revocation de l'Edit de
Nantes et sur l'Etat des Protestants en France. Ook
had hij verschillende samenkomsten met den raadsheer
Robert de Vincent, op wiens voorstel den 9den Februari
1787 door het parlement van Parijs werd besloten: „Zijne
„Majesteit den koning eerbiedig te verzoeken, om in
„zijne wijsheid te overwegen de zekerste middelen om
„den Protestanten eenen burgerlijken stand te verleenen."
Terzelfder tijd werd in de vergadering van notabelen,
die in Februari 1787 werd saamgeroepen om raad te
helpen schaffen in al de moeilijkheden, waarin de Fransche
Staat aan den vooravond der groote Revolutie zich bevond, door den markies de la Fayette openlijk geprotesteerd tegen de willekeur en het machtsmisbruik,
waaraan -in Frankrijk een deel der Christenheid bloot
stond. Toen de president hem deswege het woord wilde
ontnemen, ging hij moedig voort : „de notabelen zijn bier
„bij een gekomen om Zijne Majesteit waarheid te doen
„kennen," en stelde vervolgens aan de orde : afschaffing
van de lettres de cachet, van de staatsgevangenissen,
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instelling van eenen burgerlijken stand voor de Hervormden, bijeenroeping van eene samenkomst van yolksvertegenwoordigers ; en wat betreft zijn voorstel aangaande de Hervormden vond hij onverwachten steun
bij den bisschop van Langres, Monseigneur de la Luzerne,
die ronduit verklaarde, „gij hebt gesproken als philosoof,
„ik zal het als bisschop doen , en als zoodanig zeg ik,
„dat samenkomsten in bedehuizen beter zijn dan samen„komsten in het open veld en dat erkende, geordende
„leeraars zijn te verkiezen boven ongeordende predikers.”
De vergadering der notabelen werd drie maanden
later, in Mei 1787, reeds weder ontbonden wegens te
diepgaand verschil van meening tusschen haar en de
Regeering , maar bij de snelle wisseling van ministers,
waaruit de onzekerheid, waarin de Regeering verkeerde,
maar al te zeer bleek, werd Malesherbes weder in den.
ministerraad geroepen. Het was voornamelijk door toedoen van dezen, --, en misschien ook wel om tegemoet
te komen aan de behoeften der talrijke, na de restauratie
van het stadhouderschap, met hunne gezinnen naar
Frankrijk vluchtende Hollandsche Patriotten, 1) — dat
eindelijk in November 1787 door Lodewijk XVI werd
afgekondigd, wat sedert het tolerantie- of genade-edict
is genoemd, en waarbij in hoofdzaak werd bepaald, dat
aan niet-Roomschen zoude worden gelaten de vrije keuze
om de akten van den burgerlijken stand te laten regis1) P. de Wit. Les Patriotes Hollandais en France en 1787. Bull.
XXXIV. pag. 569.
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treeren door de Roomsche geestelijkheid dan wel door
de rechterlijke ambtenaren.
In den aanhef van dit edict werd door den koning
verklaard : „Wij veroordeelen met den meesten nadruk
„alle geweldmaatregelen als strijdig met redelijkheid, met
„menschelijkheid en met waarlijk christelijke beginselen."
Maar zoo derhalve met dit edict het tijdperk der gewelddadige vervolging wegens geloofsverschil voor goed
werd afgesloten, dat van vrijheid van godsdienst en
geweten werd er nog niet mede ingeleid. Want na dien
eersten aanhef beet het in het edict dan verder : „Aileen
„de Roomsche godsdienst, dien Wij het voorrecht heb„ben te belijden, zal in ons Koninkrijk het recht van open„baren eeredienst bezitten ; terwijl onze niet-Roomsche
„onderdanen in onze Staten uitgesloten zullen blijven van
„alien invloed op den gang van zak en, en bij voorbaat
„en voor altijd worden verklaard onbevoegd om in ons
„Koninkrijk eenig openbaar ambt te bekleeden. Zij zullen
„bij deze Wet alleen ontvangen wat het natuurrecht niet
„toelaat hun te weigeren, namelijk het recht om huwelijk,
„geboorte en overlijden te doen constateeren ten einde
„even als onze andere onderdanen te kunnen treden in
„de rechten, die daaruit voortvloeien.” In eene nadere
toelichting, gedagteekend 27 Januari 1788, verklaarde
Lodewijk XVI verder nog : „W5r de herroeping van
„het edict van Nantes had de Hervormde Kerk in
„Frankrijk een erkend recht van bestaan ; dat geeft mijn
„edict Naar niet. Mijn edict, betreffende mijne niet-
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„Roomsch Katholieke onderdanen bedoelt niet anders
„dan eenen burgerlijken stand te schenken aan hen, die
„den waren godsdienst niet belijden. Nu het eenmaal
„niet valt te ontkennen, dat die er zijn, moeten voor
„hen huwelijk, geboorte en overlijden worden vastgesteld
„langs zuiver burgerlijk administratieven weg, daar de
„vormen van den Roomsch Katholieken eeredienst niet
„kunnen worden toegepast op hen, die dien godsdienst
„niet zijn toegedaan." De Roomsch Katholieke kerk
bleef dus naar 's konings bedoeling de heerschende ;
zij alleen had het recht van openbare godsdienstoefening ; de niet-Roomschen, (de Protestanten als zoodanig waren niet genoemd in het edict, dat trouwens
ook eene uitkomst was voor de Joden en de Jansenisten), de niet-Roomschen bleven uitgesloten van alle
openbare ambten en staatsbetrekkingen, van het geven
van onderwijs ; hadden bij te dragen in de kerkelijke
belastingen ten bate der Roomsche Kerk, hadden de
hooge feesten van deze te houden. Maar de zekerheid
van voor de inschrijving bij den burgerlijken stand niet
meer of hankelijk te zijn van door de Roomsche geestelijkheid te stellen eischen ; de toekomst van vrouw en
kinderen wettig te kunnen verzekeren zonder verzaking
van geloofsovertuiging, was voor hen die ten bloede
toe hadden geleden onder de onmogelijkheid om dit te
doen eene te groote uitkomst, dan dat men in het eerst
reeds dadelijk zoude bedenken, hoeveel nog te wenschen
overbleef. Het edict, eens afgekondigd, werd onmiddellijk

HET TOLERANTIE-EDICT.

209

in werking gesteld , en bij scharen stroomden de Hervormden naar de rechtbanken om er hun huwelijk te
laten registreeren , er waren er, die het kwamen doen
tegelijk met hunne zonen en kleinzonen.
Voor Madelaine Gaidan was het niet meer noodig,
haar huwelijk te laten wettigen. In dezelfde Novembermaand 1787, waarin het tolerantie-edict werd afgekondigd,
is zij overleden.

14

VIII

VRIJHEID VAN GODSDIENST
IN DE CONSTITUTIE VASTGELEGD.
oor Paul Rabaut was het tolerantie-edict
van November 1787 eene teleurstelling,
want vrijheid van eeredienst was den
Hervormden daarbij niet verleend ; en
nog grooter dan de zijne was de
teleurstelling van zijnen zoon, die als
drager van de wenschen en idealen van een nieuwer
geslacht, reeds was gaan droomen van wettelijke gelijkstelling van Roomschen en Hervormden. Rabaut Saint.
Etienne was met dit denkbeeld zijnen tijd echter to zeer
vooruit, dan dat hij, zelfs na eenen ingespannen, vol.hardenden propaganda-arbeid van anderhalf jaar, daarvoor bij hen, die destijds nog de leiding gaven, instemming
had kunnen vinden. Toen Malesherbes in het najaar van
1787 nog eens eene ministerieele portefeuille aanvaardde,
mede met de bedoeling om de beraadslagingen betreffende
de regeling van de maatschappelijke positie der Her-
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vormden tot eenig practisch resultaat te helpen brengen,
had hij zich wijselijk bepaald tot wat op dat oogenblik
bereikbaar was ; en het was reeds veel, dat hij in het
edict ook nog had doen opnemen de bepaling, dat den
niet-Roomschen zoude worden gelaten de vrijheid tot
het uitoefenen van eenig ambacht of bedrijf, want zelfs
daartoe waren dezen bij den druk, waaronder zij leefden
volgens de wet onbevoegd. Maar nadat Saint-Etienne
was teruggekeerd naar Nimes, en vader en zoon „weder
„hereenigd waren na lange scheiding," gelijk Paul Rabaut
met een gevoel van innige dankbaarheid aan eenen
ambtgenoot schreef, zagen beiden bij nader overleg toch
in, dat het nieuwe edict, hoeveel het ook te wenschen
overliet, vele mogelijkheden, vele beloften zelfs in zich
sloot. De Protestanten hadden nog wel Beene burgerschapsrechten verkregen, maar zij waren thans toch als
burgers van den Staat erkend ; hun bestaan was een
aangenomen feit geworden. Bovendien had Saint-Etienne
te Parijs van nabij kunnen waarnemen, hoe groote,
ingrijpende veranderingen op maatschappelijk gebied niet
lang meer konden uitblijven ; hoe overal het oude indenzonk om plaats te maken voor het nieuwe ; hoe men in
alle kringen begon te gewagen van de noodzakelijkheid
eener algemeene omwenteling der dingen ; hoe men van
deze verwachtte de vervulling van het allerwege en
onder allerlei vormen oprijzende verlangen naar individueele vrijheid voor den staatsburger, naar opheffing
der bevoorrechte standen, naar gelijkstelling van alle
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burgers voor de wet, eene gelijkstelling, die dan ook den
Hervormden ten deel moest vallen ; en met hoopvolle
verwachting had Rabaut Saint-Etienne reeds het geruisch
der nadering van de groote Revolutie gehoord.
De hopelooze verwarring in alle aangelegenheden van
Staat, de uitputting van de geldmiddelen, het machtsmisbruik der bevoorrechte standen (adel en geestelijkheid) hadden het Fransche koninkrijk aan den rand van
den ondergang gebracht ; terwiji de derde stand in het
bewustzijn zijner intellectueele kracht, zijner toenemende
ontwikkeling en beteekenis, zijn rechtmatig aandeel aan
invloed op den gang der openbare zaken steeds nadrukkelijker begon op te vorderen. Tevergeefs had de
Regeering in het begin van het jaar 1787 nog getracht
raad te schaffen in overleg met de vergadering van
notabelen, van afgevaardigden van adel en geestelijkheid, — zelfs daar was Naar bij monde van den markies
van la Fayette gesteld de eisch, om in samenwerking
niet alleen met adel en geestelijkheid, maar ook met den
burgerstand, den derden stand, den tiers-etat, het staatsbestuur te herzien. Eene vergadering van deze drie
Rijksstanden, van de Staten-Generaal, zooals er geene
meer had plaats gehad seders het jaar 1614, werd uitgeschreven voor het jaar 1789. Naar aanleiding daarvan
ontbrandde allereerst de strijd der meeningen over de vraag,
of ieder der Rijksstanden zoude uitbrengen eene collectieve . stem, dan wel of zoude worden gestemd per hoofd,
waardoor alleen de derde stand, die om zijne onmis-
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kenbaar toegenomen beteekenis in dubbelen getale werd
opgeroepen, in evenwicht kon blijven met adel en geestelijkheid ; en met groote voldoening nam Paul Rabaut waar,
dat zijn zoon, naar hij schreef aan eenen vriend, „in
„eminenten zin berekend bleek om het vaderlandslievend
„enthousiasme en de algemeene gisting te leiden en te
„onderhouden." Rabaut verheugde zich vooral in den
opgang, gemaakt door twee brochures, die Saint-Etienne
in het licht gaf : Avis important sur le ministere et sur
l'assemblee des Etats-Generaux en Considerations trés
importances sur les interas du Tiers-8 tat, adressees
au peuple des provinces. „Nimmer werd eenig werk
„zoo opgehemeld als dit," meldde Rabaut met vaderlijken trots , „het verschijnt in druk op druk." In die
geschriften verkondigde Saint-Etienne Coen reeds, omtrent
het eind van het jaar 1788, de denkbeelden aangaande de
roeping en de beteekenis van den derden stand, die in
het volgend jaar zoo groote algemeene bekendheid hebben gekregen door het beroemde pamflet van den abt
Sieyes Qu'est-ce que le Tiers-Etat? Tout. — Qu'a-t-il
ête? Rien. — Que demande-t-il? Devenir quelque chose;
en de instemming, die hij er in eigen kring reeds dadelijk
voor vond, was de oorzaak, dat hij bij de verkiezingen
van afgevaardigden naar de vergadering der StatenGeneraal met groote meerderheid van stemmen werd
verkozen tot een der acht afgevaardigden van de seri&
chaussee van Nimes. „En dat," naar Paul Rabaut aan
eenen ambtgenoot berichtte, „en dat niettegenstaande
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„het verzet tegen zijne candidatuur van de zijde van vele
„Roomsche geestelijken, wat Loch niet heeft kunnen ver„hinderen, dat vooral in de Rhone-streek tal van Roomsch
„Katholieken hunne stem hebben uitgebracht op hem.”
De algemeene achting, die Rabaut Saint-Etienne genoot,
het onvoorwaardelijk vertrouwen, dat men stelde in de
uitgebreidheid van zijne kennis, in de scherpte van zijn
doorzicht, in de onbaatzuchtigheid van zijne bedoelingen,
maakten zelfs, dat hem, den hervormden leeraar, werd
opgedragen de redactie van het Cahier des doleances,
plaintes et representations du Tiers-Etat de la seizechaussee de Nimes, dat den afgevaardigden ter Staten-

Generaal door hunne kiezers als richtsnoer bij de beraadslagingen zoude worden medegegeven. Behalve de
allerwege uitgesproken wensch naar volksvrijheid, naar
afkondiging van eene constitutie, werd daarin, dank aan
hem, nu ook met algemeene stemmen opgenomen, „wat
„vrijheid van gedachte betreft, zal er op worden gewezen,
„dat het der wijsheid van Zijne Majesteit waardig is,
„toe te staan vrijheid van belijdenis voor iederen gods„dienst, welke gegrondvest is op eene gezonde moraal,
„als het eenig middel om de menschheid te verlichten
„en te brengen tot deugd ; waarmede wijselijk een
„aanvang is gemaakt met het edict van November 1787,
„maar waarvan de volledige toepassing nog afhankelijk
„is van het hooger inzicht van Zijne Majesteit en van
„de toenemende verlichting der Natie.”
Den lOden April 1789 zag Paul Rabaut zijnen zoon nu
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ten tweede male vertrekken naar Parijs, terwijl ook nog
in verschillende andere oorden des lands waren gekozen
een negental moedige, vurige protestantsche leeraars, die
alien ter vergadering der Staten-Generaal opgingen
trotsch en gelukkig, omdat zij, die volgens de nog altijd
vigeerende wetten van alle openbare ambten en staatsbetrekkingen waren uitgesloten, desniettemin door de
vrije volkskeuze waren geroepen om met hun talent,
met hunne pen, met hun woord de algemeene belangen
te komen dienen. „Zoo staan wij dan nu aan den
„ vooravond van die veel besproken vergadering ; en
„hoe moeilijk is het, te voorzien, waartoe dat alles leiden
„zal, - verzuchtte Paul Rabaut, die de hooggespannen
verwachtingen zijner jongere ambtgenooten niet zonder
voorbehoud kon aanvaarden, in een vertrouwelijk schrijyen aan eenen ambtgenoot.
De eerste berichten, die inkwamen, wezen reeds dadelijk
op groote moeielijkheden wat betreft de dënheid van
samenwerking der drie Rijksstanden ; maar bezielend en
opwekkend was daarna de tijding, dat de vergadering
der afgevaardigden van den derden stand, na de mislukking van herhaalde pogingen om tot gezamenlijke
beraadslaging met de afgevaardigden van adel en
geestelijkheid te worden toegelaten, den 17den Juni 1789
overging tot de verklaring, dat de vertegenwoordigers
van 96/100 der natie zich door de vertegenwoordigers
van 4/100 daarvan, niet langer tot werkloosheid konden
laten doemen en zich derhalve onder den naam van
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Nationale Vergadering constitueerden als vertegenwoor-

diging van het Fransche yolk om aan dat yolk eene
constitutie te geven. Deze verklaring, waarmede feitelijk
het hoogste gezag werd overgebracht van den koning
op de volksvertegenwoordiging, was de inleiding der
zoo lang reeds eenerzijds gehoopte, anderzijds gevreesde
omwenteling. De Regeering trachtte nog dezen loop van
zaken tegen te houden door de voortzetting van de
beraadslagingen der Staten-Generaal nu te verbieden
en de zaal, waar de afgevaardigden van den derden
stand plachten samen te komen te doen sluiten ; maar
onvervaard kwamen deze laatsten nu samen in de kaatsbaan te Versailles en legden daar den 20sten Juni 1789
of den eed, die bekend is gebleven als Le Serment du
jeu de paume, waarbij zij zich verbonden, zich door
niets te laten weerhouden en niet uitêdn te gaan, vOOr
de constitutie op vaste grondslagen was gevestigd. Door
dit moedig en beslist standhouden werd eene week
later, den 27sten Juni 1789, de samenkomst der drie
Rijksstanden in vereenigde vergadering ten slotte toch
nog verkregen en werd de Nationale Vergadering niet
slechts in naam maar inderdaad nationaal. Eene nieuwe
orde van zaken werd hiermede ingeleid, maar kon slechts
langzaam en geleidelijk vasten vorm aannemen ; terwijl
het oude gezag, reeds dadelijk door de snel op elkander
volgende gebeurtenissen buiten werking werd gesteld.
Dit had ten gevolge, dat intrad een stilstand in de burgerlijke rechtsbedeeling en dat de van hare gewone banden
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bevrijde volkshartstocht zich kon overgeven aan al die
buitensporigheden, waartoe de menschenmaatschappij bij
bandeloosheid en woeste opwinding vervallen kan. De
verwaarloozing en de jammerlijke toestand, waarin de
vrijwel als slaven behandelde lagere volksklassen hadden
geleefd, wreekten zich op bloedige wijze, nu het yolk,
zich zijne rechten bewust geworden, de oude banden
van zich kon werpen, maar nog alle zelfbeheersching
miste en nog moest leeren de noodzakelijkheid om zich
vrijwillig te onderwerpen aan maatschappelijke tucht en
orde. Maar onder al die revolutionaire woelingen, die
der Fransche omwenteling, in zich zeif een noodwendig
historisch ontwikkelingsproces, Naar vreeslijk en gewelddadig karakter hebben gegeven, bleef de Nationale Vergadering zich handhaven en onverstoord doorarbeiden
aan de taak, welke zij zich had gesteld, namelijk het
Fransche yolk een constitutie te geven. Rabaut SaintEtienne won zich daarbij, dank aan zijne aangeboren
redenaarsgaven, aan den gloed zijner overtuiging, aan
zijnen waarlijk liberalen zin, een aandachtig gehoor, zoo
dikwijls hij het woord voerde bij de beraadslagingen
aangaande de beginselen vervat in de Verklaring van den
Mensch en van den Staatsburger, waarop men de constitutie wilde laten rusten. Van de verschillende redevoeringen door hem daarbij uitgesproken, heeft de meeste
vermaardheid verkregen en behouden die, welke hij
hield den 23sten Augustus 1789 ten betooge, dat in die
beginseiverklaring ook behoorde te worden opgenomen
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een artikel, dat iederen staatsburger het recht verzekerde
op vrijheid van godsdienst en geweten.
Dat hij zelf daarbij belanghebbend was, verklaarde
Saint-Etienne, die steeds trotsch en fier voor zijn ambt
van hervormd leeraar bleef uitkomen, aan den aanvang
van zijn betoog, — dat hij zeif daarbij belanghebbend was,
mocht voor hem geen bezwaar worden geacht om voor
het beginsel van het goed recht op vrijheid van godsdienst en geweten te pleiten, want niemand mag verdacht zijn, meende hij, omdat hij opkomt voor zijne
rechten, juist omdat het rechten zijn. En Coen hij voortging met te verklaren: „bovendien vervul ik hiermede
„eenen heiligen plicht, ik voldoe er mede aan de voor„schriften van mijn Cahier, aan den last mijner commit„tenten, de burgers eener s6n6chaussee van 360.000 in„woners, waaronder 120.000 Protestanten, die hunnen
„afgevaardigden hebben opgedragen, te trachten eene
„aanvulling van het November-edict van 1787 te ver„werven,” werd hij door verschillende leden der vergadering onderbroken met de betuiging, dat ook hunne
cahiers die opdracht inhielden en werd door anderen
geroepen : „dat willen wij alien, alien !” Onder algemeene
instemming kon Rabaut Saint-Etienne daarop voortgaan
met te betoogen : „de niet-Roomschen, — er zijn er
„misschien toch nog onder u, die het niet weten, .— de
„niet-Roomschen hebben bij het edict van November
„1787 ontvangen, wat men hun niet weigeren kon, —
„ja, wat men hun niet weigeren kon ; want dat staat
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„er naar de letter in het edict. Dat edict, dat meer
„vermaard dan billijk is, bepaalt de vormen, waaronder
„zij huwelijk, geboorte en overlijden kunnen laten regis„treeren ; het vergunt hun, een ambacht of bedrijf uit
„te oefenen ; maar dat is alles. Zoo is ook in dit op„zicht in Frankrijk tot aan het einde der 18de eeuw
„in stand gebleven de barbaarsche stelregel der
„verdeeling van een yolk in eene bevoorrechte en
„in eene niet bevoorrechte klasse ; men heeft het zelfs
„als eenen vooruitgang in de wetgeving aangezien, dat
„het aan Fransche burgers, die eene eeuw lang buiten
„de wet hadden gestaan, zoude worden vergund een
„ambacht of bedrijf uit te oefenen en dat hunne kinde„ren niet meer zouden gelden als buiten echt geboren ...
,,Maar de Protestanten als zoodanig zijn desniettemin
„nog altijd verstoken van maatschappelijke en burgerlijke
„rechten en het vernederendste van alles is het voor hen
„nog, dat zij voor de wet schuldig staan om het geloof
„dat zij belijden, en dat zij de vrijheid om dat geloof openlijk
„te belijden, het recht van openbaren eeredienst mis„sen. De straffen daarop zijn niet afgeschaft ; in vele onzer
„provincies moeten de Protestanten hunne godsdienst„oefeningen nog houden in het verborgen, in de woeste
„plaatsen, dan wel de wet belachelijk maken in hare
„onrechtvaardigheid door die dagelijks te overtreden .. .
„Maar thans eindelijk bestaat er eene vrije Fransche
„Natie, en op Naar beroep ik mij ten gunste van twee
„millioen nuttige staatsburgers, die thans voor hunne
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„rechten als Franschen opkomen. Ik wil het Fransche
„yolk niet het onrecht aandoen van te meenen, dat het
„nog zoude gewagen van intolerantie, dat woord is reeds
„gebannen uit onze taal , wij kennen het alleen nog maar
„als een van die barbaarsche, verouderde woorden,
„waarvan men zich niet meer bedient, omdat het denk„beeld, waaraan het uitdrukking moet geven, is voorbij„gegaan. Maar ook tolerantie wil ik niet, ik wil Vrijheid!
„Tolerantie, gunstbetoon, genadebewijs, daarmede wordt
„den dissenters onrecht aangedaan, zoo waar als het is,
„dat verschil van meening geene misdaad is. Tolerantie ! ...
„ik wil, dat dat woord op zijne beurt zal worden ge„bannen uit onze taal en dat zal het ook, dat woord
„vol onrecht, waarmede wij als over deerniswaardigen,
„als over schuldigen, wien men genade schenkt, spreken
„over hen, die dikwijls alleen door toeval van geboorte,
„door opvoeding er toe zijn gebracht, anders te denken
„dan wij. Dwaling is geene misdaad ; wie haar belijdt
„houdt haar voor waarheid, voor hem is zij de waar„heid, hij moet haar dus aanhangen en geen mensch,
„geene gemeenschap is er, die het recht heeft, hem dat
„te beletten . . . Ik vraag dus voor de Fransche Protes„tanten, voor alle niet-Roomschen in dit koninkrijk,
„wat gij alien voor u zelven vraagt: vrijheid, gelijkheid
„van rechten ; vrijheid van godsdienst en van eeredienst,
„de zekerheid om in hunne godsdienstoefeningen zoo
„min te worden gehinderd als gij het wordt in de uwe
„en om beschermd te worden door ëënheid van wet...
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„Dat is ook uw leidend beginsel, want gij hebt reeds
„als eerste lid onzer beginselverklaring aangenomen, dat
„alle menschen vrij geboren worden en vrij blijven en
„gelijk staan in rechten . . . Voor de wet kan er ook
„geene bevoorrechting zijn van wie ook ; maar bevoor„rechting of achterstelling bij de wet wegens godsdienstige
„opvattingen schijnt mij het summum van onrecht...”
Nog dienzelfden dag werd door de Nationale Vergadering als artikel X der Verklaring van de Rechten
van den Mensch en van den Staatsburger aangenomen:
„Niemand mag verontrust worden om zijne meeningen,
„zelfs niet om zijne godsdienstige meeningen, tenzij de
„openlijke belijdenis daarvan stoornis brengt in de open„bare orde, zooals die is vastgesteld bij de wet.” Toen
de beraadslagingen over de Verklaring van de Rechten
van den Mensch en van den Staatsburger waren afgeloopen en de Nationale Vergadering den 27sten Augustus
1789 eenen aanvang maakte met de samenstelling van
eene constitutie op den grondslag dier beginselverklaring,
benoemde zij ook Rabaut Saint-Etienne tot lid van het
comitê de la constitution, dat aan de genomen besluiten
vorm moest geven ; en den 1 5den Maart 1790 gaf de Nationale Vergadering den jongen Rabaut een nieuw bewijs
van Naar vertrouwen, door dezen bij de gewone veertiendaagsche wisseling van het presidium to kiezen tot haren
voorzitter. Wat mag er wel bij Paul Rabaut zijn omgegaan, bij ontvangst van het schrijven, waarin zijn zoon
hem daarvan mededeeling deed met de woorden : „Le
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„President de l'Assemblee Nationale est a vos pieds."
Eenige weken later schreef Rabaut Saint-Etienne ook nog
aan zijnen vader, die zich verontrustte wegens de overmaat van werkzaamheden, welke hem was opgelegd, „mijne
„gezondheid is zeer goed ; en ik bid dagelijks om de
„bevestiging van de uwe in de hoop, dat het nog voor
„u zal zijn weggelegd om de voltooiing van onze om„wenteling te zien en te genieten van het geluk van
„vrij te zijn in het land, waar gij, en wij met u, zoo
„lang onderworpen zijn geweest en het vernederendste
„slavenjuk hebben moeten dragen."
In September 1791 kwam de constitutie gereed, en
nadat zij door koning Lodewijk XVI was bekrachtigd,
werd de Nationale Vergadering, wier taak thans was
geeindigd, ontbonden om plaats te maken voor de bij
de nieuwe staatsregeling ingestelde Wetgevende Vergadering. In die vergadering had Rabaut Saint-Etienne
geen zitting en hij haastte zich terug naar Nimes. Daar
werd nu, krachtens de bij de nieuwe constitutie verleende
vrijheid van eeredienst, door het consistorie der hervormde
gemeente van het stadsbestuur gehuurd de geseculariseerde kerk der Dominicanen, om te worden ingericht
voor den openbaren hervormden eeredienst met op den
gevel het bij de wet voorgeschreven opschrift : Edifice
consacre a un cake religieux par une societe particuliére.
Paix et Liberte. Den 20sten Mei 1792 werd het gebouw
plechtig door de gemeente in gebruik genomen en dat
in tegenwoordigheid van den magistraat en van ver-
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schillende autoriteiten. Rabaut Saint-8tienne hield daarbij
de inwijdingsrede ; maar Paul Rabaut, die na 54 jaren
lang de gemeente van Nimes te hebben gediend, nu
voor het eerst met haar samenkwam in een eigen bedehuis, kon toch nog zelf voorgaan in het gebed en den
dienst besluiten met de voorlezing van den Lofzang
van Simeon.

Maar evenals Mozes op den berg Nebo mocht Paul
Rabaut toch slechts eenen blik slaan in het Beloofde
Land ; eerst een volgend geslacht zoude dat erfelijk bezitten. Hij zelf moest weldra maar al te smartelijk ondervinden, dat zijn zoon zich zeer had vergist, Coen hij in 1791,
meenende, dat met de afkondiging der constitutie de
omwenteling was voltooid, in zijn Précis historique de
la Revolution frangaise

scheef : „er hangen nog wel

„eenige wolken boven den politieken horizon van Frank„rijk, want er zijn er nog, die het noode zien, dat
„voortaan het bijzonder belang zal moeten achterstaan
„bij het algemeen belang ; en de nuttelooze strijd om het
„behoud der bevoorrechting van sommigen duurt nog
„voort. Maar de verlichting, die meer en meer door„dringt tot de laagste klassen der staatsburgers, zal alien
„bevrijden van de gevaarlijkste aller dienstbaarheden,
„namelijk de slavernij der gedachte. Het voornaamste
„is thans verricht, de constitutie is tot stand gekomen
„en nu is het oogenblik ook daar om de geschiedenis
„der Revolutie te schrijven.” Aan die geschiedenis zoude
echter, geheel anders dan Rabaut Saint-Etienne aan-
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vankelijk dacht, nog menige bladzijde moeten worden
toegevoegd ; en toen reeds in het eind van het jaar 1792
een tweede druk van zijn werk noodig was, besloot hij
lien met eenige Reflexions politiques sur les circonstances ptisentes, waarin hij, ziende hoe binnen de tien
maanden reeds het constitutioneele koningschap van
Lodewijk XVI, dat door de Nationale Vergadering was
opgericht, ineenzonk om plaats te maken voor eene
Republiek, verzuchtte : „omwentelingen, voortgekomen
„uit den overgang van de eene maatschappelijke be„deeling naar de andere, kunnen niet anders dan bloedig
„zijn, omdat zij, vier bestaan of hankelijk is van de oude
„opvatting, er belang bij hebben, de vestiging van het
„nieuwe tegen te houden. Het wordt dan een strijd niet
„van meeningen, maar van menschen tegen menschen,
„waarin alles en iedereen wordt medegesleept.” Zoo
werd ook hij, die meende zijne politieke loopbaan te
hebben afgesloten, weder medegevoerd door den revolutionairen stroom, toen hij in Augustus 1792, met zijnen
jongeren broeder Rabaut Pomier, werd gekozen tot lid
der Nationale Conventie, die na den val van het koningschap en het aftreden der Wetgevende Vergadering als
regeeringslichaam optrad.
Toen Saint-Etienne ditmaal, en thans met zijnen broeder,
naar Parijs vertrokken was, zoude hun vader Been van
beiden meer terugzien. Tevergeefs trachtten de jonge
Rabauts in de Nationale Conventie, als verklaarde tegenstanders van Robespierre, zich te verzetten tegen het
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woeste drijven van dezen en van diens aanhang, de
Jacobijnen. De val der Girondijnen, waarbij zij zich hadden
aangesloten, werd ook hun ondergang. Met het dictatoriale optreden van het Schrikbewind werden beiden
in hechtenis genomen , en den 5den December 1793 moest
Rabaut Saint-Etienne het leven laten onder de guillotine.
Rabaut Pomier bleef nog gevangen te Parijs, en te Nimes
kon de jongste der drie zonen van Paul Rabaut zich
nog slechts door eene overhaaste vlucht onttrekken aan
bet gevaar van als suspect te worden aangeklaagd en
veroordeeld, toen het Comite du salut public, in opdracht
van het Schrikbewind, ook daar zijne vreeselijke terechtstellingen in massa deed houden. Eenzaam en verlaten
was Paul Rabaut achtergebleven, toen voor hem de
uiterste verschrikking volgde : het verbod van den Christelijken godsdienst en de instelling van den godsdienst der
Rede. Hij zag zoowel den Roomsch Katholieken als den
hervormden eeredienst opgeheven, de Roomsch Katholieke
kerken zoo goed als het bedehuis der Hervormden gesioten, zijne ambtgenooten voortvluchtig, de leden zijner
gemeente deels gekerkerd en geguillotineerd, deels verlamd van angst en schrik. Toch weigerde hij, met de
oude beslistheid, zich te onderwerpen aan het bevel,
waarbij alle priesters, geestelijken en leeraars werden
gelast hunne bediening neder te leggen en zich te beschouwen als gewoon burger en leek. Oud en lijdend
als hij was, werd hij nu toch nog gevankelijk weggevoerd naar de citadel van Nimes, waar in den loop
15
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der jaren zoovelen der zijnen geleden hadden ; en het was
alleen door den onverwachten vat van Robespierre op
den 9 den Thermidor van het tweede jaar der Republiek,
(27 Juli 1794) dat hij met vele anderen er voor bleef
bewaard, zijn leven te moeten eindigen op het schavot.
Maar de gevangenschap had zijne laatste krachten verteerd ; hij keerde naar zijne woning terug om er te sterven,
den 25sten September 1794. Op de oude traditioneele
wijze der verdrukte en vervolgde Hugenoten werd hij
door trouwe vriendenhanden, — zijne beide zoons waren
nog ver, — ter ruste gelegd in den kelder van zijn huis ;
en in dat huis, dat nog bestaat en tot weeshuis is ingericht, is in later jaren aangebracht een eenvoudige
gedenksteen, die zijnen naam vermeldt en daaronder naar
de woorden uit de Openbaring van Johannes (XIV : 13) :
Hij rust van zijnen arbeid en zijne werken volgen hem.
De Hervormde Kerk van Frankrijk, die Paul Rabaut
met zooveel trouw en toewijding had gediend, heeft ook
dien laatsten, woesten storm getrotseerd. De aan den
aanvang der omwenteling door haar verkregen vrijheid
heeft zij behouden. Toen Napoleon Bonaparte, den 18den
Brumaire van het jaar VIII (9 November 1799) tot
eersten consul benoemd, met krachtige hand de uitspattingen, waarin de Revolutie was verloopen, bedwong,
maar tevens de groote beginselen, waarvan deze de draagster was geweest, bevestigde, herstelde hij den onder het
Schrikbewind en ook nog onder het daarop gevolgde
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Directoire, in het geheel Lien jaar lang, verboden Chris-

telijken godsdienst. De positie der Roomsch Katholieke
Kerk van Frankrijk, der Gallikaansche Kerk, regelde
hij bij het in het jaar 1801 door hem met den paus
gesloten Concordaat, die der Hervormde Kerk van
Frankrijk bij eene wet van het jaar 1802. Aan deze
laatste werd daarbij verzekerd het recht van vrijheid
van openbaren eeredienst in eigen bedehuizen , terwijl
tevens werd bepaald, dat hare leeraars zouden worden
gerekend te zijn openbare ambtenaren en als zoodanig
van staatswege zouden worden gesalarieerd, dat hare leden
zouden zijn bevoegd tot het bekleeden van alle staatsbetrekkingen en openbare ambten, en dat de akten van
geboorte, huwelijk en overlijden zouden worden geregistreerd door burgerlijke ambtenaren. Volledige vrijheid
en gelijkstelling met de Roomsch Katholieke Kerk verkreeg de Hervormde Kerk echter ook toen nog niet. De
Roomsch Katholieke Kerk bleef de heerschende in zooverre als zij werd verklaard te zijn „de Kerk van de
„drie consuls en van de zeer groote meerderheid der Natie",
en zij wist zich krachtens die verklaring ook in het
karakter van Staatskerk te blijven handhaven, niettegenstaande de door den staatsraad Portalis, op 5 April
1802, in een buitengewone vergadering van het Wetgevend Lichaam der Fransche Republiek gegeven nadrukkelijke toelichting, „dat met die verklaring slechts
„werd aangeduid een vaststaand feit, zonder dat men.
„daarmede aan de Roomsch Katholieke Kerk eenig staat-
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„kundig voordeel wilde verschaffen, wat met de nieuwe
„wetgeving ook niet te vereenigen ware ; dat het Roomsche
„geloof we! het geloof was van de leden der Regeering
„maar niet van de Regeering zelve, de godsdienst van
„de meeste Franschen maar niet van den Staat." Zoo dit
al slechts van ondergeschikt belang was, drukkend bleef
het, dat de Hervormde Kerk in hare vrijheid onderworpen werd aan den Staat, die Naar wel geldelijk
steunde door hare leeraren, evenals die der Roomsche
Kerk, te salarieeren, maar zich toch te Karen opzichte
voorbehield het recht van staatstoezicht op hare interne
aangelegenheden, op hare synodes, op hare seminaries
en dit staatstoezicht meest deed uitoefenen door Roomsch
Katholieke ambtenaren. Ook hare vrijheid van woord
werd der Hervormde Kerk meermalen van staatswege
beperkt. Het laatst is dit nog geschied in 1899, toen de
Regeering, wegens het al te hartstochtelijk partij kiezen der
Roomsche geestelijkheid in de bekende Dreyfusz-zaak, de
algemeene vergaderingen der Roomsche bisschoppen verhood en toen, ter wille van het gelijkheidsbeginsel, den
Hervormden niet wilde toestaan hunne nationale synoden
te houden. Vrijheid en gelijkstelling van alle gezindten
voor de wet zijn in Frankrijk eerst metterdaad verkregen, toen tusschen Kerk en Staat volkomen scheiding
is gemaakt bij de Scheidingswet van het jaar 1905. Al
werd de Hervormde Kerk van Frankrijk, die niet als
de Roomsche over vaste kerkelijke goederen en inkomsten
kon beschikken, daarmede in groote financieele moeilijk-
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heden gebracht, omdat nu ook de salarieering harer
leeraren van staatswege kwam to vervallen, zij heeft die
scheidingswet toch als een zegepraal begroet, omdat zij
daarmede eindelijk, na vier eeuwen, is gekomen tot algeheele vrijheid, uit de diepte is opgeheven naar de
hoogte.
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