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En mi is er, als een klein oogenblik, een
genade geschied van den Heere, onzen God,
om ons een ontkoming over te laten, en ons
een nagel te geven in Zijn heilige plaats, om
onze oogen te verlichten, o onze God 1 en ons een
weinig levens te geven in onze dienstbaarheid.
EZRA 9:8.
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Toen de Heere, na verloop van zeventig jaren, Zijn Gemeente
uit Babel verloste en in het land der vaderen terugbracht, gaf Hij
daarmee aan Israël, naar Ezra's woord, een nagel in Zin heilige plaats.
Deze beeldspraak schijnt ontleend aan de Oostersche gewoonte,
om koperen nagels of bouten niet in den wand te slaan, maar
reeds bij het bouwen van den muur tusschen de steenen in te
voegen. Zoo'n spijker kon dus later niet anders verwijderd worden,
dan doordat het muurgedeelte dat hem omgaf, werd weggebroken.
En zoo was een nagel in den muur een gepast beeld voor onwrikbare vastigheid.
Nu dienden zulke nagels, die tamelijk lang waren, om allerlei
voorwerpen aan op te hangen : wapenen, zegeteekenen, sieraden,
kleederen, tapijten, gordijnen en allerhande vaatwerk. En bij zoo'n
nagel, waaraan de familie haar huisraad hing, wordt Eljakim in
Jesaja 22 : 23 en 24 vergeleken, omdat zijn familiebetrekkingen van
hem als staatsminister afhankelijk zouden zijn, maar aan hem als
aan hun steunpunt zich dan ook konden vastklemmen.
In gelijken zin nu heette het overblijfsel van Israël in Palestina
een nagel in de heilige plaats, omdat dit overblijfsel het vaste punt
was, waaromheen zich het volk uit de verstrooiing herzamelen kon.
En wanneer het nog veelszins dienstbare Israël slechts op dit bewijs
van Gods genade zag, o, dan begon het doffe oog weer te glinsteren
en de beklemde borst weer ruimer adem te halen.

Zulk een nagel nu in de heilige plaats gaf de Heere ook aan
ons, toen Hij, gedurende den loop der negentiende eeuw, tot twee
malen toe, een overblijfsel Zijner Kerk uit de ballingschap, waarin
de Synodale Organisatie van 1816 haar gevangen hield, verloste
en tot de Kerkenordening onzer Dordtsche vaderen deed terugkeeren. En ook ons oog verheldert, ja, ook ons hart schept nieuwen
moed, als we, te midden van veel dat ons kerkelijk leven nog neerdrukt, weer zien mogen op dit merkteeken van Gods genade.
Inzonderheid ons jonger geslacht, dat zelf noch de Afscheiding,
noch de Doleantie mee doorleefde, en daarom gevaar loopt het
reformatorisch beginsel van beide bewegingen uit het oog te verliezen, moet op dezen nagel in de heilige plaats gewezen worden
als op een houvast, waaraan het zich weer kan oprichten, en te gelijk
als op een uitgangspunt voor verdere reformatie; gelijk dan ook
Ezra aan dien nagel herinnerde, juist om het volk tot verbondsvernieuwing en heiliger leven op te wekken.
Dit ter toelichting van den titel, waaronder deze historische
schetsjes over Reveil en Afscheiding thans verschijnen. Onder denzelfden hoofdtitel zullen later D. V. gelijksoortige schetsjes over
Kerkhersiel en Doleantie volgen.
J. C. RULLMANN, v.
BERKEL EN RODENRIJS,

3 September

1912.

D. M.
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REVEIL EN AFSCHEIDING.

HOOFDSTUK I.
Het Zwitsersch Reveil.

1.

DE BAKERMAT VAN HET REVEIL.

De geestelijke opwekking, die geheel Europa met nieuw leven
zou bezielen, is uitgegaan van Genève.
Daar was echter bij het begin der 19e eeuw zoogoed als niets
meer overgebleven van hetgeen Calvijn er eenmaal geleerd en
gewerkt had. Men had er het voorvaderlijk geloof geheel losgelaten.
Al sedert meer dan dertig jaar hadden de theologische studenten
aan de Geneefsche Academie alleen onderwijs ontvangen in den
z.g. natuurlijken godsdienst, maar niet in de leerstukken die tot de
bizondere openbaring behooren, als de verlossing des menschen
door den dood van Christus, de rechtvaardigmaking door het geloof,
de Godheid van den Zaligmaker, enz.
De Bijbel werd op de colleges volstrekt niet behandeld, uitgezonderd één uur voor het Hebreeuwsch, waarin het Oude Testament
grammaticaal verklaard werd. Aan het Nieuwe Testament werd in
't geheel niets gedaan. Om zijn vierjarige studiën in de theologie te
voltooien, behoefde men zich met het Nieuwe Testament in het
minst niet te hebben beziggehouden.
Toch was de kandelaar niet ganschelijk weggenomen.

I2

Er was in Genève nog een Broedergemeente, in 1741 door graaf
Zinzendorf gesticht. En daar zong men nog:
Aveugle et perdu,
Au péché vendu,
Que je fus troublé,
Quand, par ta lumière
Je fus réveillé. 1)

Aan deze Broedergemeente nu sluit zich het eigenlijk gezegde
Reveil direct aan. Dit Reveil openbaarde zich nl. het allereerst in
een kring van theologische studenten, die zich sterk tot de Moraviërs
voelden aangetrokken.
Het vrome gemoed toch van geloovige studenten als Bost en
Empaytaz was door het onderwijs aan de Academie in zulk een
chaos van geestelijke verwarring gebracht, dat ze groote behoefte
gevoelden aan leiding. En die vonden ze bij de Broedergemeente.
Die Broedergemeente werd dan ook hun geestelijke bakermat.
Toch sloten zij zich niet formeel aan; maar onder leiding van
den ouden Bost, die zelf voorganger was in de Broedergemeente,
vormden zij in i8 I o met anderen een Gezelschap van Vrienden,
dat geregeld vergaderde tot onderlinge stichting.
Het Sociniaansche Predikantencollege zag daarin echter een sectarische bijeenkomst, en rustte niet, voordat het gezelschap in 1813
werd ontbonden.
Maar in Juli van datzelfde jaar kwam mevrouw Von Krüdener
te Genève, in wegslepende taal getuigende van haar liefde tot den
Heiland. En haar woord electriseerde de geloovige studenten zóó,
dat zij op haar aandrang voortaan weer stichtelijke bijeenkomsten
gingen houden, ten huize en onder presidium van Empaytaz.
Deze werd daarover door de predikanten tot de orde geroepen,
ofschoon een enkele onder hen, zooals Moulinié, zijn partij koos.
En Empaytaz werd nu voor de keuze gesteld om óf er mee op te
houden, óf zijn carrière als theologisch student vaarwel te zeggen.
Empaytaz zwichtte, en onderwierp zich.
Maar zijn onderwerping was van korten duur.
Want wel publiceerde het Consistorie den 24en December een
1)

Vrij vertaald:

'k Was blind en verloren,
In zonde geboren,
Met een nevel bedekt,
Tot ik door Uw licht
Werd opgewekt.
Dit vers was ook een profetie. Samuel Gobat werd er door bekeerd.

13

reglement, waarbij bepaald werd, dat geen theologisch student, die
tegen den wil der predikanten particuliere vergaderingen bezocht,
tot den ambtelijken dienst zou worden toegelaten; maar niettegenstaande dit dreigement begon Empaytaz toch weer in zijn huis
vergaderingen te leiden, met - dit gevolg, dat het Consistorie hem
den Sen Juni 181 4 van den toegang tot eenig kerkelijk ambt vervallen verklaarde.
Mistroostig verliet hij nu Genève, om mevrouw Krüdener te
helpen in haar zendingswerk.
En zij maakten vele zendingsreizen in Europa.
Op één van die reizen, bij gelegenheid van een bezoek aan
Parijs, hadden zij met den Czaar van Rusland een onderhoud, dat
leidde tot de Heilike Alliantie, in een oorkonde gedocumenteerd
September 1815. 1
En toen nu, den dag na de onderteekening dezer oorkonde door
den Koning van Pruisen en den Keizer van Oostenrijk, de Czaar
bij mevrouw Krüdener kwam om haar dat nieuws te melden, en
daarop den aanwezigen verzocht zich met hem te vereenigen in
dank aan God, toen deed Empaytaz, de weggejaagde student, het
dankgebed: profetie van den ver reikenden invloed, die er van de
geestelijke ontwaking der Geneefsche studenten, ondanks de tegenwerking der kerkelijke machthebbers, op het Europeesche leven
zou uitgaan.
)

2. HET SIGNAAL TOT DEN STRIJD.

Den 6en Augustus I8I6 verscheen te Baden een brochure van
Empaytaz, gericht aan de theologische studenten te Genève. Hij
noemde hen zijn collega's, daar hij zelf nog student was. Immers
had hij zijn studiën niet kunnen voltooien, doordat het Geneefsche
Predikantencollege hem, wegens het houden van stichtelijke bijeenkomsten, de ordening tot den Dienst des Woords geweigerd had.
In zijn brochure nu herinnert Empaytaz zijn medestudenten, dat
zij de hoop der Geneefsche Kerk zijn, en daarom laat hij hun
voelen, dat, indien deze Kerk aan de herleving van Genève wil
medewerken, zij al het mogelijke zal moeten doen om op de hoogeschool terug te brengen de orthodoxe leer, die er door de ongeloovige wijsbegeerte der I8de eeuw uit verdreven is.
Ofschoon aan de theologische studenten opgedragen, was zijn
brochure dan ook gericht tegen het College van Predikanten. Dit
college toch lag onder de beschuldiging, dat het 't geloof aan de
1

) Zie: Bruno Bauer, Einf uss des englischen Quizkerthums, S.

1

79.

1

4

Godheid van Jezus Christus had prijsgegeven. In verband daarmee
luidde nu de titel van Empaytaz' geschrift : „Beschouwingen over de
Godheid van Jezus Christus." En tot motto droeg het boekje deze
woorden : „Zij, die de Godheid van Jezus Christus ontkennen, keeren
het samenstel der Christelijke religie volkomen onderstboven."
Openlijk stelde Empaytaz hier het Unitarisme der Geneefsche
predikanten aan de kaak. Toch bepaalde hij zich niet alleen tot
het terrein der theologie, maar onder invloed van de idee der
Heilige Alliantie ! -- toonde hij tevens aan, met welke economische
en politieke gevaren Genève door deze dwaalleer bedreigd werd.
In dit opzicht vertoont de brochure van Empaytaz een treffende
overeenkomst met Da Costa's „Bezwaren tegen den geest der Eeuw",
die in 1823 voor het Nederlandsch Reveil zouden worden, wat in
816 Empaytaz' Beschouwingen voor het Zwitsersche waren, nl. het
signaal tot den strijd.
De brochure van Empaytaz werd in onderscheidene talen overgezet en vele malen herdrukt. Ze maakte groote sensatie. Er ging
een storm van verontwaardiging op over het feit, dat een jongmensch het had aangedurfd, zoo'n vermetelen aanval te richten
tegen zijn geestelijke overheid. Dit feit op zichzelf achtte men reeds
zoo schandelijk, dat men maar ternauwernood een oog had voor
de dogmatische kwestie.
De studenten, aan wie Empaytaz zijn geschrift had opgedragen,
waren er zóó van ontsteld, dat zij, met Merle d'Aubigné en Frédéric
Monod aan het hoofd, als één man in de groote zaal van het
Consistorie verschenen, om ernstig te protesteeren tegen dezen
schandelijken aanval op het College van Predikanten, en plechtig
verzekering te doen van hun volkomen vertrouwen in dit college.
Slechts twee hunner, Pyt en Guers, beiden leden van het Gezelschap der Vrienden, weigerden het adres der studenten mede te
onderteekenen. Zij verklaarden integendeel, dat, indien de brochure
van Empaytaz tot een breuk tusschen de predikanten en hun
gemeenteleden mocht leiden, dit huns inziens bij den tegenwoordigen stand van zaken geen nadeelig gevolg zou wezen. Enkele
studenten antwoordden, dat hun overtuiging het hun moeilijk maakte,
nog langer onder het gehoor der predikanten op te gaan.
Toen de predikantenvergadering aldus te weten was gekomen,
wat er onder de studenten gaande was, eischte zij van Guers en
Pyt een schriftelijke geloofsbelijdenis. Dezen schreven toen eenvoudig
uit de geloofsbelijdenis der Gereformeerde Kerken van Frankrijk
die artikelen over, welke betrekking hebben op 's menschen val en
zijn herstelling door Jezus Christus.
Het Predikantencollege herkende niet aanstonds den oorsprong
dezer artikelen. Naar men zegt, was er zelfs één in hun midden,
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die oordeelde, „dat deze leerstellingen geschikt waren om struikroovers te kweeken". Toen men echter ontdekte, dat het ingediende
stuk niets anders dan de geloofsbelijdenis der Geneefsche Kerk
bevatte, liet men de zaak verder maar rusten.
Ook de brochure van Empaytaz werd door het Predikantencollege onbeantwoord gelaten. Blijkbaar durfde het den strijd op
dogmatisch terrein niet aan, wel wetende, dat het in zijn meerderheid afweek van de leerstellingen der Reformatie.
Intusschen kon Empaytaz tevreden zijn. Zijn aanval toch had
deze een belangrijke schrede vooruit gebracht, dat thans voor 't eerst
de dogmatische kwestie zuiver was gesteld, en de aandacht van
het publiek gevestigd op vraagstukken, waarover men sedert lang
niet had nagedacht.
Toch was deze dogmatisch-polemische aanval nog niet het Reveil zelf.
Voor de eigenlijke geestelijke opwekking was een beweging
noodig, die niet slechts een dogmatisch-polemisch, maar ook een
dogmatisch-religieus karakter droeg.
Er moest niet alleen worden afgebroken; er moest ook worden
opgebouwd.
Dat echter kon niet een vurig jongeling doen.
Dat bleef weggelegd voor een man in Christus.

3. EEN MAN, WIENS NAAM WAS „HELPER".
In het begin van de Pelgrimsreis, door Bunyan verhaald, zien
we Christen in den modderigen poel der Moedeloosheid gevallen.
Maar gelukkig is daar dan aan de andere zijde een Helper, die
Christen de hand toereikt en hem op den vasten grond trekt.
In het vervolg van de Pelgrimsreis wordt van dien man, wiens
naam was Helper, niet meer gesproken. Hij verschijnt slechts even,
om Christen uit zijn beklagenswaardigen toestand te redden, en
verdwijnt dan aanstonds weer. Hij behoort dus niet tot de hoofdpersonen in het verhaal. En toch was de hulp, die hij bood, voor
Christen op dat oogenblik van onuitsprekelijk veel waarde.
Zoo'n Helper nu ontmoeten we ook, bij den aanvang van het
Reveil, in den kring der Geneefsche studenten, die zich omstreeks
8 io tot een Gezelschap van Vrienden verbonden hadden.
't Was een eenvoudig koopman uit Engeland, Richard Wilcox
genaamd.
In het begin van het jaar i8i6 Genève bezoekende, vestigde hij
zich daar als industrieel in hetzelfde lokaal, waarin Empaytaz vroeger
stichtelijke bijeenkomsten had gehouden.

i6
Wilcox behoorde tot de Methodisten uit de school van Whitefield,
en was dus Calvinist in de leer. Toen nu bekommerde studenten
als Pyt, Guers, Bost en Gonthier met hem in kennis waren gekomen, vormde hun kring zich al spoedig om hem als middenpunt.
En het duurde niet lang, of de jonge leden van het Gezelschap
der Vrienden hielden hun stichtelijke samenkomsten weer in
het oude lokaal, maar nu onder leiding van dezen eenvoudigen
Engelschman.
En ofschoon hij zeer slecht Fransch sprak, vingen zij met heilbegeerige harten zijn stichtelijke woorden op.
Ook zong hij met zijn schoone stem, en zij zongen van harte
met hem mee, het Engelsche gezang:
All hail the power of Jesus Name,
Let Angels prostrate fall.
Bring forth the royal diadem
To crown him Lord of all. i )

Wilcox legde hun de Schriften uit, en wees hen daarbij vooral
op de eeuwige liefde en barmhartigheid des Vaders, en op de
zekerheid en onwankelbaarheid van het verlossingswerk des Zoons.
Zoo wist deze vrome man met de moede studenten een woord
ter rechter tijd te spreken. Gelijk Christen in de Pelgrimsreis door
Helper uit den poel werd opgetrokken, zoo werden deze studenten

door Wilcox uit hun mistroostigheid opgebeurd. En evenals Helper
aan Christen vroeg, waarom hij niet gelet had op de steenen, die
als goede en vaste treden op bevel van Wetgever door het midden
van den poel waren neergelegd, opdat de pelgrims daarop hun
voeten zouden zetten, evenzoo wees ook Wilcox deze bekommerde
studenten op de beloften Gods, die in Christus Jezus ja en
amen zijn, en die daar liggen als zoovele kostelijke en betrouwbare
steenen, waarlangs zondaars uit het modderig slijk der vertwijfeling
naar den vasten grond der hoop kunnen opklimmen.
Bizonder wekte Wilcox deze jongelui tot gebedsleven op. En
sedert i 816 zien we hen dan ook zich vereenigen in gemeenschappelijke bidstonden.
Met name Guers en Gonthier voelden daar groote behoefte aan.
Deze jeugdige candidaten tot den Heiligen Dienst werden namelijk
gekweld door de vrees, dat zij het heilige ambt onwaardig waren.
1

) Vrij vertaald:
Lof zij de macht van Jezus' Naam,
Valt, eng'len, voor Hem neer.
Vlecht 's Konings lauwerkraps nu saam,
Kroont Hem als aller Heer.
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Gonthier vooral, die bijna aan het einde van zijn studietijd was,
aarzelde zeer omde zware verantwoordelijkheid van dit ambt op
zich te nemen. Zij schreven daarover naar Lissignol, predikant te
Montpellier, maar van Genève afkomstig. En deze antwoordde hun,
dat zij, door wat Calvijn genoemd had : buitensporige bedriegerijen
van Satan, zich niet mochten laten afhouden van gehoorzaamheid
aan den Meester, die hen riep. Guers, hierdoor bemoedigd, aanvaardde weldra het ambt. Maar Gonthier was niet te overtuigen en
besloot eindelijk de theologische studie vaarwel te zeggen.
Inhet algemeen was het toen bij deze jonge mannen de tijd
inwendige
nwendige worstelingen. En gelijk Bunyan's pelgrim, ofschoon
uit den poel opgetrokken, daarmee toch het pak op zijn rug nog
niet aanstonds kwijt was, zoo ook vonden deze studenten nog niet
terstond den vollen vrede des harten, ofschoon zij door Wilcox
aanvankelijk tot eenige kennis der waarheid werden gebracht.
Die kennis was echter wel genoegzaam om hen hoe langer hoe
afkeeriger te maken van de Sociniaansche zedepreeken, die zij in
de kerk moesten aanhooren. Ook vonden zij geen vrijmoedigheid,
nog langer deel te nemen aan de publieke Avondmaalsvieringen.
Maar als in tegenstelling daarmee had er tegen het midden van
1816, bij gelegenheid dat Bost Genève verlaten ging om een
predikantsplaats in het kanton Bern te bezetten, een soort van
liefdemaaltijd plaats, die bij alle deelnemers in gezegende gedachtenis bleef. Naar het getal der gasten kreeg deze maaltijd den naam
van den maaltijd der íwaalven. Wilcox, die het volgend jaar zou
vertrekken, was ook aanwezig. En hier smeekten zij nu allen te
zamen den Heere, of Hij hun spoedig een geestelijken leidsman
wilde zenden, die hen onderwijzen mocht in den weg des heils.
Dit gebed werd boven verwachting spoedig verhoord. Want de
man, die inderdaad de geestelijke leidsman dezer studenten zou
worden, Robert Haldane, trad reeds in Januari 1817 Genève binnen,
juist op hetzelfde oogenblik, dat Wilcox de stad verliet.
Van laatstgenoemde hooren we dan verder niet meer in de
geschiedenis van het Reveil, evenmin als van den man, wiens naam
was Helper, in het verhaal van de Pelgrimsreis. Wilcox speelt trouwens
ook geen hoofdrol in het Reveil. Maar al verliezen we hem dus
spoedig weer uit het oog, toch willen we niet vergeten, dat de
toegestoken hand van Wilcox in i 816 het middel geweest is om
deze Geneefsche studenten te redden uit den poel der vertwijfeling,
waarin ze bijna waren weggezonken.

Een Nagel in de heilige Plaats.

I8

4. EEN TOEVALLIGE ONTMOETING.
Aan het Zwitsersch Reveil is onafscheidelijk verbonden de
naam van Robert Haldane. Hij toch is de man geweest, die deze
geestelijke opwekking in het leven geroepen en met zijn geest
bezield heeft.
Wonderlijk echter was de leiding, die de Heere daartoe met
hem hield.
In Schotland geboren uit een rijke en aanzienlijke familie, was
hij eerst Engelsch zee-officier geworden. Maar al spoedig verliet hij
deze loopbaan, om zich met zijn broeder te gaan wijden aan het
evangelisatiewerk der Schotsche Congregationalisten.
En reeds had hij dit sedert twintig jaren met bizonderen zegen in
Schotland gedaan, toen hij in 1816 als opwekkingsprediker een
zendingsreis ondernam naar het vasteland.
Te Parijs, waar hij zich eerst vestigde, vond hij echter geen
geopende deur. Daar gaf men hem toen den raad, naar Genève te
gaan en zich te wenden tot dominee Moulinié.
Dit deed hij dan ook. Maar ofschoon de eerste kennismaking met
dezen geloovigen predikant zeer hartelijk was, had ze toch voor zijn
zendingswerk volstrekt geen bizonder gevolg.
Na dit eerste verblijf te Genève, en een klein uitstapje door
Zwitserland, keerde hij in Januari 1817 weer naar de stad van
Calvijn terug.
Naar het hem toescheen, had hij hier echter geen bepaalde taak
te vervullen. Daarom maakte hij zich alweer gereed om de stad,
nu voorgoed, te verlaten, toen een schijnbaar toevallige omstandigheid een geheele verandering in zijn voornemens bracht.
Moulinié had hem nl. aangeboden, op den dag van zijn vertrek
buiten de stad een reliefkaart te gaan bezichtigen. Maar aan den
morgen van dien dag ontving Haldane van Moulinié bericht, dat
hij wegens hevige hoofdpijn zelf verhinderd was hem te geleiden,
waarom hij nu voor zich in de plaats een jong student in de
theologie zond.
Deze student was L. G. James, dezelfde, die later als predikant
bij de Waalsche gemeente te Breda tot de voormannen van het
Nederlandsch Reveil heeft behoord.
Aan de toevallige ontmoeting nu van dezen James, ten gevolge
van Moulinié's hoofdpijn, is het voortgezet verblijf van Haldane te
Genève en daarmee het Zwitsersch Reveil zelf te danken geweest.
Op de wandeling met James in gesprek komende, werd Haldane
nl. getroffen door diens verregaande onkunde in zake de hoofdwaarheden van het Evangelie. Tevens echter vond hij bij hem een
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ontvankelijk hart en een ernstige begeerte om nader onderwezen
te worden. Op de terugreis ging James dan ook met Haldane mee
naar diens hotel, en hij verliet het niet vóór den laten avond.
Den volgenden morgen kwam hij terug met een van zijn medestudenten, zijn vriend Charles Rieu.
Nu vroeg Haldane hun naar de hope, die in hen was, en naar
den grond van hun geloof. Maar wanneer zij in de scholen van
Socrates of Plato hun opleiding hadden genoten, zonder ooit iets
anders geleerd te hebben dan de heidensche philosophie, hadden
zij moeilijk grooter onkunde aangaande de Evangelieleer aan den
dag kunnen leggen.
Trouwens, zij waren inderdaad beter bekend met de stelsels der
heidensche wijsgeeren dan met de leer van Christus en van Zijn
apostelen. Nooit toch hadden hun studiën den Bijbel en zijn inhoud
tot voorwerp gehad.
Toen zij dan ook eenigen tijd Haldane's omgang genoten en
van hem de eerste beginselen van de leer der zaligheid vernomen
hadden, moesten zij erkennen, dat zij geheel onkundig in den Bijbel
waren, en daarom drongen zij er krachtig bij hem op aan, dat hij
hun en hun vrienden daarin onderwijs zou geven.
Haldane, die eerst gemeend had, dat hij in Genève niets
doen kon, zag nu in, dat hier voor hem een onmetelijke taak weggelegd was.
Daarom stelde hij zijn vertrek voorloopig uit, en besloot met
deze vrienden driemaal per week op zijn kamer een Bijbelbespreking
te houden.

5. EEN LEVENDE CONCORDANTIE.
Den 6en Februari 1817 begon Robert Haldane met eenige
Geneefsche studenten, die hij op zijn kamer ontving, den Brief aan
de Romeinen te lezen.
Eerst was het een achttal studenten, dat aan deze lessen deelnam.
Maar wat dat achttal er van vertelde, wekte ook bij anderen den
lust op, dit onderwijs bij te wonen. Het aantal bezoekers dezer
bijbellezingen werd dan ook steeds grooter. En het duurde niet
lang, of Haldane sprak geregeld tot aan de groote zomervacantie
voor een twintig- à dertigtal studenten, d. w. z. voor bijna heel het
theologisch gehoor. Naast de eigenlijke academie vormde zich hier
dus een soort van Theologische School in miniatuur, met Robert
Haldane tot extra-ordinair professor, van wien deze studenten intus-
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schen meer leerden dan van hun officieele professoren. Want voor
deze Unitariërs was de Heilige Schrift een onbekend terrein. En
voor hun leerlingen dus ook. Velen onder hen hadden den Romeinerbrief nog nooit gelezen.
Een geheel nieuwe wereld van gedachten ging dan ook voor hen
open, toen Haldane hen aan de hand van dezen brief in het heiligdom van het Evangelie inleidde. En de schellen vielen hun van de
oogen, toen deze strenge Calvinist hun in dien brief een universeel
systeem voor een complete theologie liet zien.
Daarbij kenmerkte hij zich door helderheid van gedachten, macht
van logica en beslistheid van overtuiging. De leer, die hij bracht,
droeg hij niet voor als een persoonlijke meening, maar als de
waarheid Gods. En tegelijk zorgde hij er voor, dat hij die waarheid
niet met eigen theorieën vermengde.
Het Woord Gods was hem het zwaard des Geestes, waarmee hij
elke tegenwerping afsloeg, en elke moeilijkheid uit den weg ruimde.
Geduldig het oor leenende aan al de sophismen en tegenwerpingen
van zijn onkundige toehoorders, verspilde hij bij zijn antwoorden
toch geen tijd met argumenteeren. Zijn eigen woorden waren dan
weinige. Maar hij was in den vollen zin des woords een levende
concordantie. Om te antwoorden sloeg hij aanstonds zijn bijna
stukgelezen Bijbel op. En dan wees hij met den vinger de bedoelde
plaats aan. Was één bewijsplaats nog niet overtuigend genoeg, dan
had hij aanstonds vier of vijf andere bij de hand, die den eersten tekst
steunden of verklaarden, en de juiste beteekenis ontwijfelbaar maakten.
Daarbij imponeerde hij ook door zijn uiterlijke verschijning.
Stel u den vijftigjarigen man voor, hoog van gestalte, en in geheel
zijn persoonlijkheid een Schot vol waardigheid en ernst. Hij droeg
nog een pruik en had zijn haren gepoederd 1 ).
Zie hem daar op zijn kamer, omringd door zijn studenten, zijn
Engelschen Bijbel hanteerend als zijn eenig wapen. Zelf de
Fransche taal niet genoeg meester om daarin zijn gedachten uit te
drukken, spreekt hij in zijn moedertaal, die dan vertolkt wordt door
Frédéric Monod, bijna de eenige student, die voldoende Engelsch
verstaat.
We treden de kamer binnen.
De studieavond is gewijd aan de leer der erfzonde.
Haldane voert daarvoor tal van Schriftuurplaatsen aan, met name
tegen Merle d'Aubigné, die gedurig bedenkingen oppert, waarop
Haldane telkens weer antwoordt door met zijn vinger de eene of
andere Schriftuurplaats aan te wijzen.
1) Er bestaat helaas geen goed portret van Robert Haldane. Zie: The Lives
of R. and J. A. Haldane, by Alex. Haldane. Third Edition, Preface, p. VI.
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„Ziehier, wat staat er? Dit hier is geschreven met den vinger
Gods !"
Zoo spreekt hij. En tegelijk houdt hij de oogen strak op Merle
gevestigd, om te zien, welken indruk het zwaard des Geestes op
diens hart maakt.
Eindelijk roept Merle uit: „Ja, nu erken ik, dat de Heilige Schrift
de erfzonde leert."
Thans echter raakt Haldane met zijn vinger de borst van den
jongen man aan, en zegt: „Hier van binnen moeten we de erfzonde
erkennen F" 1)
Deze kleine trek is karakteristiek voor het geestelijk cachet, dat
Haldane op het Reveil drukte.
Hij vormde deze studenten niet slechts tot bekwame theologen,
maar wekte hen vooral ook op tot persoonlijk geloof.

6. DE HELD VAN HET REVEIL.
De meest beslissende invloed op het Reveil is uitgegaan van
César Malan.
Deze was sedert 18o9 docent aan de Latijnsche school en sedert
18io predikant te Genève. Tot dusver nu had hij steeds een half
Sociniaansche, half rationalistische leer gepredikt. Geheel onbekend
met de evangelische leer der genade, verhief hij de verdiensten des
menschen, vleide zijn deugden, en wees hem den hemel als de
zekere belooning van zijn streven.
In het jaar 1815 echter kwam hij van lieverlee tot de overtuiging,
dat de mensch alleen door het geloof gerechtva trdigd wordt. En in
het jaar 18 r 6 werd hem dit volkomen helder. Op een middag aan
zijn lessenaar in de school voor zich zelf lezende, terwijl zijn leerlingen hun werk verrichtten, kwam hij in het tweede hoofdstuk van
den brief aan de Efeziërs bij deze woorden: „Uit genade zijt gij
zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave."
En nu was het hem, alsof er op eenmaal licht van het Bijbelboek
afstraalde, en hij werd zoo bewogen, dat hij zich naar het schoolplein moest begeven, waar hij uitriep: „Ik ben gered; ik ben gered."
Van dat oogenblik af stond hij in het geloof, zonder er ooit weer
in geschokt te worden. „Jezus heeft mij," zoo verklaarde hij later
zelf, „zonder twijfel en zonder strijd tot zich getrokken, zooals een
moeder, die haar kind met een kus wekt."
Tot dusver was hij echter nog vreemd gebleven aan de gods1)

Zie: Herzog u. Plitt', IX. Merle d'Aubigné, S. 603, 604.
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dienstige opwekking, die om hem heen begon te ontstaan. Pas op
het einde van i 816 ontmoette hij voor 't eerst Robert Haldane, en
dat slechts in 't voorbijgaan. In 't begin van 1817 ontstond er
echter een geregelde omgang tusschen beide mannen.
Door den omgang met Haldane in zijn geloof bevestigd, had
Malan reeds in December 18 t 6 en in Januari 1817 buiten Genève gepredikt over de rechtvaardiging door het geloof. Doch den i 5den Maart
1817 sprak hij voor de eerste maal van den kansel van Calvijn in
de Madeleine met al de kracht zijner nieuwe overtuiging.
Deze welsprekende predikatie over de zaligheid uit genade, door
het geloof alleen, heeft historische beteekenis behouden.
Malan preekte in een groote kerk, die echter te klein was voor
het talrijk gehoor. De avond begon te vallen en de schemer verhoogde nog den indruk van de roepstem, die hij voor de eerste
maal tot de conscientie van ongeloovigen en schijnheiligen bracht.
Eerst werd hij in stilte aangehoord. Doch die kalmte maakte steeds
meer plaats voor ongeduld, naarmate hij uitweidde over de valsche
gerechtigheid der menschen, en de gerechtigheid Gods door het
geloof in Jezus Christus verhief. Die woorden vielen als bliksemstralen te midden der hoorders, en verbazing, smart, verbittering
en verontwaardiging stonden op veler gelaat te lezen. Er ontstond
een luid gemompel, ja een opschudding, en toen de prediker den
kansel verliet, was het alsof er een misdadiger werd weggevoerd.
Malan's eigen bloedverwanten keerden zich van hem af. Maar toen
hij den drempel van zijn huis had betreden en naar zijn studeervertrek wilde gaan, ontmoetten hem de eerbiedwaardige gestalte en
de welwillende blik van Haldane, die, Malan de hand drukkende,
uitriep: „God zij geloofd! Opnieuw wordt in Genève het Evangelie
gepredikt; gij zult hier een getuige zijn !"
Van dien dag af is Malan geworden de held van het Reveil.
En dat deze geestelijke beweging niet verloopen is in gevoelsdweperij, maar krachtig heeft meegewerkt tot waarachtige bekeering
van velen en tot vaster handhaving der Gereformeerde belijdenis,
is inzonderheid te danken geweest aan de dogmatische persoonlijkheid van dezen volbloed Calvinist.

HOOFDSTUK If.
De Zwitsersche Afscheiding.

I.

EEN BERUCHT GEWORDEN REGLEMENT.

De godsdienstige opwekking onder de Geneefsche studenten kon
natuurlijk niet verborgen blijven, ook niet voor het Predikantencollege.
Waren deze heeren door den heftigen aanval van Empaytaz reeds
pijnlijk gekwetst in het besef hunner waardigheid, nog dieper griefde
het hen, met leede oogen te moeten aanzien, dat de theologische
studenten, die indertijd een betooging hadden gehouden om hun

gehechtheid aan de predikanten te bewijzen, thans de een na den
ander ijverige discipelen waren geworden van een leek uit den
vreemde, Robert Haldane.
Doch instee dat het Predikantencollege de handen vrij had om
dezen jongen menschen den mond te snoeren, bemerkte het tot
zijn schrik, dat de oppositie ook reeds in zijn eigen boezem was
uitgebroken.
Op hun eigen kansels toch begon zich weer de stem der oude
orthodoxie te verheffen. De oude predikant Cellérier en de jonge
Gaussen traden openlijk op als kampioenen voor de oude waarheid.
Inzonderheid echter was het de veranderde prediking van César
Malan, die hun verontwaardiging had gewekt.
Daags nadat deze in de Madeleine zijn preek over de vrije genade
gehouden had, kwam dan ook zijn collega Chéneviére hem uit naam
van het Predikantencollege verzoeken, van leer te veranderen, daar
het hoogst gevaarlijk was, de goede werken onnoodig te noemen
tot het verkrijgen der zaligheid.
Malan antwoordde, dat hij dit uit volle overtuiging gepredikt had.
Hem werd echter verboden het weer te doen, en men nam
maatregelen om voortaan orde en vrede in de kerk te bewaren.
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Den Seri Mei 1817 stelde de geestelijke overheid nl. een verordening vast, waarbij alle proponenten en jeugdige leeraars zich
moesten verbinden, noch door een geheele leerrede, noch door
een enkel gedeelte daarvan, hun gevoelen te uiten:
1 °. over de wijze, waarop de Goddelijke natuur met de menschheid in Jezus Christus vereenigd is;
2. over de erfzonde;
30 over de wijze, waarop de genade werkt;
4 0 . over de predestinatie.
Voorts moesten de onderteekenaars beloven, de leer van andere
predikanten omtrent deze punten niet in 't openbaar te zullen
bestrijden, en wanneer zij genoodzaakt werden hun meening over
zulke onderwerpen te zeggen, zich zooveel mogelijk aan de eigen
woorden der Schrift te houden.
Dit Reglement nu neemt in de geschiedenis van het Zwitsersch
Reveil een hoogst belangrijke plaats in. Het werd het uitgangspunt
van een jarenlangen strijd, en het leidde de orthodoxe partij op
den weg der afscheiding, gelijk trouwens ook de eerste afscheiding
in Holland in 1614 veroorzaakt was door het bekende besluit der
Staten van Holland (onder Oldenbarneveldt) over de Tolerantie,
waarbij aan de predikanten verboden werd om de Contra-remonstrantsche leerstukken op den kansel te behandelen.
Even onverdraagzaam als deze Tolerantie, was in 18 i 7 te Genève
de verplichting, aan de predikers opgelegd, om over de bovenge-

noemde vier hoofdwaarheden zich op den predikstoel niet uit te
laten. Dit toch kwam neer op een zwijgen over de eeuwige waarheden van het Evangelie.
De zin van het eerste artikel was dan ook, dat men het eeuwige
Woord wel als bij God, maar niet als God zelf zou eeren. „Zeg
wat gij wilt van Christus (zeide een Geneefsch professor tot zijn
studenten), maar stel Hem niet met God gelijk."
Het tweede artikel bedoelde, dat men de leer der erfzonde van
geen wezenlijk belang achtte voor de praktijk van het Christelijk
leven.
Het derde artikel hield in, dat men de prediking van de noodzakelijkheid der wedergeboorte als een uiting van methodistisch
fanatisme verwierp.
Het vierde artikel eindelijk kwam neer op een verwerping van
de Goddelijke verkiezing als de oorzaak van 's menschen zaligheid.
En het blijft tot op heden onbegrijpelijk, hoe het Geneefsche
Predikantencollege orde en vrede meende te mogen handhaven ten
koste van deze Goddelijke waarheden.
Guers weigerde dan ook het formulier te onderteekenen, en werd
daarom niet toegelaten tot den Heiligen Dienst. Pyt en Gonthier
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volgden zijn voorbeeld; de eerste zag van de voltooiing zijner
studiën af, de tweede had ze reeds opgegeven.
En in liet Predikantencollege zelf waren het Moulinié, Cellérier
en Demellayer, die volstandig weigerden hun goedkeuring aan het
Reglement te hechten. Malan verklaarde ook, dat hij er zich niet
aan kon onderwerpen. Toen men hem echter trachtte te overtuigen, dat de verordening zijn geweten niet aan banden legde,
teekende hij. Maar daar had hij niet lang vrede bij ; en toen herriep hij zijn onderteekening.

2. DE AFSCHEIDING TE GENÈVE.

Het eerste practische gevolg van het beruchte Reglement van 3
Mei 1817 was diametraal tegenovergesteld aan de bedoeling ervan.
Want in plaats van den vrede der kerk te bewaren, leidde het juist
tot een scheiding.
Reeds den I8den Mei, dus vijftien dagen na de uitvaardiging van
het Reglement, kwamen Guers, Pyt, Gonthier en nog eenige vrienden,
na biddende overweging, tot de overtuiging, dat het hun plicht was,
zich af te scheiden en een nieuwe gemeente te stichten.
Dit was niet volgens den raad, dien dominee Lissignol van Montpellier hun gegeven had. Deze toch had hun aangeraden geen
nieuwe kerk te institueeren, maar zich tevreden te stellen met het
houden van kleine samenkomsten tot onderlinge stichting.
Haldane hield zich buiten deze kwestie. Nooit moedigde hij hen
tot afscheiding aan. Toch, Calvinist in de leer, maar Congregationalist in zijn kerkbegrip als hij was, had hij hun uit de Heilige
Schrift het recht der geloovigen aangetoond om, als de omstandigheden het vorderden, tot stichting eener vrije kerk over te gaan.
Maar toen hij den tosten juni uit Genève naar Montauban vertrok, bepaalde hij er zich toe, den vrienden op het hart te drukken,
om bij al hun handelingen Gods Woord tot richtsnoer te nemen,
geen onberaden stappen te doen, en alles te vermijden wat opzien
zou kunnen baren.
In hun voornemen om zich af te scheiden werden zij echter
versterkt door Henri Drummond, een Schotsch Dissenter, die te
Genève kwam, juist toen Haldane de stad verliet. En nadat zij nog
tot tweemaal toe, den r 5den en 23sten Augustus, de vraag opnieuw
hadden overwogen, en den Heere gebeden om Zijn leiding in deze
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zoo ernstige zaak, vereenigden zij zich, na onderlinge onderzoeking
des geloofs, tot een gemeente van ware geloovigen.
Den 2Isten September vierde men ten huize van Drummond
het Heilig Avondmaal. Malan deelde het uit : het was voor de
eerste maal sedert de Hervorming, dat men te Genève communiceerde buiten de Staatskerk.
Gehecht aan het beginsel eener nationale kerk, weigerde Malan
echter, zich aan deze gemeente als leeraar te verbinden.
Ook Gaussen was er tegen, zich af te scheiden, aangezien, zooals
hij meende, niets hem verhinderde in zijn kerk den Christus te
prediken.
Bost evenwel voegde zich bij de gemeente, ten gevolge van het
verbod der prediking van de vier hoofdwaarheden, in het Reglement van 3 Mei 1817 genoemd.
Empaytaz, op dringend verzoek weer in Genève gekomen, werd
spoedig de ziel dezer afgescheiden gemeente.
En een nieuwen prikkel van buiten ontving ze in September
door de komst van een Londensch koopman, Anderson geheeten.
Hij beijverde zich om het strenge Calvinisme der vrienden te verzachten, en gaf hun den raad, de leer der Goddelijke uitverkiezing
niet als een bolwerk tusschen den zondaar en het kruis van Christus
te stellen.
Ook de overgebleven Moraviërs oefenden hun invloed uit in de
gemeente, en smolten er in
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mee samen.

Naar de wijk, waarin het kerkgebouw kwam te staan, verkreeg
zij den naam van: Eglise du Bourg-de-Four.
In den volksmond heette ze echter nog langen tijd de „kleine"
kerk, ter onderscheiding van de „groote", nationale.
Tout comme chez nous!

3. DOOR DE PUBLIEKE OPINIE VEROORDEELD.
De Afscheiding te Genève was van meet af impopulair.
Voor de groote massa vertegenwoordigde de Nationale Kerk het
vaderland zelf, zoodat men zich niet van die kerk kon afscheiden,
zonder daarmee tevens op te houden een goed burger te zijn.
Het Geneefsch patriotisme voelde zich bovendien gecompromitteerd door het feit, dat vreemdelingen als Wilcox, Haldane, Drummond en Anderson de beweging hadden geleid. Men kon het niet
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verdragen, dat deze leeken uit den vreemde optraden tegenover de
officieele waardigheidsbekleeders der vaderlandsche kerk. Daarom
noemde men het Reveil een artikel van Engelsch fabrikaat, en
signaleerde men het als „methodisme". Toch was buiten Wilcox
geen dezer invloedrijke vreemdelingen „methodist" in enger zin.
Maar „methodist" werd een scheldnaam, naast puritein, duisterling,
dweper, enz.
Intusschen waren dit nog slechts de scheldnamen, die de meer
beschaafde klasse des volks aan de Afgescheidenen gaf. Het gepeupel
echter was minderkieschkeurig, en schold hen „mómiers" ; wat eigenlijk
zeggen wil: menschen, die een mom, een masker dragen. En zoo
krijgt het woord dan de beteekenis van : schijnvromen, huichelaars.
Niet begrijpend, dat het geweten deze menschen dwong, verdacht
men dus hun vroomheid, en beschimpte men hen.
Er brak een geloofsvervolging tegen hen los, deels van de zijde
des volks, waarbij echter de invloed van het Predikantencollege niet
uit het oog moet verloren worden, deels van de zijde der Regeering.
In i 8 i 8 althans werd de getrouwe predikant Méjanel door de
politie uit de stad gezet, zonder opgave van redenen.
Deze jonge Franschman, die als predikant reeds te Montauban
werkzaam was geweest, kwam in Augustus t 8 i 7 te Genève. Onmiddellijk na zijn aankomst richtte hij aan de Predikanten een
schrijven, waarin hij, met het oog op de moeilijkheden, die zij
Malan in den weg legden, den wensch uitsprak, dat er in de kerk
vrede en volkomen vrijheid van geweten mocht heerschen.
Het Predikantencollege, hierover verstoord, drong er nu bij de
overheid op aan, dat deze Franschman, die slechts met verlof der
politie in Genève mocht wonen, verbannen zou worden. En inderdaad werd hem den I6den Januari gelast, binnen 24 uur het
kanton te verlaten.
Openlijk koos de Regeering hier dus de zijde van het Predikantencollege.
Het was echter bij de overheid niet zoozeer onverdraagzaamheid als wel patriotisme, dat haar tot dezen maatregel bracht.
Voor het meerendeel toch stonden de regeeringspersonen onaandoenlijk tegenover de leergeschillen, die het hier gold. Te onverschillig om tot de grondoorzaak van de nieuwe geestelijke beweging door te dringen, zagen zij er niets anders in dan een
onbescheiden bemoeizucht van enkele vreemdelingen, wier aanval
op de predikanten gelijkstond met een aanslag tegen het vaderland
zelf. Daarom was de verbanning van een lastigen vreemdeling als
Méjanel in hun oog eenvoudig een landsbelang.
Overigens moet tot eer van de Geneefsche overheid gezegd, dat
zij met loffelijke onpartijdigheid de rechten van alle burgers ver-
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dedigde. In dit opzicht onderscheidde zij zich zelfs zeer gunstig
van de Regeering in het Waadland, die weldra met draconische
wetten tegen de geestelijke beweging in haar kanton te velde trok.
En hoezeer ook het Geneefsche Predikantencollege zijn overheid
tot gelijke maatregelen aanspoorde, de Geneefsche Regeering onthield er zich van, en beschermde integendeel de om des geloofs
wille vervolgde burgers.
Want de volkswoede ging ver.
Kinderen, jongelieden, ja ook volwassen menschen liepen te hoop
voor het lokaal, waar de Afgescheidenen vergaderden, en verstoorden
er de godsdienstoefening door hoonend geschreeuw als : „Weg met
Jezus Christus ! Weg met de Moraviërs ! Sla ze dood ! Hang ze
op !" Men wierp hen met steenen, en ging hen op straat te lijf.
.Hun samenkomsten werden uiteengejaagd, en de man, te wiens
huize men vergaderde, moest zijn eigen woning ontvluchten.
Tegen deze en dergelijke gewelddadigheden nu trad de overheid
krachtig op tot bescherming van de nieuwe gemeente. Onderscheidene compagnieën soldaten en een artilleriekorps werden
mobiel gemaakt.
Hierbij is nog een treffende bizonderheid te vermelden. Félix
Neff behoorde tot deze soldaten en had den graad van sergeant.
Toen nu zijn compagnie zich naar de plaats der wanordelijkheden
moest begeven, stak hij wrevelig zijn sabel in den grond en, buiten
zich zelf van woede, riep hij uit: „Zóó zal ik mijn sabel steken in
het hart van den eersten den beste, die het wagen durft deze
ellendelingen (hij bedoelde de Afgescheidenen) te verdedigen."
Toch marcheerde hij noodgedrongen daarheen, om hen te beschermen.
Dit voorval vond plaats den 7eri Juli.
Precies een maand later echter, den Ten Augustus, ging diezelfde
Félix Neff naar Gonthier en Guers, en zeide: „Mijne heeren, ik
heb u miskend; thans behoor ik tot de uwen."
Ook deze Saulus was in een Paulus veranderd.
En van toen af werd Neif een der ijverigste evangelisten van
het Reveil.

4. DE VRIJE KERK VERDEDIGD.

De vrije gemeente te Genève publiceerde in 1818 een verweerschrift onder den titel: „De leden der onlangs gestichte gemeente te
Genève aan diegenen onder hun medeburgers, die rechtstreeks of zj/delings
hebben meegedaan aan de gewelddadigheden tegen hen."
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Het boekje droeg tot motto : „Oordeelt ook de wet den mensch,
tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft, en verstaat wat hij
doet?" (Johannes 7 : 51.)
Na een verhaal van de gepleegde gewelddadigheden en een pleitrede voor de vrijheid van geweten en van godsdienst, onderzoekt
deze Apologie de verschillende beschuldigingen, die tegen de nieuwe
gemeente worden ingebracht.
Vervolgens wordt de vraag beantwoord, waarom men zich van
de Nationale Kerk heeft afgescheiden.
De eerste reden is, omdat de predikanten van Genève het onderling niet eens zijn over die Christelijke leerstukken, die alle Protestantsche kerken en alle geloofsbelijdenissen der vaderen erkend
hebben als grondwaarheden, onmisbaar ter zaligheid.
De tweede reden is, omdat het meerendeel der predikanten met
betrekking tot de genoemde leerstukken een leer belijdt en onderwijst, lijnrecht in strijd met die, welke onze Reformatoren, Doctoren
en Kerkvaders hebben geput uit de heilige bronnen der Openbaring,
het voorwerp hunner aanhoudende studiën.
De derde reden is, omdat uit de slappe geloofsleer der predikanten ook een slappe zedeleer en tucht zijn voortgesproten, tegenovergesteld aan die van het Evangelie ; en omdat inzonderheid de
toegang tot het Heilig Avondmaal openstaat voor erkende ongeloovigen en verharde zondaars, die er niet afgehouden worden dan
door een meestal enkel mondeling en bijgevolg denkbeeldig verbod.
Op de vraag, aan de nieuwe gemeente gedaan, met welk recht
zij zich tot een zelfstandige gemeente heeft gevormd, antwoordt
zij : met hetzelfde recht, dat onze vaderen in den tijd der Hervorming hebben verdedigd; met hetzelfde recht, dat hun de Heilige
Schrift gaf, die aan de Christenen beveelt zich af te scheiden van
hen, wier leer en leven in strijd zijn met de geboden van Jezus
Christus en van Zijn apostelen. En dan wordt verwezen naar
I Cor. 5 : 1 1 : „ Ik heb u geschreven, dat gij u niet zult vermengen,
nl. indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder
is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of
een dronkaard, of een roover, dat gij met zoodanig een ook
niet zult eten." 2 Cor. 6 : 14-18: „Trekt niet een ander juk aan
met de ongeloovigen, enz. Daarom gaat uit het midden van hen
en scheidt u af." Titus 3 : 10: „Verwerp een ketterschen mensch na
de eerste en tweede vermaning." Rom. 16 : 17: „En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af
van dezelve." 2 Joh. : i o : „ Indien iemand tot ulieden komt, en
deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem
niet: zijt gegroet." 2 Thess. 3 : 6: „En wij bevelen u, broeders, in
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den naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van
een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ontvangen heeft."
Ten slotte wordt dan nog gewezen op het recht tot afscheiding,
dat het voorbeeld der eerste Christenen uit de Joden geeft.
Maar, ofschoon afgescheiden van het Avondmaal te Genève,
hebben de leden der nieuwe gemeente zich niet afgescheiden van
hen, die nog de heilige leer belijden; die klaarblijkelijk bekeerd
zijn tot den Heiland, en die ook klagen over den afval van het
geloof. Onder de prediking van dezen begeven zij zich nog en zij
oefenen gemeenschap des geloofs met hen.
Waar echter de nieuwlichters in de 18de eeuw geloofd hebben,
dat de vooruitgang in verlichting hen riep om wijzigingen aan te
brengen in het wezen van den oorspronkelijken godsdienst ; waar
zij daartoe vrijheid meenden te hebben ; — daar namen de leden
der nieuwe gemeente ook de vrijheid, deze wijzigingen te verwerpen, overtuigd, dat de Christelijke godsdienst eeuwig en onveranderlijk is gelijk zijn Stichter; dat die godsdienst in de Igde eeuw
is wat hij was in de I Ede en wat hij was in de I ste eeuw ; en dat
het Gode onwaardig zou zijn, Hem te onderwerpen aan de eeuwige
slingeringen van den menschelijken geest.
De Apologie besluit, gelijk zij begon, met een beroep op de
vrijheid van godsdienst ; met de verklaring, dat de leden der Vrije
gemeente handelden overeenkomstig hun geweten, trachtende aan
de zielen de zaligheid te verkondigen; en met den wensch, dat
alle Christenen te Genève de behulpzame hand mochten bieden om
mede te werken aan dit verheven werk.
De Apologie werd gedrukt en onder het volk verspreid.
Op velen had zij een gunstige uitwerking. Maar het volk was
zeer opgehitst, zoodat krachtige maatregelen tot bescherming van
de nieuwe gemeente vooralsnog noodig bleven. Vooral Empaytaz,
Gonthier en Guers moesten een tijdlang door drie geheime agenten
langs den weg van stap tot stap worden bewaakt.

5. GEDWONGEN UITTREDING.
Door zich te onderwerpen aan het Reglement van 3 Mei 1817
had César Malan weer het recht verkregen, de kansels van Genève
te beklimmen.
Van dit recht maakte hij dan ook gebruik. Maar de twee predikaties, die hij in Mei en in Augustus 1818 hield, werden de aan-
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leiding tot een nieuwen strijd. Want zonder daarin de door het
Reglement verboden punten opzettelijk te noemen, had hij toch de
Godheid van Christus en de onverdienstelijkheid der goede werken
gepredikt als de eerste beginselen van het zaligmakend geloof. In
onzen tijd gehouden, zouden deze predikaties dan ook niets opvallends hebben gehad. Maar destijds was het Evangelie, zelfs in zijn
eenvoudigsten vorm, te Genève
iets vreemds geworden, dat
daardoor onder de predikanten opnieuw verbittering tegen Malan
ontstond, en bij besluit van 21 Augustus alle kansels, zoowel in de
stad als in het kanton Genève, voor hem gesloten werden.
Toch was dit nog niet alles. Hij had nog zijn plaats als leeraar
aan de Latijnsche school, waar zijn onderwijs zeer gewaardeerd werd.
Maar omdat hij daarbij, sedert zijn bekeering, van beslist Christelijke
beginselen uitging, werd hij in November van hetzelfde jaar ook
uit dit ambt ontslagen.
Hiermee waren de twee betrekkingen, die hem nog aan de
Nationale Kerk bonden, verbroken. En zoo had hij dan nu gehoor
kunnen geven aan den aandrang van onderscheidene vrienden, die
hem raadden, Genève te verlaten; te meer, omdat hij met zijn
vrouw en zijn vijf jonge kinderen nu naakt aan den dijk stond.
Ook had hij zich kunnen aansluiten bij de Afgescheidenen, die hem
gaarne tot predikant zouden hebben beroepen.
Maar hij deed noch het een, noch het ander.
Hij wilde Genève niet verlaten, noch breken met de Nationale
Kerk ; want hij hoopte slechts tijdelijk van zijn post verwijderd te
zijn. Bovenal wenschte hij vurig, het Evangelie der zaligheid aan
zijn stadgenooten te mogen brengen en van zijn geloof tegenover
zijn eigen volk te kunnen getuigen.
Door het opnemen van kostleerlingen beijverde hij zich, in de
behoeften van zijn talrijk gezin te voorzien. En door het houden
van onderlinge bijeenkomsten te zijnen huize vond hij gelegenheid,
het Evangelie te prediken.
Het waren stichtelijke bijeenkomsten, in den geest van Spencer's
collegia pietatis. Men las en besprak de Heilige Schrift; men zong
een psalm, waarna een der aanwezigen met gebed sloot.
Van lieverlee werd Malan op deze samenkomsten de gewone
voorganger.
Men kwam meermalen per week bijeen, zoowel 's morgens als
's avonds, en 's Zondags was het uur zóó gesteld, dat men er de
openbare godsdienstoefening niet om behoefde te verzuimen.
's Avonds waren er meestal een i 50-tal bezoekers; 's morgens
ongeveer 5o.
Toen er allerlei dwaasheden aangaande deze „Mómiers" verspreid
werden, gaf Malan een geschriftje uit: „Komt en ziet", om te

zoo

32
protesteeren tegen de voorstelling, als wilde hij zich afscheiden
van de Nationale Kerk en een nieuwe gemeente stichten. Malan
had dan ook geenszins zijn lidmaatschap opgezegd, doch bleef met de
zijnen het Avondmaal gebruiken in de Nationale Kerk, waar hij ook
zijn kinderen nog liet doopen.
In het begin van 1819 bewilligde hij er echter in, dat zij, die
tot dusver zijn bijeenkomsten hadden bijgewoond, hem tot hun
geestelijken leidsman en voorganger verkozen.
Dit was ongetwijfeld, hoewel hij dat nog niet inzag, een beslissende stap naar afscheiding, gelijk zijn tegenstanders hem dan ook
weldra verweten.
Bij het toenemend aantal zijner hoorders verzocht Malan den
Grooten Raad, hem een kerkgebouw in de stad af te staan.
Na in zijn petitie herinnerd te hebben, hoe onder den invloed
van de godsdienstige opwekking eenige Christenen eerst rust en
vrijheid van geweten meenden gevonden te hebben door zich van
de kerk van Genève af te scheiden, hebben anderen, vervolgt hij,
met name wij, gemeend der kerk getrouw te moeten blijven, en
van uit haar midden tegen haar dwalingen te protesteeren. Hij
brengt in herinnering, dat hun leer die is, welke de vaderen met
alle kerken der Hervorming beleden hebben. „Zoo beschouwen wij
ons zelven dan als de vervolgde kerk, door Genève veracht, maar
nochtans getrouw en door God geëerd." In naam hunner burgerrechten en privilegiën verzocht hij den Magistraten om teruggave
van hetgeen hun wederrechtelijk was ontnomen, nl. de vrije uitoefening van het geloof, door hen te doen deden in de weldaden
der Hervorming, gelijk die genoten werden door hun Luthersche,
Calvinistische en Anglicaansche broeders.
Deze petitie, door een aandoenlijk en dringend aanhangsel gevolgd,
werd den 29sten December 1819 in den Raad voorgelezen, doch
niet der overweging waardig gekeurd.
Daarop besloot Malan, in zijn eigen tuin een kapel te stichten.
Hij verkreeg hiertoe de toestemming van de overheid, nadat hij
haar verzekerd had, den vrede van den Staat in geenerlei gevaar
te willen brengen.
Malan beschouwde de nieuwe kapel slechts als een huis des
gebeds, waar hij vrijelijk het Evangelie kon verkondigen. Hij
onthield zich dan ook van Sacramentsbediening en huwelijksinzegening. Weldra echter meende hij zich niet meer uitsluitend
tot prediken te moeten bepalen. Jongelieden ontvingen van hem
catechetisch onderwijs en werden door hem toegelaten tot het
Heilig Avondmaal.
Het Predikantencollege meende deze abnormale positie van Malan
niet langer te mogen dulden, en diende in April 1823 bij den
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Grooten Raad een besluit in, waarbij Malan in zijn geestelijke bediening werd geschorst.
Na twee verhooren decreteerde de Groote Raad voorts in datzelfde
jaar nog, dat Malan wegens zijn veelvuldige insubordinatiën uit zijn
geestelijk ambt in het kanton Genève ontzet werd.
Daarop verklaarde Malan zich aan dit besluit te onderwerpen,
doch tevens genoodzaakt te zijn, als Dienaar des Woords en gewoon
lid zich af te scheiden van de Nationale Kerk zooals zij thans
bestond.
Hij verzocht eindelijk voor zich en andere medeburgers, die in
gelijke omstandigheden als hij verkeerden, vrije uitoefening van hun
geloof en dezelfde verdraagzaamheid en bescherming te mogen
genieten, welke andere gezindten, en ook de Afgescheidenen en
Joden genoten.
De Raad verleende de gevraagde vergunning, voor zooveel de
openbare rust er niet door gestoord werd.
De Kerkeraad van zijn zijde verklaarde Malan vervallen van het
leeraarsambt: een besluit, waartegen Malan steeds geprotesteerd
heeft, daar hij noch vrijwillig uit de geestelijke bediening getreden,
noch ten gevolge van een geregeld rechtsgeding er uit verwijderd
was; wat volgens de statuten der Geneefsche kerk noodig geweest
zou zijn.
Volgens de kerkelijke reglementen toch kon hij dit geestelijk
ambt slechts verliezen ten gevolge van onzedelijkheid of ketterij,
door de kerkelijke overheid erkend en veroordeeld.
Tot aan het einde van zijn leven heeft Malan op herstelling
gehoopt, doch tevergeefs.

6. DE GETUIGENIS KAPEL.
-

Het was op den i 9en Maart 1820, dat men het fondament begon
te leggen der kapel in den tuin van Malan.
Félix Neff, die toen dienst deed bij het garnizoen van Genève
en op vrije dagen bij particulieren werkte, had op genoemden
19en Maart nauwelijks zijn spade in den grond gestoken, of hij
vond een koperstuk] e, dat h^^ aan Malan bracht.
Het was een speelpenning, waarop een zaaier was afgebeeld met
de woorden: E jactura lucrum. (Uit de worp winst.)
En Malan dacht aan de woorden uit Psalm 126 : 6: „Die het
zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en weenende;
maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijne
..
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schooven." En ook herinnerde hij zich den penning, dien August
Hermann Francke gevonden had, toen hij het weeshuis te Halle
stichtte.
Wel had Malan behoefte aan zulke opbeurende gedachten, want
hij begon den bouw in groote geldelijke moeilijkheden. Maar op
verrassende wijze werden hem van onderscheidene zijden uit geheel
Europa milde gaven toegezonden, zoodat voor de kapel, die in zes
maanden tijds voltooid was, drie maanden na de grondlegging de
som geheel gevonden werd.
Malan gaf haar den naam van „Getuigenis-kapel" (Chapelle du
Témoignage) en legde onder den hoeksteen, in een boden doos,
het volgende op perkament geschreven document:
„In naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes!
„O eeuwige Heere, mijn God en mijn Zaligmaker, mijn hart is
vervuld van vreugde over den zegen, welken Gij Uw knecht schenkt,
nu Gij hem vergunt deze kerk te bouwen. Ik roep Uw almachtige
genade over haar in om de verdiensten van Uw geliefden Zoon,
Jezus Christus, mijn Verlosser en mijn Heer!
„Mocht, volgens Uw belofte, Uw naam daar wonen ! Amen!
„De kerk van Genève is verlaten : men hoort het Evangelie
slechts zelden in ons midden. Een jammerlijke ketterij doodt de
zielen. Christus wordt niet meer aangebeden als God, geopenbaard
in het vleesch, en Zijn verdiensten worden met die der menschen
gelijk gesteld," enz.
Den 8sten October 1820 werd deze kapel ingewijd.
Uit alles blijkt,dat Malan geen nieuwe orde van zaken op
kerkelijk gebied wilde scheppen. Zijn leer was een terugkeer tot
de leer van Calvijn. Zijn tucht eveneens. Hij hield zich verre van
alle separatistische beginselen, en nam geen deel aan de talrijke
pogingen, die ,men deed, om terug te keeren tot de Apostolische
kerk, zooals 1'Eglise du Bourg-de-Four wilde.
Wat Malan betreft, zijn kerk is de ware voortzetting van de
kerk van Calvijn, zoolang de Nationale Kerk in een staat van
verval verkeert.
Nog in het volgende jaar (i 82 r) gaf hij , een brochure uit, waarin
hij zijn gehechtheid aan de kerk van Genève betuigt, en het verwijt
van zich werpt, zich van haar te hebben willen afscheiden, wat
hij niet bestaanbaar achtte met zijn afgelegden eed. „Ik verklaar
voor God," zegt hij, „dat ik slechts ben geleid door den wensch
om mijn plicht te mogen vervullen jegens mijn landgenooten, het
evangelisch leeraarsambt in zuiverheid onder hen uit te oefenen
en naar mijn beste krachten het kostbaar kleinood der gezonde
leer te bewaren."
Al wat Malan in dienzelfden tijd uitgaf, ademt denzelfden geest.
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De scheuring, tusschen hem en de Geneefsche kerk ontstaan, wordt
daarin als een betreurenswaardige zaak beschouwd, als een kwaad,
waartoe hij had moeten komen, gedrongen door de stem des
gewetens en door het belang der evangelische leer, welker zuiverheid
hem boven alles ter harte ging. Telkens en telkens heeft hij het
herhaald, dat hij nimmer de Geneefsche kerk zou verstooten
hebben, indien hij de Godheid des Heilands en de genade om
niet, volgens de leer der Gereformeerde kerk, had mogen prediken.
Nimmer heeft hij de hoop opgegeven, de kerk uit haar verdoolden
toestand te zien terugkeeren tot het zuivere Evangelie ; hij beschouwde daarom zijn uittreden en den toestand, die er uit geboren
werd, als voorbijgaande.
Nog vóórdat Malan met zijn kapel gereed was, werd hij door
Empaytaz en de zijnen uitgenoodigd, zich bij hunne kerk te voegen;
doch Malan antwoordde hun, dat zij niet geheel denzelfden weg
gingen. Bij Empaytaz en zijn vrienden was de behoefte aan broederlijke gemeenschap het groote vereenigingspunt, minder de
zuiverheid der leer, waaromtrent men, op het stuk der genade
uitgezonderd, zeer weinig vaststond.
Dit was in het oog van Malan een hoofdgebrek ; hij betuigde,
niet van hun „gevoels-christendom" te houden, terwijl zij hem zijn
„eenzelvig dogmatisme" verweten.
Daarbij kwamen nog allerlei kleingeestigheden. Zoo betwistte de
Bourg-de-Four aan Malan het recht, zijn kerk den naam te
geven van Getuigenis-kerk ; want, zeiden zij, uw kerk is niet de
eenige, die getuigenis geeft aan het Evangelie. Zelfs gingen deze
Afgescheidenen zóóver, dat zij aan de kerk van Malan het recht
ontzegden zich een Christelijke kerk te noemen; want, zeiden zij,
er kunnen geen twee Christelijke kerken in éénzelfde stad zijn.
Dit alles verhinderde Malan niet, zijn sympathie te betoonen aan
de Afgescheidenen te Genève en aan die, welke weldra in het
Waadland ontstonden. Hij beschouwde hen als broeders in het
geloof, kinderen Gods, die hij oprecht lief had en naar zijn vermogen met raad en daad bijstond.
Zoo sloot hij inzonderheid vriendschap met Empaytaz, die ook
van tijd tot tijd in zijn kapel optrad.

7. DE GELOOFSVERVOLGING IN HET WAADLAND.
Van Genève uit werd de geestelijke opwekking ook naar het
Waadland overgebracht.
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Een van de eerste opgewekte predikers in deze streken was de
jeugdige, ernstige Chavannes. Krachtig werkte zijn prediking:
honderden zielen werden uit den zondeslaap opgewekt. En op raad
en naar het voorbeeld van godvruchtige Engelschen, die de schoone
boorden van het meer van Genève aanhoudend bezochten, begon
men, tot bevordering dezer geestelijke opwekking, stichtelijke avondbijeenkomsten en vrome gezelschappen in den vorm onzer Nederlandsche oefeningen te houden. Doch de Regeering was zóó verbitterd
op deze middelen ter bevordering der geestelijke opwekking, dat
in het jaar 1822 een aanzienlijke Engelsche dame, miss Greaves,
ofschoon zij sinds tien jaren die streken bewoonde, en niets
onzedelijks of buitensporigs had gedaan, alleen om haar deelnemen
in de godsdienstige bewegingen en haar werkzaamheid voor het
Rijk Gods, door de politie op de willekeurigste wijze alle verder
verblijf in die streken ontzegd werd.
Eindelijk werd, den 15en Januari 1824, een besluit van den Staatsraad tegen de stichtelijke bijeenkomsten uitgevaardigd, dat de
voorlooper was der beruchte wet van 20 Mei 1824, waaromtrent
later een Fransch Christelijk tijdschrift opmerkte, „dat, zoolang zij
bestond, het gansche Protestantisme tegen deze verloochening van
zijn beginsel behoorde te protesteeren". Immers, ook hier beweerde
men wel, dat de vervolgingen niet tegen de gedachten en gezindheden waren gericht ; maar de uiting der godsdienstige overtuiging
werd hier binnen zulke enge grenzen beperkt, dat voortaan de
gewetensvrijheid als geheel vernietigd kon worden beschouwd.
De bedoelde wet luidde als volgt : De Groote Raad van het
Waadkanton, overwegende, dat eenige dweepzieke personen een
nieuwe godsdienstsekte trachten in te voeren en te verbreiden, en
begeerende de bedrijvers dezer sekte, die de openbare orde verstoren, te verhinderen, besluit, dat elke vergadering van leden dezer
sekte, die bestaat uit personen, welke niet tot het huisgezin behooren,
samengekomen tot godsdienstoefening of tot viering van eenigerlei
kerkelijke plechtigheid, verboden en aanstonds ontbonden behoort
te worden. De personen, die zulk een vergadering geleid hebben
of daarin voorafgegaan zijn of een vergaderplaats zullen hebben
verleend, worden daarvoor verantwoordelijk gesteld en zullen gestraft
worden met een geldboete, of door verbanning, of door opsluiting
in een verbeterhuis.
Deze wet was gericht zoowel tegen die leden der Nationale Kerk,
die gewoon waren hun naaste met veel ijver en aandrang tot geloof
en bekeering op te wekken, als tegen andere geloovigen, die zich
van de Nationale Kerk hadden afgescheiden.
Den 24sten December toch van het vorige jaar hadden drie
predikanten, Alex. Chavannes, H. Juvet en Fr. Olivier, naar het

37
voorbeeld der Afgescheidenen van Genève, een brief aan den
Staatsraad geschreven, waarbij zij verklaarden een vrije kerk te
stichten. In de volgende maand voegden zich de twee gebroeders
Rochat en nog twee andere rechtzinnige leeraars bij hen.
„De Nationale Kerk," zoo schreven zij in bovengenoemden brief,
„is afgevallen van zich zelve : onze geloofsbelijdenis, die de getrouwe
en eenvoudige uiteenzetting van de waarheden des heils bevat,
werd schijnbaar behouden, maar wezenlijk en inderdaad ter zijde
gesteld. De liturgieën en vraagboeken werden veranderd, en wel,
in meer dan één opzicht, strijdig met Gods Woord. De kerkelijke
tucht is te gronde gegaan. Nu beveelt ons het Woord Gods,
niet een ander juk aan te trekken met de ongeloovigen, en zoo
iemand een andere leer brengt, dien zelfs niet in ons huis te ontvangen of met hem aan te zitten aan de tafel des Heeren. En
hiermee stemt ook overeen de Zwitschersche geloofsbelijdenis, die,
nadat zij de kenschetsende eigenschappen der ware Kerk van
Christus heeft voorgesteld, beveelt, zich af te scheiden van elke kerk,
welke die kenteekenen niet heeft. En hetzelfde leeren ook de
geloofsbelijdenissen van andere Gereformeerde landen aan de geloovigen."
Groot was de vervolging der Regeering.
De politiedienaars doorzochten alle huizen, en ieder, dien men
met anderen dan huisgenooten in gezelschap vond, werd, wanneer
het doel der bijeenkomst geen handenarbeid of kaartspel of eenige
andere vermakelijkheid was, maar bestond in het lezen of verklaren
der Heilige Schrift, in zingen en bidden — gevangengenomen, en soms
met dieven en andere misdadigers samen opgesloten. Zelfs voor
kranke personen stond men geen uitzondering toe.
De rechtbanken waren even gestreng als de politie ijverig was.
Geheele families werden door de zwaarte der geldboeten te gronde
gericht. Andere werden verbannen, zooals b.v. de predikanten
Rochat en Olivier voor één en twee jaren, Chavannes en Juvet
daarentegen voor drie jaren.
Een gelukkige bepaling was, dat ieder proces voor het Hof van
Appèl moest komen; want dit Hof vond zich dikwijls geroepen,
de partijdige vonnissen der lagere rechtbanken te verzachten of te
casseeren.
Zoo was de predikant Fivas beschuldigd en veroordeeld geworden,
omdat hij op een avond met zijn vrouw, in tegenwoordigheid zijner
familie en van een vriend, die te zijnen huize den laatsten avond
voor een lange reis doorbracht, een hoofdstuk der Schrift las en
een gebed voor den welstand van den afreizenden vriend en voor
de terugblijvenden uitsprak. Te Lausanne werd hij vrijgesproken,
doch hij moest met twee andere personen de proceskosten betalen.
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Een belangrijk voordeel voor de beklaagden was de openbaarheid
der rechtszittingen van het Hof. Hier toch had het publiek zelf
gelegenheid, de verdedigingsredenen aan te hooren. En het woord
des kruises, dat dikwijls door de rechtzaal weergalmde, had op het
hart van menig rechter en van menigeen onder het volk een gezegenden invloed.
In dien zin kon de wet van 20 Mei 1824 als een voornaam
middel worden aangemerkt tot zuivering, voortplanting en bevestiging
van de opwekkingen in het Waadland. En men kan dan ook met
voorbeelden bewijzen, dat bijkans iedere vervolging en veroordeeling
door geestelijke zegeningen gevolgd werd aan die plaatsen, waar de
vervolgden openbaar den moed en de kracht hadden om de goede
belijdenis van Jezus Christus te doen hooren.

8. DE EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ.
Het Zwitsersch Reveil had niet alleen geestelijk leven gewekt,
maar ook de behoefte doen gevoelen aan openbaring van dat leven
in Christelijke werkzaamheden. Men begon zich meer en meer te
wijden aan den arbeid van bijbelverspreiding en evangelisatie. Allengs

ontstonden er in Genève en andere steden Bijbel- en Zendelinggenootschappen. En in het Waadland werden deze genootschappen
in Januari 183 t, met medewerking van twee Geneefsche predikanten,
Gaussen en Galland, onder den naam van Socielé Evangélique
tot één Evangelische Maatschappij verbonden, om in ruimer kring
werkzaam te zijn aan de belangen van het Koninkrijk Gods.
Men riep stichtelijke bijeenkomsten in het leven, die 's Zondagsavonds na kerktijd ten huize van Gaussen gehouden werden ; ook
vormde men een Zendingscomité, opende een Zondagsschool, en
stichtte een Instituut voor jonge dames.
Weldra nam nu het aantal toehoorders bij de godsdienstoefeningen
zoo toe, dat men in een ruimere localiteit ging vergaderen.
De meerderheid echter van het Predikantencollege beschouwde
de oprichting van de Evangelische Maatschappij als een directen
aanval op de Nationale Kerk. En ter bestrijding van deze ,,methodistische" ondernemingen richtte zij toen een vrijzinnig blad op,
De Geneefsche Prolestan , waaraan bijna alle professoren en een groot
deel der predikanten meewerkte.
Een nieuwen stoot aan de Evangelische beweging gaf nu het feit,
dat Chenevière, de professor in de dogmatiek aan de Academie
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van Calvijn, zijn theologische lessen publiceerde, waarin hij openlijk
het leerstuk der Drieëenheid en dat der erfzonde aantastte.
Ten antwoord daarop, besloot de Evangelische Maatschappij een
vrije Theologische School te stichten, waarvoor één der oprichters
aanstonds io.000 francs gaf. Ook uit het buitenland stroomden de
giften mildelijk toe; niet het minst uit Holland, waar o. a. koning
Willem I f150 bij droeg.
Merle d'Aubigné, Gaussen, H ,vernick en Galland werden hoogleeraren. Ook aan studenten ontbrak het niet, ofschoon zij, naar
den mensch gesproken, geen vooruitzichten hadden. Want de Fransche
Regeering weigerde hardnekkig, studenten, die de Theologische School
bezocht hadden, tot de examens te Montauban of Straatsburg toe
te laten. En de Staatskerk van Genève ging zelfs zoover, aan Merle
d'Aubigné, Gaussen en Galland het predikambt te ontzeggen, omdat
zij buiten de Staatskerk optraden en onderwijs gaven aan de Theologische School.
Deze gebeurtenis was door hen voorzien, maar niet begeerd.
Want afkeerig van elke scheuring, hadden zij de Nationale Kerk
lief, en wilden zij in den dienst der Geneefsche kerk werkzaam zijn.
Hun geïsoleerde positie was dan ook een opgedrongene, en niet
een vrijwillig gekozene. Steeds spraken zij hun afkeer uit van elke
soort van scheuring.
Toch hadden zij een te hooge opvatting van het predikambt in
dienst van den Koning der kerk, dan dat zij zich de uitoefening
daarvan door kerkelijke machthebbers wilden laten beletten. Van
hun ambt ontzet, omdat zij de geopenbaarde waarheid verkondigden,
betuigden zij, dat hun predikambt onaantastbaar was. En nu zij
het niet meer in de Staatskerk konden uitoefenen, zouden zij het
daarbuiten doen.
Uit eigen middelen bouwde de Evangelische Maatschappij nu
een kapel: het Oratoire, met ongeveer i000 zitplaatsen voor de
geregelde godsdienstoefeningen, en daarnaast zalen voor de Theologische School en Zondagsscholen.
Men moet de geschriften en brieven uit dien tijd gelezen hebben,
om te weten, hoeveel frischheid, geestdrift, liefde en innigheid zich
vertoonde in deze beweging, die, wat zuiverheid des geloofs en
oprechte vroomheid betreft, door geen andere ooit overtroffen is.
De geschillen, die met tegenstanders van allerlei slag moesten
worden uitgevochten, brachten slechts de oppervlakte in beroering;
daaronder bleef het helder en klaar.
De eerste dienst in het Oratoire werd gehouden den gen Februari
1834, en voorts geregeld drie diensten op elken Zondag. Want
sedert het Predikantencollege zelf den band verbroken had, die hen
aan de predikanten van de Evangelische Maatschappij verbond,
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was er geen reden meer om de diensten niet te houden op dezelfde
uren als de Staatskerk.
Na lang aarzelen en rijp overleg besloot men eindelijk ook tot
eigen Avondmaalsviering : het was op Pinksteren 18 35.
Dit scheen een groote stap op den weg naar afscheiding. Gaussen
echter hield staande, dat men niet bedoelde zich af te scheiden
van de Geneefsche kerk, maar alleen van haar tegenwoordige inrichting. Het Oratoire, zeide hij, was en bleef niets anders dan een
nieuwe plaats voor den openbaren eeredienst der Geneefsche kerk.
Ook sloot men niemand van het Avondmaal uit; in tegenstelling met
de gemeente van den Bourg-du-Four, die de deelneming aan het
Avondmaal zeer beperkte en onderscheid maakte tusschen kerkleden
en Avondmaalgangers.
Bovendien vermeed het Oratoire in zijn liturgie al wat naar afscheiding zweemde. Men bediende zich van de oude liturgische
geschriften der Geneefsche kerk. Niet deze, maar het Oratoire, was
dan ook getrouw gebleven aan de oorspronkelijke belijdenis.
Zoo scheidde men zich dus vu - el af van de Geneefsche kerk, maar
slechts ongaarne en gedwongen. Door de eigen Avondmaalsviering
trad de splitsing der kerk echter veel sterker naar voren. En het
Oratoire hield op, zooals men tot dusver beweerd had, een nieuwe
plaats van godsdienstoefening der Geneefsche kerk te zijn. Het
werd al meer het middenpunt eener werkelijke gemeente.
De laatste en beslissende stap geschiedde in het jaar 1849 door
de samensmelting van het Oratoire met de oude, afgescheiden
gemeente van den Bourg-du-Four. Na deze vereeniging noemde
men zich Eglise libre (Vrije Kerk).

9. GENEEFSCHE INVLOED OP NEDERLAND.
Groot is in de zestiende eeuw de invloed geweest, die er van
Genève op ons vaderland is uitgegaan. De studie van professor
Rutgers over „Calvijn's invloed op de Reformatie in de Nederlanden",
legt daarvan een sprekend getuigenis af.
Maar niet minder grooten invloed heeft in de negentiende eeuw
het Geneefsch Reveil op Nederland uitgeoefend. Zelfs kan men
zeggen, dat wat daar te Genève is geschied, in menig opzicht het
model is geweest, waarnaar ook hier te lande gewerkt zou worden.
Het Nederlandsch Reveil is dan ook zonder kennis van het
Geneefsch Reveil niet te begrijpen. Daarom hebben we de Geneefsche
opwekking met opzet vrij uitvoerig besproken. Wie onze eigen nieuwere

Merle d'Aubigné.
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kerkgeschiedenis niet kent, begreep dit wellicht niet. Maar wie der
zake kundig is zal, onder het lezen van wat er in Genève geschiedde,
telkens gedacht hebben aan overeenkomstige gebeurtenissen, die zich
later te onzent hebben afgespeeld.
Zoo hier als daar heeft de geestelijke herleving geleid tot breuke
met de kerkelijke organisatie. Zoo hier als daar is dat geschied op
verschillende manieren, hetzij door afscheiding, hetzij door kruiskerken, hetzij door doleantie. Zoo hier als daar is een Theologische
School gesticht. En zoo hier als daar hebben zich de langs onderscheiden wegen uitgeleide kerkengroepen ten laatste vereenigd in
één kerkverband.
Deze parallel nu tusschen het Zwitsersch en het Nederlandsch
Reveil is niet toevallig zoo ontstaan, maar welbewust zoo getrokken.
Er bestond nl. tusschen Zwitserland en Nederland geestelijk contact.
De ingenomenheid te onzent met het Fransch en de Fransche
letterkunde had voor de geschriften van geloovige leeraars en
schrijvers uit Fransch-Zwitserland sinds lang een gereeden weg
gebaand. Geheel de Nederlandsche aristocratie, die godsdienstige
stichting zocht, bediende zich daartoe bij voorkeur van de FranschZwitsersche Reveil-literatuur. En voor het volk, dat geen Fransch
kon lezen, werd het eene geschrift na het andere uit het Fransch
vertaald.
De allereerste invloed van het Zwitsersch Reveil op Nederland
is wel te danken geweest aan een vertaling van het hoogst belang-

rijke werkje van A. Bost, dat tot titel droeg : Hel Godsdienstig
Genève in Maart 1819. Door dit werkje, in 1821 te Leiden uitgegeven, werd de aandacht van velen in ons land op het Geneefsch
Reveil gevestigd. En niet weinig werkte daartoe mede het feit, dat
de waardige en stoer Gereformeerde Ds. Schotsman er een voorrede
voor plaatste.
Een jaar later werd de indruk, dien dit werkje gemaakt had, nog
versterkt door een vertaling van de stukken betreffende de afzetting
van Malan. In het voornemen om ook voor dit werkje een voorrede te schrijven, werd Ds. Schotsman verhinderd door den dood.
Maar de belangstelling, die het wekte, bleek uit de vrij aanzienlijke
sommen, die ook in ons land werden bijeengebracht om den afgezetten Malan in staat te stellen tot het bouwen van een kapel.
Een andere en nog meer beteekenende proeve van den gezegenden invloed, dien Genève op ons vaderland uitoefende, vinden we
in den werkkring, die zich in 1823 te Brussel voor een der mannen
van het Geneefsch Reveil, Merle d'Aubigné, opende. Deze was
van 1823 tot 1830 hofprediker van koning Willens I in de toenmalige hoofdstad der Zuidelijke Nederlanden. En het was daar, dat
ook Groen van Prinsterer, toen hij in 1828 als referendaris, straks

-
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kabinetssecreraris, te Brussel kwam wonen, weldra met Merle
d'Aubigné in aanraking kwam. De twee jaren i 829 en i 830, dat
Groen en zijn echtgenoote met dezen geestdriftigen en talentvollen
prediker omgingen, zijn voor beiden beslissend geweest voor heel
hun verder leven. Merle werd hun geestelijke vader, en was, ook
toen zij in Holland waren teruggekeerd, nog dikwijls hun gast;
zoo b.v. reeds in 183o, bij welke gelegenheid hij in de Waalsche
kerk te 's-Hage zijn treffende leerrede uitsprak over de leekenen der
tijden. Ook onder de levendige Evangelieverkondiging van den
Waalschen predikant Sécrétan vonden de heer en mevrouw Groen
van Prinsterer, bij hun terugkeer uit Brussel in 's-Gravenhage, veel
stichting, die hun het gemis van Merle vergoedde.
Een ander Waalsch predikant, die te Breda met zegen arbeidde,
was L. G. James, de vroegere Geneefsche student, ons reeds bekend
uit zijn toevallige ontmoeting met Haldane, ten gevolge van Moulinié's
hoofdpijn. Met Willem de Clercq was Ds. James Nederlandsch
correspondent der Societé Evangélique. En deze beide mannen
hebben er niet weinig toe bijgedragen om ook in ons vaderland
belangstelling, ondersteuning en medewerking te verkrijgen voor de
Theologische School te Genève. In brochures beval De Clercq de
beweging der Evangelische Maatschappij als een „voortgang van
het Rijk Gods" ook voor Nederland aan. En hij wekte ouders hier
te lande op, hun zonen naar de Theologische School aldaar op
studie te zenden. Ook verzamelde hij met Ds. James giften voor
deze school, die vooral uit Zeeland rijkelijk toevloeiden. En zijn

vriend H. J. Koenen plaatste in de Gereformeerde Bijdragen een
dichterlijke ontboezeming : Toejuiching aan de stichters der Theologische

School te Genève.
Dit alles opende een wijde deur voor den invloed van het
Geneefsch Reveil op ons land.
Waar nog bijkwam het persoonlijk bezoek zoowel van Nederlanders aan Genève als van Genèvers aan Nederland. Al spoedig
studeerden twee Nederlanders aan de nieuw opgerichte Theologische
School. En ook buitendien lokten de schoone oevers van het meer
van Genève en de toppen der Alpen vele Nederlanders uit tot
een reis naar Zwitserland. En
was Twent van Rozenburg, de
eigenaar van den huize „De Pauw", bij Wassenaar, tijdens zijn buitenlandsch verblijf te Genève in aanraking gekomen met de Mómiers
en, vroeger een losbol, daar lid geworden van de Afgescheiden
gemeente, wier beginselen hij, in het vaderland teruggekomen,
ijverig propageerde.
Omgekeerd vertoefden enkele corypheeën van het Geneefsch
Reveil van tijd tot tijd wel eens in onze lage landen. Merle
d'Aubigné was, als gezegd, meermalen de gast van Groen van

zoo
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Prinsterer, in Den Haag. En op de Soirees religieuses te Amsterdam
was César Malan herhaalde keeren tegenwoordig.
En — wonderlijke inconsequentie! — daar zong men Malan's
kernachtige, maar ietwat antinomiaansche cantiques zonder bezwaar,
terwijl men de gebreken der Evangelische Gezangen breed uitmat.
Trouwens, ook nog in ander opzicht prees men in den vreemdeling wat men in den landgenoot laakte. Malan's ;kerkelijk standpunt
keurde men goed, terwijl men dat van Brummelkamp, ofschoon in
den grond hetzelfde, af keurde.
De parallel tusschen Zwitserland en Nederland loopt dan ook
niet volkomen door. Want gingen in Zwitserland Reveil en Afscheiding samen: in Nederland gingen ze uiteen. En dat is geweest de
tragiek van het Nederlandsche Reveil.

HOOFDSTUK III.
Het Nederlandsch Reveil.

I.

„VADER" WILLEM.

Tegenwoordig klaagt men nogal eens over schrale predikantstraktementen. En waarlijk niet altijd zonder reden.
Maar 'n honderd jaar geleden waren de predikanten er toch nog
heel wat erger aan toe.
't Was toen de Fransche tijd. De fondsen, waaruit in de dagen
der Republiek de predikantstraktementen werden betaald, waren nu

in de landskas overgebracht. En het Napoleontisch bestuur kenmerkte zich door slechte bezoldiging.
In plaatsen van meer dan 30.000 inwoners bedroeg het traktement
niet meer dan f 1200, en in plaatsen van 5000 zielen en minder
niet meer dan f 500.
Was de bezoldiging dus reeds slecht, nog slechter was de uitbetaling. Sinds December 18 io werden de traktementen geheel ingehouden. Eerst in den zomer van 1812 werd het eerste kwartaal van
18 i 1, en in November 18 i 2 nog een half kwartaal uitgekeerd.
Vele predikanten ontvingen in twee en een half jaar niet meer dan
f 250. En in Mei 1813 hield b.v. Ds. Lucas Fockens, te Sneek, nog
f 2500 van het Gouvernement te goed.
Vooral in Friesland verkeerden dan ook vele predikanten in
kommervolle omstandigheden. Bij de algemeene kwijning toch der
volkswelvaart waren vele gemeenten niet in staat, haar leeraar te
onderhouden, en andere, die er wel toe bij machte waren, gaven
hem toch liever aan de ellende prijs, dan in zijn nooddruft te voorzien.
Om dus niet van broodsgebrek om te komen, verkochten vele
predikanten van lieverlee al hun bezittingen. De bibliotheek werd
aangesproken, en het eene studieboek na het andere, waaronder
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klassieke werken van de hoogste waarde, tegen spotprijs verkocht.
De predikantsvrouw ruilde haar kleinoodiën, haar goud en zilvergoed, haar mooie meubelen, haar beste kleedingstukken, ja ook haar
minder noodzakelijke keukengereedschappen, voor geld uit.
En zóó trachtte men zijn jammerlijk bestaan te rekken.
De maaltijd was sober. Vleesch kwam er niet op tafel. Zelfs geen
stukje spek. Aan de boterham ontbrak de boter. Men was al blij,
wanneer men droog brood at.
Predikantskinderen bedelden langs den weg. Menig predikant ging
naar het armbestuur om bedeeling. En één stierf zelfs van honger.
Aan dit nijpend gebrek der predikanten maakte echter de val van
Napoleon een einde. In 1813 kwam Willem I als souverein vorst,
en in 1815 als koning aan het bestuur; door Bilderdijk begroet
met dezen wensch voor zijn volk:
Wees hun Vader, meer dan Koning!
Neerland is uw huisgezin.
Niet zijn kroon is uw belooning,
Maar zijn kinderlijke min.

Welnu, koning Willem I was een echte landsvader. En zijn
vaderlijke zorg strekte zich ook over de berooide predikanten uit.
Reeds dadelijk na de herstelling van Nederland in December 1813,
herstelde de souvereine vorst de uitbetaling der traktementen bij
besluit van 19 Januari 1814.
Vergetende echter, dat deze bezoldiging der predikanten niets
anders was dan een noodzakelijke plicht, welken de Staat, tegen
intrekking der kerkegoederen, op zich had genomen, liet koning
Willem I zich nogal iets voorstaan op deze betaling der predikantstraktementen, en meende hij daarom in de Kerk nu ook alles te
zeggen te hebben.
Ofschoon dan ook de Grondwet van 1815 hem letterlijk niet het
minste recht daartoe gaf, achtte hij zich in i 816 toch gerechtigd
tot een ingrijpen in de organisatie der Kerk, waarbij hij de eeuwenoude Dordtsche Kerkenorde van 1618 verving door een nieuw
Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk.
Ongetwijfeld meende hij aldus op landsvaderlijke wijze de Kerk
op te heffen uit den desolaten toestand, waarin zij door de Revolutie
gekomen was. Alleen maar, „Vader" Willem handelde hierin wat
al te veel als een vader, die zijn volwassen kinderen als onmondigen beschouwt.
Had de Koning, gelijk Maurits weleer, zijn invloed aangewend
tot het bijeenroepen eener nationale Synode, het zou prijzenswaardig
zijn geweest.
Maar nu legde Z. M. aan de Kerk een organisatie op, die met
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het wezen en karakter der Gereformeerde Kerk ten eenemale in
strijd was.
Zich zelf het opperbestuur der Kerk toeëigenende, onttroonde koning
Willem I daarmee den eenigen Koning der Kerk, Jezus Christus.
't Was een daad van revolutie in den hoogsten graad. Te erger,
nu ze geschiedde onder Oranje's devies. Want wat onder Fransche
heerschappij koning Lodewijk en keizer Napoleon wel beproefd,
maar niet aangedurfd hadden, dat waagde nu een Oranjevorst : de
vrije ontwikkeling der Kerk onmogelijk te maken.
En van verzet of tegenstand tegen deze koninklijke organisatie
kon nauwelijks sprake zijn, aangezien dit feitelijk neerkwam op
verzet tegen den Koning. En dat beteekende wat in een tijd, toen
het koninklijk gezag, opgevolgd aan de Fransche overheersching,
een buitengewoon prestige bezat, en de liefde voor den Koning nog
het karakter droeg van een schier kinderlijke vereering.
Bovendien kon geen verzet of tegenstand plaats vinden, zonder
onmiddellijk het recht op traktement en het gebruik van de kerkgebouwen te verliezen. En dat wilde wat zeggen voor predikanten, die,
moede van de beroeringen en verdrietelijkheden tijdens het Fransche
bewind, nu gehoopt hadden, vrij van 'ontmoedigende zorgen, rustig
weer hun ambtsbezigheden te kunnen verrichten onder de vaderlijke
regeering van koning Willem I.

2.

HET REGLEMENT VAN 1816.

Geen slapende honden wakker maken, zóó luidde het parool,
waaronder koning Willem I in i8i6 de Gereformeerde Kerken in
de boeien zijner Synodale Organisatie sloeg.
En het daarvoor gekozen tijdstip was dan ook bizonder gunstig.
Want de wachters op Sions muren sliepen den slaap der gerusten,
nog droomend van de zegeningen der Revolutie, of versuft in doode
orthodoxie.
En van Regeeringswege werd opzettelijk alles vermeden, wat
verraden kon, dat er onraad was.
Reeds was het voorstel om tot regeling van de kerkelijke organisatie
een algemeene Synode samen te roepen, door den Raad van State
afgeraden uit vrees, dat dan vrij zeker de zuiverheid der leer ter
sprake zou komen, en men meende niet zeker te zijn, „dat daarbij
altijd die gematigdheid zoude plaats grijpen, welke alleen de rust
der Kerk kon verzekeren".
Voorts werd de commissie, die met de samenstelling van het
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nieuwe Reglement belast was, geheel buiten medewerking en buiten
medeweten der Kerk, „bij geheim besluit" aangesteld.
Ook werd er met groote voortvarendheid gehandeld. Men liet
aan de Kerk zelfs geen tijd van beraad over. De Koning gelastte,
dat het reglement „met den meesten spoed" moest worden ingevoerd,
en belastte daarmee personen, die alleen uit de „goedgezinden"
waren samengesteld.
Daarbij kwam, dat de oude namen Synode en Classis behouden
en de Kerkeraden in functie bleven.
Met het maken van verordeningen omtrent de samenstelling der
Kerkeraden draalde men trouwens opzettelijk, en dat wel wegens
„de groole omzichtigheid, welke behoort in acht genomen te worden
omtrent eene zaak, die de bijzondere en huishoudelijke belangen
der gemeente zoo onmiddellijk raakt. Veranderingen van dezen
aard, ook wanneer zij minder belangrijk zijn, vestigen de aandacht
van alle leden der gemeente, omdat allen zich daarin betrokken
achten; ligtelijk dus baren zij opzien, en geven aan velen, niet in
staat om deizelver waarde te beoordeelen, ongenoegen, omdat hunne
bijzondere wenschen, denkbeelden en vooroordeelen beleedigd worden.
Behoedzaamheid te dezen is dus vooral noodig in den aanvang eener
nieuwe kerkelijke organisatie, die reeds handen vol werk en veel
gelegenheid tot berispen geeft." (Synod. Hand. 1816, bl. 38.)
Diezelfde behoedzaamheid spreekt ook uit de overweging der
Synode, „dat men door welgekozen maatregelen van tijd tot tod,
onmerkbaar tot stand kan brengen, wat men op eenmaal, óf in het
geheel niet, óf niet zonder groote ontevredenheid daarstellen kan."
(Synod. Hand. 1817, bl. 92.)
Ziedaar dan de reden, waarom men met de invoering van het
Reglement op de Kerkeraden nog negen jaren, tot 1825, wachtte.
Voorloopig bleef dus alles bij het oude. Het volk bespeurde in
den eersten tijd weinig van verandering.
Waar nu de aanslag op het leven der Gereformeerde Kerken zóó
onmerkbaar toeging, zou het waarlijk niet te verwonderen zijn
geweest, als er in die Kerken zelve dan ook niets van liet onraad
bemerkt was geworden.
Toch is dat wel het geval geweest.
Nauwelijks was bij Koninklijk Besluit van 7 Januari 1816 het
nieuwe Reglement bekrachtigd, of allerwegen riep men over gevaar
voor de rechtzinnigheid, en openlijk werd er gebeden om verijdeling
der aanslagen tegen Gods Kerk.
Reeds den Ten Maart, dus twee maanden na de afkondiging,
bracht de classis Amsterdam haar bezwaren ter kennisre des Konings
in een belangrijke, hoewel door den diplomatieken toon der voordracht wellicht minder krachtige Memorie.
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Zeer te recht stelde deze classis de vraag, waarom de sedert
meer dan twee eeuwen gevestigde kerkelijke vergaderingen niet
waren opgeroepen om, indien veranderingen in de Kerkenorde
noodig waren, deze onder approbatie des Konings aan te brengen.
Vervolgens maakte de classis Amsterdam bezwaren tegen de groote
macht der Synode, wier leden, vlak tegen het oude kerkrecht in,
stemmen zouden zonder aan lastbrieven gebonden te zijn.
En het getuigt van helder inzicht bij deze classis, ja, het klinkt
schier als een profetie, wanneer zij deze macht des te gevaarlijker
noemt, omdat ze, door weinigen uitgeoefend, licht in een soort van
pauseij ke of bisschoppeljke heerschaapij uitloopen kan.
Verder spreekt de classis haar vrees uit, dat deze Synode wel
eens de Formulieren van Eenigheid en de Liturgie zou kunnen
veranderen. En ten slotte besluit zij met deze, in den loop der
19de eeuw volkomen vervulde voorspelling : ,,Indien de Leeraars verpligi worden, zich te onderwerpen aan de verordeningen, welke, ingevolge
het Reglement, zouden kunnen worden vastgesteld, voor vervallen
moetende houden alle daarmee niet overeenkomende wellen en inrigtingen,

zullen zij wellicht, naarmate zij door de Gemeenten geacht worden
het met meerder of minder genoegen te doen, beschouwd en behandeld worden als meer of minder getrouwen, en zullen sommigen
wel voor vrijwillig afvalligen en trouweloozen worden gehouden.
Ligtelijk zullen er twee partijen ontstaan, welke men, van een anderen
kant, wederom als gehoorzame of tegenstrevige onderdanen zal aanmerken. Aan deze partijen zullen zich de godsdienstige meeningen
verbinden, en men heeft groote verdeeldheid, zoo geene scheuring,
te vreezen."
Vanwege Z. M. den Koning gaf de Commissaris-Generaal nog
in dezelfde maand Maart een hooghartig antwoord ter weerlegging
van deze bedenkingen, hierop neerkomende, dat de Koning, na
aanvankelijk in het lot der leeraren voorzien te hebben, hen daardoor ook aan zich verplicht had, en dat hij nu verwachtte en
vertrouwde, „dat de adressanten als leeraars van den godsdienst en
als onderdanen van den Staat, in hunne gemeenten het voorbeeld
zullen geven van vertrouwen op den Souverein, gehoorzaamheid aan
de wetten, en achting voor degenen, wien derzelver uitvoering wordt
aanbevolen."
Voor het overige, zoo verklaarde Z. M., bleven de adressanten
„vrij en onverlet om de bezwaren, die hun nog mochten overblijven,
bij het aanstaande Synode in te brengen". Dus... bij het lichaam,
welks recht van bestaan zij juist betwistten.
Bovendien werd hun te kennen gegeven, dat hun classis met
den laatsten Maart, volgens de orders van Z. M., zou ophouden
te bestaan.

Ds. L. Fockens
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Zoo sloeg men den klager dood, onder vergunning evenwel om
na zijn dood te mogen klagen zooveel hij wilde.
En dit gold tevens voor al wie nog mocht willen klagen. Want
al de voormalige kerkelijke colleges werden op dien 3 I sten Maart in
stilte ontbonden.
De voormalige classen Leiden en Woerden dienden toen in Juli
hare bezwaren nog in bij de eerste Algemeene Synode. Maar zij
werden door die Synode ongeveer in gelijken geest beantwoord als
in de missive der Regeering aan de classis Amsterdam.
De eenige weg, die nog open stond, zou geweest zijn, dat deze
classen, tegen het Koninklijk besluit der ontbinding in, als wettige
kerkelijke lichamen haar bestaan hadden voortgezet.
Maar wat daarvan het gevolg zou zijn geweest, bleek te Axel.
Daar verklaarden al de Kerkeraadsleden der gemeente, één uitgezonderd, dat zij zich aan de Synodale verordeningen niet wilden
onderwerpen. Gevolg hiervan was, dat het Provinciaal Kerkbestuur
van Zeeland deze Kerkeraadsleden afzette en door anderen verving.
Ook op andere plaatsen waren, indien al geen besturen, dan
toch personen, die zich individueel tegen den Koninklijken dwang
verzetten, en zich als ,,afgescheidenen" vereenigden. Doch de
Regeering liet hen vervolgen.
Meerendeels echter werden de malcontenten, die zich hier en
daar in den lande lieten hooren, met zachte en ernstige middelen
tot zwijgen gebracht.
Z66 ging de ontbinding van het oude kerkverband stil in z'n
werk. En indien er al eenige slapende honden door gewekt waren,
dan was de ketting, waaraan ze gebonden lagen, toch sterk genoeg
om hen in bedwang te houden.

3.

EEN OUD SCHILDWACHT.

Bij den aanvang der negentiende eeuw heerschte op de meeste
kansels der Hervormde Kerk een rationeel-supranaturalistische geest.
Toch waren er ook toen nog wel enkele leeraars, die aan de leer
der vaderen vasthielden. Maar zij lieten buiten de kerkgebouwen
weinig van zich hooren.
Ds. Lucas Egeling 1 7 6 4— 18 35), te Leiden, was een lijdelijk piëtist,
en zijn Weg der zaligheid een zeer effen weg. Ds. Lucas Fockens
( 1 7 63 —1850), te Sneek, was op den kansel een manmoedig getuige
der waarheid, maar onthield zich van schriftelijke verdediging der
rechtzinnigheid voor het groote publiek.
(

Een Nagel in de heilige Plaats.
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En zoo waren er nog onderscheidene rechtzinnige leeraars, die,
als men hen maar ongemoeid liet, aan aanvallen niet dachten.
Ds. Nicolaas Schotsman echter (I 754-1822) was een heldhaftig
strijder voor de Gereformeerde leer met woord en pen, op den
kansel en in geschrifte. Als een oud schildwacht, zooals hij zichzelf
dikwijls noemde, 1 ) stond hij getrouw op zijn post.
Te Purmerend uit den burgerstand geboren, en opgeleid tot
apotheker, oefende hij dit beroep reeds met goed gevolg uit, toen
hij nog op vijf-en-twintigjarigen leeftijd, en reeds gehuwd, in de
theologie ging studeeren, waarna hij in 1787 werd toegelaten tot
den Heiligen Dienst.
Zijn eerste gemeente was Spanbroek en Opmeer in Noord-Holland,
zijn tweede Oudshoorn, zijn derde Schoonhoven.
In 1793 werd hij naar Leiden beroepen. En nog slechts drie jaar
was hij daar werkzaam, toen hij in i 796 wegens zijn gehechtheid
aan het Huis van Oranje veroordeeld en politiek ontzet werd van
zijn ambtsbediening.
Zestien maanden wachtte hij toen, zonder te weten wat de uitkomst dezer beproeving zou zijn. Daarop bediende hij korten tijd
de gemeente te Molenaarsgraaf, vervolgens die te Sloten in Friesland,
totdat hij in 1798 naar Sneek werd beroepen.
Hier arbeidde hij bijna drie jaar met veel ijver, en hield er o. m.
twee treffende leerredenen, de eene tot besluit van de achttiende
eeuw, de andere ter opening van de negentiende eeuw, „over onzen
thans bedenkel ken toestand". Beide predikaties zijn toen zeker wel
de eenige geweest, waarin de toestand van Kerk en Vaderland helder ingezien, diep gevoeld en zorgvol op het hart gedragen werd.
Dank zij de algemeene amnestie, mocht Schotsman zich in i 8o i
weer naar Leiden begeven. In 1807 verscheen van hem een toespraak
aan zijn gemeente na de ramp van Leiden, ter herinnering waaraan
hij in het volgende jaar nog drie leerredenen publiceerde : alle drie
boetpredikaties, waarin hij zijn landgenooten opwekte om zich voor
den God der vaderen te verootmoedigen.
Maar hoe verheugd was deze martelaar der Patriotten, toen Oranje
weer aan de regeering kwam ! In de Pieterskerk te Leiden hield hij
November 1814 een predikatie over 2 Kron. 17 : i6 of: de godsdienstige Veldheer. „God zij geloofd !" riep hij uit. „Wij zien ons
vaderland verlost, Nederland in Nederland herboren, onzen beminden
josafat op den troon, het geliefd Oranjehuis in ons midden, en u,
o jonge Vorst (Willem Frederik Carel) binnen Leidens muren!"
1 ) Zie: H. P. Scholte, Merkwaardig Voorbeeld van hedendaagsche verdraagzaamheid, bl. i i .
-
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Toen echter „de beminde Josafat" zich verzwagerde aan Achabs
huis, toen Noord-Nederland met België werd samengekoppeld, en
de Gereformeerde Kerk teruggezet, griefde dit Schotsman diep. Met
andere predikanten in de classis Leiden bracht hij bezwaren in
tegen de organisatie van 1816, vreezende, dat de Gereformeerde
belijdenis hierbij niet gehandhaafd zou worden.
Trouwens, in hetzelfde jaar verscheen te Groningen een geschrift
van Mr. H. W. Hoving : Christendom en Hervorming vergeleken mei
den Protestanischen Kerksiaal in de Nederlanden. Daarin nu roept de
schrijver uit : „Blijft weg met uw leer van drieëenheid." Daarin
noemt hij de symbolische geschriften onzer Kerk : „allerellendigste
formulieren". Van den Heidelbergschen Catechismus zegt hij : „dat
het een oud schoolboek is, hetwelk zich noch door stijl, noch door
inhoud meer aanbeveelt". En dringend en vleiend verzoekt en
smeekt hij Z. M. den Koning, „deze Dordrechtsche kluisters te
verbreken".
Op deze giftige aanvallen tegen de Gereformeerde Kerk en
kerkleer antwoordde Schotsman nu met de vernieuwde uitgave van
een reeds in 1785 uit het Duitsch vertaald en in de toenmalige
Nederlandsche Bibliotheek stuksgewijze geplaatst werkje : De kunstgrepen, waarvan hei hedendaagsche ongeloof zich bedient om den godsdienst door den Babel en den Babel door den godsdienst te bestrijden.

De bittere en schampere aanmerkingen, die toen reeds in het
openbaar, ofschoon anoniem, tegen Schotsman werden gericht,
toonden echter, wat hem te wachten stond, indien hij mocht voortgaan de oude waarheid te verdedigen en den heerschenden tijdgeest
te trotseeren.
Die tijdgeest zocht nl. verbroedering ten koste der waarheid. En
als zulk een verbroederingsfeest liet de Synode dan ook in 1817
het driehonderdjarig gedenkfeest der Hervorming vieren.
Maar diezelfde Synode wilde in 18I8 en 1819 niets weten van
een eeuwgetijde der Dordtsche Synode. Het kwam niet te pas, zoo
meende men, om in deze dagen, waarin men de broederliefde en
vereeniging der Protestanten behartigde, oude twisten op te halen,
en aan de kerkvergadering, die ze zoo streng beoordeeld had, met
lof te gedenken.
Toch belette dit Schotsman niet om in het jaar 1819 twee leerredenen uit te geven onder den titel: Eerezuil ter gedachtenis van
de voor tweehonderd jaar te Dordrecht gehouden Nationale Synode,
opgericht door Nicolaas Schotsman.

Voor zoover wij weten, zijn deze twee leerredenen de eenige
geweest, die in ons vaderland voor die gelegenheid zijn gehouden.
En het enkele feit reeds, dat Schotsman hier onbewimpeld en
onbeschroomd voor de leerstellige en kerkrechtelijke beginselen der
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Dordtsche Synode uitkwam, was een daad van ingrijpende beteekenis.
Het was de eerste hamerslag, die het geliefkoosde ontwerp van
velen tot verbroedering der Protestanten in duigen deed spatten.
Met een in de kerkhistorie bijna voorbeeldeloozen smaad en hoon
werd Schotsman dan ook van alle kanten aangevallen. Zijn Eerezuil,
zoo beet men hem toe, was een eeuwigdurende schandzuil voor
hem zelven.
Maar Schotsman ging onvermoeid voort de Gereformeerde banier
te dragen. Tenzelfden jare gaf hij nog een vertaling uit van Paraeus'
redevoering over de Dordtsche Synode, voor tweehonderd jaar, tijdens
deze kerkvergadering, te Heidelberg gehouden. En in de voorrede,
die Schotsman daaraan vooraf deed gaan, verklaarde hij het niet
noodig te achten zich te verdedigen tegen zijn recensenten, aangezien
een krachtig en zwaar geharnast strijder het pleit voor hem had
opgenomen.
En inderdaad, niemand minder dan Bilderdijk had in een voorrede voor een tweede uitgave van de Eerezuil de tegenstanders van
Schotsman, vrij onzacht, te woord gestaan.
En van dit bondgenootschap tusschen Bilderdijk en Schotsman
dagteekent de opzettelijke strijd tegen den geest der eeuw.
Maar het is vooral aan Schotsman te danken geweest, dat deze
strijd gevoerd is geworden onder de Gereformeerde banier.
Het Gereformeerde beginsel, dat verstorven was, heeft Schotsman
voor 't eerst weer opgewekt. In hem is het, dat de oude wortel van
het Gereformeerde leven opnieuw is gaan uitspruiten.

4. „JA, SCHOTSMAN, STAAN WIJ PAL."

Treffend zijn de woorden, waarmee Schotsman in de voorrede
voor de uitgave van Het Godsdienstig Genève in Maart 181g, voor
't eerst hier te lande de aandacht vestigde op het Geneefsch Reveil.
„ Wie zou immer gedacht hebben, dat Genève, hetwelk voor drie
eeuwen den grooten Calvijn tot haren Leeraar had, hetwelk daarna
onder den dienst van de ijverigste en begaafdste Godgeleerden den
roem van diepe geleerdheid, zuivere rechtzinnigheid en gestrenge
kerktucht alomme verkregen en lange behouden heeft, dat dit
Genève, zeg ik, zoo ver vervoerd zoude worden tot afwijking van
de waarheid des Evangeliums en vervalsching van de belijdenis des
geloofs, dat hare vorige Leeraren van vroegere en latere dagen,
zoo zij uit de dooden opstonden, zich over hunne voormalige gemeente zouden schamen, en wij met droefenis moeten lezen, dat
de Neologie in haar midden haren zetel gevestigd heeft?"
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„Leeren wij hier niet uit, dat het Rijk der waarheid zijne vastigheid niet ontleent van kerkelijke Formulieren en van de bescherming
van den Staat ? En op hoe hoogen prijs wij die voorrechten billijk
stellen mogen, zoo is het echter zeker, dat die uitwendige sterkte
luttel of niets baten zal, wanneer het gebrek inwendig schuilt, en
het bederf zich van lieverlede ontwikkelt en verspreidt, bij mangel
van een levendig geloof en de betrachting eener evangelische godzaligheid."
En eenige bladzijden verder : „De nadenkende Christen zal onder
het lezen van de binnenstaande bladeren niet kunnen nalaten onze
bekommering te wettigen, wanneer hij het gebeurde te Genève vergelijkt met onzen Kerkstaat, en opmerkt, dat dezelfde beginselen,
waaruit aldaar de verbastering gesproten is, ook bij ons maar al te
duidelijk bespeurd worden."
Wel kunnen de leeraren nog onverlet de Gereformeerde leer
prediken, zonder dat zij uit hun ambt worden ontzet, zooals in
Genève geschied is, maar toch wordt de leer van de Hervormde
Kerk in onze dagen listig ondermijnd en boosaardig aangevallen.
Vooral heeft men liet gemunt op den Catechismus en de Dordtsche
Leerregels. Er is alle reden tot vrees, dat de meerdere vrijheid,
die de Nederlandsche Synode met betrekking tot het al of niet
gebruiken der Liturgie heeft toegestaan, misbruikt en uitgestrekt zal
worden tot de Formulieren van Eenigheid.
„Is het niet openbaar, dat het denkbeeld van genoegdoening
aan Gods gerechtigheid vinnig wedersproken en de daarop gegronde verzoeningsleer vrij eenzijdig wordt voorgedragen en aangenomen ?"
Er is nu nog wel geen reden tot eene „scheuring of scheiding
van de openbare Kerk", en ik verdien ook niet met het uitspreken
van deze bezwaren „de smaadnamen van scheurmaker of sektenmaker", maar er is alle oorzaak tot waken en bidden, opdat de
verbastering niet voortga.
En dan eindigt de voorrede met deze woorden : „Alleen dit mag
ik nog zeggen dat, wanneer (hetgeen God genadig verhoede !) de
Nederlandsche Gereformeerde Kerk immer
diep vervallen mocht
als die van Genève, het niemand der gezonde belijders berouwen
zal, aan de verbastering de hand niet geleend, maar er zich, zooveel hij kan en mag, tegen verzet te hebben.
„God geve, dat zoo er immer in of na onzen leeftijd eene dringende reden tot hervorming mocht komen, zij dan, evenals Genève,
mannen in haar midden moge zien opstaan, die, bezield met den
geest der Hervormers van vóór drie eeuwen, op het voetspoor
hunner vaderen voor de zaak van God pal staan, en in dien
heiligen strijd voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd
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is, de overwinning over de dwalingen van Ongeloof en Bijgeloof
behalen mogen!"
Let op die woorden : „in of na onzen leeftijd".
Had de bijna zeven-en-zestigjarige grijsaard reeds een voorgevoel
van zijn naderend einde?
Hoe het zij, nog eer hij sterft, geeft hij in de voorrede voor een
uit het Fransch vertaald gedenkschrift van Ananias Asher over den
Afval der Christelijke Kerk in onze dagen, zijn rechtmatige bekommering voor de toekomst te kennen.
„Het ontbreekt onder ons," zoo zegt hij, „door Gods genade
nog niet aan oprechte liefhebbers en getrouwe voorstanders der
regtzinnigheid, al zwijgen zij. Wij vertrouwen echter, dat de zaak
hun ter harte gaat, en dat hun stilzwijgen zal worden afgebroken,
naar mate de geheime woelingen des ongeloofs zich duidelijker
kenbaar maken en de geest des afvals begint door te trekken."
„Maar zullen wij bestand zijn om hem in zijne vaart te stuiten,
indien wij vooraf niet bedacht zijn geweest hem in zijne sluiphoeken
op te zoeken en het kwaad in de beginselen te smoren ?
„Neen voorzeker: wij moeten bij tijds, hoe eerder hoe liever,
voor zoover wij tot afwijkingen, hoe gering die ook schijnen, verleid zijn en aan die verleiding het oor geleend hebben, geheel en
oprechtelijk wederkeeren tot de onbewimpelde omhelzing, vrijmoedige
belijdenis en geloovige beoefening der christelijke leer."
Wel mocht Bilderdijk op dit woord van den trouwen wachter op
Sions muur het zegel zijner goedkeuring drukken, door voor de
uitgave dit vers aan Schotsman te plaatsen:
Wel hem, die bij 't verderf van Godsdienstleer en zeden,
't Blanketsel van 't gelaat der valsche Leeraars vaagt;
Den kanker open legt die 't hart der Kerk verknaagt;
En 't wanspook onder 't oog, het schaamtloos oog, durft treden,
Dat met de klaterkroon der ingebeelde Reden
Het kenbaar merk des vloeks op 't Kaïns voorhoofd draagt.
Ja, S c h o t s m a n, staan wij pal. Bij Jezus' kruis gebogen,
Verachten wij den wrok van Heiden en Sofist,
Wier wijsheid dwaasheid is en loos verniste logen,
En vruchtloos ons den zoen in 's Heilands bloed betwist.
't Vijandlijk gruwelrot koom woedende aangetogen,
G o d-zelf belacht omhoog hun niets vermogend pogen:
Voor 's werelds wording-zelf heeft H ij den strijd beslist.

Kort na de uitgave van Asher's Afval, op 10 Januari 1822, overleed Schotsman, zonder in het midden der Nederlandsche Kerk de met
den geest der Hervorming bezielde mannen te hebben zien opstaan.

55
Maar ofschoon hij ze in zijn leeftijd nog niet zag, na zijn leeftijd zouden ze spoedig verschijnen, wakker geschud mede door zijn
alarmkreet.

5. DE SCHOOL VAN BILDERDIJK.
Schotsman, die meer dan iemand in zijn tijd de behoefte gevoelde
aan mannen van stavast, heeft naar de mate zijner kracht ook
meegewerkt aan de vorming van zulke mannen.
Bekend toch is, dat hij aan enkele theologische studenten der
Leidsche hoogeschool een privaat-college gaf.
En dit particulier theologisch schooltje moet nog niet zoo slecht
zijn geweest. Want al kon Schotsman niet gerekend worden onder
de sterren van eerste grootte aan den theologischen hemel, toch
was hij een scherpzinnig dogmaticus.
Om zijn dogmatischen zin eenigermate te doen kennen, citeeren
we het volgende uit zijn voorrede op Asher's Afval der Christelijke
Kerk, waarbij wij enkele woorden cursiveeren, die bizondere aandacht verdienen:
„Indien wij Bijbelsche woorden en uitdrukkingen in het afgetrokkene
al wel verstaan, en wij weten de waarheden, die daarin geopenbaard
zijn, niet te zamen te binden, dan hebben wij denkbeelden zonder
zamenhang, losse en verwarde begrippen, en wij missen die vastigheid
en kracht, die ons weerbaar maken moeten tegen elken aanval van
den geest der verleiding.
„Willen wij vast staan in het geloof, dan moeten wij ons grondig
overtuigen, dat niet maar deze of gene leerbegrippen, die wij toegedaan zijn, maar dat het g eheele zamenstel der beljfdenis des geloofs
aan elkander kleeft en zoodanig op het Woord Gods steunt, dat wij
geen schakel van dien keten kunnen missen of het geheel wordt verlamd en bedorven.
„De verleiders hebben zeer wel opgemerkt, dat hierin onze sterkte
ligt; van hier hun hevige strijd tegen Catechismussen, Geloofsbelijdenissen, Grondregels en Formulieren, en hunne aanhoudende
pogingen om dezelve, daar zij ze ons niet konden afhandig maken,
te veranderen en te verminken; en ASHER doet ons opmerken,
dat hun arbeid, ter opbouwing van den allergoden-tempel, tot nu
toe, bij gebrek aan een zamenhangend stelsel, ontoereikend was.
„Dan, daar Filosofen en Neologen zich nu er toe zetten om
stelselmatig zamen te werken, kunnen zij ons niet kwalijk nemen,
indien wij hun voetspoor volgen en ons stelselmatig tegen hen
verzetten.
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„Welaan dan : onze belijdenis weder in de hand genomen, die
opnieuw getoetst aan het Woord van God, het nauw verband der
leerstukken des geloofs en der zeden oplettend nagegaan, zoo zullen
wij het schoone en vaste onzer belijdenis overtuigend inzien, elke
afwijking en dwaling gadeslaan, onze afwijking betreuren, verfoeien
en verlaten, en de fijnste strikken, die de geest der verleiding voor
ons spant, terstond ontdekken, ontwijken, ontkomen."
We schrijven niet verder af. Maar moet het voor studenten niet
een genot zijn geweest, door een
systematisch aangelegden
theoloog in de Gereformeerde leer onderwezen te worden?
Waar nog bij kwam, dat Schotsman doorkneed was in de grondtalen des Ouden en Nieuwen Testaments.
En blijkbaar heeft hij ook zijn leerlingen liefde voor die oude
talen ingeboezemd.
Eén hunner althans was Tamme Foppes de Haan, de latere
professor aan de Theologische School te Kampen. En deze gold
goed kenner van het Hebreeuwsch, dat hij eenmaal
voor een
zelfs werd aanbevolen voor een professoraat aan de universiteit te
Groningen.
Naast het theologische school je van Schotsman bestond er echter
destijds in Leiden óók nog een vrije universiteit in miniatuur, met
Bilderdijk tot professor.
Wel te verstaan, niet op een officieelen leerstoel. Daarvan toch
was hij herhaaldelijk uitgesloten.
In 18o5, toen pogingen werden aangewend om Bilderdijk aan
het Franeker athenaeum het professoraat in het staatsrecht op te
dragen, weerde men hem als te gevaarlijk in het vak. En terwijl
men er in Noorwegen ernstig over dacht, hem aan de universiteit
te Christiania den leerstoel voor het Romeinsche recht te geven,
ging het kleine Nederland voort, zijn grootsten burger te miskennen.
Toen de Hooger-onderwijswet van i 8 i 5 aan alle rijkshoogescholen
een leerstoel voor de Nederlandsche geschiedenis en de Nederlandsche letterkunde en welsprekendheid instelde, werden minderwaardigen dan Bilderdijk tot dit ambt geroepen. Zelfs aan het
Amsterdamsche athenaeum, waarvoor koning Willem I hem als
den aangewezen man bestemd en ernstig begeerd had, was de
Amsterdamsche magistraat
bevreesd voor dit „gevaarlijk sujet",
dat men liever J. P. Capelle benoemde, een knap viskunstenaar,
maar die nimmer eenig bewijs had geleverd van bizondere belangstelling in onze taal of geschiedenis.
En had deze geweigerd, „men had nog liever een augurkenjood
van de Botermarkt gehaald, dan mij in staat te stellen om nut te
doen en kennis te verspreiden", schreef de diep gekrenkte Bilderdijk aan zijn vriend professor Tydeman.
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Mr. Willem Bilderdijk.
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Aldus een- en andermaal gepasseerd, zal Bilderdijk zich nu zelf
een baan breken, en een universiteit in de universiteit stichten.
Reeds was hij te Amsterdam sedert 18 i 3 de extra-ordinaire
professor geweest van den jongen student Isaac da Costa. In het
najaar van 1816 moest deze echter naar Leiden om daar zijn
studiën te voltooien.
Welnu, met Mei 1817 volgt Bilderdijk zijn leerling daarheen. En
weldra komen daar, mede op aanmoediging van prof. Tydeman,
enkele studenten hem verzoeken om een privatissimum over de
Nederlandsche geschiedenis.
Aanstonds is Bilderdijk bereid. En met den nieuwen cursus na
de zomervacantie opent hij zijn colleges voor een kleinen kring van
studenten : Da Costa, Capadose, de gebroeders Willem en Dirk
van Hogendorp, Carbasius en Bodel Nijenhuis.
Met geestdriftige bewondering zaten deze discipelen aan de voeten
van den genialen meester, die met de macht zijner reusachtige
wetenschap, den rijkdom zijner verbeelding, de oorspronkelijkheid
zijner denkbeelden en de onstuimigheid van zijn hartstochten den
geest der eeuw op ieder gebied aanviel. De nieuwerwetsche constitutie, de anti-oranjegezinde partijen, de „verlichte" denkbeelden
in Kerk en Staat, de rede, de philosophische deugd, de volkswil,
de vrijheid : — geen der afgoden van den tijd werd gespaard.
Groot was dan ook de ergernis van de mannen der officieele
wetenschap over deze „bijzondere lessen eens daartoe geenszins
aangestelden noch bevoegden mans". Want het gerucht, dat van
deze colleges uitging, nam van jaar tot jaar toe; zóó zelfs, dat
prof. D. J. van Lennep zich gedrongen voelde, den 24sten Juli 1821
aan minister Falck te schrijven:
„Kunt gij Bilderdijk niet plaatsen als professor op een der zuidelijke academies ? Het is niet goed, dat hij te Leiden de studenten
in paradoxale gevoelens van ultra-royalismus en monarchismus van
goddelijken oorsprong opweegt en de oude quaestiën van Maurits
en Oldebarneveld, Willem II en Amsterdam, Willem III en de
beide De Witten wederom opwarmt. Er is daardoor reeds partijschap geboren, aan welke te goeder ure de vacantie paal en perk
heeft gesteld. Vreemd is het, zooals hij de jongelieden wegsleept.
Twee of drie bezoeken hebben mijn zoon reeds tot een proselyt
van hem gemaakt, en schoon ik op zijne jaren liever zie, dat hij
in dit, dan in het tegenovergestelde exces valle, zoo behagen mij
echter geene excessen, hoe ook genaamd."
Bilderdijk bleef echter te Leiden college geven. En zijn leerlingen
namen zijn „excessen" over. Meer Bilderdijksch dan Bilderdijk zelf,
waren de Bezwaren tegen den Geest der Eeuw, die Da Costa in
1823 als vlammende pijlen in het liberale kamp wierp.
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En zoo heeft Bilderdijk dan, na 'n isolement van meer dan een
halve eeuw, gedurende zijn laatste tiental levensjaren nog 'n school
gesticht, 'n partij gevormd. Groen van Prinsterer, Mackay en Elout
van Soeterwoude, de kopstukken der antirevolutionaire partij, behooren immers mee tot het veertigtal studenten, die zijn lessen
volgden. En als om strijd hebben zij geroemd zijn heldere staatsen rechtsbegrippen, zijn diepe historische mededeelingen, zijn
indirecte wenken over de gezonde Gereformeerde leer, b.v. bij
de behandeling van den strijd tusschen Remonstranten en Contraremonstranten.
Merkwaardig echter zijn vooral deze woorden uit een brief der
leerlingen aan hun meester : „Niet alleen hebt gij ons de zooveel
omvattende en voor ieder Nederlander allergewichtigste geschiedenis
van ons vaderland rondgeleid, en ons derzelver samenhang juist
en treffend voorgesteld ; niet alleen hebt gij ons van zoovele andere
wetenschappen en soorten van kennis als zich in den loop dezer
geschiedenis of uwer gesprekken opdeden, uit den schat van uw
genie en geleerdheid de belangrijkste inzichten en denkbeelden
ruimschoots medegedeeld ; maar wat het voornaamste is, gij hebt
ons geleerd, dat al die wetenschappen op den godsdienst moeten
steunen of volmaakt met deze overeenstemmen, en alleen dienstbaar
zijn aan de ware en hooge bestemming van den mensch."
Uit deze woorden blijkt wel, dat Bilderdijk zijn leerlingen den
echt universitairen zin inschiep om te zoeken naar de geestelijke
eenheid der wetenschappen. En daarom zeggen we niet te veel, als
we beweren, dat naast de kleine theologische school van Schotsman,
die enkel de godgeleerdheid beoefende, Bilderdijk's privatissimum
reeds den grondslag gelegd heeft voor een eigen Vrije Universiteit,
die heel het systeem der wetenschappen zocht te omvatten.

HOOFDSTUK IV.
Voorteekenen van Afscheiding.

I.

KERK EN CONVENTIKEL.

Oude vromen kan men nog vaak met geestdrift hooren spreken
van de „gezelschappen", die zij vroeger hielden. 't Waren gezellige
samenkomsten tot onderlinge stichting, waar een der broeders voorging en de leiding had, en waar de vromen dan met elkander
baden en zongen, een gedeelte van Gods Woord behandelden of
een „ouden schrijver" lazen, en voorts de nooden van land en
volk bespraken, of elkaar verhaalden „wat God aan hun ziel
gedaan had".
'n Vijftig jaar geleden waren er verscheidene zulke gezellige
kringen, zoowel op 't platteland als in de steden. En wie er in
novellistischen vorm een levendige beschrijving van wil lezen, kan
die vinden in Gelouterd door Guido Filius, en in Van Kleine Luyden
door J. A. Wormser.
Dit gezelschapsleven nu is in de Gereformeerde Kerken al zeer
vroeg ontstaan.
Naast de gewone prediking toch kende reeds het Convent van
Wezel in 1568 en de Emdensche Synode in 1571 de z.g. profetie.
Dat waren gemeentelijke samenkomsten, waarin iemand, die geacht
werd, naar i Cor. 14, de gave der profetie te bezitten, een Schriftgedeelte uitlegde en toepaste; waarna dan ieder op de beurt daar
een stichtelijk woord aan kon toevoegen.
De Dordtsche Synode van 1618—'19 kende iets soortgelijks in
de publieke catechisatie, die bij wijze van huiselijke godsdienstoefening met familie, buren en vrienden, diende om door vriendschappelijke en gemeenzame bespreking, onder leiding van een
.
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predikant, ouderling of gemeentelid, elkander op te bouwen in het
geloof.
Zulke bijeenkomsten, waarin het vrije leven des geestes in het
midden der gemeente zich kon ontwikkelen, hadden ongetwijfeld
recht van bestaan. En het is wel jammer, dat de Kerk zelve er
niet de hand aan gehouden heeft. Want geboren uit de behoefte
aan gemeenschap der heiligen, konden ze toch niet geheel in
onbruik raken. Alleen maar, nu de Kerk niet meer in deze
behoefte voorzag, ging het volk zelf er toe over, en richtte het in
de zeventiende eeuw, naast en soms ook tegenover de Kerk, het
conventikel op, waarin men „oefeningen" hield.
Reeds in het begin van de zeventiende eeuw hield Willem Teelinck
zulke oefeningen te Middelburg. En uit zijn bekend gedicht aan
het Soel geselschap blijkt, dat Lodensteyn te Utrecht ook zoo'n
conventikel hield.
Toch was het getal van zulke bijeenkomsten destijds nog niet
groot. „Somtijdts in een heele Stadt maar één ende een kleyn
geselschap van 13 of 14 menschen, in een Dorp somtijdts maar 7
of 8," zegt Jacobus Koelman, die het oefening-houden zeer bevorderde. Na zijn afzetting als predikant leidde hij zulke bijeenkomsten in verschillende plaatsen, en waar ze niet bestonden, riep hij
ze in 't leven. Ook zorgde hij voor geschikte geschriften, die er
gelezen en besproken konden worden. Daarbij kwam nog, dat de
rampen van het jaar 1672, die alom in den lande als oordeelen
Gods over het verlaten van Zijn dienst werden beschouwd, een
zeer krachtigen stoot gaven aan de verbreiding der conventikels
over het gansche land.
Sinds het optreden van De Labadie begonnen ze meer algemeen
te worden, maar werden ze van kerkelijke zijde ook meer en meer
beschouwd als onwettige sluipvergaderingen, gevaarlijk voor Kerk
en Staat.
Er behoorde dan ook vaak moed toe, om vol te houden met
deze bijeenkomsten. Eer of voordeel was aan het bijwonen ervan
niet verbonden. Wel smaad en schimp. 't Viel voor 't vleesch lichter
de genietingen der wereld te deelen, dan met de vromen zich één
te gevoelen en dat met daden te belijden. Niet ten onrechte toch
was het door Voetius uitgesproken: „de samenkomsten van die
samen gasten, drinken, dobbelen, achterklappen en lasteren, ydelijck
en losselijck klappen, zijn niet zoo suspect ofte grouwelijk, als van
twe ofte dry geloovigen, die in Christi Naam vergaderen, om Predikatiën te repeteeren, ofte over de Schrift ofte eenig hoofdstuk
van de Religie samen te spreeken. Nochthans sijn die vergaderingen Koninklijke Collegiën, van den Oppersten Meester der
gemeynte, van de Koninklijke Wet der Vryheydt, en van 't godlijk
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recht goedgekeurt, en gerecommendeert, en van de ware godzalige
t' allen tijde en t' aller plaatse, de gelegentheyt zo mede brengende of toelatende, gebruykt."
Intusschen, die tegenstand tegen de conventikels kwam óók wel
voort uit de vrees, dat ze, onder Labadistischen invloed, ontaarden
zouden tot „kerkjes in de kerk". En dit gevaar dreigde te meer,
omdat de conventikels in verloop van tijd een ander karakter
hadden gekregen.
Er waren nl. twee soorten gekomen. De eerste behield den oorspronkelijken vorm van onderlinge samenspreking. Deze soort
noemde men „gezelschap". Men zat gezellig aan een tafel, en onder
het nuttigen van eenige versnapering sprak men samen over een
gedeelte der Schrift, ofschoon daar gewoonlijk niet veel van terechtkwam, doordat het gesprek spoedig verliep in een vertellen van
„bevindingen" en een geven van raad en bestier aan ,,bekommerden", ja soms in een beoordeelen van elkanders „staat".
Maar de tweede soort, de „oefening" genaamd, had nagenoeg
geheel den vorm van de openbare prediking. Men begon met een
voorafspraak, van die voorafspraak ging men over tot een gebed,
dan las men een tekst uit de Heilige Schrift voor, die men verklaarde
en toepaste, en men sloot met een dankzegging.
Om deze bijeenkomsten te leiden, traden niet alleen predikanten
of ouderlingen, maar zeer dikwijls particuliere lidmaten, z.g.
„oefenaars" op. Dezen hadden veel overeenkomst met de „profeten"

van Wezel en Emden. Alleen met dit verschil, dat zij geheel
onafhankelijk stonden naast de kerk. Voortgaande op dien weg,
kwam men er dan al spoedig toe om conventikel en kerk tegenover
elkander te stellen als de inwendige tegenover de uilwendige kerk.
In de oogen van velen kon de oefening de kerk vervangen. Aan
het Sacrament voelde men weinig behoefte. Aan wetenschappelijk
gevormde leeraars evenmin. Wie in de hemelsche academie was
opgeleid, had geen academische opleiding noodig.
Dat nu van kerkelijke zijde tegen zulke ontaarde conventikels
gewaarschuwd werd, was noodig.
Maar ook wanneer de predikant zelf tot het conventikel
behoorde en er voor het kerkelijk leven geen gevaar was te
duchten, dan nog werden de conventikels vaak tegengestaan door
kerkelijke machthebbers, die voor de vrije ontwikkeling van het
geestelijk leven bevreesd waren. Zoo nam de Kerkeraad van
Leeuwarden in zijn vergadering van 2 en 4 November 1677 maatregelen tegen de oefeningen, door Ds. Willem à Brakel- aldaar
gehouden.
En ofschoon de Synode van Zuid-Holland in 1629 op advies
van Voetius, Walaeus en Cloppenburg ook aan gewone lidmaten
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het recht had toegekend om de oefeningen te leiden, werd dit
recht hun in den loop der zeventiende eeuw al meer verkort.
Overal in den lande ijverden de Synodes, vaak in bond met de
Staten, tegen de conventikels. In Zeeland tegen die van Koelman
en Van Hattem, in Zuid-Holland ook tegen die van De Labadie en
De Herder. Friesland, Utrecht en Gelderland sloten zich hierbij aan.
In het begin van de achttiende eeuw barstte de conventikelstrijd ook uit in de provincie Groningen, waar vooral Johan Verschuur en Sicco Tjaden vele oefeningen hielden, die door de
predikanten met leede oogen aangezien en verboden werden.
Maar het volk hoorde liever het bevindelijk woord van een
ongeletterd oefenaar, dan de droge zedepreeken der rationalistische
predikanten. Het kerkbezoek nalatende, zochten daarom velen hun
stichting bij zulke oefenaars, wier aantal tegen het einde der achttiende eeuw steeds toenam, en die vooral in vacante gemeenten
niet altijd de verzoeking konden weerstaan om als geordende leeraars
op te treden, en aan hun oefening het karakter te geven van Dienst
des Woords.
Zoo ging de stroom van het conventikelwezen steeds meer buiten
de bedding van het officieele kerkwezen om, en verliep dan niet
zelden in sectarische geestdrijverij.
Toch zijn deze conventikels, ondanks de ernstige gebreken, die
er soms in gevonden werden, voor velen tot zegen geweest. In
deze gezelschappen is, hoe gebrekkig dan ook, de leer der vrije
genade bewaard, toen die op de kansels bijna niet meer gehoord
werd. En uit deze oefeningen is in het begin van de negentiende
eeuw de herleving der Kerk opgekomen.

2. BILDERDIJK EN HET VROME VOLK.

Toen de koude adem van het Rationalisme over ons land streek,
heeft God het fijne plantgewas der Gereformeerde belijdenis uit den
lichtglans van het maatschappelijk leven weggedragen naar de kelders
van ons volksleven, waar het, ofschoon vergeeld en verschimmeld,
toch voor versterving bewaard bleef en zijn natuurlijke levenswarmte
behield.
En daar heeft Bilderdijk het gevonden.
Toen hij, na koning Lodewijks vertrek, gedurende de Fransche
inlijving, te Amsterdam bittere armoede leed en zijn weinige
meubelen in arrest werden gesteld bij den huisheer, kwam er een
oppasser in zijn opgegeven boedel. 't Was een Kattenburger, een
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eenvoudig man, maar godsdienstig, zooals de Kattenburgers destijds
meest allen waren.
Bilderdijk knoopte een gesprek met hem aan. En zie, wat hij bij
dezen eenvoudigen Amsterdammer nooit gezocht of zelfs vermoed
zou hebben, dat vond hij bij hem aanwezig : een inzicht in den
gang der wereldgebeurtenissen, dat hem verbaasd deed staan.
En nog meer verwonderde hij zich, toen de man hem te kennen
gaf, dat zijn gevoelens de algemeen heerschende waren op Kattenburg, waar de Bijbel alles was, wat men las •en gedurig weer las.
Zoo leerde Bilderdijk waardeeren den kostbaren schat van vromen
zin, dien de Bijbel onder het volk bewaarde, toen uit de hoogere
kringen het geloof schier geheel geweken was.
En om hun rechtzinnigheid had hij de Bijltjes van Kattenburg
lief. Zoo ook die van achter '1 kloosler te Rotterdam en de greinen
en lelterzetlers te Leiden.
Tot die degelijke Leidenaren behoorde inzonderheid de greinfabrikant Le Feburé. Bilderdijk noemt hem „een zeer rechtzinnig
en gemoedelijk Christen". Deze man was in Leiden de ziel van een
grooten kring gemeenteleden, die zich wekelijks tot hun stichting
rondom hem vergaderden, ten getale van 30 tot 8o menschen. In
dat gezelschap oefende hij dan. En ofschoon geen man van wetenschappelijke opleiding, was hij toch van goede historiekennis en van
een beschaafden geest. De invloed van dezen oefenaar was dan
ook groot en strekte zich zelfs tot de Leidsche academieburgers uit.
Eenige studenten van de oude orthodoxe richting, de club van
Scholte, woonden nl. getrouw eens of meermalen per week de
oefeningen van Le Feburé bij, tot groote verwondering van hun
professoren.
Toen de student Brummelkamp dan ook eens 'n preekschets
moest inleveren, ontstond er tusschen den professor en hem het
volgende gesprek:
— Mijnheer Brummelkamp, er is 'n zekere partij in ons vaderland,
en die partij beroemt zich, ook aan de academie haar kweekelingen
te hebben. Nu, te Groningen zijn er zulke studenten niet ; ook niet
te Utrecht; maar hier te Leiden wel, en gij zijt genoemd als onder
hun getal te behooren. Niet, dat ik daartegen ben, want ik vind
het goed, dat er ook zulke predikers zijn; dan kan ieder zijn zin
krijgen. Maar men zegt: ze moeten ook onderwijs krijgen, elders
dan aan de Academie.
— Zoo, professor. Nu, ik weet van geen ander onderwijs dan
wat ik thuis en op de catechisatie genoten heb.
— Neen, 't moet hier in Leiden gegeven worden.
— Ik weet het niet, professor.
— Nu, ik wilde u dit maar eens zeggen.
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Inderdaad, Brummelkamp kon naar waarheid zeggen, dat hij
't niet wist. Want het private college, dat hier te Leiden jaren
achtereen door Bilderdijk was gegeven, had opgehouden, toen
Bilderdijk uit Leiden naar Haarlem was vertrokken, om daar zijn
laatste levensjaren te slijten.
Maar wat bedoelde de professor dan?
De concurrent, dien de professor blijkbaar op 't oog had, was ... .
de oude oefenaar Le Feburé. Zijn conventikel, waar de nooden van
land en volk besproken en de geschriften van Da Costa e. a. gelezen
werden, was het bedoelde private college. En het moet gezegd, van
dit private college onthield de club van Scholte meer dan van het
officieele aan de universiteit. Want getrouw aan de belijdenis des
geloofs, die hij in i 790 had afgelegd, wekte Le Feburé hen op om
te vragen naar de oude paden.
Ook Bilderdijk zelf had reeds in 1815 te Amsterdam zoo'n conventikel opgericht. Met een klein gezelschap van gemoedelijke
Christenen hield hij daar op geregelde tijden samenkomsten tot
bijbellezing, onderlinge opwekking en vertroosting, en tot bespreking
van vragen omtrent den toestand en geschiedenis der Kerk.
De meest intieme echter van de eenvoudige mannen, met wie
Bilderdijk omgang heeft gehad, is geweest een grijze broeder in het
geloof, genaamd B. Heykens, van Muiden.
Dezen bejaarden burgerman ontmoette hij het eerst in 1823 ten
huize van Capadose. Ook Da Costa was er bij. Het deftige en
geleerde gezelschap bracht den zeer burgerlijken man echter niet
in verlegenheid. Neen, integendeel, hij voelde er zich door opgewekt
om van zijn eenvoudig geloof en van zijn Christelijke wereldbeschouwing te getuigen.
Men noodigde hem, te blijven eten, en men luisterde naar
zijn ontboezemingen aan tafel, die zóó overvloedig welsprekend en
hartdoordringend waren, dat zij het gezelschap verstomden.
Zijn houding, vol kracht en vertrouwen op God, gaf dezen man
„iets apostolisch", zei Bilderdijk.
En van deze ontmoeting af blijft hij met Heykens een geregelde
correspondentie onderhouden, die van hartelijke vriendschap en
innige geloofsgemeenschap getuigt.
Zelfs aan het sterfbed van Bilderdijk is het den vromen Heykens
vergund geworden, den reeds bijna sprakeloozen lijder nog troost
te mogen toespreken met deze woorden:
„Uw herte worde niet ontroerd: gij gelooft in God, gelooft ook
in Mij," zegt de Heiland. „In het huis Mijnes Vaders zijn vele
woningen; anderszins zoude Ik het u gezegd hebben: Ik ga heen
om u plaats te bereiden."
„Bilderdijk, gelooft gij dat nog?"

Mr. Isaac da Costa.
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was met een duidelijke en bewogen stem het antwoord.
Eenige uren later op dienzelfden dag (i 8 Dec. 1831) ontsliep
Bilderdijk, aldus tot het einde toe vereenigd met dat vrome volk,
in God verheugd, dat huppelen zal van zielevreugd, daar zij hun
wensch verkrijgen.

3.

ONGEOORLOOFDE SAMENSCHOLINGEN.

Onder de alleenheerschappij van keizer Napoleon leed Bilderdijk
kommer en gebrek. Hij leefde toen van droog brood en gerstewater, en moest met vertaalwerk in zijn onderhoud voorzien. En
zoo werd hem dan o. m. ook opgedragen de vertaling van Napoleon's
wetboeken.
Maar zeker zal hij bij dit geestdoodend loon- en huurwerk wel
nooit vermoed hebben, dat één dezer wetboeken, na tientallen van
jaren, als de Fransche overheersching reeds lang weer zou hebben
plaats gemaakt voor de regeering van een Oranj evorst, nog dienst
zou moeten doen, om het vrome volk, waaraan Bilderdijk zich zoo
verbonden gevoelde, te verdrukken en te vervolgen.
Toch is dit langen tijd het geval geweest met het Napoleontische
Strafwetboek, dat in de artikelen
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vereenigingen en samenscholingen van meer dan 20 personen.
Ofschoon nu deze artikelen gemaakt waren ter voorkoming van
opstand, en sedert de Fransche overheersching geheel in onbruik
waren geraakt, werden ze na de invoering van de Synodale Organisatie van 1816, op aanstoken van de kerkbesturen, toch weer in
rechte toegepast, maar nu om de conventikels der vromen als
ongeoorloofde samenscholingen strafbaar te stellen ; wat nochtans
in lijnrechten strijd was met de Grondwet, die vrijheid van godsdienstoefening waarborgde.
In Zeeland werden de oefeningen reeds in i 8 i 8 met kracht
tegengegaan ; vooral in de Axelsche gemeente, waar de Kerkeraad
was afgezet, omdat hij zich niet aan de Synodale verordeningen
onderwerpen wilde, en waar de Gereformeerde oefenaar Johannes
Willem Vijgeboom, vroeger landbouwer, en geboortig uit Schiedam,
een vrij talrijken aanhang om zich heen verzamelde.
Ook schreef Vijgeboom een aantal brochures van polemischen
aard. Reeds in i 82o had hij in een geschriftje tegen de Evangelische
Gezangen, die hij als „Remonstrantsch" veroordeelde, getoornd tegen
„den blinden geest van de booze verdraagzaamheid". In 1821
verdedigde hij „de leer der waarheid tegen de leer van de zaligheid
Een Nagel in de heilige Plaats.
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der vroegstervende kinderen". Ook tegen de Kerkelijke organisatie
van 1816 schreef hij brochures. Maar vooral trad hij op tegen de
verregaand onrechtzinnige leerstukken, die op de Hervormde kansels
verkondigd werden.
En toen nu de Kerkeraad van Axel hem bemoeilijkte, en zijn
rustige gezelschappen door den sterken arm der overheid verstoord werden, diende hij met de leden van zijn conventikel, den
22sten Januari 1823, bij den Kerkeraad een acte van opzegging van
lidmaatschap in, zich afscheidende van de Hervormde Kerk te
Axel, en onder den naam van „de Herstelde Kerk van Christus"
terugkeerende tot de Drie Formulieren van Eenigheid en de Dordtsche
Kerkenorde, en als zoodanig zich aandienende als de openbaring
van de aloude Gereformeerde Kerk.
Vijgeboom ging hierbij inderdaad van goede Gereformeerde beginselen uit, al liet de praktijk soms veel te wenschen. En om
zijn kloek en moedig optreden voor de Gereformeerde Belijdenis en
Kerkenordening verdient hij onze waardeering. Hij trotseerde daarvoor den haat der wereld en de vervolging der overheid.
Van de eene stad naar de andere reizende, predikte Vijgeboom
het Evangelie der zaligheid en stichtte hij de geloovigen. Maar
overal oefenende, ontmoette hij ook overal tegenstand. Meermalen
werden zijn gezelschappen met geweld uiteengedreven. Ook werd
hij om zijn oefenen voor de rechtbank gedaagd en tot betaling
van boeten veroordeeld. Zoo reeds den Ten December 1822 te
Leeuwarden; 27 Februari 1823 te Goes, waar de boeten en proceskosten f385,20 beliepen. Nu ging hij in hooger beroep. Maar bij
vonnis van de rechtbank te Middelburg op 27 Mei 1823 werd
het vorige vonnis geconfirmeerd en bedroegen de meerdere kosten
van appel nog f3,69.
In een adres aan de Tweede Kamer, geteekend door 37 leden
zijner gemeente, vroegen zij de onbelemmerde uitoefening van hun
godsdienst, en wezen daarbij op de Grieksche Christenen, de
Armeensche Christenen, de Hersteld-Lutherschen, de Mennonieten,
de Jansenisten, en allerlei Joden en Jodengenooten, alsmede op het
genootschap „Christo Sacrum" te Delft, die allen ongehinderd werden
toegelaten; terwijl zij, omdat zij Hervormden waren, tot boeten
werden veroordeeld. Hiertegen nu protesteerden zij, als zijnde geen
afvalligen van de waarheid, maar oude Gereformeerden, die men,
zoolang het door de overheid niet verboden was bij de leer der
vaderen te blijven, strafte zonder grond, ja, tegen de Grondwet, die
aan allen bescherming van godsdienst verzekerde.
Ook zond Vijgeboom in 1824 aan Z. M. den Koning een adres
om vrijheid van godsdienstoefening.
Doch, zooals hij het eens uitdrukte: hij ondervond, dat wel de
Franschen weg waren, maar het Fransche niet.
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Ook nog andere oefenaars werden destijds veroordeeld wegens
het voorgaan op gezelschappen; ni. Hendrik van de Wall op
21 September 1822 bij vonnis van de rechtbank te Arnhem,
Hendrik Loene op I4 Maart i 823 te Dordrecht en Jan Schepping
op 2 October 1823 te Zwolle.
Hendrik Loene was een blind catechiseermeester, zonder opgave
van redenen in 1799 door de classe van Walcheren van zijn dienst
ontzet. Toen hij toch voortging met orthodoxe oefeningen te houden,
werd hij daarin, volgens zijn eigen schrijven, te Dordrecht (1822)
belet „door het gemeene volk, dat, waarschijnlijk door vijandigheid
opgeruid, in een uiterste verwarring, op mijn huis aanviel, en door
schandtaal, kloppen op de deur, werpen van steenen en indringen
in mijn huis, het zoo maakte, dat ik genoodzaakt was, mijne oefening
te staken." 1
Alleen bij Vijgeboom echter leidde deze vervolging tot een breuke
met de Synodale Organisatie, en daarmee tot een scheiding. En
ofschoon deze scheiding in den lande niet doorwerkte (zeker ook
omdat Vijgeboom geen geordend predikant was), toch blijft ze
merkwaardig als een voorbode van de Afscheiding van '34, waarbij
zijn aanhangers zich dan ook reeds in i 835 aansloten.
Vijgeboom zelf deed desgelijks, en werd toen oefenaar bij de
Afgescheiden Gemeente te Bunschoten. Maar zijn wensch om als
predikant te worden aangesteld, werd niet ingewilligd, omdat de
attestaties, die hij overlegde, geacht werden „niet zoodanig te zijn,
dat men begreep hem te moeten toelaten". Hij overleed reeds in 1838.
Intusschen was, nog lang v66r '34, de overheid voortgegaan met
het uiteendrijven van conventikels, o. a. op 14 October 1831 te
Utrecht, door plundering van het huis, waarin een oefening gehouden
werd. En er behoefde slechts een krachtige persoonlijkheid op te
staan, om met één forschen greep het gansche heirleger van die
oud-vaderlandsche conventikels de kwijnende Kerk uit te leiden.
Te recht wees de heer J. J. E. F. Schröter dan ook den i 6en October
1832, in een adres aan Z. M., op de mogelijkheid, ja zekerheid
eener afscheiding, indien men voortging de conventikels te verstoren.
)

4. VOORGEVOEL VAN EEN AFSCHEIDING.
Er bestaat van Bilderdijk's hand een merkwaardig adres: Aan de
ware Hervormden in de Gemeenten van Holland. Dit adres werd
1)

Zie: Vos, Gesch. der Vaderlandsche Kerk, 2e druk, bl. 425.
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eerst na zijn dood in het licht gegeven, maar dateert reeds uit
het jaar 18 I o.
Hij schetst daarin den treurigen toestand der Kerk.
Anderhalve eeuw reeds, zoo zegt hij, heeft men er zich op toegelegd, de zuivere leer van Jezus' zoendood te ondermijnen. Voor
de prediking der grondwaarheden is de dorre zedepreek in de
plaats gekomen. Een kerkganger, die niet vooraf bekend is met
den predikant, dien hij hooren gaat, loopt gevaar door rechtstreeksche of zijdelingsche onrechtzinnigheid ontsticht te zullen worden.
Ach, hoe weinig predikanten staan als trouwe wachters op hun
post, om het Evangelie der genade uit te roepen en tegen alle
inbreuk te verdedigen!
Vrage dan ieder lid der Kerk zich af, of het hem ernst is met
de ware leer, waarin hij van kindsbeen onderwezen is, en of hij
een z66 gemengde kerkgemeenschap erkennen kan als vasthoudende
aan de ware Gereformeerde leer.
Laat leeraars en leeken zich dat afvragen, en dan oordeelen,
wat hun te doen staat als oprecht geloovigen.
» Kunt gij, o gemoedelijke Christenen, de bondszegelen gebruiken
met hen, die ze (het zij zonder bitterheid gezegd) naar uw inzien
en naar uw beginselen ontheiligen ? Moet gij er u van onthouden
en uw leven lang van blijven onthouden ? Moet gij uw kinderen
buiten alle Christengemeenschap opbrengen ; hen opdragen in een
kerk, die geen kerk meer is, maar een ongeordende samenvloeiing
van God onteerende dwalingen ? Vraagt Gods Woord, vraagt uw
geweten om raad, en behoudt het zuiver."
En dan wijst Bilderdijk als voorbeeld op de afscheiding, die in
1791 te Amsterdam bij de Luthersche Kerk had plaats gevonden,
en die reeds destijds door hem bevorderd en gehandhaafd was.
„De Herstelde Luthersche gemeente is u voorgegaan; voorgegaan op een tijd, waarin het den verstandigen Christen, opmerkzaam op de teekenen der tijden, en op den voortgang des onchristendoms in ons midden, reeds zichtbaar was, dat gij binnen weinige
jaren verplicht zoudt zijn, haar te volgen. Wat toeft gij?
„Zorgt, o mijne geloofsgenooten, dat gij weet, wie uwer aan de
oude genadeleer vasthouden, en wie uwer leeraren onder u gezind
is, aan die leer getrouw te blijven. Wij durven hopen, dat ook hun
getal niet gering zal zijn. Doch hoe 't zij, is de Priester als de
Leviet geworden, buigen wij de knieën voor den in onze dagen
zoo goddeloos onteerden Jezus, ieder voor zich, en Hij zal ons
leeraars en voorgangers verwekken.
„Zeggen wij vaarwel aan een gemeenschap, waar Jezus niet in
het midden is, maar menschelijke wijsheid, die dwaasheid voor God
is, het woord voert."

Dr. A. Capadose.

69
Zoo gaf Bilderdijk zijn geloofsgenooten reeds in i 8 io den raad,
zich af te scheiden.
Ja, meer nog. Deze profetische geest voelde ook al het bezwaar,
dat tegen afscheiding kon worden ingebracht, als men het recht op
de kerkegoederen prijsgaf. En om aan dat bezwaar te gemoet te
komen, wees hij reeds toen den weg der doleantie aan.
Ziehier zijn eigen woorden:
„Maar zullen wij onze eigendommen, onze aandeelen in gestichten
van barmhartigheid opgeven?
„Hierover zal een wettige macht kunnen beslissen, en een billijke
verdeeling maken.
„Doch laat geen menschelijke overwegingen, geen overwegingen
van eenig tijdelijk belang, invloed hebben op een besluit, dat ons
geweten ons voorschrijft. Laat men ook dat geweten niet begoochelen
door eenig schuldig of vermijdbaar zelf bedrog. Bidde men God,
dat Hij door Zijn Geest ons voorlichte. En dan zij men getrouw
aan den plicht, dien men als zoodanig kent."
Die plicht tot getrouwheid heeft Bilderdijk later niet even helder
voor oogen gestaan. Lijdelijke berusting trok hem dan meer aan,
naarmate hij de wereld aan den afval prijsgegeven zag en zijn
hoop op herstel uitsluitend vestigde op de spoedige wederkomst
van Christus.
Daarbij kwam, dat hij geen leeraar maar „leek" 1 ) was, en als zoodanig zich niet geroepen voelde om als kerkhervormer op te treden.
Ook veroordeelde hij het dan in de Kerkhervorming der i ode eeuw,
dat men dadelj/k in plaats van lijdelijk wilde zijn. In een brief aan
Da Costa van het jaar 1823 zegt hij dan ook, dat afscheiding
alleen te verdedigen is als gevolg van uitwerping. En in November
van datzelfde jaar schrijft hij aan Capadose, dat het in de Nederlandsche Kerk, gelijk die thans bestaat, niet te doen zou zijn,
de aanhangers van het Socinianisme en Deïsme eenvoudig als
Christenen uit de Kerk te sluiten. Zulk een uitsluiting ware alleen
te verkrijgen in den weg eener afzondering als die van Vijgeboom.
Maar indien zulk een afzondering slechts door een klein hoopje
geschiedt, geeft zij gelegenheid tot het opkomen van andere, hetzij
kettersche, hetzij zedelooze bijeenkomsten en aanhangers. Een
nauwer verband met de Hersteld-Luthersche Kerk te Amsterdam
zou, kon het teweeggebracht worden, het beste middel zijn. Doch
wat helpen overleggingen, zegt Bilderdijk ten slotte; 't is in de
Goddelijke hand van onzen Heer en Koning, en die zal de zaak
haar wending geven.
1 ) Zelfs geen lid van de bestaande kerk. Zie daarover: A. Brummelkamp Jr.,
Bilderdijk, Da Costa en andere opstellen, bl. 53 en 71.
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In 1824 schrijft hij echter aan Da Costa : „Zoolang er nog
leeraars zijn, die getrouw volharden in de prediking der vrije genadeleer, is geene afzondering geoorloofd, hoezeer anderen ook mogen
afwijken. Wat op sommige plaatsen, waar misschien geen zuiver
Evangelie meer gepredikt wordt, plaats hebbe en plicht zou kunnen
worden, laat ik daar. God zal kennelijk het pad af banen en teekenen,
wanneer er eene algemeene afzondering noodig mocht zijn, en ik
heb afkeer van Zijn wegen vooruit te loopen. Dit ook is een
werking van hoogmoedige zelfzucht, waartegen Zijn Geest ons bescherme ! De onderdrukking wettigt de afscheiding niet, of zij moet
tot een wezenlijke en dadelijke vervolging uitgestrekt worden; —
die misschien niet verre af is."
Zoo ziet Bilderdijk de afscheiding toch naderen. En in 1825
schrijft hij zelfs aan Da Costa weer meer in den toon van het
adres uit 18 io : „Inderdaad, ik zie niet, hoe eene afscheiding
langer te vermijden is. Want wat is van de prediking, wat van de
bondszegelen geworden? Wat van het leeraarsambt zelf? Is het
niet ongelijk erger gesteld, dan toen de Arminianerij in de 17de eeuw
zich van de Kerken meester maakte? Betrouwen wij op Hem, die
de menigvuldige verlossing der Zijnen is, en de ure van alles bepaald
heeft, waarop niemand vooruit loopen mag of kan."

5. EEN STEM VOOR KERKHERSTEL GESMOORD.
Had Vijgeboom in 1823 het voorbeeld van afscheiding gegeven,
omstreeks dienzelfden tijd ging er een stem op voor kerkherstel,
meer in den geest van de latere doleantie.
In 1827 verscheen er nl. te Amsterdam een naamloos geschrift
onder den titel: Adres aan alle mine Hervormde Geloofsgenooten.
De schrijver wijst daarin met nadruk op de algemeene afwijking
van de Dordtsche Leerregels. Daarom verlangt hij een Synode,
gelijk de vroegere kerkvergaderingen, afgevaardigd door de
gemeenten, waarop dan tot kerkherstel of tot boedelscheiding kon
worden besloten.
Na deze aanwijzing van een weg om uit de verwarring te geraken,
beschouwt de schrijver nog eenige oorzaken der verwarring.
Een groot deel van het kwaad wijt hij aan de Organisatie van i 8 i 6,
waaromtrent hij het voornaamste bezwaar van de Amsterdamsche
classis deelt. Ook betreurt hij het, dat de Synode het gebruik van
de oude liturgische formulieren in discrediet bracht door de voorstelling te geven, alsof deze formulieren alleen voor onervaren
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predikanten zouden opgesteld zijn. Maar nog veel verderfelijker
acht hij de nieuwe proponentsformule, die de Synode in de plaats
stelde van het oude Dordtsche onderteekeningsformulier voor aankomende leeraars. Terwijl deze toch volgens het oude formulier
moesten verklaren, dat de Drie Formulieren in alles met Gods
Woord overeenkomen, moesten zij nu volgens het nieuwe verklaren
„de leer, welke overeenkomstig Gods heilig Woord in de aangenomen
Formulieren van Eenigheid is vervat, ter goeder trouw aan te nemen
en hartelijk te gelooven". In deze woorden nu ontdekte het Adres
een dubbelzinnigheid. Immers, men verklaarde hier de bewuste Formulieren aan te nemen, niet omdat (quia), maar voor zoover (quatenus)
zij met Gods Woord overeenkomen. Had men nu ook maar het
woord : voor zoover gebruikt, dan zou de verandering in het oog zijn
geloopen. Maar in plaats van rond en eerlijk te werk te gaan, had
men listig en subtiel de kerkleer ondermijnd. Ook waren bij de vermelding van de Formulieren van Eenigheid alleen de Heidelbergsche
Catechismus en de 37 Geloofsartikelen genoemd, terwijl men de
5 Artikelen tegen de Remonstranten, die gehate Dordtsche Leerregels, stillekens weggelaten had. Deze heimelijke losmaking nu
van den band der Formulieren noemde het Adres een oneerlijkheid
tegenover de gemeente. Bovendien bracht de schrijver ernstige
bezwaren in tegen de losse levenswijs van leeraren en hoogleeraren.
De hoogescholen waren geen kweekplaatsen van zuivere waarheid
en godsvrucht. Vele hoogleeraren speelden liever een partijtje met
hun studenten, dan dat zij hen tot bekeering aanspoorden.
Een en ander wenschte de schrijver onder de aandacht van zijn
geloofsgenooten te brengen, niet om daardoor menschen tegen
menschen op te zetten, maar om nog iets bij te dragen tot verbetering van de bedreigde Nederlandsche Kerk. Indien men echter
alles stilzwijgend laat geworden, dan, zoo zegt hij, wordt het van
jaar tot jaar erger, en wij zullen ons te laat beklagen over iets,
dat wij hadden kunnen voorkomen. En hij besluit zijn Adres met
de woorden : „Ziet, ik heb het ulieden gezegd."
Dit Adres maakte diepen indruk op de gemoederen. Het opende
de oogen van het Gereformeerde volk voor de ongegrondheid van
die Synodale macht, die, door het wereldlijke gezag gesteund, over
de gansche inrichting der Kerk besliste. Bij de Synodale machthebbers daarentegen wekte het Adres de bitterste vijandschap.
Overal werden pogingen in het werk gesteld om den naamloozen
schrijver uit te vinden. Maar zelfs in den kring der Haagsche
predikanten werd tevergeefs naar den naam gegist, totdat men
fluisterde, dat een collega, de Haagsche predikant Dirk Molenaar,
de schrijver was. Groot werd nu de ergernis tegen dezen predikant,
die zich verstout had velen zijner medeleeraren te beschuldigen
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van heimelijke list in de ondermijning der kerkleer. En waar men
geen zakelijke argumenten tegen zijn beschuldiging wist in te brengen,
trachtte men hem te weerleggen met smaad- en scheldwoorden.
Zijn gewezen Haagsche ambtgenoot, de rustende predikant Bernardus
Verwey, noemde hem in een anoniem geschrift een lasteraar en
scheurmaker, die wellicht boos was, omdat hij niet genoeg in aanmerking kwam en buiten eenig kerkelijk bestuur bleef; een sluwe
Jezuïet, die verdiende door den Koning voorbeeldig gestraft te
worden met verbanning of verplaatsing naar een klein dorpje aan
de grenzen.
Z. M. koning Willem I was trouwens reeds door den Staatsraad
Directeur-Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk ingelicht
omtrent den aard en de strekking van het Adres, en aangespoord,
dit stuk in handen van den minister van Justitie te geven.
Dit geschiedde. De Koning beval den minister van Justitie, een
streng onderzoek in te stellen naar den naam van den schrijver,
die zich zóó ongunstig over de koninklijke organisatie had durven
uitlaten. Weldra rapporteerde de minister van Justitie aan Z. M.,
dat de Hervormde predikant D. Molenaar, te 's-Gravenhage, schrijver
was van het bedoelde stuk. Voor den minister van Eeredienst
geroepen, erkende Molenaar dit ook zelf. Kort daarop vernam hij
van een vriend, die het weten kon, dat 's Konings ongenoegen over
het Adres de allerergste gevolgen voor den schrijver zou hebben.
En ter voorkoming van verdere gerechtelijke vervolgingen liet hij
zich nu door dien vriend bewegen tot een brief aan Z. M., waarin
hij, zonder een woord van het Adres te herroepen, verklaarde, dat
het geheel tegen zijn doel en wensch was, door zoodanig Adres
eenige scheuring of onrust in de Nederlandsche Kerk te wekken.
Integendeel, hij had dit Adres juist geschreven met de reine en
heilige bedoeling, die onrust te voorkomen en den vrede der
Kerk te bevorderen, en had juist daarom er zijn naam niet onder
geplaatst, opdat niet iemand tot de gedachte mocht komen, dat
hij zich aan het hoofd eener afscheiding wilde stellen. Doch met
leedwezen ziende, dat de aangewende middelen een tegenovergestelde
opvatting ondergingen en dus niet doelmatig waren, hoopte hij met
deze verklaring onverminderd in des Konings gunst te deelen,
verder belovende, dat door hem niets ondernomen zou worden wat
den schijn kon hebben van de rust der Kerk te verstoren.
Hierop werd hem bij Koninklijk besluit, dat door het Ministerie
van Eeredienst aan alle kerkeraden werd toegezonden, te kennen
gegeven, dat Z. M. zijn naamloos geschrift met ongenoegen en
afkeuring gelezen had, maar in aanmerking nemende de betuigingen
omtrent zijn bedoeling, gezindheden en leedwezen, deze voor Z. M.
zeer onaangename zaak voor het oogenblik hierbij liet berusten, in
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het vertrouwen, dat de schrijver zich zorgvuldig zou onthouden van
alles wat de rust in de Hervormde Kerk zou kunnen storen, en
zich overeenkomstig de wetten en reglementen zou gedragen.
En Molenaar hield woord; zóó zelfs, dat hij eenige jaren later
als man des vredes benoemd werd tot ridder van den Nederlandschen
Leeuw. Dit eerekruis viel hem blijkbaar makkelijker te dragen dan
het martelaarskruis, dat hij in een heldhaftig oogenblik op zich
genomen had.
Toch durven we geen hard oordeel over hem uitspreken, maar
wel over een kerkelijke organisatie, waarin een autocratisch koning
tucht oefende op een wijze, die aan Russische vervolging doet denken.

HOOFDSTUK V.
Kohlbrügge van den kansel geweerd.

I.

HET LIDMAATSCHAP WILLEKEURIG BELET.

Tot de mannen van invloed op het kerkelijk leven in de eerste
helft der vorige eeuw behoort ook Dr. H. F. Kohlbrügge. Zijn
invloed had echter nog veel grooter kunnen zijn, indien het Kerkbestuur der Ned. Herv. Kerk hem niet op schandelijke wijze buiten
de gemeenschap dier Kerk gehouden had.

Wat toch was het geval ?
Hermann Friedrich Kohlbrügge, in z 803 te Amsterdam geboren,
was daar in de Gereformeerde Kerk gedoopt, waarschijnlijk omdat
zijn moeder Gereformeerd was. Zijn vader toch, een rechtzinnig
Lutheraan, kerkte bij de Hersteld-Luthersche Gemeente, zonder
daar echter belijdend lid te zijn. De zoon, in de Luthersche Kerk
opgegroeid, deed bij deze Kerk in 1826 proponentsexamen, en
werd toen ook tot hulpprediker bij de Amsterdamsche Luthersche
gemeente aangesteld. En als prediker maakte hij aanstonds zóó
grooten opgang, dat niet alleen Lutherschen, maar ook Gereformeerden bij hem ter kerk gingen. Want hij verkondigde de rechtvaardigmaking door het geloof alleen. En dat Evangelie der vrije
genade was in die dagen iets ongehoords op de meeste kansels,
zoowel in de Luthersche als in de Gereformeerde Kerk.
Ook in de Hersteld-Luthersche Kerk was de geest des tijds aan
het woord gekomen, die liever van zedelijke verbetering en volmaking sprak. Inzonderheid was dit het geval met de prediking
van Ds. Uckerman, tegen wien onze jeugdige proponent-hulpprediker
daarom een aanklacht wegens onrechtzinnigheid indiende; met dit
gevolg echter, dat de aangeklaagde ongedeerd bleef, terwijl de
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aanklager werd afgezet als hulpprediker en vervallen verklaard van
zijn proponentschap.
In de Hersteld-Luthersche gemeente gaf dit veel sensatie. Haar
rechtzinnige meerderheid hing Kohlbrügge aan en verlangde zijn
herstelling. Maar zij moest zwichten voor degens en bajonetten.
Kohlbrügge verhuisde nu naar Utrecht, om daar zijn studiën te
voltooien, en promoveerde er in 1829 tot doctor in de Theologie
op een proefschrift over Psalm 45.
Intusschen had hij ijverig de Gereformeerde Theologie bestudeerd,
en was daardoor, alsmede door zijn omgang met Ds. Laatsman te
Rheden, van de uitnemendheid der Gereformeerde Belijdenis boven
de Luthersche overtuigd geworden.
Daarom besloot hij nu, bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam,
waar hij zich na zijn huwelijk gevestigd had, belijdenis af te leggen.
Hij vervoegde zich bij Ds. Kortenhoef Smith, die bekend stond als
een der meest rechtzinnige leeraars in de hoofdstad. Deze maakte
echter bezwaar, omdat Kohlbrügge niet in zijn wijk woonde, en
raadde hem, bij den Hersteld-Lutherschen Kerkeraad een attestatie
aan te vragen en zich daarmee tot den vollen Kerkeraad der Hervormde Gemeente te wenden. Toen Kohlbrügge hem echter onder
het oog bracht, dat de Luthersche Kerkeraad tóch moeilijk een
attestatie kon afgeven aan iemand, die tot een andere belijdenis
overging, raadde Ds. Smith hem, dan maar liever te Utrecht zich
aan te geven, omdat hij daar toch gepromoveerd was.
Zoo vestigde Kohlbrügge zich dan weer te Utrecht, en wendde
zich daar tot den oudsten dienstdoenden predikant, Ds. Van Beuningen, die hem zeer goed kende en ook zeer ter wille was. Wel
inziende, dat hij geen attest van de Hersteld-Luthersche Kerk mee
kon brengen, raadde Ds. Van Beuningen hem aan, met een getuigenis van 'n paar bekende leden der Utrechtsche gemeente te
komen. De volgende week zou hij dan na afgelegde belijdenis tot
de gemeenschap der Kerk kunnen toegelaten worden.
Ds. Van Beuningen had echter buiten den Utrechtscheiu Kerkeraad gerekend. Deze toch eischte een bewijs van goed zedelijk
gedrag, af te geven door het Luthersche Consistorie.
Kohlbrügge stelde nu de onmogelijkheid en de ongegrondheid
van dezen eisch in het licht, en ook het noodelooze ervan, aangezien vier bekende leden der Utrechtsche gemeente bereid waren
een attest te geven van zijn onberispelijk gedrag, en bovendien ook
de Theologische faculteit te Utrecht hem bij zijn publieke promotie,
na voorafgaand onderzoek van de stukken, tusschen hem en den
Lutherschen Kerkeraad gewisseld, een loffelijk getuigschrift van goed
zedelijk gedrag had uitgereikt.
Maar de Kerkeraad volhardde bij zijn eisch. Nu leverde Kohl-
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brugge, behalve een bewijs van zijn lidmaatschap bij de HersteldLuthersche Kerk, ook een officieele verklaring van deze kerk in,
waarbij werd uitgesproken, dat de Luthersche Kerkeraad niet gewoon
was ooit iemand een attest van goed zedelijk gedrag te geven, die
tot een andere belijdenis overging.
De Utrechtsche Kerkeraad, die in dien tusschentijd den doop
had toegestaan voor Kohlbrügge's kind, doch slechts in tegenwoordigheid van een lid der gemeente als getuige, had middelerwijl de
zaak bij de Algemeene Synode aanhangig gemaakt. En deze vaardigde daarop den 2 I sten Juli i 83o een wet uit, waarbij „aI de
Kerkeraden aangeschreven werden, om geen personen, die eenige
Kerkelijke bediening bij een ander Kerkgenootschap bekleeden of
bekleed hebben, tot de belijdenis des geloofs bij onze gemeente
toe te laten, dan nadat het Provinciaal Kerkbestuur, onder welks
ressort zoodanig persoon tijdens zijn bediening gewoond heeft,
onderzoek gedaan hebbe naar zijn gehouden zedelijk gedrag gedurende dat tijdvak, en aan de gemeente, bij welke hij zich heeft
aangegeven, verklaard zal hebben geen zwarigheid tegen deszelfs
toelating tot het lidmaatschap bij onze gemeente te vinden.
Klaarblijkelijk was dit wargaren van formaliteiten gesponnen, om
Kohlbrügge den weg tot den kansel in de Hervormde Kerk te
versperren. Want nu werd hij overgeleverd aan de willekeur van
kerkelijke machthebbers, die, beducht voor den opgang, dien de
talentvolle Gereformeerde prediker bij het volk zou maken, hem,
met verkrachting van alle recht en billijkheid, wel buiten de Gereformeerde Kerk wisten te houden. Was hij b.v. maar advocaat
geworden, dan zou er volstrekt geen bezwaar tegen zijn toelating
geweest zijn. Maar nu hij predikant wou worden, moest deze
„onruststoker" tot elken prijs buiten de Hervormde Kerk blijven.
„Mijnheer, wij moeten rust hebben in onze kerk, rust moeten
wij hebben," zoo zeide dan ook Ds. Van Slochteren, te Hoorn, de
president van het Provinciaal Kerkbestuur, tot Kohlbrügge, toen

deze hem een bezoek bracht. En de langdurige correspondentie
tusschen den Utrechtschen Kerkeraad en het Kerkbestuur van
Noord-Holland liep ten slotte op niets anders uit, dan dat Kohlbrügge met zijn gezin van alle kerkelijke gemeenschap uitgesloten,
van zijn eer en goeden naam beroofd en, zonder uitzicht op toelating, maatschappelijk doodverklaard werd.
„Een zedeljke moord" noemt Kohlbrügge dit spel der kerkelijke
machthebbers. En zijn vriend Schr^ter spreekt van : „Turksch despotisme". En waarlijk, deze uitdrukkingen zijn niet te sterk om het
schandelijk bedrijf te brandmerken van de liberalistische toongevers
in de Hervormde Kerk, die op zulk een onwaardige wijze „verlichting" en „verdraagzaamheid" meenden te moeten bevorderen.

Dr. H. F. Kohlbrügge.
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Het teekent dan ook, dat in het archief van den Kerkeraad van
Utrecht de correspondentie met het Provinciaal Kerkbestuur in zake
Kohlbrügge, niet meer te vinden is. Kennelijk zijn die stukken uit
het boek, waarin zij behoorden, losgemaakt en verwijderd.
Het niet meer aanwezig zijn van die stukken spreekt meer dan
boekdeelen.

2. VERLEIDING TOT SCHEIDING.

Bilderdijk's leerling, Mr. Isa tc da Costa, in 1822 uit het Jodendom
tot den Christus bekeerd, gaf in 1823 niet alleen schriftelijk zijn
„Bezwaren tegen den geest der eeuw" te kennen, maar voelde ook
een onweerstaanbare begeerte tot mondelinge verkondiging van het
Evangelie. En zoo opende hij al spoedig na zijn doop zijn huis op
de Prinsengracht tusschen den Amstel en de Utrechtschestraat, des
Zondagsavonds na kerktijd, van 8 tot io uur, voor allen, die zijn
bijbellezingen wilden bijwonen.
Door deze openstelling van zijn huis voor ieder, die zich daartoe
bij hem aanmeldde, viel de toegang tot dezen aanzienlijken man
licht, en kwam ook menigeen in betrekking tot Da Costa, die
anders wellicht nooit kennis met hem zou gemaakt hebben.
Zoo kwam ook Kohlbrügge met hem in aanraking. En hij volgde
ook de voorlezingen, die Da Costa wekelijks hield voor de meer
wetenschappelijke vrienden, die hem nog niet verlaten hadden. Deze
colleges toch stonden in zoo kwaden reuk, dat het wel leek, of men
daar de zwarte kunst leerde. Wie dan ook aan Da Costa de hand
reikte, werd van samenspanning tegen verlichting en vrijheid verdacht.
't Was trouwens ook in die dagen, dat het woord „Dacostiaansch"
als scheldwoord opkwam. Zei men destijds van iemand : „hij is
Dacostiaansch", dan was dat, alsof er een banvonnis werd uitgesproken.
Ook Kohlbrügge werd reeds bij zijn eerste optreden in de HersteldLuthersche Kerk van samenspanning met de Dacostianen verdacht,
die dan ook geregeld onder zijn gehoor kwamen. En de vi)andschap
tegen den Dacostiaanschen hulpprediker ging toen reeds zoo ver, dat
men hem trachtte te vergiftigen, en zelfs moordenaars op hem afzond.
In den kring van Da Costa daarentegen werd de beschuldiger
van Uckerman weldra geëerd en gevierd als een geestelijke leidsman,
die aangewezen scheen om Gods volk in de toekomst tot grooten
zegen te zijn. Hij toch was geen „leek" slechts als Da Costa, maar
behoorde tot den „geestelijken" stand. Bovendien kende hij alle
soorten van geloovigen in ons land bijzonder goed, en vormde als
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't ware een overgang tusschen de Bijbelgeloovigen en de bevindelijk
geloovigen. Want terwijl Da Costa het vrome volk wel aan de
heerlijkste tafels leidde, maar hen niet aan het eten bracht, liet
Kohlbrugge hun de spij ze en drank des eeuwigen levens ook smaken
en proeven. Als hij dan ook in October 1828, ten huize van
Dr. Abraham Capadose, Da Costa's boezemvriend en broeder naar
het vleesch, een oefening houdt, is na afloop daarvan iedereen
uitermate tevreden en drukt men hem de hand.
Vooral echter in Utrecht vindt Kohlbrügge veel aanhang. Tijdens
zijn onderhandelingen met den Utrechtschen Kerkeraad over zijn
toelating tot het lidmaatschap der Hervormde Kerk, bezoekt hij de
Utrechtsche oefeningen en gaat er soms in voor, niet schromende
de daaraan verbonden gevaren te deelen.
Want nog altoos werden de oefeningen verboden. Zoo werd
Ds. Laatsman te Rheden in October 1832 door het Classicaal
Bestuur van Arnhem tot de orde geroepen wegens het laten oefenen
van Da Costa en Capadose, en op grond van zeker artikel ten
strengste gewaarschuwd niet weder daarin te vervallen. En te Utrecht
was reeds op i 3 October i 831 de woning van een stil en oppassend
burger door een hoop gemeen volk bestormd, met geweld opengeloopen, en als 't ware vernield en leeggeplunderd, nadat reeds
veertien dagen vroeger een aantal studenten zich voor dezelfde woning
verzameld en daar een luidruchtig en woest getier had gemaakt;
en zulks alleen, omdat dit huis, sedert eenigen tijd, en wel bepaaldelijk na het uitbreken der cholera, op den avond van eiken dag
des Heeren de vergaderplaats was van eenige vromen tot onderlinge
stichting en gemeenschappelijk gebed.
Naar aanleiding van dergelijke verstoorde oefeningen te Utrecht
onderging ook Kohlbrügge een verhoor. En nu achtte deze het zijn
plicht, Capadose, die te Scherpenzeel het middenpunt geworden
was van zeer druk bezochte oefeningen, te gaan waarschuwen voor
het gevaar, dat ook hem dreigde.
Terwijl Kohlbrügge hiervoor in October 1832 te Scherpenzeel was,
kwam daar opeens Ludwig, een van de leden der verstoorde
Utrechtsche oefening, om Kohlbrugge te spreken en hem te zeggen,
dat Utrecht in oproer was, dat de nieuwe kerk daar was, en dat
Kohlbrügge verzocht werd als hun leeraar op te treden.
Deze antwoordde daarop zeer bezadigd. Maar het incident bewijst,
hoezeer men verlangde, dat Kohlbrugge zich aan het hoofd eener
afscheiding zou stellen; te meer, nu men hem den toegang tot de
Hervormde Kerk had afgesloten.
Dit feit toch veroorzaakte een scherpe scheiding in Utrecht. Z66
zelfs, dat, toen in Februari 1833 Kohlbrügge's vrouw begraven werd
en daarbij drie leden van de verstoorde oefening de slippen van

79
het lijkkleed droegen, de straatjongens te Utrecht schreeuwden : „Daar
zijn ze, die dominees in de Afgescheiden kerk moeten worden."
En inderdaad, de verleiding tot scheiding was groot.
Maar aan wie de schuld ?
Aan de Synodale machthebbers, die de wereldlijke overheid tot
verstoring der oefeningen aanspoorde; getuige de rede, waarmee
Ds. Donker Curtius in 1833 de Synode opende, en waarin hij,
sprekende over de z.g. oefeningen, die bij den dag toenamen, o. m.
dit zeide : „Indien het wereldkundig is, dat het bijna openlijk houden
van zoodanige samenkomsten in eene der aanzienlijkste steden des
lands, aanleiding heeft gegeven tot ongeregeldheden, welke bij de
regterlijke macht eene regtvaardige tuchtiging hebben gevonden, het
mag voor de Synode niet verborgen blijven, dat men van den
anderen kant zich regtstreeks tot Zijne Majesteit heeft gewend, ten
einde van Hoogstdenzelven de vergunning tot het houden van
zoodanige vergaderingen te erlangen, met opheffing van de bepaling
der nog bestaande wetgeving, welke het houden van afzonderlijke
vergaderingen boven het getal van 19 personen verbiedt. Naarmate
het duidelijker in het oog valt, dat het doel van zulke aanvragen
geen ander is, dan het daadzakelijk daarstellen eener openlijke
scheuring in de Hervormde Kerk, mag men zich te meer verblijden,
dat deze aanzoeken door onzen geëerbiedigden Koning zijn van
de hand gewezen, en dat hierdoor voor de aanstokers van wantrouwen en verdeeldheid het uitzigt is ondergegaan, van ooit langs
dezen weg hun laakbaar doel te zullen bereiken."

3.

DE TRAGIEK VAN HET REVEIL.

In Maart 1833 publiceerde Kohlbrügge de stukken, tusschen hem
en de kerkelijke machthebbers gewisseld, onder den titel : Het
Lidmaatschap bij de Rervormde Kerk hier te lande mij willekeurig belet.

Het boek verwekte groote opspraak, doordat alle betrokken
personen er met naam en toenaam in genoemd werden. De
dominees, die er door hun eigen woorden en daden zoo verschrikkelijk in ten toon gesteld werden, haatten Kohlbrügge nu nog
feller. Vooral in Utrecht was de vijandschap groot. Professoren en
studenten luchtten zelfs op de colleges hun haat tegen Kohlbrügge.
Men hield er hem en zijn vrienden voor Jezuïeten. En men zon
op middelen om - deze menschen uit Utrecht te zetten.
Aan den anderen kant kreeg Kohlbrügge door het uitgeven van
zijn boek vele vrienden, die hartelijk met hem sympathiseerden.
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Alle vrome menschen sloegen de handen in elkaar over de zaak
van Kohlbrügge. Ook in den kring van het Reveil waren er broeders,
die, verontwaardigd over de behandeling, dezen getrouwen getuige
aangedaan, begrepen, dat hiertegen iets geschieden moest. En baron
Twent van Rozenburg vertolkte dit gevoelen in een brief aan
Da Costa, waarin hij dezen verzocht, er een soort van protest tegen
op te stellen.
Dat nu juist Twent deze gedachte aan een protest opperde, deed
al aanstonds geen goed aan de zaak. Twent van Rozenburg toch,
die in Zwitserland onder den invloed der Mómiers tot bekeering
gekomen en lid der Afgescheiden Gemeente te Genève geworden
was, had, in Nederland teruggekeerd, zijn sympathie voor het denkbeeld eener afscheiding onverholen uitgesproken, en gaf nu ook in
dezen brief aan Da Costa zijn verlangen naar een protest te kennen
op een wijze, die geheel separatistisch was. De Kerk voor afgevallen
verklarende, trachtte hij te bewijzen, dat de geheele instelling en
de handelingen van de Synode tegen het Woord Gods waren.
Daarom wilde hij maar terstond de zaak met de Kerk afdoen, en
er een nieuwe voor stichten.
In antwoord op dezen brief van Twent schreef Da Costa terug,
dat hij levendig belang stelde in de zaak van Kohlbrügge, doch
verklaarde tevens, dat, indien hij tot het opstellen van zulk een
protest overging, het juist op anti-separatistische gronden zou wezen.
De beide brieven circuleerden nu voorts in den Reveilkring, met

een uitnoodiging van Da Costa tot bijwoning van een soort van
comparitie over het al of niet wenschelijke van een protest in de
zaak van Kohlbrügge.
De gevoelens der vrienden waren echter zeer verschillend.
Een oogenblik bracht de kwestie-Kohlbrügge zelfs de vriendschap
tusschen Da Costa en De Clercq in gevaar. Da Costa toch ijverde
voor het recht van Kohlbrügge's zaak en meende, dat het opstellen
van een protest kon strekken om Kohlbrügge van scheiding terug
te houden. De Clercq echter verschilde in dezen met zijn boezemvriend van gevoelen, en zag niet in, welk nut zoodanig protest kon
hebben. Dit verschil nu wekte bij een ontmoeting op i April eenige
animositeit tusschen deze twee. De Clercq verweet Da Costa, dat
hij opgewonden was; wat dezen weer deed zeggen, dat hij nog
een oppositie bemerkte, die niet op de vreeze Gods was gegrond.
De Clercq zeide toen, dat er een drijven in deze zaak was; wat
Da Costa ontkende. Gelukkig bracht de volgende dag hun harten
weer tot elkander in vereenigd gebed.
Toch bleef Da Costa krachtig bij zijn gevoelen, zeggende, dat
hij een keuze gedaan had en dat geen vriend of vijand hem terug
kon houden.

Willem de Clercq.
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Intusschen had hij Kohlbrügge per brief op het allerkrachtigst
vermaand, aan geen verleiding tot scheiding gehoor te geven.
Maar het antwoord, dat hij daarop van Kohlbrügge ontving, was
zeer koel. Hij beschuldigde Da Costa van weifeling. En zeker heeft
dit koele antwoord van Kohlbrügge verkoelend op Da Costa's hart
gewerkt.
Wel hield hij op 3 April ten huize van Westendorp de uitgeschreven bijeenkomst der vrienden in zake het al of niet wenschelijke
van een protest, maar de samenspreking was dien avond meer
beredeneerend dan hartelijk. Da Costa gaf een korte ontleding van
het gebeurde, las den brief van Twent voor met zijn antwoord
daarop, en zeide nu gekomen te zijn om zijn hart van een last te
verlichten door een boodschap van een broeder over te brengen;
minder om zelf een bepaald voorstel te doen.
Onderscheidene gevoelens werden nu uitgesproken.
Den meesten bijval vond een brief van Messchert, waarin deze
verklaarde er tegen te zijn, dat Kohlbrügge's vrienden gezamenlijk
handelend optraden. Hij vreesde, dat men dan uit de Kerk zou
gaan en een nieuwe gemeente stichten. De aangewezen weg was
z. i., dat iedere gemeente zou afwachten, wat haar opzieners deden;
zwegen die, dan moest men, elk in zijn plaats, hen opwekken tot
verklaringen tegen de willekeur der Synode. Bleven zij zwijgen,
dan moest men hen aanklagen bij Classicaal of Provinciaal Bestuur

en verder de uitkomst afwachten. Die uitkomst zou dan zeker een
bestraffing zijn voor inaanklager, maar juist daardoor gedurige
herhaling en volharding ^n het schandaal tegen Kohlbrügge. Dit
was een langzame, maar wettige weg, meende Messchert.
Nog andere gedachten werden geuit. Maar niemand van de
broeders zag heil in een gemeenschappelijk protest. Weshalve dan
ook Da Costa concludeerde, dat hij nu genoegzaam ingelicht was en
zich van zijn last ontheven achtte. Hij gevoelde zich eenigszins dof,
en was dus niet gestemd om met gebed te sluiten; wat daarom
de gastheer deed.
Het tragisch verloop nu van deze vergadering bij Westendorp
is van de grootste beteekenis geweest. In de eerste plaats voor
Kohlbrügge zelf, wiens kracht thans gebroken werd door het lijdelijk
toezien der Reveilmannen bij zijn conflict met het Kerkbestuur.
Maar ook is deze bijeenkomst beslissend geweest voor heel de
beweging der Afscheiding, die daarna ontstond. Menschelijkerwijs
gesproken, heeft het lot der Scheiding van deze comparitie afgehangen, inzonderheid van Da Costa's houding in dezen. Had toch
Da Costa destijds de protestbeweging ten gunste van Kohlbrügge
doorgezet, dan zou de geschiedenis van het kerkelijk leven in de
19de eeuw stellig een heel anderen loop hebben genomen.
Een Nagel in de heilige Plaats.

6
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Maar God volvoert Zijn Raad, ook door de gebreken der menschen heen.

4. AAN REVEIL EN AFSCHEIDING GEËRGERD.

In de Hersteld-Luthersche Kerk afgezet, uit de Nederlandsch
Hervormde Kerk geweerd, door zijn vijanden een Jezuïet gescholden,
door de Reveilvrienden van separatisme verdacht, en door het
verlies van zijn echtgenoote diep bedroefd, vertrok Kohlbrügge in
Mei 1833 naar Duitschiand, om daar herstel voor zijn geschokte
gezondheid te zoeken.
Te Elberfeld gekomen, werd hij door de Gereformeerde predikanten
in de Rijnprovincie, zooals Krummacher e. a., hartelijk verwelkomd
en uitgenoodigd om te preeken. Hoewel hij eerst weigerde, liet hij
zich toch eindelijk overhalen, en predikte nu met zooveel kracht,
dat hij er een bloedspuwing van kreeg. Doch zonder zich daarom
te bekreunen, preekte hij door, uit de volheid van zijn hart. En
bijna zou hij daar nu eindelijk een vaste kerkelijke positie hebben
gekregen. Maar uit vrees, dat hij de Union zou tegenwerken, en
tot straf voor een onbezonnen uitlating zijnerzijds, werden weldra
ook de kansels der Rijnprovincie voor hem gesloten.
Aldus ten derden orale buiten een kerkgenootschap gebannen,
keerde hij in Januari 1834 terug naar Nederland.
Hier echter was de sympathie voor hem zwakker geworden,
sedert hij in November 1833 de broeders verontrust had door
enkele preeken, te Elberfeld gehouden, en in het Hollandsch vertaald en uitgegeven.
Reeds eer hij naar Elberfeld vertrok, had hij bij de Amsterdamsche
Reveilvrienden de verdenking op zich geladen van afwijking in de
voorstelling der heiligmaking. En thans was het met name zijn preek
over Rom. 7 14, die dit vermoeden bevestigde.
Da Costa, wien hij de preek had toegezonden, schreef hem er over
naar Elberfeld, en gaf in dit schrijven te kennen, dat hij zijn wijze
van beschouwing niet vrij achtte van het zoo gevaarlijke antinomianisme. Hierover nu toonde Kohlbrügge in zijn antwoord zich
ten zeerste geraakt. Zelfs trok hij Da Costa's geestelijken staat in
twijfel. En in Nederland teruggekomen, meed hij hem stelselmatig.
Blijkbaar was Kohlbrügge min of meer jaloersch op Da Costa,
in wiens plaats hij zich gaarne aan het hoofd van de nieuwe opwekking had gesteld. Nu hem dit niet gelukte, brak hij van lieverlede met al de mannen van het Reveil, met Da Costa, met Capadose,
:
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met Groen van Prinsterer, aan wier kerkelijken en politieken strijd
hij zich ergerde. Hij noemde dien strijd „een werk des vleesches".
Ook tegenover de Afscheiding nam hij een zelfde standpunt in.
Als hij in Januari i 834 uit Elberfeld naar zijn ledig huis te
Utrecht is teruggekeerd, verslindt hij het boekje van Ds. De Cock,
van Ulrum : De Schaapskooi van Christus aangetast door twee
wolven. Grootelijks verblijdt Kohlbrügge zich dan ook over dezen
getrouwen dienaar in Gods huis. En sedert de lezing van dit geschrift
verlangt hij vurig hem te schrijven of, nog liever, hem van aangezicht te leeren kennen. En De Cock, die reeds aanstonds na zijn
schorsing in December 1833, van Kohlbrügge's vrienden te Utrecht
een deelnemend schrijven ontvangen had, antwoordde hun, toen
Kohlbrügge teruggekeerd was, dat hij nu ook gaarne van dezen
persoonlijk een brief zou ontvangen, en dat hij voornemens was
hem in Utrecht te komen opzoeken. En niet wetende, dat De Cock
reeds op reis naar Utrecht is, schrijft Kohlbrügge dan op 3 Mei
1834 een hartelijken brief naar Ulrum. Hij noemt daarin de gevallen
van De Cock in de Hervormde Kerk tegen Brouwer en Reddingius
en van hem in de Luthersche Kerk tegen Uckerman gelijk, en
voorspelt hem hetzelfde lot. Het verschil is alleen, dat hij nog
slechts proponent was, terwijl De Cock predikant is. „Ware ik
predikant geweest, dat is, hadde ik handoplegging ontvangen, gelijk
gij, ik ware mijn bediening blijven waarnemen," zoo schrijft hij.
En verder : „Niet geschorst, waart gij predikant van de gemeente
te Ulrum, geschorst zit gij het van de gemeente te Ulrum, en van
alle gemeenten, waar men u hooren wil. Ik zeg niet, dat gij het
daarom ook zoo doen zoudt, maar ik deed het zoo, indien ik
predikant der Gereformeerde gemeente, en geschorst ware." Voorts
vermaant hij hem, „in alles passief te zijn, geen geweld te gebruiken,
maar in de mogendheid des Heeren voort te gaan".
Als men het echter niet laat bij „passief zijn" alleen, maar tot
organisatie van de Afscheiding overgaat, slaat zijn sympathie om
in antipathie. Inzonderheid is hij dan verbitterd tegen Ds. Scholte,
den organisator der Afscheiding.
Met dezen was hij in de Hersteld-Luthersche Kerk, waar Scholte's
vader ouderling was, van jongs af opgegroeid. En toen hij later in
zijn proponentstijd gebrek leed, had Scholte's moeder hem gastvrij
in haar woning opgenomen. Toch koesterde Kohlbrügge tegen
Scholte een persoonlijken wrok, misschien wel, omdat Scholte, die
pas op later leeftijd was gaan studeeren, nog eer hij student werd,
bij de Hervormde Kerk als lid was aangenomen, terwijl men Kohlbrugge, omdat die reeds proponent was, willekeurig het lidmaatschap
had belet.
Thans kwam Scholte aan het hoofd der Afscheiding te staan, en
.,
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nam dus de plaats in, die Kohlbrügge aanvankelijk gemeend had,
dat hem toekwam, maar waarvan hij door Da Costa was teruggehouden. En zou hij dan nu aan Scholte, dien hij ver beneden
zich achtte, gaan vragen, mede te mogen doen aan de Afscheiding ? Neen, daarvoor stond Kohlbrügge te hoog. Bovendien verwierp
Scholte zijn preek over Romeinen 7, en daarmee de waarheid Gods.
Ook zijn vroegere vrienden in Utrecht beschuldigden hem van
Antinomianisme, en gingen tot de Afscheiding over. Dit alles was
voor Kohlbrügge onverdraaglijk, en maakte hem hoe langer hoe
verbitterder tegenover de Scheiding, zoo zelfs, dat hij in 1839, toen
Brummelkamp hem namens de classis in den omtrek uitnoodigde
ver ging, dat hij
zich bij de Afscheiding aan te sluiten,
Scholte en zijn beweging „van den Heere vervloekt" noemde.
Een en ander toont ons niet den mooisten trek van Kohlbrügge's
karakter. En wel kan men vergoelijkend zeggen, dat hij door zijn
„lijdelijkheid" ook de rechte aandrift voor kerkreformatie miste,
maar toch blijkt het hoofdzakelijk persoonlijke geraaktheid te zijn
geweest, waardoor hij zich aan de Afscheiding geërgerd heeft.
Deze ergernis laat zich echter wel verklaren uit de grievende
miskenning, waaraan hij nu sedert jaren reeds had blootgestaan.
Als toch zelfs Johannes de Dooper in zijn kerker geërgerd werd,
toen hij hoorde van de werken die Christus deed, dan kunnen we
't wel niet goedkeuren, maar toch verklaren, dat Kohlbrügge, waar
hij zelf niet tot zijn doel kwam, met leede oogen het welslagen
der Afscheiding aanzag.
Gelukkig is hij later gematigder in zijn oordeel geworden, getuige
deze woorden in een brief uit 1863: „Onder de afgescheidenen en
niet afgescheidenen zijn, die mijn broeders en zusters zijn in den
Heere. Moest ik in Holland thans leven zonder zelf te prediken,
ik zou gaan waar ik het groene gras vond, hetzij niet of wel afgescheiden, latende het verder aan den Heere over."

zoo

5. GEDEELTELIJK RECHTSHERSTEL.
Gedurende de jaren 1834--1846, jaren van groote activiteit in
de kringen van het Reveil en de Afscheiding, bleef Kohlbrügge te
Utrecht passief, slechts mokkende tegen het Christelijk Nederland,
dat zijn zending van Godswegeniet had willen erkennen. Een
poging, in den zomer van 1845 bij Ds. De Hoest, te Nijkerk, door
hem gedaan, om tot lid der Hervormde Kerk aangenomen te
worden, mislukte, doordat deze predikant bang was voor conflict
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met de kerkelijke autoriteiten. En wel werd hij door de Leidsche
curatoren nog voorgedragen als hoogleeraar in de Oostersche talen,
maar door de tegenwerking van anderen werd hij ook daarvoor
gepasseerd.
Eindelijk, in 1847, door de Vrije Gereformeerde Gemeente te
Elberfeld beroepen, vond hij daar als dienaar des Woords een
werkkring naar zijn hart, van waaruit hij door zijn talrijke geschriften
ook in Nederland nog tot een uitgebreiden zegen was. Vele vromen
hier te lande, die zich aan zijn diepe en opbouwende predikaties
verkwikten, getroostten zich zelfs meermalen een reis naar Elberfeld
om hun kinderen door Kohlbrügge gedoopt te krijgen.
Ook richtten zijn vrienden hier te lande sinds 1851 herhaaldelijk
adressen tot de Algemeene Synode, met het verzoek, dat het
Synodaal besluit van 1830, ten opzichte van Kohlbrügge genomen, ingetrokken zou worden. Maar het verzoek werd gewezen
van de hand.
In September 1854, bij een bezoek van den Koning aan Utrecht,
werd Z. M. een request aangeboden, waarin stadhouder Willem III,
die den verbannen Ds. Van der Velden in zijn bediening hersteld
had, den Koning ten voorbeeld werd voorgehouden, met verzoek,
de Synode te gelasten het besluit tegen Kohlbrügge te vernietigen.
Er kwam echter geen antwoord op het request.
En wel wendde men zich tot eenige predikanten met het verzoek
om, door Kohlbrügge voor zich te laten optreden, hun ziel te ontslaan van de schuld, die op hen rustte; maar zij weigerden, uit
vrees dat zij anders afgezet zouden worden.
In 1856 echter, toen Kohlbrügge bij zijn oudsten zoon te Vianen
logeerde, had de Hervormde predikant aldaar, Ds. Van Duyl, den
moed, hem voor zich te laten preeken in een Zondagavondbeurt
op 29 Juni. 't Was een gewichtvolle ure, zoowel voor Kohlbrügge
zelf als voor zijn vrienden, die van heinde en verre waren toegestroomd. En de collecte, die daar gewoonlijk slechts f i opbracht,
bedroeg dien avond f 600.
Het Classicaal Bestuur van Gouda vroeg toen aan de Synode
van 1857, of dit optreden van Kohlbrügge wettig was. Maar na
eenige deliberatie besloot de Synode, in de handeling van den
Kerkeraad van Vianen te berusten.
Feitelijk was hiermee stilzwijgend aan Kohlbrügge het preeken
in de Hervormde Kerk toegestaan. En sinds dien tijd betrad hij
dan ook in vele kerken van ons vaderland den kansel. Voor de
Vrienden der Waarheid te Amsterdam sprak hij in 1857. Het hem
aangeboden eerelidmaatschap dezer Vereeniging werd echter later
weer ingetrokken.
Op Zondag i 7 Mei 1857 liet Dr. Schwartz hem in de Schotsche
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Zendingskerk preeken. Reeds te halfvijf stond de menigte voor de
kerk, die om zes uur aanging. Afgescheiden en niet-afgescheiden,
al wat in Amsterdam tot het volk des Heeren gerekend werd, was
daar tegenwoordig. Het was : één Heere, één geloof, één doop. Na
de predikatie hief een uit de menigte aan : „Dat 's Heeren zegen
op u daal", waarmee de gansche vergadering instemde.
Ds. De Waal verzocht Kohlbrügge, nu ook in de Afgescheiden
kerk te preeken. Kohlbrügge antwoordde, dat hij dit gaarne zou
gedaan hebben, doch dat hij Dinsdag weer te Elberfeld moest
wezen. En de toenmalige redacteur van De Bazuin, Ds. Brummelkamp, dit feit vermeldende, voegde er aan toe, dat Kohlbrügge
reeds lang een plaats in de Kerk en de School der Afgescheidenen
had moeten innemen.
Intusschen, ook zonder Afscheiding oordeelde Kohlbrügge thans,
onder de gewijzigde Grondwet, de institueering van eigen, vrije
kerken mogelijk. En in 1858 is er dan ook sprake van geweest,
dat Kohlbrügge te Middelburg door zulk een doleerende kerk zou
worden beroepen. Kohlbrügge bedankte toen, doch slechts om
utiliteitsredenen.
Bijzonder verblijd was hij echter, toen hij eindelijk ook te Utrecht,
de stad van zijn martelaarschap, in de Domkerk voor Ds. Jorissen
mocht optreden. 't Was op Woensdag i6 December 1 863. Het
predikbeurtenbrietje was bij die gelegenheid voor particuliere rekening op goud gedrukt. Een groote schare vulde het kerkgebouw.
En de Utrechtsche studenten verwelkomden hem met voetgetrappel.
Het volgende jaar preekte hij er nogmaals. Ook stond hij een paar
maal te Utrecht op het drietal.
In 1865 eindelijk werd Kohlbrügge, onder invloed van den consulent Ds. Gobius du Sart, beroepen te Zoutelande, een dorpje in
Zeeland. Toen hij dit beroep ontving, zeide hij : „Nu zie ik, dat
God trouwe houdt : want in den tijd mijner vervolging zeide ik:
God zal mij recht doen, al was het in het kleinste dorpje aan de
zee." Zoutelande nu is een klein dorpje aan de zee. Zoo vervulde
de Heere dan den wensch zijns harten. En al kon hij dit beroep
niet aannemen, toch was het hem een genade en een eere van
zijn God. 1
Eindelijk, in het laatst van zijn leven, betrad hij voor het eerst
van zijn leven ook den kansel der Hervormde Gemeente te Amsterdam. Wel hadden daar reeds 'n veertig jaar geleden eenige gemeenteleden aan het Ministerie van predikanten het verzoek gericht om
voor een enkele maal aan Dr. Kohlbrügge den kansel af te staan;
)

1) De Heraut van i6 Juni 1865 bericht, dat dit beroep niet, als naar
gewoonte, in de Kerkelijke Courant werd meegedeeld.
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maar daarop hadden zij dit schriftelijk antwoord ontvangen : „Het
Ministerie heeft geoordeeld, den heer Kohlbrügge geen predikbeurt
te kunnen afstaan, als zijnde ZEd. noch als predikant noch als lid
der Hervormde Kerk bekend." Nu echter — 't was de 12de November 1871 — stond Dr. Kuyper hem zijn Zondagavondbeurt af
in de Zuiderkerk aan den Kloveniersburgwal, vlak tegenover de
Hersteld-Luthersche Kerk, waar men hem als proponent uitgestooten had.
's Avonds om zes uur zou de dienst beginnen. Maar 's middags
vol, dat er geen mensch meer in
om vier uur was de kerk reeds
kon. Voor een schare van bij de 3000 preekte Kohlbrügge toen
twee volle uren over Psalm 68 : 20, 21 tot lof van dien God, die
zijn wensch vervuld had om voor zijn sterven nog te mogen preeken
op den Amsterdamschen Gereformeerden kansel.
Vele hoorders hebben de zwakke stem van den grijsaard toen
niet kunnen verstaan. Maar alleen reeds zijn apostolische figuur
boeide. En het scheen, of er een ban uit het midden der gemeente
werd weggenomen, nu deze gezalfde prediker, die veertig jaar geleden
om zijn kloeke belijdenis van den Christus uit de Hervormde Kerk
zoo wederrechtelijk en schandelijk was geweerd, in de hoofdstad
des lands door een nog jeugdigen kampioen voor de Gereformeerde
waarheid in zijn eere hersteld werd, even v66rdat hij uit de strijdende in de triomfeerende kerk overging.
Hij ontsliep den 5den Maart 1875.

zoo

HOOFDSTUK VI.
Het Reveil op den kansel.

1. DE COCK'S GEESTELIJKE VADER.

Een der meest historische namen in Nederland is die van Van
Zuylen van Nyevelt.
We zien af van de poging om alle beroemde dragers van dien
naam uit vroeger en later tijd op te sommen, vreezende er een of
meer te vergeten.
Maar toch mag hier niet de naam ontbreken van den edelen
graaf C. van Zuylen van Nyevelt, te 's-Gravenhage, omdat
hij als 't ware den overgang vormt van het Reveil tot de Afscheiding.
Hij was een bizonder vriend van Schotsman. En ofschoon bij
diens dood, in 1822, ook zelf reeds oud en ziekelijk, schreef hij toch
nog verscheidene anonieme werkjes over zeer verschillende onderwerpen, die alle getuigen van zijn groote kennis, zijn oprechte
godsvrucht en zijn strenge orthodoxie.
Gruwend van het rationalisme van zijn tijd, klemde hij zich vast
aan het geloof der vaderen. En hoewel zelfstandig optredende,
afgescheiden van de z.g. Bilderdijksche fractie, kwam hij toch onder
invloed van het Reveil door Da Costa's vriend Thelwall, den
Episcopaalschen Jodenzendeling te Amsterdam, die tijdens den
watersnood in 1825 het slapend Nederland wakker riep door zijn
boetprediking: Keert u tot Hem, die slaat!
't Was alsof vader Schotsman zijn stem verhief, zóó ernstig en
streng, zóó waar en waardig klonk deze roepstem tot bekeering.
De oud-confessioneele predikanten stonden versteld over den vrijmoedigen toon van dezen vreemdeling, die het waagde zich met
hun zaken te bemoeien, ja, hun de schuld te geven van de inge-
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zonkenheid der Kerk. Maar honderden vromen in den lande leefden
op bij dit tijdwoord. De Leidsche oefenaar Le Feburé schreef een
openlijke dankbetuiging aan Thelwall. En terwijl men dezen in
Amsterdam de beleediging aandeed, zijn tractaat aan het schandbord te hechten, schaamde de edele graaf Van Zuylen van Nyevelt
zich niet, met hem kennis te maken en hem voortaan zijn vriendschap te bewijzen.
Twee jaar later, in 1827, toen zijn stadgenoot Ds. Molenaar, in
het geruchtmakend Adres, een stem voor kerkherstel liet hooren en
door de justitie werd vervolgd, zocht graaf Van Zuylen den vervolgden schrijver op en werd zijn boezemvriend.
Ja, aangevuurd door de woede, die tegen Molenaar losbarstte,
greep de oude graaf in 1828 ook zelf weer naar de pen en schreef,
thans niet anoniem, maar met zijn naam onderteekend, een boekje,
waarin hij Het Liberalismus in z'n allerverderfelijkste werking ten
toon stelde.
En sinds verscheen nog jaar op jaar van zijn hand een vlugschrift.
In 1829 Een gewichtig woord aan het Nederlandsche volk in deze
kommervolle dagen. In 183o een Uitboezeming aan min ware Hervormde geloofsgenoolen. In 1831 wees hij Gods waarachtigen dienst
als Eenige Redding aan voor het zinkend Nederland. In 1832 ontwikkelde hij in een kort, maar zakelijk betoog, wat de Hervormde
leer was, en wat niet. Eindelijk, in 1833, kort voor zijn dood, toonde
hij nog aan, dat de ware Troost voor i j lenden alleen in de Gereformeerde leer is te vinden.
Al deze werkjes ademen niet alleen den geest, maar volgen ook
den toon en schrijftrant, de taal en woordenkeus der „oude schrij vers". Toch is er in den ernst en de waardigheid van Van Zuylen's
geschriften een zekere majesteit, die treft.
Ze vonden dan ook grooten ingang bij het vrome volk.
Tot zelfs in het hooge noorden werden ze gelezen. En Ds.
Hendrik de Cock, te Ulrum, die pas door omgang met zijn eenvoudige gemeenteleden tot nadenken over zich zelf was gekomen,
en op bezoek bij een ambtsbroeder voor het eerst met de Institutie
van Calvijn bekend was geworden, nam nu ook met groote sympathie
kennis van de geschriften van graaf Van Zuylen van Nyevelt.
Diens werkje over de Hervormde leer opende hem de oogen voor de
diepte van het verval in de leer. Hij zag nu in, hoe de waarachtige
leer der zaligheid sedert jaren ondermijnd was. En dit was hem
een aansporing om voortaan niet slechts op den kansel, maar ook
tegenover de ringpredikanten voor de leer der vaderen uit te komen.
Zijn prediking werd nu zóó gezocht, dat men zelfs uit Friesland
toestroomde om hem te hooren.
Toen hij echter ook op de ringvergadering onbewimpeld zijn
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volkomen instemming met dit werkje van Van Zuylen van Nyevelt
beleed, kwamen alle collega's als één man tegen hem op, en trachtte
men hem tot meer verlichte denkbeelden terug te brengen.
Ook kwam zijn oude academievriend, professor Hofstede de
Groot, die hem indertijd tot zijn opvolger in de gemeente te
Ulrum had bevestigd, hem in den zomer van i 832 uit Groningen
bezoeken met geen ander doel, dan hem van zijn dwaalweg
terug te doen keeren. Naar aanleiding van Van Zuylen's werkje De
Hervormde leer, door De Cock aan zijn hooggeleerden vriend meegegeven, ontspon zich vervolgens een briefwisseling tusschen beiden,
waarin De Groot ontkent, dat Van Zuylen eenig begrip heeft van
wat Christendom is, en tot De Cock zegt : „De Cock, De Cock,
hoe diep, diep zijt gij gevallen, en hoe donker is mij Gods raad,
dat zulk eene leer aan de gemeente, die eens de mijne was, nu
wordt verkondigd!"
Intusschen had het vroeger verschenen werkje van Van Zuylen,
getiteld : De Eenige Redding, De Cock nu meer dan vroeger het
nauwe verband doen inzien tusschen leer en leven. Hierdoor vooral
werd hij overtuigd, dat de verbastering der zeden, en dat de verlating van den godsdienst der vaderen verlating van den God der
vaderen ten gevolge moet hebben.
Diepe smart vervulde daarom na de lezing van dit werkje zijn
hart. Ook de drukkende tijdsomstandigheden, de Belgische Revolutie
en de cholera, droegen er veel toe bij, een sombere en ernstige tint
aan zijn toen zeer bewogen gemoed te geven. Want „dit waren —
zoo had Van Zuylen geschreven, en het was ook zijn overtuiging —
slechts beginselen der smarten."
En nu gevoelde De Cock zich geroepen, niet alleen op den
kansel, maar door geheel het land zijn waarschuwende stem te laten
hooren, en boete en bekeering te prediken.
Daartoe schreef hij dan ook in 1833 zijn Ernstige en hartelijke
Toespraak aan mine landgenoolen in deze zorgvolle en droevige dagen.

Het boekje is door den loop der omstandigheden eerst twee jaar
later in druk verschenen, en heeft daardoor zijn eigenlijk doel toen
gemist; maar het blijft merkwaardig, omdat het geheel doortrokken
is van den geest van graaf - Van Zuylen van Nyevelt, uit wiens
geschriften het ook menigvuldige aanhalingen bevat.
Uit alles blijkt, dat deze graaf voor De Cock een groote autoriteit was.
Als hij Ds. Molenaar per brief advies vraagt in een doopskwestie,
verzoekt hij dezen tevens, het oordeel in te winnen van den waardigen Van Zuylen.
Maar uit een schrijven van Ds. Molenaar, dato 12 Mei 18 33,
verneemt hij dan, dat „die lieve en voor Sion zoo wakende en
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biddende man daags te voren reeds in den Heer ontslapen is".
Dit doodsbericht schokte De Cock diep. Want hij had zoo gehoopt,
dat graaf Van Zuylen de man zou zijn geweest om den strijd in
de Kerk aan te binden. Op dezen had hij wel het meest het oog
gevestigd.
Aan zich zelf toch dacht hij toen nog in het minst niet. Voor een
oogenblik scheen hem zelfs alle hoop ontvallen. Hij zocht zich echter
te sterken in het gebed, en vond zich bemoedigd door de erkentenis,
dat de zaak, die hij voorstond, de zaak des Heeren was, en dat
Deze machtig was te verwekken, dien Hij wilde.
Den eerstvolgenden Zondag deelde hij in zijn „voorafspraak" het
bericht van Van Zuylen's overlijden aan de gemeente mede, en
ontveinsde haar toen niet, hoe hij gehoopt had, dat deze de man
zou zijn geweest, door God bestemd om tegen de dwaling en het
ongeloof den strijd te voeren. Tevens wekte hij de gemeente op,
den Heere te bidden om getrouwheid voor allen, die de waarheid
kenden, en ging haar vervolgens zelf in een vurig en krachtig gebed
voor, waarin hij begeerde, dat de Heere een handhaver van Zijn
eer en waarheid mocht verwekken.
Uit hoogachting en liefde voor wijlen graaf Van Zuylen van
Nyevelt, doet hij voorts aan Mevrouw de douairiére een exemplaar
toekomen van zijn nieuwe uitgave der Dordtsche Leerregels, in de
voorrede waarvan hij aan „de vrijmoedige taal van dien geloofsheld" herinnert. En ook in andere werkjes, die hij nog verder schreef,
met name ook in zijn onderscheidene adressen aan Z. M. den
Koning, wordt De Cock niet moede, telkens en telkens weer graaf
Van Zuylen als sprekende in te voeren. Blijkbaar kende hij diens
geschriften door en door. De zinsnede: „gelijk de edele Van Zuylen
van Nyevelt zegt", is in de polemische brochures van De Cock dan
ook stereotiep.
Inderdaad, deze vrome graaf is De Cock's geestelijke vader
geweest, en vormt alzoo de schakel tusschen het Reveil en de
Afscheiding.

2.

„DE CLUB VAN SCHOLTE".

Waart ge omstreeks 1826 te Amsterdam de Lauriergracht langs
gewandeld, dan hadt ge daar o. m. ook de suikerkistenmakerij van
de weduwe Scholle gevonden. En er binnengetreden, zoudt ge dan
haar twintigjarigen zoon Hendrik Peter ijverig bezig hebben gezien
aan het dagelijksch handwerk, waarin hij zijn vader bij, diens dood
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was opgevolgd : het maken en afleveren van kleine kistjes voor de
omliggende suikerraffinaderijen.
Stellig zoudt ge in dezen jongeling toen niet den toekomstigen
aanvoerder der Afgescheidenen gezocht hebben. Veeleer zoudt ge
die verwachting gekoesterd hebben van zijn huisgenoot, den proponent Kohlbrügge, die bij de weduwe Scholte inwoonde, en die
toen juist in botsing begon te komen met het Kerkbestuur der
Hersteld-Luthersche Gemeente.
Ook de familie Scholte behoorde tot die gemeente. Vader Scholte
was er zelfs ouderling geweest. Maar over zijn eeuwige belangen
aan 't nadenken gebracht, vereenigde de zoon zich met het geloof
der Gereformeerde Kerk en legde bij . haar zijn belijdenis af.
Toen vervolgens zijn moeder overleden was, trad hij uit het
oude bedrijf, om voor predikant te gaan studeeren.
Vlug van bevatting en helder van geest, wist hij zich in korten
tijd voor de academische lessen voor te bereiden. En zoo gelukte
het hem, zonder de gewone gymnasiale opleiding, in 1827 als
student aan het Amsterdamsche Athenaeum te worden ingeschreven,
te gelijk met Simon van Velzen, eveneens van geboorte een Amsterdammer.
Als gastheer van Kohlbrügge en als getrouw volgeling van den
Waalschen predikant Pierre Chevallier, 1 ) was Scholte echter ook
reeds vroeg in aanraking gekomen met Da Costa, wiens Bezwaren
tegen den Geest der Eeuw ook hem uit het hart waren gegrepen.
Van Da Costa's gezelschappen was hij dan ook een trouw bezoeker,
evenals Simon van Velzen, die overigens toen nog niet veel ernst
maakte met het leven.
Bij Scholte was dat anders. En toen Anthony Brummelkamp, een
vrome jongen, die reeds op de Latijnsche school te Elburg den
naam van „fijne" gedragen had, in 1828 als student te Amsterdam
kwam, merkte hij al spoedig, dat Scholte een andere was dan de
meerderheid der studenten.
Als „groen" toch trof Brummelkamp daar zóó'n godvergeten
studentenleven aan, dat hij uitriep : „De vreeze Gods is aan deze
plaats niet !"
i ) Deze was een boezemvriend van den Jodenzendeling Thelwall. Een merkwaardige anekdote wordt van hem verhaald door Koenen, Geschiedenis der
Joden, blz. 335. Toen Chevallier eens, bij gelegenheid eener audientie bij
koning Lodewijk, een ouden, door den last der jaren gedrukten rabbijn met
moeite de trappen van het Paleis zag opstijgen, nam hij hem vriendelijk onder
den arm met deze treffende woorden: „Het Oude Testament en het Nieuwe
behooren immers bij elkaar!" — In het laatste jaar zijns levens mocht hij
twee dochteren uit Israël doopen, de schoonmoeder en de schoonzuster van
Da Costa, later met zijn eenig overgebleven zoon, M. J. Chevallier gehuwd.

Ds. Pierre Chevallier.
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Te midden echter van deze ijdele en vloekende meerderheid
vond hij twee studenten, die een uitzondering maakten op den
droevigen regel. Het waren Scholte en Thorbecke, een student van
de Hersteld-Luthersche Kerk, een neef van den later zoo bekend
geworden minister.
Ook dezen hadden Brummelkamp als „groen" ontboden. Maar
bij hen vond hij zich in een gansch andere atmosfeer geplaatst.
Daar was God en Zijn dienst de hoofdinhoud der gesprekken.
Maar de afstand tusschen deze studenten en de andere was
groot, dat die anderen het noodig oordeelden
toen reeds
Brummelkamp bij zich te laten komen, om hem „welmeenend",
gelijk zij zeiden, „tegen zulke kerels te waarschuwen". En niet
alleen studenten, maar ook een predikant en een professor deden
dat. Die „kerels" waren „Dacostianen", die vrome gezelschappen
bezochten. En vooral die Scholte was „een allergevaarlijkst mensch".
Het waren dompers, dwepers, Dordtschen.
Met dat al voelde Brummelkamp zich toch sterk tot deze
„Dacostianen" aangetrokken. En hij was, o, zoo verheugd, toen
Scholte hem in de Zondagavondgezelschappen van Da Costa had
ingeleid, waar hij nu den overigen tijd van zijn literarische Studiën
te Amsterdam, zich laven mocht aan den stroom van welsprekendheid, dien deze vurige bidder en gezalfde Schriftverklaarder daar
placht uit te storten.
In i 83o naar Leiden vertrokken, om in de theologie te studeeren,
vond Brummelkamp daar Scholte weer terug, die er reeds een jaar
vroeger heen was gegaan. En evenals deze trok ook Brummelkamp weldra mee uit als vrijwillig jager in den oorlog tegen de
Belgen.
Aan dien uittocht der Leidsche jagers nam voorts ook Van
Velzen deel. En hij, verschrikt door de grootheid der ongerechtigheid, die hij rondom zich zag, werd thans bekommerd over zijn
zielstoestand. Van toen af verkeerde hij dagelijks met Scholte als
vriend, en menigen avond brachten zij samen in godvruchtige
gesprekken door. In Leiden teruggekeerd, sloot Van Velzen zich
nu dan ook volkomen bij die gehate „club van Scholte" aan.
Tot die club hebben verder nog behoord : Gezelle Meerburg,
Van Raalte en B,hler.
Georg Frans Gezelle Meerburg, student-Leidenaar, was een edel,
vriendelijk, zachtmoedig jongeling, die zich te Leiden aan Scholte
hechtte, gelijk Brummelkamp dat reeds te Amsterdam had gedaan.
Ter verkrijging van de Brouckhovensche beurs had hij op het raadhuis te Leiden in goeder conscientie gezworen : de Gereformeerde
religie in conformiteit met de Dordtsche Leerregels aan te hangen,
en, predikant geworden, te zullen leeren, en voorts ook zich te
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zullen gedragen in alle vroomheid en godzaligheid. Een eed, dien
hij ook als student niet verbrak.
Albertus Christiaan van Raalte, zoon van den Fijnaartschen
predikant, was door de ernstige prediking, die er destijds van de
cholera uitging, tot een keerpunt in zijn leven gebracht. En als
student te Leiden in kennis gekomen met Brummelkamp, werd hij
door dezen in de „club van Scholte" ingeleid.
Eindelijk behoorde min of meer nog tot die club Louis Bâliler,
zoon van dien bekenden Zwolschen Reveil-prediker bij de Waalsche
gemeente, wiens boetpredikatie over „de kleine wolk als eens mans
hand" Da Costa in 1826 met een geestdriftig gedicht begeleid had.
Maar ook den vriend van Báhler's zoon had Da Costa met een
gedicht vereerd. Immers gaf hij den theologischen student Scholte
in October 183o bij diens uittrekken met de Leidsche studenten
een vers mee. Ja, zelfs Bilderdijk had in het album van Scholte,
vóór zijn vertrek naar het leger, eenige dichtregelen geschreven.
Wel een bewijs, dat Scholte met beide dichters op vertrouwelijken
voet leefde.
Minstens even groot als op Hendrik de Cock de invloed van
graaf Van Zuylen van Nyevelt, was dan ook op Scholte de invloed
der Bilderdijksche fractie.
Trouwens, de geheele persoonlijkheid van Scholte had iets, dat
aan Bilderdijk herinnerde. Volkomen antipode van den heerschenden
geest aan de academie, leefde hij daar steeds in de oppositie. Met
de dictaten van zijn professoren bemoeide hij zich nooit veel. En
toen Bdhler hem daarover eens bestrafte, antwoordde hij : „Ik
behoef van de professoren geen liegen te leeren ; dat kan ik beter
dan zij."
Meer belangstelling toonde hij voor het conventikel van den
oefenaar Le Feburé, dat door de „club van Scholte" wekelijks
één- of meermalen werd bezocht. Daar toch besprak men de
nooden van land en volk, en las men de geschriften van Da Costa
en andere Reveil-mannen.
Bovendien had Scholte zelf reeds als student een uitgezochte
collectie boeken, waaronder een zoo volledig mogelijk ingebonden
exemplaar van Bilderdijk's werken, door dezen zelf hem ten
geschenke gegeven.
Ook las hij — en dat was in die dagen een zeldzaamheid bij
studenten! — buitenlandsche bladen en tijdschriften, om zoo
bekend te worden met den strijd voor het geloof in andere landen.
Inzonderheid hield hij zich goed op de hoogte van het Geneefsch
Reveil, door getrouwe lezing van het weekblad: Archives du Christianisme du dix-neuvième siècle.
Daarbij kwam nog, dat de „club van Scholte" van tijd tot tijd
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een dag doorbracht bij Twent van Rozenburg, op den huize „De
Pauw", bij Wassenaar. En ook kwam deze vurige propagandist voor
de Geneefsche Afscheiding hen te Leiden wel opzoeken.
Door hem vooral was het, dat deze studenten al vroeg vertrouwd
raakten met het denkbeeld van vrije kerken.
En ofschoon zij volstrekt nog niet aan een geordend plan van
afscheiding dachten, toch was Kohlbrügge's conflict hun een aanwijzing, dat ook zij straks wel eens met hun Kerkbestuur in botsing
zouden kunnen komen, indien zij, predikant geworden, niet
transigeerden.
Zoo liet zich dan reeds voorzien, dat uit de afgescheiden
studentenclub van Scholte nog eenmaal afgescheiden predikanten
zouden voortkomen.
Inderdaad, evenals te Genève was ook hier een studentenclub
de bakermat der Afscheiding.

3. „EEN WONDER GODS".
Hoeveel opgang in het begin der negentiende eeuw het „nieuwe
licht" ook maakte, toch was er ook nog een „nachtschool", die
aan de „oude waarheid" gehecht bleef.
Die „nachtschool" vond men over het gansche land verspreid.
Er waren echter ook bepaalde streken, waar zij geheel overheerschend was, b.v. op de Veluwe en in het Gooi.
Zoo'n streek nu was ook het Land van Heusden, in NoordBrabant.
Een steil-rechtzinnige bevolking, gezet op een gemoedelijke prediking en een lange toepassing, vulde daar Zondag aan Zondag de
kerkgebouwen. Verkleefd aan het oude, en af keerig van al het
nieuwerwetsche, hadden de meeste gemeenten in deze streken de
Evangelische Gezangen met weerzin ontvangen en evenzoo de
nieuwe verordeningen, die sedert de Synode van 1816 werden
ingevoerd.
Ook te Doeveren, Gansoyen en Genderen was dat het geval
geweest.
Bovendien had daar al eens een godsdienstige opwekking plaats
gevonden, die veel opzien gebaard had.
Deze gemeente nu werd in het laatst van Augustus 1832, door
het vertrek van Ds. Nanninga naar Raamsdonk, vacant. En spoedig
meldden zich, naar de gewoonte dier dagen, onderscheidene candidaten aan, om daar op beroep te mogen preeken.

Een aantal bekwame proponenten liet de Kerkeraad optreden.
En onder hen had men met bijzonder genoegen ook den Eerw.
Heer O. F. van Setten, candidaat tot den Heiligen Dienst bij het
Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht, hooren preeken. Het liet zich
dan ook aanzien, dat deze de toekomstige predikant der gemeente
zou worden. Zijn leerrede toch droeg de goedkeuring der rechtzinnigsten weg, en toon en wijze zijner voordracht vond algemeenen
bijval.
Maar een geheele wending in de gemoederen bracht het optreden
van Hendrik Peter Scholte.
Op gevorderden leeftijd tot de studie gekomen, had deze reeds
lang reikhalzend uitgezien naar het doel zijner levensbestemming.
En was de bereiking van dat doel al eenigen tijd vertraagd door
zijn uittrekken met de Leidsche jagers, na den veldtocht zocht hij
nu des te spoediger predikant te worden, om in te gaan, zooals
Da Costa hem had toegewenscht:
tot den strijd van 't geestlijk werk,
van den opbouw Zijner Kerk,
tot den dienst van 't levend Woord,
dat, verkond, verbreid, gehoord,
Neêrland eenmaal nog herstell'
tot een geestlijk Israël!

En Scholte bereikte zijn doel. In i 832 werd hij candidaat tot

den Heiligen Dienst bij het Provinciaal Kerkbestuur van NoordHolland.
Als proponent vond hij, overal waar hij op beroep preekte,
veel bijval.
Zoo b.v. te Huizen. Daar had hij op een Zondag in October
den grootsten toeloop. Duizenden menschen waren daar toegevloeid, zoodat de kerk slechts het kleinste gedeelte der opgekomen
schare kon bevatten. En terstond na afloop van den dienst werd
er een inteekening geopend, om hem daar als tweeden predikant
maar bij elkaar gete beroepen. Het traktement hiervoor was
bracht. Er waren er trouwens, die voor honderd gulden inteekenken. Wel een bewijs, dat Scholte bij de Huizer-richting in den
smaak viel.
Maar ook te Doeveren, Gansoyen en Genderen preekte hij. En
daar werd hij eveneens door Kerkeraad en gemeente eenparig
begeerd.
Zijn voorstel toch was bizonder indrukwekkend. Hij preekte
ernstig en op den man af. Hij wist den streng-orthodoxer toon
zoo goed te treffen, dat die weerklank vond in de harten. Voeg
hierbij, dat hij geheel uit het hoofd preekte, buitengewoon wel-
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sprekend was, en begaafd met een mooie stem, terwijl zijn uitspraak eerder eenigszins gemaakt was dan dat ze den Amster.
dammer verried. Daarenboven had hij een prachtige figuur, met
een aangenaam voorkomen, en wist hij ongedwongen en zonder
plichtplegingen met de eenvoudige landlieden om te gaan.
Geen wonder dan ook, dat de Kerkeraad hem, met voorbijgaan
van anderen, tot herder en leeraar meende te moeten beroepen.
En aangezien men wel wist, dat Huizen hem ook begeerde, maakte
men haast met het werk. Zijn Eerwaarde werd derhalve den
I 2den November 1832 beroepen.
Hij nam het beroep aan, en aanvaardde zijn ambt in het begin
van Maart 18 33.
Bij zijn intrede nu beantwoordde hij niet alleen aan de verwachting zijner gemeente, maar overtrof hij die verre.
Spoedig verspreidde zich dan ook het gerucht van zijn levende
en streng Gereformeerde prediking. Dat was, zeide men, eerst
preeken. Hier werkte de Heilige Geest zichtbaar mede. Zóó moest
de mensch worden toegesproken. Zóó moest men voor de oude
beproefde waarheid uitkomen.
Onbeschrijfelijk was de toeloop bij Scholte's prediking. Uit heel
het Land van Heusden stroomden de scharen samen naar den
jongen dominee, dien men roemde als „een wonder Gods". En
om meerdere ruimte te vinden voor den steeds aanwassenden
volksstroom, werd er in het kleine kerkje van de hoofdplaats
Doeveren een gaanderij gebouwd.
Scholte zelf was met dezen grooten aanwas van toehoorders zeer ingenomen. Die van elders kwamen, ontving hij aan zijn huis; hij bezocht
hen in hun eigen gemeenten, en noodigde hen aan het Avondmaal.
Maar de vier Avondmaalsvragen, door de Synode voorgeschreven,
liet hij bij de voorbereidingspredikatie stelselmatig weg. En de
Evangelische Gezangen, waarvan hij aanvankelijk nog een schaarsch
gebruik had gemaakt, gaf hij weldra in 't geheel niet meer op. De
gezangboeken werden uit de kerk genomen. En sommige leden
der gemeente lieten zelfs hun kerkbijbels verbinden, om de zoo
hatelijke liederen niet meer onder hun oogen te hebben.
Ook getuigde Scholte steeds vrijer en openlijker tegen de afwijking van de waarheid, en wees hij steeds ernstiger en aangrijpender
op de oordeelen Gods, reeds zichtbaar in oorlog en pestilentie.
Nu eens schilderde hij zijn toehoorders zware vervolgingen voor
oogen, dan weer sprak hij hun moed in met de belofte, dat de
Heere Zijn volk niet verlaten zou.
En veler oogen werden geopend.
Doeveren beleefde opnieuw een geestelijke opwekking.
Een Nagel in de heilige Plaats.
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4. VERANDERDE PREDIKING.

Omstreeks denzelfden tijd, toen Ds. Scholte te Doeveren als „een
wonder Gods" optrad, was ook de gemeente van Ulrum in de
provincie Groningen getuige van een merkwaardig verschijnsel.
Daar had den 29sten October 1829 Hendrik de Cock, niet gelijk
Scholte in Doeveren als proponent, maar als reeds gevestigd predikant zijn intreê gedaan.
Uit kracht van opvoeding nu was De Cock de liberale beginselen
toegedaan. Den 12den April 18oi te Veendam geboren, verhuisde
hij al spoedig naar Wildervank, waar zijn vader achtereenvolgens
de betrekking van maire, schout en burgemeester bekleedde. En
zijn eerste wetenschappelijke opleiding ontving hij daar van Ds. J. G.
Oosterbeek, die, als de meeste predikanten van dien tijd, meezong
in het koor van liefde en verdraagzaamheid.
Alleen de catechiseermeester Hendrik Nieman, van wien De Cock
zijn godsdienstige vorming ontving, sprak hem over de noodzakelijkheid van de geboorte uit God, van de bekeering des harten en
van het geloof in Christus als van waarheden, die niet slechts met
het verstand behoorden erkend te worden, maar waaraan de mensch
ook bevindelijk met toepassing op zich zelven kennis moest hebben,
zouden zij een heiligenden invloed op hart en leven oefenen en
tot zaligheid leiden.
Vooralsnog bleef dit catechetisch onderwijs bij De Cock echter
zonder vrucht. Maar toen hij eerst op de Latijnsche school en vervolgens op de academie te Groningen kwam, om daar zijn theologische studiën te voltooien, openbaarde zich voor het eerst een vrij
ernstige strijd in zijn binnenste. Bemerkende, hoezeer het academisch onderwijs verschilde van het catechetische, dat hij genoten
had, vroeg hij zich af : Wat is waarheid?
Toch kwam hij in zijn academie-tijd niet tot klaarheid voor zich
zelven. En in gemoedelijken ernst, maar blind voor de waarheid
in Christus, aanvaardde hij het predikambt den Iaen Maart 1824 te
Eppenhuizen. In 1827 verwisselde hij deze gemeente met Noordlaren, waar hij tot 1829 bleef, toen hij naar Ulrum vertrok, waar
hij bevestigd werd door zijn academievriend en voorganger, professor
Hofstede de Groot.
Tot dusver onderscheidde zijn prediking zich echter, wat de leer
betreft, in niets van die zijner collega's in den omtrek. En hij hoorde
vreemd op, toen een bejaard man, Klaas Pieters Kuipenga, op de
catechisatie zich eens de woorden ontvallen liet: „Indien ik ook
maar één zucht tot mijn zaligheid moest bijbrengen, dan was het
voor eeuwig verloren"

Deze taal klonk De Cock geheel onbekend in de ooren. Maar
ze bracht hem tot nadenken en onderzoek. Begrippen, die hij
vroeger als verouderd en bekrompen had leeren brandmerken,
begon hij nu van onder het stof op te delven.
Tot nu toe kende hij de „oude schrijvers" alleen bij naam. De
Dordtsche Leerregels had hij nooit gelezen. Ook de Statenbijbel
met kantteekeningen ontbrak in zijn bibliotheek. En Calvijn's Institutie was hem geheel onbekend. De kleine uitgave daarvan zag hij
voor het eerst in I831 op de studeerkamer bij Ds. Wormnest, te
Warfhuizen. Hij kreeg het boek mee naar huis ter lezing. En bij
ernstig en biddend onderzoek gingen de oogen hem nu open voor de
waarheid van Kuipenga's woord. Nu was het God alleen, Wien de
eere der verlossing toekwam.
En zoodra deze waarheid hem duidelijk was geworden, begon
hij ze ook rondborstig te prediken.
De gemeente merkte dan ook al spoedig, dat hij anders preekte
dan te voren. En velen ging nu een helderder licht over de waarheid op. Zij ontvingen nu, wat zij vroeger in de prediking van
Hofstede de Groot en ook van De Cock hadden gemist.
En kennelijk was de zegen, die er van dien tijd af op de prediking rustte. „De Heere wrocht mede". Velen werden ontdekt
aan eigen ellendigen toestand en tot Christus geleid.
Het gerucht van deze zegenrijke prediking verbreidde zich weldra
in de naburige gemeenten. En nu toog men al spoedig ook uit
andere plaatsen naar Ulrum, om De Cock te hooren. Niet alleen
uit de eigen provincie, maar ook uit Friesland en Drente kwamen
er velen reeds des Zaterdagsavonds per rijtuig of per schuit of te
voet, soms wel tien uur ver naar Ulrum, om op den dag des
Heeren onder de prediking van De Cock gesticht te worden. Niet
zelden waren er meer dan zeventig rijtuigen en dan nog verscheidene
schuiten vol menschen.
Het kerkgebouw te Ulrum kon die groote menigte dan ook op
verre na niet bevatten. En daarom richtte de Kerkeraad tot de
kerkvoogden het verzoek, de kerk te willen vergrooten. Vijandig
gezind, wilde de Kerkvoogdij aan dat verzoek echter niet voldoen,
dan onder voorwaarde, dat Ds. De Cock zich zou verbinden,
tot zijn dood toe in Ulrum te blijven. En toen hij hiertoe niet
bereid was, stelde zij voor, het tot de vergrooting benoodigde geld
door vrijwillige collecten in de godsdienstoefeningen bijeen te verzamelen. Dit voorstel nam de Kerkeraad aan. En weldra bedroeg
de som dezer collecten genoeg om tot uitvoering van het plan te
kunnen overgaan. Maar nu weigerde de Kerkvoogdij aan haar
vroegere belofte te voldoen, en besloot zij het vrijwillig bijeengebrachte te besteden niet tot vergrooting, maar tot verfraaiing van
-
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het kerkgebouw, door nieuwe banken, enz. De kwestie werd nu
aanhangig gemaakt bij den minister van Eeredienst en bij den
Koning, maar ten nadeele van den Kerkeraad beslist.
Intusschen bleef de toeloop z66 groot, dat het kerkgebouw de
menigte dikwijls niet kon bevatten.
Zoo vonden eens twee Gereformeerden uit Sneek, Andriessen en
Borneman, die met schipper Kramer naar Ulrum gereisd waren,
de kerk om acht uur al z66 vol, dat men wel over de hoofden
kon loopen. En om negen uur werden er al enkelen onwel ; flauw
„vallen" konden ze echter niet, want daarvoor was geen ruimte.
Toen de dominee naar den preekstoel ging, raakte hij z66 tusschen het volk in, dat er geen doorgang meer voor hem was.
Maar Andriessen wist raad.
Buiten scheen het zonnetje z&5 heerlijk, dat men best op 't
kerkhof samen kon komen. En dan kon dominee wel op een hooiwagen gaan staan.
Zoo gezegd, zoo gedaan. En Kramer's vrouw vond — welk een
eere ! — een plaats bij den dominee op den wagen.
Het kerkhof raakte nu zoo vol, dat de mannen de hoeden niet
van het hoofd konden nemen.
En die op den kerkzolder zaten, namen de pannen van het dak,
om goed te kunnen hooren. 1
En ook elders, waar De Cock optrad, was het overvol. Zoo
preekte hij den 2den Juli 1833, tijdens de vertimmering van zijn
eigen kerk, in de vacante gemeente te Niezijl. En daar was de
opkomst z66 talrijk, dat van buiten tegen de muren ladders werden
aangebracht en de glasruiten er uitgenomen.
Een smaadschrift uit dien tijd, getiteld : Iets over de liefdebeurten
van H. de Cock, vermeldt, dat de schade, aan de kerk te Lagemeeden bij een prediking veroorzaakt, ruim f i6 bedroeg, en te
Niezijl meer dan 140 glasruiten werden verbrijzeld of uitgenomen
en ongeveer zoo ladders gebruikt. --- Hoe groot de collecte bij
deze gelegenheden was, wordt er echter niet bij gemeld.
Een spotvers in den Groninger tongval: Jaaps Raize naa Domenei
Kok, beschrijft ook zoo'n kerkgang.
Ds. De Cock preekte toen in een vacature dicht bij „de stad".
De reiziger is ter plaatse gekomen even na acht uur. Hij vond toen
het geheele kerkhof vol menschen en de kerk opgepropt.
En dan gaat de rijmelaar aldus voort:
)

Maar hou in de kerk te komen?
In mos ik er — kon 't geschein.
'k Drong er deur — 'k stöt 't volk op zide,
1

) Zie: G. A. Wumkes, It fryske réveil yn portretten, De Jiffers Fockens.
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En kwam end'ling bi de deur;
'k Bleef er half in — en half veur.
't Kerki was gepropt vol mensken —
'k Kon neit veur- of achteruut.
'k Most wel in de knipe bliven,
Totdat meester had geluud.
En dat luden mos nog duren,
Om en bi zoo'n drei keteir.
'k Zal voor mi plezeir gaan heften;
Maar het was mi gein plezeir.
End'ling heurde ik buten roupen:
„Mensken wijkt — de Doomnei komt!"
Nau an 't wuilen, steuten, knoflen —
Wiel de torenklokke bromt.
'k Zag mi Doomnei nader dragen,
Op de scholders van de schaar,
En dou hij de deur passeirde,
Kwam 'k een schrede vot, snit haar.
Al de gangen, banken, leunings
Hadden gein doem spaatsi meer —
Zölfs tot in de kerkeglazen
Laggen heurders zuchtend neer.

Het waren echter niet enkel belangstellenden, maar dikwijls ook
nieuwsgierigen, die De Cock kwamen hooren. Want bij de algemeen heerschende vijandschap tegen de leer der vrijmachtige verkiezing Gods, kon het wel niet anders, of van De Cock werden
dienaangaande de ongeloofelijkste uitspraken verhaald.
Vooral de collega's in den omtrek lasterden zijn leer.
Eén van hen, Ds. J. van der Linden te Kantens, reisde op
Zondag 14 Juli 1833 naar Ulrum, om zich te overtuigen, zooals hij
het zelf uitdrukte, of Ds. De Cock, dien hij vroeger te Eppenhuizen „als een mensch van gezond verstand" had leeren kennen,
zich nu aan het hoofd gesteld had van menschen, die, „ieder onderwijs versmadende, wat kennis in den godsdienst betreft, door
hun stalvee schier overtroffen werden".
De Cock preekte over Joh. Y : 2gb : „Zie het Lam Gods, dat
de zonde der wereld wegneemt !" En zijn indruk van de toen gehoorde predikatie gaf Ds. Van der Linden aldus weer: „Ik keerde
onvoldaan naar huis, en in mijn mijmeringen over hetgeen ik gehoord had, verbeeldde ik mij waarlijk, in de eeuw van vader
Augustijn, in de dagen van Maurits en Oldenbarneveldt, ja, in die
der beruchte Synode van Dordrecht verplaatst te zijn."
Onbedoeld pleit dit oordeel stellig voor De Cock, en het zegt
genoeg, om te weten, welke waarde we moeten hechten aan de
woorden, waarmee Van der Linden eindigt: „Indien er in de
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zielen-apotheek nog een middel mocht voorhanden zijn om zulke
waanzinnige menschen te genezen, die meer dan op de grenzen
van het fanatisme staan, zoo verzoek ik iedereen, die den Heer
De Cock aan te bieden, en hartelijk wensch ik, dat het Z.E. tot
genezing strekke."
Zulk een laag schrijven veroordeelt zich zelf. Maar we zien er uit,
hoe ver de vijandschap ging van predikanten, die met leede oogen
zagen, dat de Gereformeerde leer, door hen verworpen, onder het
volk nochtans veel aanhang vond.
En op de beschuldiging, als zou dat volk alle onderwijs versmaden,
antwoordde De Cock te recht : „Indien gij uwe gemeente maar vergelijkt met de mijne, dan moet u het tegendeel wel blijken. Gij
toch hebt wellicht moeite schier om uw dienst tweemaal aan den
gang te houden, 's nademiddags schier voor stoelen en banken
moetende preeken. Hier geeft de Heer dien menschen lust om zoowel
's nademiddags als voordemiddags de geheele kerk te vullen. Gij
hebt wellicht moeite om, gedurende den winter alleen, de catechisatiën aan den gang te houden, hier houden die dezelve aan den
gang, zoowel des zomers als des winters. Gij hebt misschien twee
of drie catechisaties in de week, en die nog schraal, hier houden
de godvreezenden de catechisatiën aan den gang des zomers drie
en des winters vijf- of zesmaal, en die nog alle genoegzaam talrijk:
geen teeken dus, dat die menschen alle onderwijs versmaden."
Neen, integendeel; zoodra de leer der Kerk maar weer gepredikt
werd, herleefde bij het volk de belangstelling in die leer.

5.

TWEE WOLVEN IN DE SCHAAPSKOOI.

In de Provinciale Groninger Courant van 22 Maart 1833 stonden
twee werkjes aangekondigd, het eene van den heer L. Meyer Brouwer,
predikant te Uithuizen, het andere van den heer G. Benthem
Reddingius, theol. doctor en predikant te Assen.
Ds. De Cock van Ulrum ontbood beide geschriften, en bevond
toen, dat ze de onmiskenbaarste bewijzen gaven van haat tegen
het waarachtige Christendom, de Gereformeerde leer en de ware
Gereformeerden.
Het werkje van den heer Brouwer was getiteld: Noodige Waarschuwing en heilzame Raad aan mine Gemeente. Het waren twee
leerredenen. In de eerste bestreed hij de uiterst lichtzinnigen van
zijn tijd, die met allen godsdienst den spot dreven. In de tweede
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bestreed hij de menschen, die juist in een tegenovergesteld uiterste
vervielen door de leer van 's menschen natuurlijke onmacht. En
blijkbaar bedoelde hij hier De Cock en zijn aanhang. Immers
voegde hij er bij : „Dat er thans op onderscheidene plaatsen, ook

onder ons, dezulken zijn, is u bekend, Geliefden." In den geheelen
omtrek nu werd er geen ander leeraar gevonden, die deze onmacht
preekte, dan De Cock.
Het geschrift van Ds. Reddingius was eveneens tegen de vromen
gericht. Het heette : Brieven over de tegenwoordige verdeeld/zeden en
bewegingen in de Hervormde Kerk. In briefvorm doet een vriend hier
aan den schrijver drie vragen met betrekking tot de menschen, die
hun leeraars voor onrechtzinnig houden en, liever dan hen te gaan
hooren, godsdienstige gezelschappen bijwonen. Als een vreemdeling
in Jeruzalem vraagt die vriend nu : 1 °. wat moet men toch van die
menschen denken ? 20. hoe moeten zij behandeld worden ? en
3°. welke zullen de gevolgen zijn van hun kennelijke afscheiding?
Op deze vragen antwoordt dan Reddingius : i °. het zijn meest
onkundige menschen; 20. men moet ze doodzwijgen, en 3 °. zij
zullen wel uitsterven of anders onderling oneens worden.
Diepe smart vervulde het hart van De Cock na het lezen van
deze werkjes. Groot was zijn verontwaardiging over de ontrouw
dezer leeraren aan hun eed en plicht, en vurig zijn begeerte, dat
er iemand mocht opstaan, die den strijd tegen hen aanbond.
Dat hij zelf de pen tegen hen opnemen zou, was hem toen, bij
het gevoel van eigen onbekwaamheid, nog een geheel vreemde
gedachte. Spoedig echter zag hij zich verplicht, zelf te doen, wat
hij gaarne anderen had zien doen.
Aanleiding hiertoe was een ontmoeting van collega Meij er
Brouwer op de Classicale Vergadering te Onderdendam. Daar
kwam het gesprek op die beide werkjes. En al de aanwezige
predikanten betuigden hun instemming met het door Brouwer en
Reddingius geschrevene. Alleen De Cock sprak er tegen, en bracht
zelfs een aanklacht tegen Ds. Brouwer in, over diens afwijking
van de Gereformeerde leer. Deze daagde De Cock nu uit, hem
openlijk in geschrift te weerleggen. En zoo zag De Cock zich genoodzaakt, tegen de genoemde predikanten publiekelijk in het
strijdperk te treden.
Nog voordat hij echter zijn brochure tegen hen gereed had,
bezorgde hij in September alvast een nieuwe uitgave van de
Dordtsche Leerregels, die bijkans aan niemand meer bekend waren.
In een voorrede spreekt hij daarbij den wensch uit, dat de geest
der Dordtsche vaderen bij vernieuwing in de Kerk mocht opwaken
tegenover zoovele leidslieden, die als echte Ba^,lspriesters riepen:
„Vrede, vrede, en geen gevaar," maar die voor waarheid uitgaven
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wat in de Dordtsche artikelen naar Gods Woord als leugen verworpen werd.
Daarop volgde den 25sten October de uitgave van het Kort Begrip,
dat hij in de voorrede als een gouden kleinood aanprijst, in tegenstelling met de menigte vraagboekjes, die hij „een van de pesten
onzer Kerk" noemt, omdat ze „in plaats van het Gereformeerd
Christendom te leeren, veel beter passen in een Remonstrantsche
of Sociniaansche Synagoge, waarmede men eeuwig moet omkomen".
Eindelijk, den ISen November 1833, verscheen het werkje tegen
Brouwer en Reddingius onder den titel: Verdediging van de ware
Gereformeerde Leer en van de ware Gereformeerden, bestreden door
twee zoogenaamde Gereformeerde Leeraars, of: De Schaapskooi van
Christus aangetast door twee wolven en verdedigd door H. de Cock,
Gereformeerd Leeraar te Ulrum.

Alleen de vermelding van dezen titel is genoegzaam om den
inhoud van het boekje te doen kennen. De Cock verdedigt daarin
de Gereformeerde leer ten aanzien van 's menschen doodsstaat van
nature, wijst de predikanten, die deze leer bestreden hebben, op
hun ontrouw aan het onderteekeningsformulier, en neemt het op
voor de godvreezenden, die men separatisten durft noemen, omdat
zij niet ter kerk komen bij liberale leeraars. Daarmee echter, zegt
De Cock, bewijzen zij slechts de waarheid van Jezus' woord aangaande Zijn schapen : „Een vreemde zullen zij geenszins volgen,
maar zullen van hem vlieden ; overmits zij de stem der vreemden
niet kennen."
Om nu deze schapen van Christus tegen de aanvallen der wolven
te beschermen, schreef De Cock zijn brochure. En hij ontziet zich
niet, Brouwer en Reddingius als wolven in schaapskleederen voor
te stellen : een beeldspraak, die hier overigens niet voor het eerst
voorkomt, maar die we ook reeds vinden in de voorrede op zijn
uitgave van de Dordtsche Leerregels, en daar niet als de eigen
woorden van De Cock, maar van een geloofsheld der I8de eeuw.
Bovendien herinnerde De Cock, op de laatste bladzijde van zijn
geschrift, aan het slot van „het gebed voor allen nood der Christenheid", dat aldus luidt : „Wil tot dat einde getrouwe dienaars in Uw
oogst zenden, en diezelve alzoo begaven, dat zij haren dienst
getrouwelijk mogen bedienen; daarentegen wil uitroeien alle valsche
leeraars, grijpende wolven en huurlingen, die haar eigen eer en nuttigheid zoeken, en niet de eere Uws heiligen Naams alleen, noch der
arme menschen welvaart en zaligheid."
Hoe forsch de beeldspraak van De Cock dus ook was, toch
was het slechts de taal der Schrift en der Kerk. Maar aan die
taal was men thans geheel ontwend. En welk een verbittering en
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vijandschap zij wekte, bleek uit onderscheidene schot- en smaadschriften.
Eén daarvan, waarin de verontwaardiging nog op z'n zachtst
werd uitgesproken, plaatste de Provinciale Groninger Courant in haar
nummer van 20 December 1833. Het was uit Veendam, De Cock's
geboorteplaats, herkomstig, en luidde als volgt:
BEMOEDIGING.

Wordt Christus schaapskooi door twee wolven aangevallen ?
Staan d'arme schapen thans ter prooi aan klaauw en tand ?
Zijn er geen herders meer getrouw op Sions wallen:
Zoodat het kuddeken aldra wordt overmand?
Eén waakt en strijdt met 't schild van Dordrechts kerksynode,
Reeds wordt het wolvenpaar door hem ter neer geveld!
Hij is van Bogerman een allertrouwste Bode
En voor Gomarus' leer een onversaagde Held.
Hij houdt de weegschaal van het deel dat gaat verloren,
Dat doemt hij onherroeplijk in d'ellend.
Hij heeft den maatstaf van 't getal der uitverkoornen,
Hun beider tal weet hij, hun lot is hem bekend...
Waar mag die flonkenstar dat licht wel laten schijnen,
Waar 't licht van Gansvoort en van Huig de Groot bij daalt,
Waar 't licht van Van der Palm en Borger bij moet kwijnen,
Ja, waar geen bijbeltolk van onzen tijd bij haalt ?
Dat heerlijk licht ging op in Ulrums kerkgemeente! 1
Daar werd opnieuw de vaan van Dordrechts leer geplant.
Dra rijz' den stichter daar een zuil of praalgesteente.
Reeds oogst hij roem op roem door heel oud Nederland.
}

Dat wolvenpaar zijt gij, Eerwaarde bijbeltolken!
Gij, op wie Neerlands kerk met welgevallen ziet.
Vaart voort, vaart voort, verkondt d'aan u vertrouwde volken
Het Evangelium; de laster keer' het niet.
Reddingius, wat ooit die laster moge braken,
Wel u! 't Is lang bekend, hoe gij in dienst en werk
Altijd getrouw bleeft in des Heeren wijngaard waken
Niet als een huurling, maar als herder van Gods Kerk.

1) Het bekende portret van De Cock, door Dr. L. H. Wagenaar overgenomen uit één van de Jaarboekjes der Chr. Geref. Kerk en geplaatst in Le
Cointre's Handboek voor 19o5, is door de familie als onecht gewraakt en
wordt daarom hier niet gegeven. Ter vergoeding daarvoor diene eene afbeelding van de Ned. Herv. Kerk te Ulrum, waarop De Cock zoo lang mogelijk
het recht der plaatselijke kerk heeft gehandhaafd.
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En gij, o Brouwer! dien de Braven lieven, roemen,
Ook gij wordt hier gesmaad, gelasterd en veracht,
Men schroomt zelfs niet, om u een huichelaar te noemen,
Een Farizeer, een wolf, gehuld in schapenvacht.
Heet dat nu Christus' zin ? ... Is dat als hij te handelen,
Waar 't oog met duivlenwoede op 's broeders werken ziet?
Het baat niets, 't pad der uitverkoornen te bewandelen
En houden 't hoogst gebod: de reine liefde niet!
Zóó denken, hand'len, en zich wanen uitverkoren,
En andren stout te noemen: 't volk van Beëlzebul,
Of: 't kind der duisternis, dat eenmaal gaat verloren.
Zulks teekent op de schaal des christendoms slechts -- nul.

Ja, als van nul en geener waarde voor de ontwikkeling van het
Godsrijk meende men het optreden van De Cock te kunnen
beschouwen.
Maar straks zou de uitkomst die beschouwing logenstraffen.
De ironisch bedoelde regel zou eenmaal blijken diepe waarheid
te behelzen:
Een heerlijk licht ging op in Ulrums kerkgemeente.

6. DE REINE BEDIENING DER SACRAMENTEN.
Catechismusprediking heeft o. m. deze goede zijde, dat zij den
predikant noodzaakt, op den kansel onderwerpen te bespreken,
die hij in zoogenaamde „vrije stoffen" misschien nooit behandelen zou.
Vooral geldt dit van het stuk der Kerk.
Met name in de Hervormde Kerk wordt dit leerstuk zelden
aangeroerd.
Toch komt het in den Catechismus aan de orde. En de gedwongen Catechismusprediking daarover is voor menigen predikant
reeds het middel geweest, om zijn oogen te doen opengaan voor
den onhoudbaren toestand der Hervormde Kerk.
Zóó nu was ook voor Ds. De Cock te Ulrum een Catechismuspreek over de Sacramenten der Kerk van beslissenden invloed op
zijn kerkelijke handelingen.
In April i 833 was hij n.l. toegekomen aan de 29ste Zondagsafdeeling, die handelt over het Avondmaal.
Ter inleiding daarop nu haalde hij in zijn voorafspraak het
29 ste artikel onzer Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan, dat spreekt
over het onderscheid en de merkteekenen van de ware en de valsche
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Kerk. Inzonderheid wees hij daarbij op het merkteeken van de reine
bediening der Sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, en
van de kerkelijke tucht, om de zonden te straffen.
Nemen we daarbij in aanmerking, dat er onder zijn eigen gemeenteleden waren, die de waarheid tegenstonden en goddeloos leefden;
alsook, dat in naburige gemeenten, bij de onderzoeking des geloofs,
godvruchtige catechisanten geweerd, en daarentegen bij menigten
aangenomen werden, die zich van God en Zijn dienst afkeerig
betoonden, dan kunnen we ons voorstellen, met welk een vurigheid
van geest de heldhaftige De Cock in zijn Catechismuspreek tegen
zulke misstanden getuigd zal hebben.
De preek sloeg dan ook zóó in, dat na afloop der godsdienstoefening één der hoorders tot Ds. De Cock, op grond van diens
eigen woorden en van de geloofsbelijdenis der Kerk, het dringend
verzoek richtte om, ofschoon hij tot een naburige gemeente behoorde,
hem te Ulrum als lidmaat van den Heere Jezus Christus op en
aan te nemen, en zijn zoontje, dat reeds drie of vier jaar oud was,
hier te doopen.
Deze man behoorde n.l. tot die vele hoorders van elders, die
De Cock's prediking bijwoonden, omdat zij bij hun eigen leeraar de
reine predikatie des Evangelies niet hoorden, en die zich nu ook
in gemoede bezwaard gevoelden om in eigen gemeente hun kinderen
te laten doopen en zelf daar ten Avondmaal te gaan.
Vooral op het punt van den Doop was de moeilijkheid groot. Er
waren onder die ouders, die reeds twee en meer ongedoopte
kinderen hadden, aangezien zij bezwaar maakten, in het antwoord
op de tweede doopvraag te belijden, dat „de waarachtige en volkomene leer der zaligheid in de Christelijke kerk alhier" geleerd
werd. 1
Uit deze overweging bleven er in de drie noordelijke provincies
wel honderd kinderen ongedoopt.
En meermalen reeds hadden de ouders met De Cock over deze
zwarigheid gesproken.
Nu echter kwam voor het eerst een bepaald verzoek om doopsbediening tot hem, waarbij hij met zijn eigen woorden in de klem
werd gebracht.
En De Cock bekende den vrager dan ook eerlijk, dat dit verzoek
hem alleszins billijk en gegrond voorkwam. Derhalve beloofde hij
hem, zijn vraag op den Kerkeraad te zullen brengen.
)

') Zie over de geschiedenis van het „alhier geleerd": Geesink, Calvinisten
H. H. Kuyper, De Post-Acts, blz. 5 7 — I 5 9 ; Biesterveld, Het Gereformeerde Kerkboek, blz. 204-207; H. H. Barger, Ons
Kerkboek, 2e druk, blz. 213 -- 219.
in Holland, blz. 2 2 ;
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Welnu, ook de Kerkeraad oordeelde eenstemmig, dat het verzoek
alleszins billijk en rechtmatig was. Toch waren 'n paar leden huiverig
voor de gevolgen, die de inwilliging van dit verzoek na zich zou
kunnen sleepen. En daarom achtte men het wenschelijk, eerst nog
het advies in te winnen van twee Haagsche broeders, die in hun
geschriften blijk hadden gegeven van hun ijver voor de Gereformeerde waarheid. Het waren Ds. Molenaar, de schrijver van het
bekende Adres uit 1827, en diens vriend graaf Van Zuylen van
Nyevelt, De Cock's geestelijke vader.
Den voor beiden bestemden brief adresseerde De Cock aan zijn
collega Molenaar.
Diens antwoord was echter zeer teleurstellend. In de eerste plaats,
omdat het de mededeeling bevatte van Van Zuylen's overlijden.
Maar voorts ook, omdat Molenaar daarin blijk gaf van zwakheid
van karakter.
Uit vrees toch voor botsing met de Synodale reglementen ontraadde
hij bedoelden doop, en adviseerde hij De Cock, zulken doopouders
liever aan 't verstand te brengen, dat de overtuiging van den
bedienaar des doops voor de waarde van den doop geen beteekenis
heeft. Of anders een uitweg te zoeken, door zoo'n kind te doopen
bij gelegenheid van 'n liefdebeurt in zoo'n naburige gemeente.
Maar in elk geval gaf hij De Cock den raad, vooral bij de bestaande
Kerkeördening, zich tegenover zijn naburen en ambtsbroeders (al
dwaalden die ook) voorzichtig te gedragen.
Hierop antwoordde De Cock kordaat : „Er is ook eene voorzichtigheid, die God mishaagt in Zijne dienaren, n.l. die vleeschelijke
voorzichtigheid, waarheen ons onze natuur en de duivel gedurig
trekken wil, en die meer de menschen vreest, die het lichaam
kunnen dooden, dan God, die beide ziel en lichaam kan verderven
in de hel ; en deze voorzichtigheid vrees ik, dat hier zich indringt,
wanneer wij in dat opzicht de gemeente des Heeren begeven en
verlaten, uit liefde of vreeze voor menschen."
Evenwel ging De Cock nog niet aanstonds over tot het doopen
van kinderen uit andere gemeenten. Zijn Kerkeraad toch, ofschoon
met hem overtuigd, dat het roeping en plicht was, vreesde nog te
zeer voor de gevolgen, die er uit konden ontstaan. En zonder den
Kerkeraad oordeelde De Cock niet te mogen voortgaan.
Toen echter de bezwaarde ouders bleven aanhouden, besloot de
Kerkeraad eindelijk, na lang aarzelen, eenstemmig, ook kinderen
uit andere gemeenten tot den Heiligen Doop toe te laten. En zoo
werd dan ook den 29en September van het jaar 1833 een kind
van Arent Jan Schoonoort, te Uithuizen, in het doopboek der Hervormde Gemeente te Ulrum ingeschreven. En bij dit ééne geval is
het niet gebleven. In datzelfde jaar heeft De Cock nog minstens
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zestien kinderen gedoopt van geloovigen, die in eigen gemeente
een onrechtzinnig predikant hadden.
Geheel in den haak was deze handeling zeker niet. Die menschen
toch uit andere plaatsen stonden niet onder de herderlijke verzorging van den Kerkeraad te Ulrum. En indien elders al onrechtzinnige leer werd geduld, dan volgde daaruit niet, dat een getrouwe
Kerkeraad de getrouwe leden van elders onder zijn opzicht mocht
nemen, maar wel, dat die getrouwe Kerkeraad het kerkverband met
den ontrouwen Kerkeraad moest verbreken.
Kerkrechtelijk liep de zaak dus niet geheel zuiver. Maar de
kerkrechtelijke beginselen waren destijds ten eenenmale zoek. Men
wist slechts van kerkelijke reglementen. En het blijft de eere van
De Cock, dat het hem althans te doen was om het merkteeken der
ware Kerk: de zuivere bediening der Sacramenten.

HOOFDSTUK VII.

De schorsing van De Cock.

I. DE AANKLACHT VAN DS. DU CLOUX.

Mannen, wier namen voor ons tegenwoordig geslacht een geliefden
klank hebben, treffen we bij de beoefening van de Kerkgeschiedenis
der negentiende eeuw wel eens in gansch andere omgeving aan,
dan waarin we ze ons gewoonlijk denken.
Daar hebt ge b.v. den naam van Ds. A. P. A. du Cloux, geliefd bij onze ouders en grootouders, als van den onvervalscht
Gereformeerden predikant van Oldebroek, wiens talrijke preekenbundels 'n halve eeuw geleden alom onder de vromen hier te lande
veel gelezen werden. Was hij ook niet de oprichter van de Vereeniging ter handhaving en verdediging van de leer en de rechten
der Ned. Herv. Kerk?
Zeker, dat was hij in 1854. minder bekend is, dat hij 'n twintig
jaar vroeger, toen h^^ te Vierhuizen stond, nog allesbehalve Gereformeerd, ja, zelfs een aanklager der broederen was. Eerst in i 838,
te Losdorp, veranderde hij van inzichten.
In i 833 echter te Vierhuizen staande, diende hij bij het Classicaal
Bestuur van Middelstum een aanklacht in tegen Ds. De Cock van
Ulrum, omdat deze op Zondag 3 November twee kinderen uit de
gemeente Vierhuizen te Ulrum gedoopt had.
Op deze aanklacht werd in een buitengewone vergadering van
het Classicaal Bestuur den 8eri November een commissie benoemd,
om een onderzoek in loco in te stellen. Op den bepaalden tijd,
den i Ben November, kreeg de pastorie te Ulrum dan ook bezoek
.

van deze commissie. Het waren de predikanten A. Rutgers, J. H.

Warmolts en P. Rutgers.
Aan het verzoek van De Cock en zijn Kerkeraad om de ver-
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gadering met gebed te openen, meende de commissie niet te moeten
voldoen, omdat zij niets anders in last had dan een afdoend antwoord te eischen op twee vragen : 1 ° of de aanklacht omtrent
het doopen waarheid behelsde, en 2 ° of De Cock daarmee dacht
voort te gaan.
Op de eerste vraag antwoordde De Cock bevestigend. Op de
tweede, dat hij door de ouders was uitgenoodigd hun kinderen te
doopen, aangezien zij bezwaar hadden tegen de leer van Ds. Du
Cloux, „dat alle kinderen met den Heiligen Geest werden gedoopt". De
Cock nu verklaarde, dat de ware geloovigen zich z.i. daar ter doopsbediening moesten vervoegen, waar zij het er voor hielden, dat de
leer der Gereformeerde Kerk zuiver gepredikt werd. Daarom was
hij dan ook voornemens, met het doopen van kinderen uit andere
gemeenten voort te gaan, tenzij hem werd aangetoond, dat de
bestaande reglementen dit verboden.
Hierop verklaarde de commissie haar last volbracht te hebben.
Eén van de leden der commissie hield echter als privaat persoon
met De Cock nog een gesprek en een briefwisseling over dezelfde
zaak. Het was Dr. A. Rutgers, de latere hoogleeraar te Leiden,
maar toentertijd predikant te Breede, waar ook zijn zoon, onze
nog levende professor F. L. Rutgers, drie jaar later geboren zou
worden. En uit de correspondentie, tusschen Dr. A. Rutgers en
Ds. De Cock gevoerd, blijkt ons, dat onze tegenwoordige professor
Rutgers zijn groote kennis van Calvijn van niemand vreemd heeft.

Zijn vader toch kon reeds destijds getuigen, uit ingenomenheid met
Calvijn's Institutie, dit werk meer dan zes malen geheel doorgelezen en bestudeerd te hebben. Iets, wat vele van onze hedendaagsche Calvinisten hem zeker niet kunnen nazeggen. En ook
De Cock kon dat niet. 't Was immers nog maar kort geleden, dat
hij met de kleine editie van de institutie voor 't eerst bij een collega
kennis had gemaakt.
Welnu, met Calvijn in de hand bewees Dr. Rutgers hem, dat
zijn gedrag in zake het doopen van kinderen uit andere gemeenten,
niet goed te keuren was. Maar De Cock oordeelde, dat er, bij het
feitelijk bestaan van leervrijheid voor leeraren in de Hervormde
Kerk, ook voor de leden der Kerk vrijheid moest bestaan in het
hooren van de prediking en in het gebruik maken van de Sacramenten.
Blijkbaar zag De Cock niet in, dat hij door zijn gedrag de orde
verstoorde en scheuring aanbracht.
Toch moeten we professor Van Velzen gelijk geven, die in 1884
schreef:
„Het is duidelijk, dat De Cock toen reeds verder, dan hem zelven
bewust was, van het Hervormd Kerkgenootschap was verwijderd, en
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dat hij, ofschoon nog niet tot de scheiding genegen, deed hetgeen
in de gemeente des Heeren niet gedoogd kan worden.
„Men denke zich slechts een leeraar, die kinderen uit andere
gemeenten doopt, omdat hem gezegd wordt, dat in zulke gemeenten
een of ander dwaalgevoelen door den predikant wordt voorgestaan;
men denke zich voorts, dat de leeraar, die zoo handelt, verklaart
daarmede te zullen voortgaan, tenzij hem een reglement getoond
wordt, dat zulk eene handelwijze uitdrukkelijk verbiedt ; wat zou
een ieder daarvan denken? Mag tegenwoordig in de Christelijke
Gereformeerde Kerk, kan in een rijk, dat niet tegen zich zelven
verdeeld is, zulk eene handelwijze gedoogd worden ? Als de leden
van eene gemeente nooit de prediking van hun eigen leeraar bijwonen, maar steeds naar eene andere plaats ter kerk zich begeven,
wat zou reeds daarvan gezegd worden ? Maar indien nu, zonder
vergunning, de kinderen elders gedoopt worden, omdat de ouders
met hun leeraar niet vereenigd zijn, dan wordt door den leeraar,
die elders woont, en door de ouders van zulke kinderen, maar niet
door de bevoegde opzieners, de tucht uitgeoefend. Dit is geheel in
strijd met de Schrift, met alle begrip van kerkregeering ; het mag
niet gedoogd worden. De Cock dacht wel, dat het ongeoorloofd
was in eene andere gemeente te gaan, om daar te doopen; maar
niet, dat hij misdeed als men uit eene andere plaats tot hem kwam
om de doopsbediening te verkrijgen, en hij aan het verlangen voldeed. Ieder zal bij eenig nadenken gevoelen, dat De Cock hierin

dwaalde. Die menschen uit andere plaatsen waren niet aan zijne
herderlijke verzorging opgedragen, maar ontliepen hun eigen herder.
„Ook zegge men niet : de tegenwoordige Christelijke Gereformeerde
Kerk en het Hervormd Kerkgenootschap, waarin Ds. De Cock zich
bevond, zijn niet met elkander te vergelijken, en staan tegenover
elkander als de ware en de valsche Kerk. Dit juist werd toen nog
niet door Ds. De Cock erkend; zelfs wilde hij zich onderwerpen,
indien hem een reglement werd getoond, waarin het verboden werd.
Maar het wordt verboden door alle plaatsen in Gods Woord, die
van de opzieners der gemeente spreken en geen heerschappij voering, geen indringen in eens anders dienst gedoogen. Het voorbeeld derhalve, dat te Ulrum in deze zaak gegeven is, mag door
niemand worden nagevolgd.
„Hierbij dient echter gevoegd te worden, dat de handelwijze
van De Cock in deze zaak het kerkbestuur niet verontschuldigt.
Dat bestuur was verplicht, indien het als een bestuur der ware
Gereformeerde Kerk wilde gehouden worden, zorg te dragen voor
de zuivere bediening der Sacramenten, blijkens art. 29 der Geloofsbelijdenis. Het beweerde, dat het zich ten hoofddoel stelde, den
Godsdienst te handhaven. Zie art. 2 van het Reglement van Opzicht

Dr. A. Rutgers.
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en Tucht. Kwam het derhalve ter kennis van het Bestuur, dat de
Sacramenten niet behoorlijk bediend werden, dan had het de zaak
moeten onderzoeken. Dit is echter niet geschied. Maar als het eigen
eer of de eer van geestverwanten betrof, was dit Bestuur waakzaam
en ijverig. Het kan niet verontschuldigd worden." 1
)

2. GESCHORST.

Du Cloux, later 'n Gereformeerd predikant, maar in 1833 de
aanklager van De Cock, doet ons denken aan Saulus, die later
Paulus zou worden.
Ook Du Cloux blies dreiging en moord tegen de discipelen des
Heeren. Rusteloos woedde hij tegen De Cock.
Hij liet het niet bij één aanklacht. Maar op denzelfden i 8en November, toen de commissie van het Classicaal Bestuur te Ulrum een
onderzoek instelde in zake den doop, door De Cock aldaar op Zondag
3 November bediend aan twee kinderen uit Vierhuizen, wendde
Du Cloux zich andermaal bij missive tot het Classicaal Bestuur
met de klacht, dat De Cock den i Ten November weer twee kinderen
uit zijn gemeente had gedoopt. En den gen December schreef hij
ten derden male aan voormeld Bestuur, zich beklagende, dat De
Cock getrouwde en ongetrouwde leden uit Vierhuizen op zijn openbare catechisaties toeliet en onderwees, ja, hen zelfs er toe opwekte.
Voorts kwam den Oen December nog een missive in van den Kerkeraad van Farmsum, die zich op aanraden van de classis Appingedam
beklaagde, dat twee paar ouders uit gezegde gemeente zich verstout
hadden hun kinderen den Sen November te Ulrum te doen doopen,
en dat die kinderen daar in het doopprotocol waren aangeteekend.
Ten gevolge daarvan ontving De Cock den 14en December 1833
van den scriba der classis Middelstum een oproeping, om Donderdag den Jgen December te twaalf uur te verschijnen in het
Sylvesterhuis te Onderdendam, ten einde gehoord te worden over
tegen hem bestaande klachten.
In deze citatie stond echter niet, welke klachten er tegen hem
waren ingebracht. Hij veronderstelde daarom, dat hij zich slechts
te verantwoorden zou hebben op dezelfde punten, waarnaar de
commissie 'n maand geleden een onderzoek had ingesteld.
En aangezien die punten zoowel den Kerkeraad als zijn persoon
betroffen, besloot de Kerkeraad, ofschoon niet geciteerd, met De
Cock mede te gaan.
.

i ) Van Velzen, Gedenkschrift, blz. 142-144.
Een Nagel in de heilige Plaats.
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Na veel gebed en smeeking om de hulp en leiding des Heeren,
begaf men zich op den bepaalden dag naar het Sylvesterhuis.
En al aanstonds bleek daar de vijandige houding der vergadering. De Kerkeraad werd niet toegelaten. En het verzoek van De
Cock om met gebed te beginnen, werd geweigerd. De praeses,
Ds. Damsté, legde hem aanstonds eenige vragen voor, en verlangde daarop een kort en bondig antwoord.
Deze vragen waren dezelfde als die hem den 18 den November
door de commissie te Ulrum waren voorgelegd. En De Cock gaf
weer hetzelfde antwoord als toen : hij beloofde het doopen van
kinderen uit andere gemeenten te zullen nalaten, indien hem uit
Gods Woord of zelfs met de kerkelijke reglementen kon aangetoond
worden, dat zulks verboden was. Evenzoo luidde zijn antwoord
op de vraag, of hij personen, die elders woonden, op zijn catechisaties toeliet.
Nog werd hem gevraagd, of hij de schrijver was van het werkje
tegen de heeren Brouwer en Reddingius, en of hij bereid was dit
te herroepen.
Hoe deze zaak gebracht kon worden onder de rubriek van tegen
Ds. De Cock bestaande klachten, blijft nog altijd een raadsel.
Want, omgekeerd, was het De Cock geweest, die op de Classicale
Vergadering, waar Brouwer hem tot het schrijven van dit tegenschrift uitdaagde, tegen dezen een aanklacht had ingediend over
zijn afwijking van de Gereformeerde leer.
Maar deze aanklacht scheen het Classicaal Bestuur vergeten te
zijn. Daarentegen eischte het van De Cock, dat hij zijn geschrift,
waartegen geen aanklacht bestond, herroepen zou. En De Cock
beloofde dit te zullen doen, indien men hem uit de Schrift van
dwaling overtuigde. Toen hij echter op grond van Gods Woord
zijn gedrag zocht te verdedigen, legde de praeses hem het zwijgen
op en werd den bode gelast, hem uit de vergadering te brengen.
Daar alzoo aan De Cock geen gelegenheid gegeven was zijn
gedrag te motiveeren, verwachtte deze ook niet, dat de zaak voorloopig eenig gevolg zou hebben. De bestaande aanklachten toch
hadden geen recht van bestaan. Er kon niet aangeklaagd worden,
want er was niet overtreden. Geen enkel artikel der kerkelijke
wetgeving was geschonden. En viel er al een vonnis, dan zou het
vrijspraak moeten inhouden.
Zóó zou men verwacht hebben, ja. Maar nog dienzelfden dag
werd De Cock voor onbepaalden tijd geschorst met behoud van
traktement. De bode van het Classicaal Bestuur kwam tegen den
avond van den volgenden dag te Ulrum, om daar aan de pastorie
de schorsingsbul te bezorgen.
Stuitend ergerlijk was dit harde vonnis.
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In het geheele stuk wordt geen enkele Schriftuurplaats aangevoerd,
maar wel een menigte artikelen van kerkelijke reglementen vermeld.
En toch, dit Classicaal Bestuur, dat zich op zoovele reglementsartikelen beriep, vergat zelf art. i 4 van het Reglement van Opzicht
en Tucht, waarin voor een kerkelijke uitspraak de tegenwoordigheid
van ten minste twee derden van de leden der vergadering vereischt wordt. De vergadering nu in het Sylvesterhuis was slechts
door 5 van de 9 leden van het Classicaal Bestuur bezocht geweest.
Reeds formeel was het vonnis dus onwettig.
Maar ook de grond, waarop dit vonnis rustte, was onwettig.
De aanklachten toch over het toedienen van den doop worden
in het stuk wel vermeld, maar slechts in het voorbijgaan, zonder
eenig bewijs voor de ontvankelijkheid dezer aanklachten.
Op den voorgrond treedt echter het geschrift tegen Brouwer en
Reddingius, waartegen zelfs geen aanklacht bestond. Met een beroep
op de artt. 2 en 4 van voornoemd Reglement, wordt het schrijven
van dit stuk dan genoemd een misdrijf tegen de orde. Toch vorderen deze artikelen juist de handhaving der Hervormde leer. Met
meer recht had het Classicaal Bestuur dus op grond van deze
artikelen den onrechtzinnigen Brouwer kunnen schorsen. Maar
terwijl deze artikelen zelve alzoo het onrecht en de ontrouw van
het Bestuur in het licht stelden, verwrong men een ander gedeelte
van die artikelen z&5, dat men daarmee, onder schijn van de orde
te handhaven, een verdediger van de te handhaven leer schorste.
Daarentegen werden de twee wolven in de schaapskooi als „zeer
achtenswaardige leeraars" geprezen.
Hier denken we aan het psalmvers:
Hoe lang zult gij voor 't richtsnoer wijken,
Een onrechtvaardig vonnis strijken,
En acht slaan op het aangezicht
Der goddeloozen in 't gericht?

3. TEN HUIZE VAN DE WEDUWE KOSTER.

„Dominee is geschorst!"
Met verbazing werd dit gerucht in Ulrum vernomen.
Niemand had het verwacht.
Ook De Cock zelf niet.
Het eerste, wat hij deed, was dan ook, een Kerkeraadsvergadering
samenroepen, om te beraadslagen wat er te doen stond.
De Zondag toch was ophanden. De Kerstdagen naderden.
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Van heinde en verre maakten de menschen zich als naar gewoonte
op om naar Ulrum te gaan.
Wat 'n teleurstelling zou het zijn, als de beminde leeraar niet optrad!
Daarom diende De Cock met den Kerkeraad nog onverwijld bij
het Classicaal Bestuur van Middelstum een protest in tegen het
schorsingsvonnis, op grond hiervan, dat hem geen gelegenheid was
gegeven zich te verdedigen. In allen gevalle verzocht hij het vonnis
althans op te schorten, en hem ten minste voorloopig met den dienst
des Woords te laten voortgaan, totdat hem in een volgende vergadering gelegenheid ter verantwoording zou zijn gegeven.
Tevens schreef hij aan den praetor van den ring Leens en aan
den consulent van Ulrum een verzoek, om den uitslag van dit
protest af te wachten.
Maar het protest bleef zonder gevolg.
En zoo stond het dan te voorzien, dat niet de geliefde De Cock,
maar zijn tegenvoeter Du Cloux den eerstvolgenden Zondag voor
de gemeente van Ulrum zou optreden.
Algemeen was de verslagenheid hierover. En verontwaardigd
vroeg men zich af, of men daar nu niets tegen kon doen.
Het was ondertusschen reeds Zaterdagavond geworden.
Een groot aantal gemeenteleden had zich naar het huis van de
weduwe Koster begeven, waar de hoorders van elders gewoon
waren te verblijven.
Hier beraadslaagde men nu, hoe of wat.
Eindelijk wordt men het met elkaar eens, dat de wettige leeraar,
die onschuldig geschorst is, den volgenden dag moet en zal preeken.
En mocht Ds. Du Cloux met een wacht van gewapende schutters
komen, welnu — ook Ds. De Cock kan rekenen op een lijfwacht
van getrouwen, die, als het dan moet, voor hem vechten zullen
en hem, desnoods met geweld, op den preekstoel zullen brengen.
Afgesproken!
Doch zie, in een hoek van het vertrek zit Luitsen Dijkstra. Hij
was dien dag van de Smilde komen loopen, en zou in het huis
van de weduwe Koster overnachten. Vermoeid van de reis, was hij
echter nu reeds door den slaap overmand. En terwijl de anderen
zaten te beraadslagen, had hij zitten knikkebollen.
Maar nog juist bijtijds ontwaakte hij uit zijn dommel.
Hij hoorde de afspraak en toonde nu, dat hij wakkerder was
dan al de anderen samen. Want voorziende, dat dit plan op een
bloedbad zou uitloopen, wees hij de vergaderde broeders op het
ongeoorloofde van hun jehu's-ij**ver, en stelde hij hun voor, eerst
den raad van Ds. De Cock in te winnen.
Deze werd thans gehaald, en met het plan tot gewelddadig verzet
in kennis gesteld.
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Hij nu, ofschoon waardeerende, dat men voor hem strijden wilde,
wees er toch op, dat dit een verkeerde en zondige manier van
strijden zou zijn. Niet door kracht, noch door geweld, maar door
's Heeren Geest moest het geschieden.
Het gelukte hem dan ook, de gemoederen tot bedaren te brengen,
zoodat men afzag van geweldpleging.
Men wist echter niet, dat er iemand aan het raam in den tuin
had staan luisteren.
Het was de veldwachter van Ulrum.
Scherp had hij de ooren gespitst, om te vernemen, of De Cock
het volk tot verzet zou aansporen.
Maar hij hoorde het tegendeel.
En zoo kon hij dan aan het plaatselijk bestuur maar rapporteeren,
dat er van De Cock's zijde geen gewelddadig verzet tegen het
optreden van den consulent te duchten was.
Den volgenden morgen kwam Du Cloux, begeleid door de
gewapende macht. En ongestoord kon hij den kansel beklimmen
in een nagenoeg ledige kerk.
De Cock echter begaf zich naar het huis van de weduwe Koster.
Dit vond hij vol belangstellende vrienden.
Hun deelde hij nu den loop van zaken mede, en verklaarde
tevens, dat hij niet zou preeken, omdat hij oordeelde, aan het
vonnis van een wel onwettig handelend, maar toch nog als wettig
erkend Bestuur zich te moeten onderwerpen.
In plaats van zelf voor te gaan, verzocht hij daarom Luutsen
Dijkstra, tot de vergadering een woord van stichting te spreken
over de dingen van den dag en over de zaken der eeuwigheid.
En zoo werd er in 't vervolg geregeld godsdienstoefening gehouden
ten huize van de weduwe Koster; eerst alleen des Zondags, maar
spoedig ook tweemaal in de week. Op die vergaderingen in de
week hield men dan bidstonden. Want men gevoelde behoefte aan
de hulp en de leiding des Heeren, en verwachtte van Hem alleen heil.
Ondertusschen gingen de ringpredikanten voort met voor stoelen
en banken te preeken.
De drie eerste kerkdagen, Zondag 22 December en de daarop
volgende feestdagen, werden zij daartoe door schutters bewaakt en
naar den kansel geleid.
Toen men echter merkte, dat noch De Cock, noch de gemeente
het voornemen hadden geweld te plegen, werd die voorzorg verder
onnoodig geoordeeld.
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4. EEN MEDESTRIJDER GEVONDEN.

Elk mensch heeft behoefte aan sympathie.
Ook De Cock kon er niet buiten. En wijl hij in den kring zijner
naaste omgeving onder de predikanten zoogoed als geen geestverwanten vond, zocht hij ze daarbuiten.
Met dat doel dan zond hij zijn brochures aan onderscheidene
leeraars in de Hervormde Kerk, die hem bij geschrift of bij gerucht
als rechtzinnig bekend waren, in de hoop, dat allen, die met hem
van hetzelfde gevoelen waren, de handen ineen zouden slaan.
Tot die leeraars nu behoorde ook Ds. Scholte van Doeveren.
En zoo ontving dan ook deze een present-exemplaar van de Dordtsche Leerregels en van het Kort Begrip, beide door De Cock van
een voorrede voorzien en uitgegeven.
En Scholte betuigde hem aanstonds zijn instemming door toezending van het volgende versje:
Die Jezus' reine leer
Nog onvervalscht belijden,
Die zouden z' als weleer,
De tongen wel uitsnijden.
Was Trigland nu eens hier,
Gomarus daar beneven,
Zij zouden vlam en vier
Op deez' verleiders geven.
Zij zouden nu gewis
Vol rouw in 't stof neerknielen;
Wijl hier 't bederven is
Van d'arbeid hunner zielen.
Deez' afgod is door haar
In Dordrecht lang verwezen;
Thans is die weder daar,
Veel sterker als voor dezen.

Niet weinig ingenomen met deze dichtregelen, liet De Cock ze,
als afkomstig van „zeker geloofsheld onzer dagen", afdrukken op
het titelblad van zijn boekje tegen Brouwer en Reddingius, dat in
November 1833 verscheen, en dat hij ook weer aan Scholte toezond
met begeleidend schrijven, waarin hij hem als medestrij der begroette.
Daarop ontving hij van Scholte den 6 en December een hartelijken
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brief, die tevens de mededeeling bevatte, dat het versje oorspronkelijk niet door hem zelf, maar door een armen man in de hei van
Noord-Brabant gemaakt was. Scholte had het alleen wat beschaafd.
Van meer beteekenis echter was de groote instemming, waarmee
Scholte De Cock's brochure bijviel. „Hadden vele omstandigheden
mij niet verhinderd," zoo schreef hij o. m., „dan had ik dadelijk
iets tegen de beide door u bestreden bedriegers opgesteld. Ik preekte
Zondag met vernieuwden moed, en ik heb den Heere openlijk in
de gemeente voor dit vernieuwde bewijs Zijner onwankelbare getrouwheid gedankt."
Verder vertelt hij dan, dat hij de Gezangen geheel heeft afgeschaft,
en dat hij gewoon is, de daarin voorkomende leugens en tegenstrijdigheden met de waarheid aan te toonen, vooral in zijn Catechismuspreeken.
Ook deelt hij mede, wat de aanleiding is geweest tot de algeheele
afschaffing.
Eerst toch liet hij nu en dan nog een vers zingen uit de enkele
Gezangen, die hij niet in strijd achtte met de waarheid. Op aanhitsing van een uitwendig rechtzinnig predikant werd hij echter
door den secretaris van het Classicaal Bestuur daarover onder
handen genomen. Deze wilde hem in naam van dat Bestuur
dwingen, telkens Gezangen te laten zingen. Daarop had Scholte
gevraagd, of er een kerkelijke wet bestond, die hem hiertoe verplichtte. En toen men hem die niet kon aanwijzen, verklaarde hij,
dat hij nooit anders dan volstrekt gedwongen, altijd Gezangen, en
nimmer al de Gezangen zou laten zingen.
Ook gebeurde het op 'n Zondagmiddag, toen hij preeken zou
over de I Ide Zondagsafdeeling, dat er een vreemde, hem vijandige
predikant in de kerk zat. Scholte kende hem; want het was een
zijner examinatoren, lid der Zuid-Hollandsche Synode. En in hem
is toen een merkwaardig voorbeeld gezien van een voorstander van
Gezangen, die nochtans boos werd over het zingen van een Gezang.
Buiten de op het voorlezersbriefje opgegeven verzen om, liet
Scholte nl., zoodra hij den vreemdeling had opgemerkt, als voorzang
zingen Gezang 156: 1 en 4.
Houdt Christus Zijne kerk in stand,
Zoo mag de hel vrij woeden.

En:
Gij, Christen, die op Hem vertrouwt,
Gij moet geen dreigen vreezen.
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Onder het voorlezen nu en zingen van deze verzen verschoot de
vreemde bezoeker gedurig van kleur.
Daarop volgde de verklaring en toepassing van den Catechismus,
waarbij Scholte vrijmoedig getuigde van Jezus, in Wien en door
Wien er alleen en volkomen zaligheid is voor tijd en eeuwigheid,
tegen zijn openbare en geheime vijanden, zoowel Eerwaarden en
Hooggeleerden als niet-eerwaarden en dommen.
En de vreemde dominee had aan het einde zóó zijn bekomst,
dat hij na de preek zonder groeten uit de kerk zich wegpakte en
wegreed.
Sedert dien tijd nu liet Scholte het opgeven van Gezangen geheel
na, en werd hij al stouter in zijn bestrijding van de „leugenprofeten",
die hij als „Baalspriesters" en „afgodendienaars" signaleerde.
Geen wonder dus, dat hij zich verblijdde over de uitgave van
De Cock's boekje, waarin Brouwer en Reddingius als „wolven in
de schaapskooi van Christus" werden voorgesteld. Dat was taal
naar zijn hart.
En toen hij nu kort daarna uit een brief van De Cock de tijding
van diens schorsing vernam, beantwoordde hij dit bericht met een
schrijven, waarin hij zijn ontzetting uitsprak over dat feit, en zijn
geschorsten broeder verzekerde, den volgenden Zondag de gemeente
te Doeveren met dezen nieuwen aanslag op het Koninkrijk der
hemelen bekend te zullen maken, en de geloovigen te zullen
opwekken tot het gemeenschappelijk strijden in den gebede, opdat
het rijk des Satans vallen en de Heere de banier oprichten mocht

tegen de aanrukkende vijanden.

5. SCHOLTE'S INVLOED OP DE COCK.
Toen De Cock geschorst was, bewees Scholte hem niet alleen
zijn sympathie, maar stond hem ook met raad en daad ter zijde.
Hij drukte hem de vermaning des Heeren op het hart, om bij
de oprechtheid der duiven de voorzichtigheid der slangen te paren.
Hij maakte hem opmerkzaam op de informaliteiten, die het
Provinciaal Kerkbestuur in de schorsingsprocedure had begaan.
Hij gaf hem den raad, bij het doopen van kinderen zich te houden
aan de kerkelijke Synodale wet; althans, indien daarvoor een wet
bestond.
Wat het catechetisch onderwijs betrof, dat kon en mocht men
De Cock zeker niet beletten, meende Scholte. Maar of er een wet
tegen het „aannemen" bestond, dat wist hij niet.

I2I
„Zoo ja," schreef hij aan De Cock, „dan zou ik de leerlingen
van elders aanmoedigen, bij hun eigen leeraars belijdenis af te
leggen van de hope, die in hen is. Dat mogen wij niet alleen, maar
dat moeten wij doen, al was de duivel zelf dominee. En dit zal dien
zwarten heeren zeker nog meer verdriet aandoen, dan dat gij ze aannaamt. En dan hooren zij meteen, dat zij nog niet geheel baas
zijn, maar de volkomen leer der zaligheid ook in de Christelijke
Kerk aldaar geleerd wordt.
„Willen zij dan om der waarheid wil de zoodanigen niet toelaten,
dan worden zij degenen, die door de leden moeten worden aangeklaagd als geweldige verkorters van het recht der Gemeente, en
als verstoorders en af brekers der Gereformeerde Kerk.
„Dan zou het eigenlijke punt met u alleen op de zaak van
Brouwer en Reddingius gebracht worden. En dan kan ik me haast
niet denken, dat zij zoo dom en blind zouden zijn, uwe afzetting
te bewerkstelligen. Of de Heere zou ze geheel aan de verharding
moeten overgeven, om door Zijn vijanden iets uit te werken wat
ik nog niet kan zien, maar hetgeen Zijn hand en raad te voren
bepaald heeft dat geschieden zal.
„En opdat ik hierin eenig meerder licht ontvange, schrijf mij
zoo spoedig mogelijk : Hoe staat uwe gemeente onder dit geval? Is zij
bereid om eenparig met Kerkeraad en Kerkvoogden protest in te leveren
tegen uwe afzetting, en zich onafhankelijk te verklaren van de Synodale
Hervormde Kerk, en als eene afzonderlijke Gemeente desnoods haar

eigen herder en leeraar zooveel mogelijk te bezoldigen, en alzoo een
vrij toevluchtsoord te worden voor alle bedrukte en gehate Sionskinderen
in den omtrek ?

„Is dit zoo, dan wordt mij de toekomst van Neerlands Kerk
helderder, en dan zouden de vijanden zich te laat beklagen over
hunne hooggaande ezelachtige domheid, terwijl zij anders misschien
nog een tijdlang hunne lange ooren zouden schudden, en denken,
dat zij al heel iets meesterlijks verricht hadden."
Tusschen de door ons gecursiveerde regels door, lezen we vrij
duidelijk, dat Scholte toen reeds niet afkeerig was van afscheiding.
Trouwens, door zijn omgang met Twent van Rozenburg, een lid
der Afgescheiden gemeente te Genève, was Scholte reeds als student
met het denkbeeld van vrije kerken vertrouwd geworden.
De Cock daarentegen, ofschoon niet geheel onkundig gebleven
van de godsdienstige herleving in Genève, was toen toch nog te
weinig nauwkeurig daarmee bekend, dan dat hij reeds destijds aan
afscheiding zou hebben gedacht. Hij leefde nog steeds in de hoop,
dat de onbillijkheid der schorsing door de hoogere kerkbesturen zou
worden erkend.
De brief van Scholte liet echter niet na indruk op hem te maken.
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En doordat hij de gewoonte had, zulke brieven ook openlijk voor
te lezen op de samenkomsten met zijn gemeente ten huize van de
weduwe Koster, zal wat Scholte hier schreef over de mogelijkheid
van een vrije kerk, zeker ook in wijder kring op de gemeenteleden
invloed hebben geoefend.
Verder was het op advies van Scholte, dat De Cock een adres
richtte aan Zijne Majesteit den Koning.
Scholte toch had geschreven : „Werd de Koning met de zaak
naar waarheid bekend gemaakt, werd ze hem niet in een verkeerd
licht voorgesteld, dan zou Oranje's hand, die nog in het verloopen
jaar de nieuwe Gereformeerde academie te Genève ondersteunde,
geen Synodaal besluit kunnen bekrachtigen, hetwelk mede een krachtig
middel zou zijn ter ondermijning van het wezenlijk geluk onzes
vaderlands, en daarmede van de vastigheid van zijnen troon."
En zoo riep De Cock dan den 22sten December 1833 namens „de
verdrukte Gemeente van Ulrum" Zijner Majesteits bescherming in
tegen de verdrukkers van 's Heeren ware Kerk en Gemeente.
Eveneens richtte hij in het begin van Februari 1834 een brief
aan het Provinciaal Kerkbestuur, waarin hij een dankbaar gebruik
maakte van de argumenten, die Scholte had bijgebracht om de
gebreken in den vorm der procedure aan te toonen.

6.

DE UITGAVE VAN STRIJDSCHRIFTEN.

In December 1833 kwamen op zekeren dag 'n paar kommiezen
de pastorie van Ds. De Cock binnen, om proces-verbaal tegen hem
op te maken wegens het zonder patent verkoopen van boeken.
Wat was de zaak ?
In Ulrum woonde geen boekverkooper. Daarom had De Cock
op aanvraag eenige exemplaren zijner uitgave van de Dordtsche
Leerregels aan anderen overgedaan. Met zijn boekje tegen Brouwer
en Reddingius deed hij evenzoo. En toen het Kort Begrip door
hem in het licht was gegeven, maakte hij zelfs van den kansel
bekend, dat dit vraagboekje bij hem verkrijgbaar was, voor onvermogenden gratis.
Niemand had hem ooit gezegd, dat dit bij de wet verboden was,
en nooit had hij er aan gedacht, dat ook hiervoor een patent
geëischt werd. Dit hoorde hij voor 't eerst, toen de bekeurders voor
hem stonden. En ofschoon dezen toen zelf erkenden, in gemoede
overtuigd te zijn, dat hij de wet niet opzettelijk overtreden had,
er hielp niets aan: zij , bleven onverbiddelijk en De Cock moest
boete betalen.
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Nu zou dit op zich zelf niet zoo erg zijn geweest, indien die
ambtenaren bij de belastingen niet zelven schuldig hadden gestaan
aan moedwillige overtreding in dit opzicht : de een door zonder
patent het vak van boekbinder uit te oefenen, de ander door het
ontduiken van de belasting voor het houden van een dienstbode.
Maar al te duidelijk bleek hieruit, dat alleen verregaande vijandschap tegen De Cock en zijn leer de drijfveeren voor dit procesverbaal waren geweest.
Wat men hem echter niet verbieden kon, was het in druk geven
van brochures. En van die vrijheid van drukpers maakte hij dan
ook een ruim gebruik, vooral sedert het schorsingsvonnis hem
de vrijheid van prediken benomen had. Des te ijveriger was
hij nu werkzaam om de leer der waarheid in geschriften te verdedigen.
Op de vraag van een vriendenkring, „op welken grond de verplichting der Gereformeerden rust om heden ten dage precies zoo
te moeten gelooven als in 1618 en 1619 is vastgesteld", schreef hij
een Vriendelijk Antwoord, waarin hij liet uitkomen, dat de predikanten niet van de leer der Gereformeerde Kerk ontslagen waren,
en dat in de Gereformeerde Kerk alleen de Gereformeerden recht
van bestaan hadden.
En tegen Ds. Laurman, van Oosterlittens, die in een smaadschrift
De Dweeper (oorspronkelijk een voorlezing op 'n ringvergadering)
de Gereformeerden had ten toon gesteld als „doorgaans behoorende
tot de minst zedelijke, de onverstandigste of onbeschaafdste volksklasse", richtte De Cock zijn Noodige Waarschuwing en Tegengift
tegen den grjpenden Wolf, dien hij tegentrad met het woord des
Heeren : „Die Mijn volk aanraakt, raakt Mijn oogappel aan," en:
,,rast Mijn profeten niet aan, doet Mijn gezalfden geen kwaad."
Beschamend is het, zooals De Cock zich hier met de gesmade
„fijnen" één en lotgemeen verklaarde. Inderdaad, hij kon met
Lodensteyn spreken van „zoete banden", die hem bonden aan het
lieve volk van God. Met schier blinde liefde hing zijn hart aan
de eenvoudige vromen.
Dit nu moeten we in 't oog houden, om te kunnen begrijpen,
hoe een man als De Cock er toe komen kon, niet alleen zelf
voor de drukpers te schrijven, maar ook ongeletterde vrienden aan
te sporen tot het schrijven van godgeleerde strijdschriften. Bij ondervinding wetende, dat de verbastering der leer niet van het volk,
maar van de mannen der wetenschap was uitgegaan, kon hij niet
verdragen, dat de niet-theologen van beroep onbevoegd werden
verklaard om over de verschillen der leer te oordeelen. Het was
toch zijn stellige overtuiging, dat de niet-wetenschappelijke, maar
door Gods Geest verlichte man beter in staat was de waarheid van
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de leugen te onderscheiden, dan de wetenschappelijke, maar niet
door Gods Geest onderwezene.
En toen nu een ongenoemde geleerde (men giste: professor Hofstede de Groot) te Groningen een blauwboekje had uitgegeven om
de Gereformeerde leer hatelijk te maken en als onbijbelsch voor
te stellen, verzocht De Cock twee vrienden, dit boekje te weerleggen. Het waren D. van der Werp, een ondermeester van Houwerzijl, en L. Dijkstra, een turfarbeider van Smilde.
Laatstgenoemde levert dan voor die weerlegging, „op verzoek van
d-en heer H. de Cock", o. m. deze dichterlijke (?) bijdrage:
Waarom gaat gij uw naam verzwijgen,
Als gij voor deugd en waarheid strijdt?
Vreest gij, dat men u zal betijgen
Van leugens, daar gij 't licht niet lijdt?
Gij roemt zooveel van Godes liefde,
Daar geeft gij breed en wijd van voor;
Och, dat zij eens uw hart doorgriefde!
'k Weet vast, dat gij u zelfs verloor.

En De Cock is met zulke dichtregelen zoo ingenomen, dat hij
ze ook elders aanhaalt als gezaghebbende uitspraken van een eer-

waarden, eerzamen dichter.
Zonder er dan ook veel in te veranderen, gaf hij het werkje van
genoemde vrienden met een voorrede uit, onder den titel: Openljk
Protest tegen zeker blauwboekje.

Vervolgens werden nog drie andere werkjes van ongeletterden
door hem met voorredenen voorzien en in het licht gegeven, één
van Themmen, één van Mugge en één van Klok.
Vooral het laatste : De Evangelische Gezangen getoetst en gewogen
en te ligt gevonden door Jacobus Klok, verver en koopman te De fzijl,
.

baarde veel opzien. Het was een soort van pro-en-contra-brochure.
In een iq-tal gefingeerde brieven laat Klok een Gezanglievenden
vriend telkens eenige opmerkingen ten gunste der Gezangen maken,
die dan in den breede door hem weerlegd worden. Maar stijl en
inhoud beide zi^ n in een woord barbaarsch. En het verwondert ons
niet, dat zelfs een van De
vrienden in Den Haag, een
zijn afkeuring te kennen gaf over het
vijand der Gezangen, hem zijn
uitgeven van zulke werkjes. „Het bedroefde mij," zoo schreef deze
vriend hem, „uwe voorrede voor het openlijk protest te zien. Dichtregelen als die van Luitsen Dijkstra zijn toch niet geschikt voor
het publiek, veel min om door een predikant te worden uitgegeven,
veel min om op diens last te worden geschreven. Eenigermate moet
.
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ik ditzelfde zeggen van het boekje van Klok .... Het komt mij
voor, geen boekje te zijn, dat den naam van een predikant op den
titel dragen moest. En in het geheel is het mij onbegrijpelijk, dat
al wat van dien aard in Groningen uit moet komen, door Uw
W.E.w. moet worden gepatroniëerd. Ik meen Uw W.E.w. in
broederlijke vereeniging van hart wel aandachtig te moeten maken
op de mogelijkheid, of in dit een en ander ook eenig vreemd vuur
schuilt."
Welnu, bij Klok althans is dat vreemde vuur weldra in lichte
laaie uitgeslagen. Want reeds in i 836 moest hij wegens beroering
der gemeente ontzet worden van zijn bediening als ouderling te
Delfzijl. De man leed aan onuitstaanbare vitzucht. En daarvan
droeg ook dit boekje reeds alle kenteekenen.
De Cock echter had, bij vele goede eigenschappen, weinig
menschenkennis. Van menschen, die zich voordeden als voorstanders
van de Gereformeerde leer, geloofde hij steeds het goede, zoolang
het tegendeel niet zeer duidelijk bleek. En hierdoor werd hij vaak
in de menschen teleurgesteld.
Maar dat er ook bij hem persoonlijk vreemd vuur zou hebben
gescholen, kan niet bewezen worden. Eer het tegendeel. Het vermoeden b.v., dat in zijn schrijven tegen Brouwer en Reddingius
ook andere drijfveeren zouden hebben gewerkt dan de liefde tot
de waarheid, wordt gelogenstraft door het feit, dat zijn Ernstige en
hartelijke toespraak aan mine landgenooten, nu pas uitgegeven, maar
reeds opgesteld voordat hij tegen genoemde heeren de pen opnam,
in denzelfden geest was geschreven.
Ook de beschuldiging, door zijn vroegeren academievriend prof.
Hofstede de Groot uitgesproken, als zou de zucht naar vuil gewin
De Cock gedreven hebben tot het schrijven en uitgeven van zooveel brochures, is vuige laster. Dit vele schrijven toch heeft hem
meer geldelijk nadeel dan voordeel aangebracht. Zijn belangeloosheid
was zelfs z66 groot, dat een boekverkooper er schandelijk misbruik
van maakte; waarvoor deze echter door de rechtbank van Assen
veroordeeld werd.

7. AGEHEEL VERLIES VAN TRAKTEMENT,
Door het Classicaal Bestuur van Middelstum in zijn ambtsbediening geschorst, had De Cock zich aanstonds gewend tot het
Provinciaal Kerkbestuur van Groningen, met protest tegen de uitspraak der Classis en met verzoek om intrekking van het vonnis.
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Daarbij wees hij vooral op den treurigen toestand, waarin de
Kerk van Ulrum door het schorsingsvonnis gekomen was. De
gemeente, onder zijn vierjarige prediking meer dan eenige genabuurde
gemeente tot bloei gekomen, kwijnde nu al weken lang. Het kerkgebouw, anders opgepropt vol, bleef de laatste Zondagen zoogoed
als leeg staan. Want als de ringpredikanten optraden, woonde slechts
een klein getal gemeenteleden de diensten bij, terwijl geheel de
Kerkeraad, behalve een dienstdoende diaken, zich onttrok. Daardoor
werd er ook weinig gecollecteerd, en zoo droogden de fondsen voor
armen en kerk uit. Wat den trouwen herder echter het allermeest
smartte, was de omstandigheid, dat het grootste deel van zijn kudde
nu in al dien tijd geen gebruik kon maken van de middelen der
genade. Uit naam van schier gansch de gemeente verzocht hij het
Provinciaal Kerkbestuur daarom, zijn onrechtvaardige schorsing te
willen intrekken.
Te gelijk diende hij bij genoemd Kerkbestuur een aanklacht in
tegen professor Hofstede de Groot en Ds. Van der Linden te
Kantens. De eerste had in het begin van 1834 zijn Gedachten uitgegeven over de beschuldiging tegen de vrijzinnige leeraars, dat zij
hun eed verbroken hadden door af te wijken van de leer hunner
Kerk. Openlijk schreef hij daarin neer, dat het Dordtsche onderteekeningsformulier geen verbindende kracht meer had. En met
een beroep op dit professorale betoog voor leervrijheid, verklaarde
nu ook Ds. Van der Linden in zijn werkje : Het oude kleed zonder
nieuwe lappen, dat de Formulieren de nieuwe lappen waren, die
bij het oude kleed des Evangelies niet pasten.
Tegen een en ander bracht De Cock zijn bezwaren in, met herinnering aan de uitgesproken bedoeling van Z. M. den Koning,
dat de organisatie van 1816 niet zou dienen om de oude Gereformeerde leer te veranderen, maar te bewaren.
Van deze aanklacht werd echter door het Provinciaal Kerkbestuur niet de minste notitie genomen. Het liet de aangeklaagden
ten eenemale ongemoeid. Precies als het Classicaal Bestuur, dat
op De Cock's aanklacht tegen de valsche leer van Brouwer immers
ook niet was ingegaan. Maar gelijk dat Classicaal Bestuur van De
Cock wel eischte, dat hij herroepen zou zijn geschrift, waartegen
zelfs geen aanklacht bestond, zoo bekrachtigde het Provinciaal
Kerkbestuur den I eri April, weer op grond van datzelfde geschrift,
het vonnis der schorsing.
Ja, nog erger. Het verzwaarde zelfs de straf. Want terwijl het
Classicaal Bestuur De Cock voor onbepaalden tijd geschorst had
met behoud van traktement, daar strekte het Provinciaal Kerkbestuur de schorsing nu uit tot den tijd van twee jaren, en dat
onder de zeer verzwarende omstandigheid van algeheel verlies
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van traktement en veroordeeling in al de kosten der procedure.
En was het reeds iets ongehoords, dat een vonnis verzwaard
werd, wanneer alleen de veroordeelde in hooger beroep was gegaan, —
nog ongehoorder was de verscherping van de straf in dit geval, nu
de schuld geringer bevonden was dan door de eerste rechters.
Want terwijl het Classicaal Bestuur in zijn vonnis ook opgenomen
had de aanklacht over het doopen en catechiseeren van leden uit
vreemde gemeenten, daar grondde het Provinciaal Kerkbestuur zijn
vonnis alleen op de uitgave van het strijdschrift tegen Brouwer en
Reddingius.
Deze verzwaring van het vonnis, bij vermindering van schuld, is
wel een krachtig bewijs voor de vijandige stemming, die bij dit
college voorzat; een vijandige stemming, waartoe vooral de Gedachten van professor De Groot veel bijgedragen hebben. Deze
toch stond aan het hoofd van de partij der leervrijheid; hij dirigeerde
het koor der verdraagzaamheid, waarin alle stemmen welkom waren,
behalve die ééne stem van De Cock, die opkwam voor de handhaving van de Gereformeerde Belijdenis. En terwijl Hofstede de
Groot de Gereformeerde Kerk, waaraan hij zijn positie en salaris
te danken had, ongestoord mocht ondermijnen, werd De Cock, die
deze Kerk op haar historischen grondslag wilde opbouwen, tot
werkeloosheid gedoemd en geldelijk benadeeld.
Reeds tijdens zijn schorsing met behoud van traktement, poogde
men hem in geldelijke verlegenheid te brengen door de uitbetaling
te vertragen. Oogenblikkelijk toch na de eerste schorsing, in December
18 33, had de ring Leens gezorgd, dat het traktement, met Nieuwjaar
te ontvangen, door De Cock niet in ontvangst kon genomen worden,
ofschoon hij aan de ringpredikanten, die te Ulrum preekten, wèl
de reis- en verblijf kosten moest vergoeden. Het duurde tot einde
April 1834, eer hij zijn traktement over 1833 ontving.
Het was een bedrag van ongeveer f 2000.
Voor 1834 en '35 kon hij echter op geen cent meer rekenen.
Maar hoewel niet onverschillig voor zijn tijdelijke belangen, verloor
hij toch liever zijn traktement dan den vrede zijner ziel.
Het meest ging hem nog de herderloosheid zijner kudde ter
harte.
Een treffend bewijs daarvan levert zijn schrijven aan het Provinciaal Kerkbestuur na ontvangst van het tweede schorsingsvonnis.
Daarin betreurt hij diep, dat hij voor twee geheele jaren geschorst
is, vooral omdat in die twee jaren zeker niet weinigen uit zijn
gemeente zullen worden opgeroepen voor Gods rechterstoel, zonder
het zuivere Evangelie te hebben hooren prediken. En daarom doet
hij het naïeve voorstel, dat hij gedurende dien tijd van twee jaren
den Dienst des Woords om niet zal mogen waarnemen, en dat
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het hem ontzegde traktement dan zal gestort worden in de kas
voor de armen zijner gemeente, die door zijn schorsing zoo aanmerkelijk benadeeld werden. En den ringpredikanten verzocht hij,
dit voorstel te willen steunen, opdat zij den schijn mochten vermijden, alsof zij het geld der gemeente tegen den wil der gemeente
zouden begeeren, en haar, door voortzetting van hun prediking, nog
langer zouden zoeken te verstrooien in plaats van te stichten.
Natuurlijk ging men op dat voorstel niet in. Wel verre van hem
te gemoet te komen, zocht men integendeel zooveel mogelijk hem
te benadeelen. Zoo voerde men b.v. de kosten, die hij voor het
kerkelijk geding te betalen had, zoo hoog mogelijk op.
Maar bij al dien tegenstand van buiten, vond hij gelukkig vrede
in zijn huis. Want zijn echtgenoote, in den zomer van 1833, tijdens
de uitgave van de Dordtsche Leerregels, tot zekerheid gekomen
van haar persoonlijk aandeel aan Christus, was volkomen bereid
alles met hem te verduren, en gewillig om voor haar Heiland niet
alleen te leven, maar ook voor Hem te lijden.
Dit was voor De Cock een groot voorrecht; te grooter, omdat
er toen onder zijn geheele familie niemand gevonden werd, die
zich met hem vereenigde. Enkele familieleden waren zelfs
vijandig, dat zij hem hun huis ontzegden. En zijn ouders, ofschoon
niet bepaald vijandig, wezen hem toch op de financieele gevolgen,
die zijn godsdienstijver voor hem en zijn gezin na zich zou sleepen.

zoo

Maar de lijfspreuk van De Cock bleef: „Blind in de uitkomst,

ziende in het gebod." Met Mozes hield hij zich vast als ziende
den Onzienlijke, en zag hij op de vergelding des loons.

Ds. C. C. Callenba ch.

HOOFDSTUK VIII.
De afzetting van De Cock.

1.

VAN ULRUM UIT DOOR NEDERLAND.

't Was nog in den goeden ouden tijd. Spoorwegen kende men,
althans in Nederland, nog niet. 't Gewone middel van vervoer was
de trekschuit. Zachtjes aan, dan brak het lijntje niet.
En zoo begaf zich Ds. Hendrik de Cock in het voorjaar van 18 34
dan ook per trekschuit op reis, begeleid door een vertrouwden
broeder, Sievert Luninga.
Wel had hij een vertrouwden geleider noodig ; want hij was,
ten minste in Groningen, op straat niet meer veilig. Dat was den
Aden Maart j.l. maar al te duidelijk gebleken, toen studenten te
paard, toegejuicht door het grauw, dat hem hoonde en bespotte,
beproefd hadden hem onder de hoeven hunner paarden te verpletteren.
Een voorbijganger, die het zag, riep uit : „Zoo hebben zjf ook Jezus
vervolgd."

Gelukkig schoten acht vrienden uit de Smilde ijlings toe, en kon
één hunner, de turfarbeider Luitsen Dijkstra, een pootige kerel, hem
nog juist bijtijds met krachtige hand aan dien studententroep
ontrukken.
De Cock echter versaagde niet. Hij bleef pal staan, en besloot
zich op den Koning te beroepen.
De Kerkeraad van Ulrum richtte daarom een adres aan Koning
Willem I, en vaardigde Ds. De Cock en den rechtzinnigen catechiseermeester P. R. de Wit, van Wildervank, af, om dit verzoekschrift persoonlijk aan Z. M. te overhandigen.
't Was dan ook met dezen brief aan den Koning bij zich, dat
De Cock dien voorjaarsmorgen op reis ging naar Den Haag. Eerst
Een Nagel in de heilige Plaats.
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met Sievert Luninga naar Groningen per schuit, en van Groningen
naar Assen te voet reizende, ontmoette hij hier zijn medeafgevaardigde De Wit, die van Wildervank was komen loopen.
Hier te Assen en vervolgens te Smilde genoot De Cock veel
belangstelling van de hem reeds bekende vromen, die destijds, toen
het woord der genade zoo dierbaar was, meermalen te voet den
tocht van meer dan negen uur gemaakt hadden, om hem in Ulrum
te hooien preeken. Onder hen verdienen afzonderlijke vermelding
J. Smeedes, later ouderling bij de Afgescheiden Gemeente te Assen,
en schrijver van een verhandeling over het bedienen van den doop
aan kinderen van doopleden. En voorts de ons reeds als pootig
bekende turfgraver Luitsen Dijkstra, van Smilde, die onder zijn werk
in het veen niet kon nalaten van Christus te getuigen, en die ook
wel voorging op gezelschappen, ja, weldra oefenaar der gemeente
werd, totdat hij in 1842 naar artikel VIII der Dordtsche Kerkenordening toegelaten werd tot het predikambt, en als zoodanig nog
jaren lang in Steenwijk arbeidde.
Van Smilde ging het over Dwingeloo, waar twee groote vrienden
van De Cock, de latere predikanten F. A. Kok en G. R. Kerssies,
woonden, naar Zwolle.
Ook hier had hij zich door zijn geschriften reeds vrienden gemaakt, onder welke vooral de heer Ridderinkhof; deze bracht hem
met zijn rijtuig van Zwolle naar Nijkerk bij Ds. C. C. Callenbach,
den waardigen Evangeliedienaar, den geestelijken raadsman van
vele bekommerden, den lieven vriend van Bilderdijk, dien hij als
zijn vader vereerde, den zwager van Ds. G. F. Gezelle Meerburg
te Almkerk, die ook reeds in moeite gekomen was met het Kerkbestuur. Ofschoon hem van aangezicht onbekend, had Ds. Callenbach
aan Ds. De Cock al eens een brief met raad en troost geschreven.
En toen De Cock nu, vergezeld van De Wit, zich 's morgens te
acht uur aan de Nijkerksche pastorie vervoegde, en Ds. Callenbach
de deur opendeed, vragende wie hij de eer had te ontmoeten,
was deze leeraar, na verkregen antwoord, innig verheugd, en achtte
hij het zich een voorrecht, zijn medebroeder, die om den Naam des
Heeren zooveel smaad en vervolging leed, onder zijn dak te mogen
ontvangen. En bijna van het oogenblik af, dat De Cock daar kwam,
was de pastorie van Ds. Callenbach vol belangstellenden, die met
verbazing luisterden naar het verhaal zijner lotgevallen, en met
verontwaardiging kennis namen van de buitensporige trouweloosheid
en afval der Kerk.
Ook tot het grootste genoegen van mevrouw Callenbach bleef
De Cock hier van Vrijdagmorgen 2 Mei tot Dinsdagmorgen 6 Mei.
En toen eindelijk de tijd van vertrek gekomen was, vergezelde
Ds. Callenbach De Cock en De Wit naar Utrecht, waarheen de
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heer Middelhoven, van Nijkerk, dr goedheid had, hen per rijtuig te
brengen.
Dinsdagmiddag te één uur. te Utrecht gekomen, bezochten ze daar
eerst vriend Klijn, die later ouderling werd bij de Afgescheiden
Gemeente aldaar ; die vervolgens, na een jaar van voorbereiding
onder de leiding van Ds. Scholte, tot leeraar geordend werd en
eindelijk met vele emigranten naar Amerika getrokken is.
Na vriend Klijn bezocht te hebben, begaven De Cock en De Wit
zich in gezelschap van Callenbach naar Dr. Kohlbrügge, die om zijn
opkomen voor de zuivere leer in de Hersteld-Luthersche Kerk was
afgezet, en met wien De Cock daarom bizondere gemeenschap
gevoelde. Kohlbrügge ontving het gezelschap dan ook met veel
blijdschap, en onder drukke gesprekken genoot men bij hem het
middagmaal.
Vervolgens nam Callenbach met een hartelijk vaarwel afscheid
van de broeders, hen Gode en den Woorde Zijner genade bevolen
hebbende. 's Woensdags vergezelde Kohlbrügge hen naar den kostschoolhouder Hasselman, te Gorkum, bij wien De Cock en De Wit
logeerden, om van daar den volgenden dag, Hemelvaartsdag, de
rivier over te steken en Ds. Scholte in Doeveren op te zoeken, van
wien zij reeds vernomen hadden, dat hij 1.1. Zondag voor Ds. De Cock
en de gemeente te Ulrum biduur gehouden en zijn eigen kudde
met alle omstandigheden bekend gemaakt had. Want ook Scholte
verkeerde om den Naam des Heeren in groote ongelegenheid, en
zag dagelijks zijn schorsing te gemoet. En hoe werd De Cock's hart
gesterkt door dit bezoek bij Scholte, in wien hij een medestrijder
vond, die niet slechts door woorden, maar tevens door daden
getuigde tegen de afwijking van de Gereformeerde leer en tucht 1
Ook was Scholte reeds als Leidsch student, door zijn omgang met
den reeds vaker genoemden heer Twent van Rozenburg te Wassenaar, meer nauwkeurig bekend met de godsdienstige opwekking
in Zwitserland, en meer dan De Cock vertrouwd met het denkbeeld van vrije kerken. En zoo kon hij nu met De Cock vele
zaken bespreken, die bij een eventueele afscheiding niet van belang
ontbloot waren.
Aldus gesterkt in den strijd, vertrokken De Cock en De Wit
's Maandags d.a.v. uit Doeveren, na eerst de gemeente daar nog
getroost en tot volstandigheid in den strijd, in het geloof en in het
gebed te hebben opgewekt. Naar Gorkum teruggebracht, stapten zij
daar op de stoomboot naar Rotterdam, en voeren van daar per
snelvarende trekschuit naar 's-Gravenhage.
In de residentiestad scheen hun weg eerst gesloten. Sommige
vrienden en bekenden konden zij niet vinden, anderen troffen zij
niet thuis. Eindelijk kwamen zij bij Dr. Capadose, Da Costa's vriend
,
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en broeder uit Israël. Hier was ook Mr. C. M. van der Kemp, de
talentvolle kerkhistoricus, wiens welversneden pen de anti-calvinistische voorstellingen van Ypey en Dermout en de Groningsche
Gedachten van Hofstede de Groot zoo meesterlijk had weerlegd.
Maar èn Van der Kemp èn Capadose waren af keerig van het
denkbeeld eener afscheiding; wat Capadose aan De Cock dan ook
onder een broederhanddruk liet voelen. 1 ) En aangezien hij de beide
reizigers wegens logeergasten niet kon herbergen, liet hij logies voor
hen vragen bij het bevriende echtpaar Nieuwenhuyzen, die, nederiger
en eenvoudiger van stand en meer tot afscheiding overhellende, de
gasten met hartelijke broederliefde opnamen, gelijk zij ook later,
de vervolging ten spijt, hun woning voor de samenkomsten der
Afgescheidenen openstelden.
Dinsdagavond in Den Haag gekomen, zijn toen op Woensdag
14 Mei, eerst De Cock en daarna De Wit, bij den Koning ter
audientie geweest. Maar ofschoon het bezoek nogal eenigen tijd
duurde, werkte het toch officieel niets uit. En zoo was de lange
reis dus, wat het hoofddoel betreft, vergeefsch geweest.
Teleurgesteld keerden De Cock en De Wit huiswaarts, met de
nachtschuit naar Amsterdam vertrekkende, en van daar met den
Zuiderzee-beurtman naar het noorden overstekende, waar De Cock
den 21 sten Mei te Groningen gedagvaard was.

2. AFGEZET.

Nog in dezelfde maand, waarin De Cock het schorsingsvonnis
van het Provinciaal Kerkbestuur had ontvangen, was hij geroepen
geworden voor een commissie van dat Bestuur, met kennisgeving,
dat er bezwaar tegen hem ingebracht was over zijn uitgave van
Klok's boekje over de Gezangen.
Elk onbevooroordeeld historieschrijver moet toegeven, dat deze
vernieuwde oproeping in hooge mate bevreemdend was. Over de
uitgave toch van genoemd geschrift was reeds met De Cock gesproken
in de eerste vergadering dezer commissie op den I I den Maart.
Maar in het den I en April daarop gevelde vonnis der schorsing
werd met geen enkel woord over een bezwaar tegen het boekje
van Klok melding gemaakt. En na de uitspraak van den 1eui April
was er niets voorgevallen, dat recht gaf tot een nieuw geding. Toch
spande het Provinciaal Kerkbestuur nu opnieuw de vierschaar.
Te recht gaf De Cock zijn verwondering hierover te kennen in
') Zie: Capadose, Ernstig en biddend woord, blz. 27.

een schrijven, waarin hij aan het Provinciaal Kerkbestuur vroeg:
„Was dat geene zaak, mijne heeren, die gij wist, toen gij onlangs
dat onrechtmatige vonnis van eene tweejarige schorsing tegen mij
geveld hebt? Betuigdet gij daarin zelfs niet, dat gij naar de wet
nog wel tot een ernstiger bestraffingsmiddel had kunnen overgaan?
Waarom dan hebt gij dat toen niet gedaan ? Of waarom, dat toen
niet gedaan hebbende, neemt gij nu nog beschuldigingen tegen mij
aan, die u toen niet onbekend waren, en waarover gij toen reeds
geoordeeld hebt ? Gebeurt dit wel immer of ergens bij eene burgerlijke
rechtbank ? Gevoelt gij zelve niet, mijne heeren, dat uw haat tegen
mij, wegens de handhaving van den naam en de zaak des Heeren,
waartoe Hij mij geroepen heeft en kracht verleent, u voortdrijft?"
Inderdaad, uit alles blijkt, dat hun vervolgzucht aangroeide, en
dat zij gehoor gaven aan den raad van Ds. Laurman „om te
trachten zulk een razend ondier uit te werpen".
Het kwaad was dan ook ten volle besloten.
Den Zen Mei verscheen De Cock voor de commissie. En terwijl
men Klok zelf ongemoeid liet, moest De Cock zich nu verantwoorden als schrijver van de aanprijzende voorrede voor diens
boekje, waarin de Gezangbundel genoemd wordt „een tezamen
geflanste Alkoran, waarin de waarheid, die er noodig is te weten
tot zaligheid, uit blindheid of trouweloosheid is verzwegen," en
voorts nog : „sirenische minneliederen, om de Gereformeerden al
zingende van hun zaligmakende leer af te helpen, en eene valsche
en leugenleer in te voeren." Daarom heet het zingen der Gezangen
hier : „strijdig met Gods Woord, een getier, dat na te laten best
en Gode behagelijk zoude zijn."
Toen de commissie haar af keuring over deze en dergelijke uitdrukkingen te kennen gaf, verzocht De Cock, dat hem het ongegronde
der beoordeeling van Klok zou aangewezen worden. Dit geschiedde
echter niet. Op de bewering, dat de uitgave van het bedoelde
werkje in strijd was met de goede orde der Kerk, antwoordde De
Cock, dat hij dit alleen kon toestemmen, indien hem bewezen
werd, dat de Gezangen niet met Gods Woord in strijd waren. De
commissie gaf hem toen den raad, het pas uitgekomen werkje van
Maria Hoogendorp over de Gezangen te lezen. En hiermee nam
dit verhoor een einde.
De Cock kocht en las nu het geschrift van mejuffrouw Hoogendorp. Maar de lezing ervan overtuigde hem geenszins van de
ongegrondheid van het beweerde door Klok. Dit schreef hij dan
ook aan het Provinciaal Kerkbestuur. In dat schrijven verklaarde
hij tevens, bij het opstellen van zijn voorrede nog onbekend te zijn
geweest met de wet van 1807, waarbij het gebruik der Gezangen
in elke godsdienstoefening verplicht was gesteld. Maar al had
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hij die kerkelijke bepaling gekend, ze was toch slechts provinciaal.
En geen Provinciale Synode had het recht, inbreuk te maken
op het besluit der Nationale Synode van Dordrecht, dat alle andere
Gezangen dan die achter de Psalmen waren gevoegd, uit de Kerk
moesten geweerd worden. Voorts gaf De Cock wel toe, dat er
liederen van godzalige mannen in den Gezangbundel waren opgenomen, maar dan min of meer verminkt, waarom ook deze Gezangen
met recht gewantrouwd mochten worden. Bovendien staan er in
dienzelfden bundel ook liederen van bekende Remonstranten. Hij
vraagt nu, dat men hem zal aantoonen, dat al die Gezangen in
alles op Gods Woord gegrond zijn. En bovenal wenscht hij van
zijn rechters een antwoord op de vraag, die zijn ziel benauwde:
waarom zij toch alle aanvallen op de wettige Formulieren ongestraft
lieten, terwijl zij hem vervolgden om de uitgave van een stuk,
waarin was aangewezen, dat de Gezangen in vele opzichten noch
met Gods Woord, noch met de Formulieren overeenstemden.
En waar het Bestuur dan nog durfde beweren, dat het hem
liefderijk vermaande en zachtmoedig terechtwees, verklaarde De
Cock, daarvan nimmer eenig bewijs te hebben ondervonden, maar
integendeel altijd onvriendelijk en stuursch door hen bejegend te
zijn. Doch ook de waarschuwende bedreigingen der commissie
konden hem niet doen terugwijken. Hij had, eer hij den toren
ging bouwen, de kosten overrekend. Van dat hij begonnen was het
recht Gods tegen het van God afwijkende menschdom te verdedigen,
had hij al meermalen afzetting, banden en boeien, uitbanning,
confiscatie van goederen, ja zelfs den dood voor oogen gehad. Maar
welke de uitkomsten ook mochten zijn, hij hoopte ze over te laten
aan den Heere.
Zóó schreef De Cock den 28en Mei, daags voor de Provinciale
vergadering bijeen zou komen. En zonder nader verhoor of onderzoek werd den volgenden dag door het Provinciaal Kerkbestuur
het vonnis van afzetting tegen hem uitgesproken, op geen anderen
grond, dan dat hij het werkje van Klok in druk had gegeven en
geweigerd het te herroepen.
Toch velden de heeren dit vonnis uit louter barmhartigheid!
Aan het slot immers van de afzettingsbul schreven zij met het
oog op De Cock: „Hij zou toch nimmer weder openlijke godsdienstoefening kunnen houden, zonder naar zijn gevoelen een met
Gods Woord strijdig getier te doen plaats hebben, ja, in zijn oog
valsche en leugenleer te bevorderen en dus een slecht en verderfelijk
dienaar bij vernieuwing te zijn."
Wel mocht de Spreukendichter zeggen: „De barmhartigheden der
goddeloozen zijn wreed."
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3. EEN SYNODALE EEREKRANS.
Is De Cock in zondige overhaasting de Hervormde Kerk uitgeloopen ?
Wie dat beweert, kent de geschiedenis niet.
Van zijn dienst als predikant geheel afgezet, had De Cock
gemakkelijk met zijn geheele gemeente de Kerk kunnen verlaten.
Want tijdens zijn afzetting drongen velen op een geheele afscheiding
bij hem aan. Maar hij oordeelde, dat de tijd daarvoor nog niet
gekomen was. Afscheiding van de Kerk achtte hij ongeoorloofd,
zoolang hij niet het uiterste middel beproefd had om de herstelling
in zijn dienst te bevorderen.
Dit laatste middel nu bestond in een beroep op de Algemeene
Synode. Hiertoe besloot hij dan ook. En zijn adres aan de Synode
ging vergezeld van twee uitgebreide en nauwkeurige memories van
verantwoording, de eene opgesteld door een vriend en broeder in
het geloof, de andere door hem zelf. En door den Kerkeraad werd
bovendien nog een afzonderlijke memorie aan de Synode afgezonden.
Ook aan den Koning schreef De Cock. Maar Z. M. heeft nooit
geantwoord. Dit was trouwens overeenkomstig den raad, door de
Synodale Commissie reeds ten vorigen jare aan den Koning gegeven,
toen Z. M. haar advies had gevraagd „wegens den zonderlingen
aard der gedrukte stukken van den predikant H. de Cock". De
commissie had Z. M. toen geraden, „die zaak, bij de Kerkelijke
rechtbanken aanhangig, ongestoord haren loop te laten, zonder dat
vanwege het Goevernement zijner Majesteit, omtrent den predikant
H. de Cock, immers vooralsnog een buitengewone maatregel genomen werd."
Ook het woord, waarmee de voorzitter der Synode, H. H. Donker
Curtius, de vergaderingen van i 834 opende, was niet geschikt haar
gunstig voor De Cock te stemmen. O. m. toch komen daarin deze
regels voor: „De geest der verkeerdheid heeft voortgewoed, zich
uitgebreid. Het onbescheid, waarmede een der hoofden van dezen
aanhang gematigd denkende mannen des vredes heeft aangevallen,
heeft voor het eerst een Kerkbestuur in de noodzakelijkheid gebracht,
maatregelen van gestrengheid aan te wenden, ten einde de rust
en orde in de Kerk niet ganschelijk zou worden verstoord."
Niettemin hield de Synode zich toch lang met de zaak bezig.
Zij benoemde een commissie om de ingezonden stukken te onderzoeken en een verslag daarvan op te maken.
Dit verslag, door professor Clarisse en twee anderen opgemaakt,
werd vervolgens voorgelezen. En in een daarop volgende zitting
werd toen wel het schuldig over De Cock uitgesproken, maar den
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maatregel van afzetting vond de Synode vooralsnog te hard. De
meerderheid toch der vergadering vereenigde zich met het oordeel,
„dat het strafmiddel der afzetting van den dienst, door het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen, niet onverwijld en ten allereerste
op den predikant H. de Cock had behooren toegepast te worden,
en alzoo de uitspraak van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen
tegen hem moest worden gereformeerd."
Dit oordeel der Algemeene Synode was voor het Provinciaal
Kerkbestuur niet weinig compromitteerend. Genoemd Bestuur had
immers in het afzettingsvonnis geschreven, „dat het alle middelen
van zachtmoedigheid tot het uiterste beproefd had, om den jammerlijk
verdoolde, misschien onwetend het blinde werktuig van anderer
booze bedoelingen, ware het mogelijk, voor het ergste te bewaren".
Welnu, juist naar die zachtmoedigheid, waarop het Provinciaal Kerkbestuur zich zoo beroemde, had de Algemeene Synode tevergeefs
gezocht. En daarom stelde zij het Bestuur nu openlijk ten toon als
zijnde te voorbarig geweest in de toepassing van het strafmiddel
der afzetting. Ten aanhoore van geheel de Kerk verklaarde zij dit
vonnis dan ook voor ongeldig, en vernietigde het in zooverre, dat
zij aan De Cock nog zes maanden tijd gaf om van zijn berouw
te doen blijken, en te betoonen, dat hij zich voortaan stiptelijk
zou gedragen naar al de bestaande Kerkelijke Reglementen. Eerst
bij gebreke hiervan zou het Provinciaal Kerkbestuur, na verloop
van genoemden tijd, gemachtigd zijn, hem van zijn dienst als
predikant geheel af te zetten.
Tegen deze ongeldigverklaring van het afzettingsvonnis werd
evenwel protest aangeteekend door den president Donker Curtius,
den vice-president Nieuwold en den hoogleeraar Pareau, van Groningen, ambtgenoot van Hofstede de Groot. Zij vonden het niet
goed, dat de Synode, zooals zij het noemden, „een halven maatregel nam, daar zij te bevreesd was om door te tasten". Meer
waarschijnlijk echter is, dat niet vrees het motief was, maar de
bedoeling om De Cock te brengen tot onderwerping aan de Reglementen. Dan immers zou het gezag van de Reglementen, en daarmee van de Synode, in aller achting rijzen.
Door dezelfde Synodale vergadering werd verder op voorstel van
mannen van het „juiste midden" als de Leidsche hoogleeraar
Clarisse, de Utrechtsche hoogleeraar Royaards en de Haagsche
hofprediker Dermout, een schrijven gericht aan alle predikanten, en
inzonderheid aan de jongere onder hen, om „zich met bedachtzaamheid te onthouden van alles wat de zuiverheid hunner belijdenis en Evangelieprediking eenigszins in verdenking zou kunnen
brengen, of zelfs aanleiding geven, dat zij door onverstandigen
miskend en veracht en door kwaadwilligen belasterd werden". Deze
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hoogst merkwaardige aanschrijving hield dus ingewikkeld de erkentenis in, dat er inderdaad op de zuiverheid der belijdenis en
prediking van sommige predikanten aanmerking was te maken, en
dat De Cock niet ten onrechte tegen Brouwer en Reddingius,
Hofstede de Groot en Laurman de beschuldiging van onrechtzinnigheid had ingebracht. Zonder het zelf te vermoeden, vlocht de
Synode dus met deze aanschrijving een eerekrans voor De Cock
als getrouw dienaar des Heeren, hoewel haar raadgeving aan de
predikanten eigenlijk hierop neerkwam : trek het schapevacht of
bedachtzaam over uw leden, dat men den
het herderskleed
grijpenden wolfsklauw niet bemerkt.
Tegelijkertijd vermaande de Synode alle Kerkbesturen, „met
verdubbelde aandacht toe te zien op alle woelingen van onruststokers en geheime opruiers, of van openbare klagers zonder genoegzamen grond : ten einde het misverstand der laatsten, door
bedaard onderwijs en liefderijke vermaning, onder Gods zegen,
worde weggenomen, en de moedwil en scheurziekte der eerstgenoemden, door tijdige en gepaste aanwending der kerkelijke tucht,
na voorafgaande broederlijke vermaningen beteugeld en zoo mogelijk
uit ons midden geweerd worde".
Jammer slechts, dat de Synode wel aanwees, hoe te handelen
met de klagers zonder genoegzamen grond, maar in gebreke bleef
een gedragslijn aan te geven ten opzichte der klagers met genoegzamen grond. Want die waren er ook. Dat bleek zelfs op deze
Synode, waar uit Assen, Smilde, Meppel, Hoogeveen, Steenwijk,
Grootegast en Uithuizen adressen waren ingekomen met klachten
over de leervervalsching door sommige predikanten. Doch op aanraden van den Groninger hoogleeraar Pareau legde de Synode
deze adressen „wegens hun ongepasten inhoud" ter zijde, „als
leidende tot het stichten van wanorde in de Kerk".
Op de handhaving der leer kwam het dus niet aan, indien slechts
de orde in de Kerk werd bewaard. En zoo kon De Cock dan reeds
vermoeden, waarop het met hem zou uitloopen, wanneer de verdediging van de leer der Gereformeerde Kerk hem boven de
Kerkelijke Reglementen ter harte bleef gaan.

zoo

4.

„GEEN POURPARLERS!"

Het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen was met de Synodale
uitspraak, waarbij het vonnis der afzetting van Hendrik de Cock
vernietigd werd, allesbehalve tevreden. Het dacht De Cock aan
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kant te hebben gezet, en nu zou hij weer kunnen terugkomen.
Want wanneer hij voldeed aan den eisch der Synode door binnen
een half jaar zijn berouw en leedwezen te betuigen wegens de uitgave van het werkje tegen de Gezangen, en tevens de belofte
onderteekende van stiptelij k zich te zullen gedragen naar alle kerkelijke bepalingen, dan zou het Provinciaal Kerkbestuur hem weer
ongemoeid in al zijn rechten moeten herstellen.
De mijn scheen dus verkeerd te zullen springen. Vandaar, dat de
partij der leervrijheid verre van gerust was. Haar gevoelens leeren
we kennen uit dit schrijven van een lid der Synode : ,,Mijn hoop
voor de herstelling der rust in de Kerk, zooverre die op menschen
gevestigd is, is nu gebouwd op de stijf hoofdigheid van De Cock,
die, geloof ik, niet zal buigen. Want herriep deze, dan zou de
zwakke en bevreesde partij, die in de Synode van 1834 reeds had
gezegepraald, hem en de zijnen door allerlei nieuwe inschikkelijkheden geheel hebben zoeken te winnen en te behouden ; de formulierbanden zouden zeker niet losser gemaakt, maar integendeel
nauwer toegehaald worden."
In dit gevaar schijnt het de partij der leervrijheid goed gedacht
te hebben, De Cock zooveel mogelijk te prikkelen en te dwingen
tot onbuigzaamheid. Want toen hij, naar aanleiding van de uitspraak der Synode, tot het Provinciaal Kerkbestuur het verzoek
richtte, in de eerstvolgende vergadering bij het Bestuur te worden
toegelaten, werd dit verzoek geweigerd. En bij gelegenheid daarvan
werd hem tevens een declaratie van onkosten gezonden, die de
verbazingwekkende som van f242 bedroeg. Ook joeg men de kosten
van briefport voor hem tot de helft hooger dan noodig was op,
door ze op de duurste wijze te verzenden. En toen hij, zelf geen
man van reglementen, naïef genoeg was om bij dat Bestuur raad
te vragen, hoe hij aan den eisch der Synode zou kunnen voldoen,
hielp men hem door spitsvondige wetsuitleggingen opzettelijk
in de war.
Zoo verliepen er weken, eer het Bestuur hem wilde ontvangen.
Eindelijk, den Zen October 1834, werd hij met een commissie
van den Kerkeraad tot het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen
toegelaten, waarna de president, Ds. Hendriksz, hem vroeg, wat
hij van het Bestuur verlangde.
Toen hij hierop had geantwoord, dat hij begeerde te weten, wat
het Bestuur ten gevolge van het Synodale vonnis van hem eischte,
werd hem het volgende formulier ter onderteekening voorgelezen:
„Ik ondergeteekende H. de Cock, thans gesuspendeerd predikant
te Ulrum, doe bij dezen door mijn eigenhandig schrift en onderteekening en in oprechten gemoede aan het Provinciaal Kerkbestuur
van Groningen blijken mijn berouw en leedwezen wegens het bedrijf,
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waaraan, als moetende leiden tot verstoring van de orde en eendragt in de Nederlandsche Hervormde Kerk, ik mij schuldig heb
gemaakt ter zake van de uitgave van het werkje getiteld : „De
Evangelische Gezangen, enz. door J. Klok," enz., en het plaatsen
eener aanprijzende voorrede voor hetzelve, en ik leg tevens voor
hetzelve Kerkbestuur de opregte belofte af, die bevestigende door
mijne onderteekening, dat ik mij van nu voortaan, zoo in het openbaar als in het bijzonder, stichtelijk zal gedragen naar al de bestaande
kerkelijke reglementen en verordeningen."
Nadat hij dit gehoord had, verklaarde hij met onderwerping en
onderteekening alles te willen doen, wat hem naar Gods Woord
geoorloofd en met een goede conscientie mogelijk was. Hierbij viel
hem de president in de rede, zeggende, dat hij daaromtrent geen
pourparlers (woordenwisseling) met hem houden kon.
Op zijn antwoord, dat het ongeoorloofde of onmogelijke niet van
hem gevergd kon worden, zei de president andermaal : „Geen pourparlers!"
Op zijn verdere verklaring, dat hij berouw en leedwezen wenschte
te toonen omtrent alles, waarin hij zich mocht hebben vergist,
indien hem dit uit Gods Woord werd aangetoond, en dat hij het
dan niet slechts op dit papier, maar zelfs openlijk in de Groninger
Courant wilde herroepen, was het weer : „Geen pourparlers !"
Voorts verklaarde hij, dat hij orde en eendracht wilde houden
met alle goede en ware herders van Christus' kudde, maar dat hij
dit onmogelijk met de kwaden en de verdervers kon doen. Maar
ook nu was het: „Geen pourparlers !"
Eindelijk verklaarde hij nog, zich aan alle kerkelijke reglementen
en verordeningen te willen onderwerpen, voor zooverre die niet
rechtstreeks tegen Gods Woord inliepen of tegen elkaar streden,
en dat iets anders van hem niet gevraagd kon worden. Doch ook
nu was het weer : „Geen pourparlers !"
Het Bestuur wilde dus niet toestaan, dat De Cock teekende met
een bijvoeging. En daarom weigerde hij.
Later heeft men gezegd, dat De Cock een inconsequentie beging,
door de Reglementen voorwaardelijk te willen onderteekenen, terwijl
hij juist opkwam voor het onvoorwaardelijk gezag der Formulieren
van Eenigheid. Doch daarbij vergat men, dat Kerkenordeningen
niet op gelijke lijn geplaatst kunnen worden met Geloofsformulieren.
De laatste raken de leer der Kerk; de eerste slechts de goede orde.
De Cock stond dan ook volkomen in zijn recht, waar hij de
Reglementen slechts wilde gehoorzamen, voor zooverre ze met de
leer der Kerk niet in strijd waren.
Maar het Kerkbestuur eischte onvoorwaardelijke onderwerping.
Zonder deze kon het vonnis der afzetting niet teruggenomen worden.
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De Cock vroeg nu ten slotte om een kopie van de van hem
verlangde verklaring. Daarop werd ze hem ter hand gesteld, en
zette hij zich neer om ze zelf over te schrijven. Terwijl hij hiermee
bezig was, vroeg de president hem op sarcastischen toon: „De Cock,
kan u nog zoo vlug schrijven als vroeger?"
Met verontwaardiging, medelijden en verachting vervuld over een
Kerkbestuur, dat Goddelijke zaken op deze wijze behandelde, verliet
hij daarna zwijgend de vergadering.
Dat aan de commissie uit den Kerkeraad, die hem vergezeld
had, geen gelegenheid gegeven werd om óók te spreken, laat zich
reeds genoegzaam begrijpen uit den geest der vergadering.
Intusschen stonden verscheidene belangstellende vrienden te wachten in het logement, waar de vergadering gehouden werd. En na
met hen gebeden en gedankt te hebben, begaf De Cock zich naar
huis terug.

HOOFDSTUK IX.

De Afscheiding onder De Cock en Scholte.

i . DAVID EN JONATHAN.

Op Donderdag 9 October 1834 werd de door zijn afzetting diep geschokte De Cock zeer versterkt door de onverwachte komst van Ds.
Scholte uit Doeveren. Deze toch was toen van al de Hervormde
leeraars de eenige, die, ook na het vonnis der Synode, hem de
broedertrouw bleef bewijzen. Zoo heel anders dan b.v. die tien
rechtzinnige predikanten in Friesland, die De Cock te Leeuwarden
had bijeengeroepen, maar van welke er slechts 'n paar opkwamen,
en zonder iets tot stand te brengen. Scholte echter verlangde met
eigen oogen en ooren te zien en te hooren, hoe het te Ulrum met
de Kerk des Heeren gesteld was.
Hij kwam daar in 't midden der week aan. En aanstonds werd
hij door den Kerkeraad uitgenoodigd, den eerstvolgenden Vrijdagavond te willen preeken en doopen. Want was Ulrum's eigen leeraar
al geschorst, Scholte had nog geen vonnis te zijnen laste. Daar nu
ook de Kerkeraad niet geschorst was, nam Scholte dit preekverzoek
zonder bezwaar aanstonds aan.
De consulent echter, Ds. Smith van Leens, dit vernomen hebbende,
wilde het preeken van Ds. Scholte verhinderen, en bedreigde hem
zelfs met de burgerlijke macht. Ook de kerkbediende weigerde de
sleutels van het kerkgebouw af te geven en de klok te luiden,
zoolang de consulent geen vergunning gaf. Maar Scholte begreep,
dat hij zich niet aan de weigering van een consulent behoefde te
storen, wanneer een geordende Kerkeraad hem als geordend predikant
een predikbeurt aanbood, terwijl er geen ander predikant dienst
deed. Ook De Cock nam het voor zijn rekening, dat Scholte preekte,
en liet door een meerderjarigen zoon van den kerkbediende de
sleutels brengen.
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Nu werd de kerk ontsloten, de klok geluid, en het volk stroomde
binnen, innig verheugd, dat het eindelijk eens weer den vollen raad
Gods van den kansel zou hooren verkondigen.
Scholte preekte over Jesaja 8 : i i --- i 5 : „Want alzoo heeft de
Heere tot mij gezegd, met een sterke hand, en Hij onderwees mij
van niet te wandelen op den weg dezes volks, zeggende : Gijlieden
zult niet zeggen : Een verbintenis, van alles waar dit volk van zegt:
Het is een verbintenis; en vreest gijlieden hunne vreeze niet, en
verschrikt niet," enz.
Het was een zeer actueele, hoogst anti-reglementaire preek,
waarin Scholte het verderf van onzen Kerkstaat onder koning
Willem I met den Kerkstaat onder Achab vergeleek, en waarschuwde
tegen de verderfelijke leer der Ba^,lspriesters, die de wereld, maar
God niet vreezen ; die een nieuw altaar naast het oude hadden
gesticht, door de Evangelische Gezangen naast het boek der Psalmen
te plaatsen. Ook werden de hoorders, onder luide en herhaalde
aanhaling der tekstwoorden : „Vreest niet, wat zijn hun verbintenissen!"
door Scholte gewaarschuwd tegen het opvolgen van de wetten en
bepalingen, die voorkwamen in een groote portefeuille van kerkelijke
verordeningen, welker naleving door den vertoornden God achtervolgd zou worden met hun eigen verdoemenis. Ook wees hij er
ernstig op, dat het niet genoeg was, voor de waarheid te strijden,
maar dat ieder haar voor zijn eigen persoon aan het hart ondervinden moest, om eenmaal in het gericht te kunnen bestaan. Dan

toch zouden allen geopenbaard worden voor den rechterstoel van
Christus, en dan zou het niemand baten, alleen voor de waarheid
te hebben pal gestaan, indien men geen deel aan Jezus had.
't Was een lange preek. Met de doopsbediening er bij, duurde de
godsdienstoefening van ruim zeven uur tot bijna halfelf. En nadat
nog afgekondigd was, dat er den eerstvolgenden Zondag, wanneer
Ds. Scholte door Gods genade daartoe in staat mocht worden
gesteld, Avondmaalsbediening zou zijn, ging ieder stil en bedaard
naar huis.
Tegen dat vernieuwde optreden van Ds. Scholte op den volgenden
Zondagmorgen zou de consulent echter waken.
Zaterdagmiddag toch ontving de Kerkeraad afschrift van een
missive, door het Provinciaal Kerkbestuur aan Ds. Smith gericht,
waarin deze uitgenoodigd werd te handelen overeenkomstig art. i i
van het Reglement op de vacaturen. Dit artikel nu luidde aldus:
„De Consulent vervult bij den Kerkeraad in allen opzigte de plaats
van den Pastor loci; geene Kerkeraadsvergadering mag gehouden
worden, dan in zijne tegenwoordigheid; en zal, zonder zijne toestemming, in eene vacante gemeente niemand iets mogen verrigten,
dat tot het Herders- en Leeraarsambt behoort."
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Noch de consulent, noch Scholte, noch De Cock kenden het
bestaan van dit artikel. Er bleek nu echter uit, dat alles geregeld
zou kunnen afloopen, indien de consulent zijn toestemming gaf.
Daarom besloten De Cock en Scholte des Zondagsmorgens, voor
de dienst aanving, Ds. Smith te verzoeken, zijn beurt aan Scholte
te willen afstaan.
Met een groote menigte volks gingen zij daartoe het kerkgebouw
binnen. De consulent was er nog niet, doch kwam even daarna.
Toen vroeg Scholte hem zeer bedaard, hem te willen laten optreden,
en met aandrang voegde hij er bij : „Mijnheer, deze vergadering is
hier niet gekomen om u, maar om mij te hooren, derhalve verzoek
ik u nogmaals, mij den predikstoel af te staan."
De consulent echter bleef weigeren, beklom den preekstoel en
preekte uit Mattheus 5 : 1 — 1 2 over de zaligsprekingen. 't Was een
zoetsappig preekje over deugd en goede werken. De Cock en Scholte,
die in een bank hadden plaats genomen, hoorden het met de geheele
vergadering bedaard aan. Gedurende de godsdienstoefening had er
dan ook niets bizonders plaats, behalve dat velen onder het zingen
van twee verzen uit den Gezangbundel zich het hoofd met den hoed
dekten.
Toen de zegen was uitgesproken, en de consulent den kansel
was afgeklommen, werd hij door De Cock aangesproken. Deze
verweet hem, dat hij het Woord Gods ganschelijk geweld had
aangedaan. En Scholte vroeg hem nu nogmaals de vergunning om
's middags te mogen preeken, daar de dienst anders toch zou stilstaan, en de menigte daardoor licht verbitterd kon worden. Maar
weer ontving hij een weigerend antwoord. En toen nu de consulent
driftig wilde vertrekken, drong de menigte in het doophek zóózeer
bij hem aan op het preeken van Ds. Scholte, dat hij in het gedrang
geraakte. Nauwelijks echter had Scholte dat gemerkt, of hij verzocht
de vergadering, stil en rustig te zijn, en bracht den consulent, een
oud man en die een lichaamsgebrek had, door de dichte menigte
in veiligheid buiten de kerk. Weldra werd nu de kerk door politie
ontruimd en uit naam van Kerkvoogdij en Plaatselijk Bestuur
gesloten.
Toch zou Scholte preeken, maar nu onder den blooten hemel,
zooals bij de hagepreeken in den eersten tijd der Hervorming.
Op een stuk weiland achter de pastorie werd een boerenveldwagen
geplaatst. Daaromheen schaarden zich honderden menschen. En
terwijl De Cock en zijn echtgenoote naast Scholte op den wagen
gezeten waren, hield deze, daarop staande, een preek uit Hebreën
10 : 1q-22 over den vasten grond van toenadering tot den troon
der genade.
Zonder eenige stoornis liep deze prediking in de open lucht af. Aan
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het einde daarvan had er echter nog een treffend feit plaats. Gelijk
eertijds David en Jonathan, zoo maakten toen ook De Cock en
Scholte hier in het open veld een verbond, om in de kracht des
Heeren staande te blijven tegen alle verdrukking en vervolging. 1
Daarop reisde Scholte nog dienzelfden middag van Ulrum huiswaarts.

)

2.

TOT AFSCHEIDING BESLOTEN.

Veel was er in de vier dagen van Scholte's verblijf te Ulrum
gebeurd. Maar ook had deze vele belangrijke gesprekken met De
Cock en de gemeenteleden gevoerd. Inzonderheid had hij, beter
dan De Cock bekend met het Zwitsersch Reveil, gesproken over de
wijze, waarop eventueel een afscheiding zou kunnen tot stand komen.
En niet minder dan vroeger de brieven, legden nu de woorden van
Scholte gewicht in de schaal.
Toch gaven zij niet den doorslag. Tijdenss het verblijf van Scholte
werd er dan ook niet tot afscheiding besloten. Zelfs wist deze bij
zijn vertrek niet beter, of De Cock zou zich nog tot den Koning
en de Synodale Commissie wenden. Wel verwachtte hij hiervan
niet veel, maar hij wilde geen middel onbeproefd laten om zich
met de kerkelijke besturen te verzoenen, opdat, indien er onverhoopt een scheuring of scheiding mocht ontstaan, hij voor God kon
betuigen, die niet te hebben gewild, maar integendeel alles te hebben
beproefd om ze te voorkomen.
Daarom had hij telkens weer pogingen aangewend tot herstelling
van het geleden onrecht. Gedurig had hij den Koning in adviezen
en brochures met den loop der zaak bekend gemaakt. Ook had hij
den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen over den toestand geschreven, en zelfs een adres aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht. Kortom, op alle
mogelijke manieren had hij getracht de aandacht van kerkelijke en
burgerlijke besturen op zijn rechtvaardige zaak te vestigen. En zoo
was hij dan thans nog voornemens, aan den Koning en aan de
Synodale Commissie mede te deelen, welke bejegening hij van het
1 ) Deze laatste bizonderheid is ontleend aan: Een bladzode uit het leven
van Trjntje Eppes Doornbos. Druk van T. Berg, Sappemeer. 't Geschriftje

is niet in den handel, maar particulier eigendom van Ds. D. Steenhuis, te
Ijselmonde, die er welwillend inzage van gaf, waarvoor hem hier openlijk
dank wordt betuigd.
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Provinciaal Kerkbestuur ondervonden had. Maar door Gods aanbiddelijk bestuur heeft de ontmoeting met Scholte aan dit voornemen
een geheel andere wending gegeven.
Op grond toch van de vorige ervaringen kwam De Cock nu
al meer tot de overtuiging, dat de Synodale Commissie, zelfs indien
zij het wilde, hem niet kon helpen. En dat hij van den Koning
evenmin recht kon verwachten, was reeds meermalen gebleken.
Daarom zag hij thans van zijn vroeger voornemen af, en vond
spoedig in al de gebeurtenissen van de laatste dagen een aanwijzing,
dat de tijd tot verwerping van het Kerkbestuur gekomen was.
Immers, de zes maanden van uitstel, die hem gegeven waren,
spoedden weldra ten einde, en hij wist nu met zekerheid, dat zijn
afzetting in Januari 1835 zou volgen. En ofschoon hij zich sedert
zijn eerste schorsing steeds onthouden had van alles, waartoe alleen
een predikant gerechtigd is, had de burgemeester van Ulrum toch
proces-verbaal tegen hem opgemaakt, en was hij dienvolgens
gedagvaard voor de rechtbank te Appingedam, aangezien hij als
voorganger en leider beschouwd werd van de godsdienstige vergaderingen, die ten huize van de weduwe Koster geregeld werden
gehouden ; en dat alleen, omdat hij in een van die samenkomsten
gebeden had. Hieruit bleek wel duidelijk het voornemen, hem
geheel den mond te stoppen. En deze gedachte was hem onverdraaglijk. Want als dienstknecht van Christus voelde hij zich in zijn
conscientie toch reeds bezwaard over zijn zwijgen, wanneer hij dacht
aan het woord van Johannes Huss : „Een Priester Christi, die daar
leeft naar den regel Chrisli, en verstaat de Schrift, die zal prediken,
niet aanziende den ban. Zoo ook de Paus of eenige andere Prelaat,
zoo ook allen hem het prediken verbieden wilden, zoo zal hij hun toch
niet gehoorzaam zijn." Welnu, door zich af te scheiden (zoo meende
De Cock, maar ten onrechte !) zou hij niet langer tot zwijgen
gedoemd zijn. Voorts was de brief van het Provinciaal Kerkbestuur,
waarin het optreden van Ds. Scholte, een geordend leeraar, verhinderd werd, hem een nieuw bewijs geweest, dat dit Bestuur de
ware Gereformeerde leer van den kansel zocht te weren. En uit de
prediking van Ds. Smith over de zaligsprekingen had hij met
eigen ooren vernomen, hoe verderfelijk de valsche leer was. Verder
was de onhoudbaarheid van den toenmaligen toestand voor geheel
Nederland gebleken uit het ter zijde leggen door de Synode van
tal van adressen, die op handhaving van de drie Formulieren van
Eenigheid aandrongen. Bovendien was het op verschillende plaatsen
feitelijk reeds tot een afscheiding gekomen, waar eenvoudige oefenaars in conventikels optraden en met belangstelling de zaak van
De Cock volgden.
Het volk zon dan ook reeds lang op afscheiding. Ook te Ulrum,
Een Nagel in de heilige Plaats.
io
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waar Kerkeraad en gemeente er reeds herhaaldelijk bij. De Cock
op aangedrongen hadden.
In dit alles nu zag hij een duidelijke aanwijzing, dat hij zich aan
den aandrang van zijn Kerkeraad niet langer mocht onttrekken;
dat onderwerping aan het Kerkbestuur voortaan zonde zou zijn;
dat hij de gemeente niet langer ter prooi mocht laten aan de
willekeur van Kerkbesturen en aan de verderfelijke leeringen der
ringpredikanten, en dat dus, waar protest niet baatte, de tijd tot
handelen tegenover het Kerkbestuur gekomen was.
Uit alles wat er sedert 1833 gebeurd was, vernam hij de roepstem des Heeren: „Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan
hare zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van hare plagen
niet ontvangt."
En toen dit eenmaal bij hem vaststond, riep hij, daags na het
vertrek van Scholte, den Kerkeraad bijeen, om dezen zijn besluit
mee te deelen.

3. DE ACTE VAN WEDERKEERING.
Op Maandag den 13den October 1834 vergaderde de Kerkeraad
van Ulrum. En in die vergadering deelde De Cock nu zijn besluit
mede, zich af te scheiden van het Bestuur der Nederlandsche
Hervormde Kerk, en tegenover dat Bestuur met de uitoefening van
zijn bediening voort te gaan.
De Kerkeraad, die reeds vroeger op het doen van dezen stap
had aangedrongen, verheugde er zich zeer over, en onderteekende
dan ook eenparig een „Acte van Afscheiding of We de
Dit historische stuk, waarvan later een lithographische afdruk is
gemaakt, verdient hier, althans in hoofdzaak, te worden weergegeven.
Uit het opschrift blijkt al aanstonds, dat de onderteekenaars hun
afscheiding beschouwen als een wederkeering tot de leer, de tucht
en den dienst der Gereformeerde vaderen.
Zij beginnen dan ook met te wijzen op het bederf in de Ned.
Herv. Kerk door de verminking van de leer der vaderen, door de
verbastering van de bediening der Sacramenten, en door het bijna
volstrekte verzuim der kerkelijke tucht; welke stukken alle naar
Art. 29 onzer Belijdenis kenmerken zijn der ware Kerk.
Vervolgens herinneren zij er aan, hoe hun eigen herder en leeraar
de zuivere leer zocht te handhaven, maar wegens zijn openbaar
getuigenis tegen de valsche leer onrechtmatig geschorst is; en hoe
Classicale, Provinciale en Synodale Kerkbesturen tegenover zijn
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beroep op Gods Woord onbepaalde onderwerping aan Synodale
Reglementen en voorschriften hebben geëischt.
„Daardoor heeft dit Nederlandsche Kerkbestuur zich gelijkgesteld
aan de door onze vaderen verworpen Paapsche kerk; dewijl niet
alleen het vroeger opgenoemde bederf wordt opgemerkt, maar
daarenboven Gods Woord wordt verworpen of krachteloos gemaakt
door kerkelijke wetten en besluiten, en zij vervolgt die godzaliglijk
willen leven in Christus Jezus, naar Zijne eigene voorschriften in
Zijn Woord opgeteekend."
Hiervoor wordt dan verwezen naar tal van Schriftuurplaatsen uit
het Nieuwe Testament.
Verder wordt nog herinnerd aan de weigering om Scholte te
laten preeken, en aan de geldboeten op het houden van onderlinge
bijeenkomsten.
„Uit dit alles te zamen genomen is het nu meer dan duidelijk
geworden, dat de Nederl. Herv. Kerk niet de ware, maar de
valsche Kerk is, volgens Gods Woord en art. 29 van onze Belijdenis;
weshalve de ondergeteekenden met dezen verklaren : dat zij overeenkomstig het ambt aller geloovigen, art. 28, zich afscheiden van
degenen die niet van de Kerk zijn, en dus geen gemeenschap meer
willen hebben met de Nederlandsche Hervormde Kerk, totdat deze
terugkeert tot den waarachtigen dienst des Heeren ; en verklaren
tevens gemeenschap te willen uitoefenen met alle ware Gereformeerde
ledematen, en zich te willen vereenigen met elke op Gods onfeilbaar Woord gegronde vergadering, aan wat plaatse God dezelve
ook vereenigd heeft, betuigende met dezen, dat wij ons in alles
houden aan Gods heilig Woord en aan onze aloude Formulieren
van Eenigheid, in alles op dat Woord gegrond, n.l. de Belijdenis
des Geloofs, den Heidelbergschen Catechismus en de Canones van
de Synode van Dordrecht, gehouden in den jare 1618 en 1619;
onze openbare godsdienstoefeningen te richten naar de aloude
kerkelijke Liturgie; en ten opzichte der kerkdienst en bestuur, ons
voor het tegenwoordige te houden aan de Kerkenordening, ingesteld
door de voornoemde Dordrechtsche Synode.
„Eindelijk verklaren wij bij dezen, dat wij onzen onrechtmatig
geschorsten Predikant als onzen wettig geroepen en geordender
Herder en Leeraar blijven erkennen.
„Ulrum, den 13den October 18 34•"
(w. g.) J. J. BEUKEMA, Ouderling.
K. J. BARKEMA, Ouderling.
K. A. VAN DER LAAN, Diaken.
D. P. RITSEMA, Diaken.
GEERT K. Bos, Diaken.
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In dit classieke stuk nu zijn de kerkrechtelijke kwesties metterdaad zuiver Gereformeerd gesteld, al wordt er tusschen Kerk en
Kerkbestuur niet duidelijk onderscheiden.
Maar toch komt de bedoeling genoegzaam uit, dat de Kerk van
Ulrum als zoodanig zich afscheidt van het Ned. Herv. Kerkbestuur.
Men koos geen nieuwen Kerkeraad en beriep geen nieuwen
predikant.
Neen, het bleef dezelfde Kerk, maar nu onder een ander verband,
teruggekeerd tot de Dordtsche Kerkenorde.

4. DE EERSTE AFGESCHEIDEN GEMEENTE.

Zoo was de Acte van Afscheiding of Wederkeering dan door den
Kerkeraad van Ulrum geteekend.
Maar nu moest ook de gemeente in de zaak worden gekend.
Deze werd dan ook opgeroepen tot een samenkomst op den
volgenden avond, ten huize van de weduwe Hulshof.
't Was een belangrijke avond, die avond van den 14en October.
Er zou beslist worden over de toekomst, niet alleen van Ulrum's
gemeente, maar van de Kerk in Nederland.
Doordrongen van het gewicht dezer ure, besloot men daarom,
vooraf knielend te bidden.
Vervolgens werden de zaken blootgelegd.
En daarop verklaarde de groote meerderheid der gemeente, dat
zij zich met den Kerkeraad vereenigde.
Nu werd de Acte voorgelezen en door de lidmaten geteekend.
En in het Kerkeraadsboek, dat men dien avond aanlegde, schreef
De Cock deze merkwaardige regels:
Dinsdagavond den 14 en October hebben wij, na biddend en
knielend opzien tot den Heere, ons afgescheiden van de valsche
Kerk, en in de mogendheden des Heeren het ambt aller geloovigen aangenomen, hetwelk Hij, de Heere, de Almachtige,
de Eenige en Drieëenige God, bevestige. Met psalmgezang en
dankzegging is die plechtigheid besloten.
Aanstonds ook werd de Acte van Wederkeering aan de Kerkelijke
Besturen, aan Z. M. den Koning en aan den burgemeester van
Ulrum toegezonden.
Ook aan den ring van Leens, tevens met bericht, dat de Kerkeraad voortaan zelf in de vervulling der predikbeurten zou voorzien,
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en dus den dienst der ringpredikanten niet langer zou aannemen.
Dit deed men in de overtuiging, dat aan de gemeente en niet
aan het Hervormd Kerkbestuur het recht op het kerkgebouw der
gemeente toekwam. En men verheugde zich reeds bij de gedachte,
dat Ds. De Cock, na negen maanden geschorst te zijn, den eerstvolgenden Zondag weer in het kerkgebouw der gemeente zou
preeken.
Het zou echter voor de laatste maal zijn, en ditmaal niet van
den kansel.
Want toen. De Cock zich op Zondag den igen October naar het
kerkgebouw zou begeven en, tusschen de groote schare door, met
moeite den preekstoel bereikt had, werd deze hem verboden door
de politie, die zeide, slechts den ringpredikant op den kansel te
zullen toelaten.
De Cock nam nu plaats in de ouderlingenbank, en wachtte,
totdat de ringpredikant, Ds. J. van der Helm, van Niezijl,
verscheen.
Toen deze eindelijk binnenkwam, wilde het volk echter geen
ruimte voor hem maken.
Nu vroeg De Cock aan de gemeente : „Wie van beiden wenscht
gij, dat hier preeken zal ?" waarop een eenparig geroep door het
kerkgebouw klonk : „Niet Ds. Van der Helm, maar Ds. De Cock!"
Toen Ds. Van der Helm vernam, dat zijn optreden niet begeerd
werd, verwijderde hij zich. En nu verzocht De Cock andermaal
aan de politie, hem tot den kansel toe te laten. Maar men bleef
weigerachtig.
Doch ook zonder preekstoel kon De Cock wel preeken.
Hij ging op de ouderlingenbank staan, en hield nu van die bank
een preek over Efeze 2 : 8-- 1o: „Want uit genade zijt gij zalig
geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave;
niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen."
Blijkbaar was deze tekst gekozen, om op te komen tegen de
Remonstrantsche wijze, waarop Ds. Smith den vorigen Zondag over
de zaligsprekingen gepreekt had.
En De Cock kwam daar ook openlijk voor uit, toen hij in zijn
preek o. in. dit zeide:
Die goede werken, Geliefden! heeft God te voren bereid,
opdat gij daarin wandelen zoudt, en aan dezelve zult gij dan
uwe roeping kennen; niet aan die werken, die de Farizeën
doen om van de menschen gezien of geprezen te worden, of
die door de wereld voor zoodanig gehouden worden, schoon
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het maar blinkende zonden zijn; maar die uit het geloof en
de werking van Gods Geest voortkomen, en die de Heere
Jezus, Matth. 5: 3 -10, ons heeft voorgesteld; niet gelijk die
den vorigen Zondag hier op een Remonstrantsche wijze verminkt en verbasterd zijn voorgesteld.
Aan het einde dezer predikatie werd de Acte van Afscheiding
voorgelezen, zooals die door den Kerkeraad en de gemeente was
onderteekend.
Ook werden de namen afgelezen van acht leden, die niet met
de gemeente waren meegegaan, maar zich van haar hadden afgescheiden.
Eindelijk werd nog bekend gemaakt, dat de namiddagdienst in
de schuur der pastorie gehouden zou worden; waar Ds. De Cock
dien middag dan ook, staande op een boerenwagen, gepreekt heeft
over den eenigen troost in leven en sterven, naar den rsten Zondag
van den Heidelbergschen Catechismus.
En nu de deuren van het kerkgebouw op last der overheid gesloten waren, had men het ook in die schuur goed.

5.

DE AFSCHEIDING TE GENDEREN.

Na de breede beschrijving, die we van de Afscheiding te Ulrum
onder De Cock gaven, kunnen we over de Afscheiding te Doeveren
c.a. onder Scholte kort zijn.
Reeds voordat Scholte te Ulrum gepreekt had, was hij aangeklaagd
van verwerping der Evangelische Gezangen, van nalatigheid in het
doen der Avondmaalsvragen, en van poging om zijn collega's in
minachting te brengen.
Om deze redenen nu zou hij zeker kerkelijk vervolgd zijn geworden, wanneer het Classicaal Bestuur van Heusden in zijn optreden
te Ulrum niet reeds een voldoenden grond tot schorsing gevonden
had. Er was immers 'n artikel van het Reglement op de vacatures
overtreden. En hoewel Scholte betuigde eerst later dat artikel te
hebben leeren kennen, greep men toch deze schoone gelegenheid
aan om zich van een lastigen Gereformeerde te ontdoen. Hij was
immers een der Bilderdijkianen. Hij was geen vriend van leervrij heid. Hij had in zijn prediking maar al te duidelijk zijn „Dordtsche"
gevoelens geopenbaard. Zulk een beroerder van Israël moest daarom
hoe eer hoe liever uitgeworpen worden.
Hieruit alleen laat zich verklaren, dat een predikant, op wien
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overigens niets te zeggen viel, die getrouw was in zijn ambt, zonder
voorafgaande waarschuwingen, alleen wegens overtreding van artikel
1 i, werd geschorst, evenwel zonder verlies van traktement.
De missive was gedateerd 29 October 1834. En reeds binnen
drie dagen werd deze schorsing beantwoord door toezending van
een Acte van Afscheiding, geteekend door lidmaten en inwoners
der Gereformeerde gemeente van Doeveren, Genderen en Gansoijen,
waarbij een begeleidend schrijven van de ouderlingen en diakenen
gevoegd was, en de verklaring van Scholte, dat hij de schorsing
verwierp en zijn gemeenschap met het tegenwoordige Kerkbestuur
verbrak.
Kennelijk ging Scholte hierin zeer overhaast te werk. De motiveering van zijn afscheiding ontbreekt eigenlijk geheel. Het aangevoerde motief was zijn schorsing. Maar de eigenlijke reden was
dezelfde als te Ulrum.
Evenals te Ulrum keerde dan ook de Kerkeraad te Doeveren c.a.
als de aloude Gereformeerde Kerk terug tot de Dordtsche Kerkenorde.
En daar nagenoeg de geheele gemeente zich afscheidde, dacht
men ook in het bezit der kerkelijke goederen te zullen blijven en
als een zelfstandige gemeente te kunnen voortleven. Scholte had
trouwens verzekerd, dat de kerkegoederen aan de gemeente zouden
verblijven, en dat Z. M. de vrijheid der gemeente zou handhaven.
De Kerkeraad verzocht den Koning echter tevergeefs om grondwettige bescherming en handhaving van zijn recht op de goederen
en om vrije uitoefening van godsdienstoefening. Van stonde aan
werden er maatregelen genomen om de openbare godsdienstoefeningen in de kerkgebouwen te Doeveren en Genderen te verhinderen;
de kerkvoogden werden gesommeerd om alle goederen, papieren
en gelden af te geven, en de diakenen insgelijks. Toen hieraan niet
voldaan werd en Scholte in een stalling van de pastorie godsdienstoefening hield, werd hij den I o en December 1834 geheel van zijn
bediening ontzet, en de Kerkeraad voor drie maanden geschorst.
Sinds richtte Scholte nog wel vele brieven aan de Kerkbesturen,
om het onrechtmatige van hun handelingen aan te toonen, maar
er werd geen acht op geslagen.
Nadat hij echter door de rechtbank te Appingedam was vrijgesproken, wilde hij over de kerkelijke goederen gaan procedeeren,
toen hij van de burgerlijke overheid aanzegging kreeg, dat hij
binnen drie dagen de pastorie moest ontruimen. En ofschoon hij
een geneeskundig attest vertoonde, dat zijn vrouw ziek lag, werd
hem op zijn verzoek toch geen uitstel gegund.
Dadelijk stelde men nu te Genderen twee kamers voor hem
beschikbaar, en jong en oud hielp mee om zijn inboedel van
Doeveren naar Genderen te transporteeren.
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Zondag 29 Maart preekte hij voor 't laatst in de schuur van de
pastorie, over Psalm 125 ; en Maandag d.a.v., een zonnige lentedag, bracht hij zijn zwakke vrouw, maar toen gelukkig vrij van
koorts, naar Genderen over.
Bij het aanbreken van den volgenden dag, 31 Maart, werd er
met de kerkklok geklept, om den inwoners te doen weten, dat er
nog dienzelfden dag een detachement van kurassiers zou komen.
Het heette, dat dit geschiedde om bij de aanstaande bevestiging
van een nieuwen leeraar in de „trouw gebleven" gemeente, alle
wanordelijkheden te voorkomen.
Maar wel verre van als rustbewaarders traden die kurassiers
integendeel als onruststokers op.
Eén staaltje slechts : Zondagmorgen 5 April zat Scholte thuis in
het hoekje van den haard, omringd door vele belangstellende
vrienden, rustig een pijp te rooken, toen er eensklaps een gebons
tegen de achterdeur werd vernomen. Het was de luitenant van de
kurassiers met eenige manschappen. En eer Scholte de deur bereikt
had, was ze reeds met geweld opengebroken en stond de luitenant
midden in het gezelschap.
Op barschen toon verklaarde hij nu, dat er niet meer dan twintig
personen bij elkaar mochten wezen, en dat, ingeval Scholte later
weer zooveel menschen bij zich aan huis had, hij hem als het hoofd
der oproerlingen zou beschouwen en dadelijk gevangennemen.
Nu verklaarde Scholte wel te weten, dat in den Code Napoleon

gesproken werd van associaties boven de 20 personen, doch nergens
gelezen te hebben, dat zijn vrienden hem niet mochten bezoeken,
hoeveel dan ook in getal.
Daarop schreef de luitenant vijf á zes namen uit het gezelschap
op, en gebood hun vervolgens, uit elkander te gaan tot op 20, aan
welk bevel bedaard voldaan werd.
Ook bij andere leden der gemeente hielden de kurassiers toen
zoo vreeselijk huis, dat men voor de dronken en vloekende kerels
soms eigen woning ontvluchten moest.
Op den anders zoo stillen en rustigen dag des Heeren geleek
het nu in Genderen wel een hel.
En dat alles heette ter bescherming van den godsdienst!
Maar het moest wel een vreemde godsdienst zijn, die zóó'n
bescherming noodig had en verlangde.
De Gereformeerde godsdienst echter behoefde geen kracht van
wapenen. Ook zonder gewapende macht wist God de tegenstanders
van dezen godsdienst wel te treffen. Een krachtig en zichtbaar
teeken daarvan was de plotselinge dood van den burgemeester, die
de vorige week nog gedreigd had net „hangen en branden".

HOOFDSTUK X.
Wasdom onder den druk.

i. LASTERCAMPAGNE.

Van het eerste oogenblik af, dat De Cock voor de handhaving
van de Gereformeerde leer in het strijdperk trad, heeft hij blootgestaan aan allerlei lasterpraatjes.
Nog voordat hij geschorst was, hadden de predikanten in zijn
Classis het valsche gerucht verspreid, dat hij in een andere gemeente had geoefend, en Doop en Avondmaal bediend aan bizondere
personen. Op het hooren echter van dat gerucht daagde De Cock
de geheele Classicale Vergadering uit, hem daarvan openlijk te beschuldigen, onder conditie, dat hij, zoo het gerucht waar bevonden
werd, f ioo zou geven aan de diaconie van die gemeente; maar
dat, als het tegendeel waar bleek, zijn beschuldiger f So zou geven
aan de diaconie van Ulrum. En opeens droop de geheele Classis
met gesloten mond af.
Een rijmelaar van dien tijd lasterde de Gereformeerde leer
van De Cock in: „Een Vertelling, inhoudende de mislukte geestelj/ke
wolvenjacht, in welke de aanvoerder Kok gevangen gemaakt wordt."
Hij beschrijft die leer aldus:
De schapen van de kudde zijn
Niet even goed en kwaad;
De Schepper mint het kleinste deel,
En 't grootste wordt versmaad.
Geen eed'le daden, pligt of deugd,
Kent Gods rechtvaardigheid:
Van eeuwigheid is ieder reeds
Of loon bf vloek bereid.
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Vooral de leer der vrijmachtige verkiezing Gods achtte men de
grootste onzinnigheid, en men vertelde elkaar dienaangaande de
zonderlingste verhalen van De Cock.
Zoo wist men te vertellen, dat een zeker candidaat, bij De Cock
op bezoek zijnde, een klein kind in een andere kamer onophoudelijk
hoorde schreien, en op zijn vraag : „Wiens kind is dat toch, dat
daar zoo erbarmelijk schreit ?" van De Cock dit antwoord zou
hebben gekregen : „Dat is een van onze kinderen. Maar laat het
schreeuwen. Wij storen ons daar niet aan. Het is toch een verdoemeling."
Op een anderen keer zou De Cock tot opheldering van de leer
der predestinatie gezegd hebben : „Als iemand een nest met honden
of katten heeft, is hij dan niet vrij om er eenige van te verdrinken
en eenige in het leven te houden ?"
Toch was die gelijkenis door De Cock nooit gebezigd of bedacht
zelfs. Maar om de erfsmet eenigermate begrijpelijk voor te stellen,
had hij er wel eens op gewezen, hoe wij een natuurlijk denkbeeld
van schoonheid hebben, en daarom niet schoon kunnen noemen
wat in onze oogen afschuwelijk is, b.v. een mismaakten hond. Zóó
nu, zeide hij, is het gelegen met Gods reinheid en heiligheid. Hij
kan ons, die als geestelijk mismaakte schepselen geboren worden,
niet rein noemen, gelijk de mensch was, toen hij uit de handen
van zijn Schepper voortkwam.
Dat was dus heel iets anders. Maar bij de algemeen heerschende
onkunde omtrent de Gereformeerde leer der verkiezing, vonden
zulke ongerijmde vertelsels gereeden ingang. Er was toch destijds
in die streken niet één leeraar te vinden, die de verkiezing preekte.
De Cock daarentegen zag in die leer niet alleen een bron van
troost voor de geloovigen, maar tevens de eerste oorzaak van het
zalig worden van zondaren. „Neem de verkiezing weg (zoo sprak
hij) en gij ontkent den doodsstaat van den mensch van nature, en
stelt in hem een vrijen wil ten goede." Daarom legde hij deze leer
ten grondslag aan al zijn predikatiën, en kende hij geen waarachtige
Evangelieprediking zonder de verkiezende liefde Gods.
Laster was het evenwel, dat hij toen geen andere stoffen behandelde dan die, waarin de leer der verkiezing opzettelijk geleerd werd.
Laster evenzeer, dat hij de verkiezing bij de Evangelieprediking
aan zondaren als voorwaarde stelde. Uit de predikatiën en schetsen
van dien tijd blijkt, dat hij geheele preeken hield, waarin de leer
der verkiezing zelfs niet uitdrukkelijk genoemd werd.
Maar ook tijdens zijn schorsing, toen hij in 't geheel niet preekte,
achtervolgde de laster om de leer der verkiezing hem nog.
Het ergerlijkste staaltje daarvan is wel geweest het afschrift, dat
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men gemaakt heeft van een advertentie, door Ds. De Cock en zijn
echtgenoote geplaatst na het afsterven van zijn oudste dochtertje,
dat den Zen October, toen hem op de vergadering van het Provinciaal
Kerkbestuur „geen pourparlers" vergund werden, reeds gevaarlijk
ziek lag, en zes dagen later overleed.
Gewoon, overal voor zijn overtuiging uit te komen, achtte hij het
toen zijn roeping, dit ook te doen in de advertentie, die hij van
dit overlijden in de Groninger Courant plaatste. Daar de leer der
erfzonde, inzonderheid die der erfschuld, vrij algemeen geloochend,
en de zaligheid der kinderen op grond van hun onschuld vastgesteld werd, oordeelde hij het noodig, een advertentie te plaatsen,
waarin de grond zijner hoop werd uitgedrukt.
Die advertentie nu luidde in de Groninger Courant van To October
1834 letterlijk als volgt:
Het behaagde hedenavond den vrijmagtigen, eenigen en
drieëenigen God, na een ziekte van drie weken, ons oudste
dochtertje, J a n n e t j e, oud ruim 3'/ jaar, door den dood
van ons af te eischen. Berustende in en vertrouwende op de
verbondsbeloften, Gen. XVII : 7, Hand. II : 39, en op Gods
Woord, Marc. X : 14 en i Cor. VII : 14, hopen wij eenmaal
haar daar weder te vinden, waar geen rouw of gekrijt meer
zal zijn.
H. DE COCK,
Geref. Leeraar te Ulrum.
F. VENEMA.
Deze advertentie nu werd destijds zóó druk besproken, dat er
zelfs afschriften van gemaakt en verspreid werden.
En één van die afschriften luidde aldus:
Het behaagde den vrijmagtigen, eenigen en drieëenigen God,
na eene ziekte van drie weken, onze oudste dochter, J a nn e t j e, oud 3'/ jaar, en dus na mine wedergeboorte geboren,
derhalve niet verdoemd, zie Johannes III. 3, door den dood van
ons op te eischen, enz.
Zooals men ziet, zijn de door ons gecursiveerde woorden valsch
tusschengeschoven.
Toch heette deze valsche kopie een getrouw afschrift, waarvan
de echtheid zelfs in later jaren door vrienden van de waarheid niet
betwijfeld werd.
Zoo droeg De Cock dan ook hierin den smaad van Christus,
dat hij met den psalmist moest klagen: „Den ganschen dag ver-
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draaien zij mijne woorden." En met den apostel: „Gelijk wij gelasterd
worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen."

2.

KAMER-ARREST.

Voor De Cock en den Kerkeraad was het recht der Ulrumsche
gemeente op haar eigen goederen onbetwistbaar. Immers had de
Koning in 1815 bij den eed op de Grondwet de handhaving van
de rechten der Gereformeerde Kerk bezworen. De Afscheiding nu
was niet een verlaten van, maar een wederkeeren tot de Gereformeerde Kerk, zooals die nog in 1815 bestond. Alleen het na 18 r
ingevoerde anti-Gereformeerde Kerkbestuur was verworpen.
Tegen de wederrechtelijke handelingen van dat Kerkbestuur, dat
door politiemacht op Zondag i9 October het kerkgebouw aan zijn
wettigen eigenaar onthouden had, wendde de Kerkeraad zich daarom
met een klacht tot de overheid, haar verzoekende, naar Artikel
36 onzer Geloofsbelijdenis, het ambt der Christelijke overheid uit
te oefenen.
Intusschen was De Cock voornemens, op Zondag 26 October
weer in de schuur der pastorie godsdienstoefening te houden. Want
nu het Kerkbestuur met behulp van den wereldlijken arm zich van
het kerkgebouw had meester gemaakt, wilde men geen geweld
tegen geweld stellen, maar de uitspraak van den wereldlijken rechter
afwachten.
Het gerucht ging echter, dat de gemeente van Ulrum met haar
Kerkeraad en leeraar zich gewelddadig tegen de burgerlijke macht
zou verzetten en het kerkgebouw in bezit nemen. En nu kwam
des Zaterdagsavonds een detachement van i so soldaten Ulrum
binnen marcheeren, om bij de burgers te worden ingekwartierd.
Geheel het dorp werd in staat van beleg verklaard, en de
pastorie tot wachtpost ingericht. De ruwe soldaten werden hoofdzakelijk bij de Afgescheidenen ingelegerd, en De Cock zelf moest
niet minder dan twaalf man huisvesten.
Nog dienzeifden avond werden al de deuren van de pastorie
verzekerd.
Den volgenden Zondagmorgen waren de soldaten reeds vroeg
in de weer. Toen De Cock om tien uur naar buiten wilde gaan,
werd hem dit, alsof hij een gevaarlijk misdadiger was, verboden,
zoolang in de kerk de ringpredikant preekte.
Op straat mocht niet worden gesproken. Er waren velen van

elders gekomen om De Cock te hooren preeken. Maar als zij met
elkander stonden te praten, werden zij uiteengedreven.
En toen eindelijk, na het uitgaan van de kerk, aan De Cock
vergund werd eenige oogenblikken op straat te vertoeven, en hij
met eenige vrienden een gesprek aanknoopte, werd hem dit verboden, eerst door een soldaat, weldra door den luitenant.
Hij keerde daarom naar zijn woning terug, waar hij nu en dan
eenige vrienden ontving. Ook de luitenant kwam in de kamer. En
hem vroeg men nu, of De Cock dan althans in zijn eigen huis een
preek mocht houden. Maar zelfs dit werd geweigerd. En zoo moest
men zich dan vergenoegen met een onderlinge samenspreking over
God en Goddelijke zaken.
Intusschen was het etenstijd geworden. Toen nu de tafel gedekt
en het middagmaal opgedischt was, ging De Cock, als naar
gewoonte, in gebed voor. Maar niet zoodra had hij Amen gezegd,
of de luitenant stond op en verwijderde zich met het bevel, dat
niemand de kamer mocht verlaten. Spoedig daarna keerde hij
terug met den kapitein, een bode van den Gouverneur der provincie en den veldwachter.
De kapitein sprak De Cock op onbeschofte wijze aan, heette
hem in naam des Konings zijn arrestant, en legde hem kamer-arrest
op. De daar aanwezige papieren en boeken, uitgezonderd een
kerkboekje, werden in beslag genomen en opgezonden naar den
Gouverneur te Groningen. In de kamer werd een soldaat geplaatst,
een andere moest in de gang de wacht houden, en een derde werd
voor het raam, dat in den tuin uitzag, geposteerd. Daarna werden
de namen der aanwezigen opgeteekend, en allen, die niet tot het
huisgezin behoorden, weggezonden. Aan de meid werd verboden,
verder dan tot de kamerdeur te komen.
Zoo was De Cock in zijn eigen woonkamer een gevangene. Diep
terneergebogen over zooveel onrecht, hem aangedaan, zocht hij
echter bij den Heere vertroosting, en vond bemoediging en steun
in het gebed. Maar zijn vrouw was zeer ontmoedigd. Er kwam
dan ook zoovéél over haar hoofd. Nog treurende over het verlies
van haar dierbaar kind, zelf in pamfletten uitgemaakt voor een
Xantippe, een helleveeg, een stokebrand van een wijf, en nu met
haar man gevangen in de huiskamer, werd haar ziel als overstelpt
door al het leed. Doch weldra ondervond ook zij, dat de Heere
Zijn belofte bevestigt, en de Zijnen niet verzocht laat worden
boven vermogen. Haar man wees haar op het kerkboekje, dat nog
in de kamer lag, en wekte haar op, den 37sten Psalm te lezen. Met
toepassing op zich zelf lazen zij nu de vermaning om zich niet te
ontsteken over de boosdoeners. Liefelijk was hun de vertroosting:
„Wentel uwen weg op den Heere en vertrouw op Hem; Hij zal
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het maken." En door de lezing van dezen psalm werd nu ook
De Cock's echtgenoote zóó gesterkt, dat zij met haar man dezen
psalm ging zingen. In de gevangenis-woonkamer weerklonk nu
van hun lippen het lied des geloofs:
Geen ijdle zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht;
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen.
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht.

En inderdaad, de uitkomst faalde niet. Welhaast daagde het recht.
Tot den avond van den volgenden dag duurde het kamer-arrest.
Toen berichtte de Gouverneur den kapitein, dat hij verder was
gegaan, dan zijn bevoegdheid zich uitstrekte.
Aanstonds na ontvangst van dit bericht zond de kapitein dan
ook den veldwachter, om De Cock te ontslaan. Maar De Cock
weigerde dit ontslag zóó aan te nemen. Evenals Paulus te Filippi
zeide ook hij nu: „Niet alzoo, maar dat zij zelven komen en ons
uitleiden." De kapitein had het arrest opgelegd, de kapitein moest
het dus ook opheffen. Deze, dit vernemende, liet nu ook niet lang
op zich wachten. Hij hief het arrest op, en herstelde De Cock in
het bezit zijner papieren.
Toch had de kapitein door dit geval niet geleerd. Hij bleef ook
verder zijn willekeurige handelingen voortzetten, wel wetende, dat
tegenover de Afgescheidenen alles geoorloofd was.

3. VOOR VRIJHEID EN RECHT.
Met een commissie uit den Kerkeraad ging De Cock Donderdag
30 October naar Groningen, om bij den Gouverneur bescherming
te zoeken tegen de willekeur der militaire macht.
't Was dan ook schandelijk, zooals de soldaten in de pastorie
hadden huisgehouden. Een tafel van 30 gulden hadden ze stukgeslagen, andere meubelen geschonden, nieuw beddegoed vertrapt,
de studeerkamer in bezit genomen, den wijn uit den kelder gehaald;
en toen deze gesloten werd, tegen een aangeboden schotel vol spek
gevloekt, als zijnde geen spijs om hun voor te zetten, en de sabels
getrokken tegen ieder, die hun in den weg stond. Over dit ruw
geweld der militairen beklaagde De Cock zich bij den Gouverneur.
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Maar deze, ofschoon hij de klagers twee uur lang vriendelijk te
woord stond, en toegaf, dat De Cock de waarheid voorstond, zeide
toch geen beslissing te kunnen nemen. Dat moest de Koning doen.
Daarop kwam De Cock ten huize van zijn vriend Schelkamp, te
Groningen, met een stroom volks achter zich, die voor het huis
bleef staan. Van oogenblik tot oogenblik vermeerderde de toeloop,
zoodat politie en militie de orde moesten bewaren.
Binnenshuis was het ook vol, vooral van studenten, met wie
De Cock den ganschen avond in godsdienstig dispuut bleef. Eindelijk
had de gastheer genoeg van hun godslasterlijke denkbeelden, en
liet hij hen door den kapitein uit zijn huis zetten. Tot 's nachts
twaalf uur bleef er echter volk voor het huis : een ontzaglijke menigte,
soms wel ten getale van duizend. Een enkel maal werd er een ruit
ingegooid. En wie in- of uitging, werd beleedigd.
Den volgenden morgen begaf De Cock zich naar Appingedam,
om voor de rechtbank te staan.
Dit was reeds de tweede keer. Den eersten keer, op Vrijdag
17 October, was hij daarheen gedagvaard om het door den burgemeester van Ulrum tegen hem opgemaakte proces-verbaal wegens
het voorgaan op de vergaderingen ten huize van de weduwe Koster.
Maar ofschoon hij ontkende, dat hij meer dan anderen in bedoelde
samenkomsten de voorganger was geweest, werden hij en de weduwe
Koster toch veroordeeld tot een geldboete van f 50, omdat hij er
wel eens in gebed was voorgegaan.
En thans, den 31sten October, stond hij terecht wegens zijn
optreden in de kerk op i9 October; dus reeds twaalf dagen na
het geïncrimineerde feit. Deze snelle loop van het proces was voorzeker een vreemd, om niet te zeggen : eenig verschijnsel, en wettigde
het vermoeden, dat de officier van de rechtbank De Cock hoe
eer hoe liever onschadelijk wilde maken. En ziet, niet zoodra kreeg
de officier het woord, of dit vermoeden bleek juist. De Cock toch
werd beschuldigd van rustverstoring in de kerk. En geëischt werd
de hoogste straf : een boete van i 50 gulden en drie maanden gevangenis.
De Cock, daarop het woord verkrijgende, bestreed de qualificatie
van de hem aangetijgde misdaad, en verklaarde geen den minsten
tegenstand te hebben geboden, toen men hem van den kansel
weerde; ja, gezwegen te hebben, zoolang de ringpredikant aanwezig
was. Maar wel bepleitte hij zijn recht om als leeraar zijner gemeente
op haar eigen verlangen in haar eigen kerkgebouw te preeken. Dit
mocht hem toch niet als verstoring van de orde toegerekend worden.
Ja, hij ging verder, en beweerde dat, indien de orde verstoord
was, dit dan moest worden ten laste gelegd aan den ringpredikant,
die tegen den wil der gemeente zijn dienst aan haar had zoeken
op te dringen.
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Inzonderheid drong hij aan op het recht der gemeente tot handhaving van haar belijdenis en rechten, en hij verzocht de rechtbank,
de gemeente van Ulrum in dit haar recht te handhaven door de
zaak in kwestie te beslissen, en de gemeente tegenover het Kerkbestuur in het wettig bezit van haar goederen te bevestigen.
Voorts beklaagde hij zich over den officier van justitie, die
Roomsch was, en wiens erfvijandschap gebleken was in zijn beschermen
van het Hervormd Kerkbestuur tegenover een gemeente, die verklaard
had niets anders te willen dan weder te keeren tot de aloude
Gereformeerde Kerkenorde.
In heilige verontwaardiging schroomde De Cock zelfs niet te
zeggen, dat de officier, uit vijandschap tegen de zaak des Heeren,
als een trouwe zoon van Rome, met denzelfden geest bezield was
als weleer Filips van Spanje en Alva ; dat hij evenals zij dorstte
naar het bloed der heiligen. En met kracht van overtuiging betoogde
De Cock, dat de reden tot deze vervolging niet gelegen was in de
handhaving van het recht, maar in de vijandschap tegen de leer
der vrije genade, het beginsel der Hervorming.
Opmerkelijk, dat deze rechtszitting plaats vond op Hervormingsdag, den 3 I sten October. Evenals in de zestiende eeuw door Luther,
zoo moest nu weer door De Cock het beginsel der Hervorming
verdedigd worden, en dat in een Protestantsch land. Maar terwijl
in de zestiende eeuw de strijd ging tegen Rome, ging het nu tegen
het Liberalisme, dat, geholpen en aangevoerd door een Roomsch
officier van justitie, in naam der wet ageerde tegen het beginsel
der Hervorming.
Groot was dan ook de indruk van De Cock's pleitrede op de
talrijke hoorders, die van alle zijden waren toegestroomd om deze
rechtszitting bij te wonen. En velen werden daardoor gebracht tot
erkentenis van de waarheid der Gereformeerde leer. Anderen werden
er door opgewekt, haar nader te gaan onderzoeken. En nog anderen
zagen sedert dien tijd de noodzakelijkheid in van een afscheiding
van het Bestuur der Nederlandsch Hervormde Kerk, en van een
wederkeering tot de aloude Gereformeerde Kerkenordening.
Op de rechters echter miste deze pleitrede haar uitwerking. Want
toen acht dagen later de uitspraak geschiedde, luidde het vonnis
geheel overeenkomstig den eisch van den officier van justitie: een
boete van 15o gulden en drie maanden gevangenisstraf. En ook
bij hooger beroep op de rechtbank van Groningen werd het vonnis
van Appingedam bevestigd.
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4.

UITBREIDING DER AFSCHEIDING.

Wat de menschen ten kwade bedoelen, leidt de Heere God ten
goede. De vervolging van de gemeente te Jeruzalem bevorderde de
verspreiding van het Evangelie in de geheele wereld. En zoo gaf
ook de vervolging van de gemeente te Ulrum De Cock aanleiding
tot het preeken op plaatsen, waar nog geen Afgescheiden gemeente was.
Den I e n November 1834 n.l. schreef de Kerkeraad van Ulrum
een Toespraak en Uilnoodiging aan de Geloovigen en ware Gereformeerden in Nederland, waarin zij werden opgewekt om op de teekenen
der tijden te letten, de Nederlandsche Hervormde Kerk aan Gods
Woord en het 29ste onzer Geloofsartikelen te toetsen, en te beproeven
of het de ware of valsche Kerk zij. En zoo het laatste gebleken
was, het ambt der geloovigen volgens Gods Woord, naar artikel
28, uit te oefenen, zich af te scheiden van degenen die niet van de
Kerk zijn, en zich te voegen tot deze vergadering te Ulrum.
In verband daarmee nu gaf De Cock gehoor aan het verzoek
van enkele vrienden uit Uithuizermeeden, die zijn terechtstelling te
Appingedam hadden bijgewoond, om met hen mede te gaan en
den eerstvolgenden Zondag bij hen te preeken. Want door de
voortdurende inkwartiering te Ulrum, en door de onwilligheid van
den kapitein aldaar om eenige godsdienstoefening, zelfs ook van
nog geen twintig personen, toe te laten, was De Cock toch verhinderd in zijn eigen gemeente voor te gaan.
En zoo bevorderden de vijanden dus zelf wat zij met geweld
hadden willen verhinderen. Aan den avond van Zaterdag den
I en November hield De Cock te Uithuizermeeden, ten huize van
H. Wolters, de eerste predikatie, die hij, na zijn afscheiding, buiten
de gemeente Ulrum deed. Zondag d.a.v. preekte hij er driemaal,
en bediende tevens den Doop aan twee kinderen, wier ouders zich
van het Hervormd Kerkgenootschap afgescheiden en bij de gemeente
te Ulrum aangesloten hadden.
Het denkbeeld van afscheiding van het Nederlandsch Hervormd
Kerkgenootschap, om weder te keeren tot de Gereformeerde Kerk
en haar leer te belijden en te handhaven, was dan ook voor velen
niet vreemd. Zij waren er reeds op voorbereid, en hadden er al
vroeger de noodzakelijkheid van erkend. Want niet slechts de
prediking van vele leeraren, maar ook de handelingen der hoogere
en lagere Kerkbesturen hadden velen tot de overtuiging gebracht,
dat geen herstel der Gereformeerde leer, tucht en dienst kon worden
verwacht, dan door de verwerping van het Kerkbestuur en door de
vereeniging van hen, die de leer der Gereformeerde Kerk als de
leer der waarheid erkenden.
Een Nagel in de heilige Plaats.

II

162

Zoo waren er nu ook te Uithuizermeeden velen, die verklaarden
zich af te scheiden, en die als leden der Gereformeerde Gemeente
van Ulrum werden opgenomen. Een afzonderlijke gemeente werd
er evenwel nog niet gesticht.
Dit geschiedde ook niet te Wildervank, waar De Cock op Vrijdag 7 November preekte in de schuur van Jan de Boer, een vurig
strijder voor de waarheid. Bij die gelegenheid was een talrijke
schare, ook uit andere plaatsen in de omstreken, toegestroomd,
zoodat de zeer ruime dorschvloer van voren tot achteren bezet
was. En na de predikatie werd de Doop bediend aan twee volwassen personen en aan zestien kinderen van ouders, die bezwaar
hadden tegen doopsbediening door den liberalen predikant Ds.
Oosterbeek.
Niettegenstaande diens liberale denk- en preekwijze, was de
Gereformeerde leer echter in deze gemeente nog steeds verkondigd
geworden. Want sedert iq Januari 1832 was daar P. R. de Wit als
catechiseermeester werkzaam. Maar zijn openlijke verklaring, dat hij
met den predikant verschilde in de geloofsleer, zijn wegblijven van
het Heilig Avondmaal, zijn verklaring dat de Evangelische Gezangen
onwettig waren ingevoerd, en zijn onwilligheid om voor een commissie van den Kerkeraad verslag te doen van zijn leerlingen, waren
zoovele redenen, waarom _hij den 2''' Juli 1834 uit zijn betrekking
ontslagen was.
Hierdoor nu waren velen te Wildervank reeds v66r de Afscheiding
te Ulrum, tot afscheiding geneigd. Dat er intusschen nog geen
afzonderlijke gemeente werd gesticht, had geen andere reden, dan
dat bij De Cock de gedachte om op andere plaatsen gemeenten
te vestigen, nog niet tot rijpheid was gekomen. Wel echter hield
men hier nu voortaan geregeld afzonderlijke godsdienstoefeningen.
En waren dergelijke samenkomsten vroeger steeds tusschen of na
kerktijd gehouden, van nu af hielden de vrienden, die zich hadden
afgescheiden, ze onder kerktijd. En ook begonnen zij nu in die
samenkomsten liefdegaven in te zamelen tot ondersteuning der
behoeftigen en tot betaling van vervolgingskosten.
Van Wildervank keerde De Cock naar huis terug via de stad
Groningen. Maar sedert hij daar voor het Provinciaal Kerkbestuur
verschenen was, kon hij er niet door reizen, zonder dat een groote
volkshoop hem op de hielen zat. En dan kwam er aan het schelden
en smaden geen einde. Ditmaal werd hij zelfs met steenen geworpen.
`Poch kwam hij, onder 's Heeren kennelijke hoede, behouden thuis.
Zijn verzoek aan den kapitein van de te Ulrum gedetacheerde
soldaten om den volgenden Zondag in de pastorie te mogen preeken,
werd op onheusche wijze geen antwoord waardig gekeurd. Men
achtte het daarom geraden, dien dag geen gemeenschappelijke gods-
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dienstoefening te houden. En daar dit te Ulrum wegens het militair
toezicht moeilijk bleef, ging De Cock den volgenden Zondag,
i6 November, te Hornhuizen preeken, in de schuur van J. Luitjes.
Midden onder de godsdienstoefening trad de burgemeester binnen
en beval haar te staken. Maar De Cock antwoordde : „Wij moeten
Gode meer gehoorzamen dan den menschen," en noodigde den
burgemeester uit, onder de hoorders plaats te nemen, en zich te
overtuigen, dat er niets onbehoorlijks geschiedde.
Des namiddags hield Luitsen Dijkstra, van Smilde, hier een oefening,
die ongestoord ten einde werd gebracht, maar later toch nog gevolgen had. Want al reikte de macht van den kapitein te Ulrum
niet zóóver, dat hij de godsdienstoefeningen te Hornhuizen had
kunnen verstoren, toch meende hij de voorgangers te mogen achtervolgen. Nauwelijks waren De Cock en Dijkstra dan ook te Ulrum
bij de weduwe Koster aangekomen, of de kapitein verscheen er met
twaalf soldaten en vroeg op ruwen toon : „Waar is de kerel, die hedenmiddag te Hornhuizen heeft gepreekt of gecatechiseerd ?" Dijkstra
antwoordde vrijmoedig : „Dat heb ik gedaan." — „Ik wenschte, dat
gij dit vandaag eens onder mijn ressort hadt gedaan, dan had ik u
doodgeschoten," hernam de kapitein, en meteen trok hij zijn degen,
zette dien op de borst van Dijkstra en gaf hem met zijn rotting
een gevoeligen slag op den voet. Dijkstra, nu opstaande, vroeg
bedaard : „Mijnheer, zijt gij mijn rechter?" Door deze vraag nog
meer verbitterd, werd de kapitein z66 woedend, dat aan zijn vloeken
en razen geen eind scheen te zullen komen. Doch toen een dochter
van de weduwe Koster erbarmelijk begon te schreien, kwam hij
eenigszins tot bedaren en vertrok met te zeggen : „Ik zal u morgen
voor het Burgerlijk Bestuur laten roepen." En dat deed hij den
volgenden dag. Maar nu werd Dijkstra tegenover den kapitein
gerechtvaardigd. Alleen verzocht men hem, zoo spoedig mogelijk het
dorp te verlaten. Hiertoe wilde Dijkstra zich echter niet verplichten.
Eerst moest hij nog op de Kerkeraadsvergadering wezen, die aan
den avond van dien dag te Ulrum gehouden werd. Reeds op het
hooren van het psalmgezang kwam de kapitein nu weer toeschieten,
liep als een speurhond om de pastorie en luisterde aan de ramen.
Maar toen De Cock aan de deur kwam en hem zijn laag gedrag
onder 't oog bracht, trok de kapitein al vloekend af en kon de
Kerkeraadsvergadering ongestoord doorgaan.
Hier werd nu Dijkstra, na voorafgaande belijdenis des geloofs,
tot lid der gemeente van Ulrum aangenomen, en tevens, op voorstel van De Cock, als oefenaar te Smilde aangesteld, waar de Acte
van Afscheiding reeds door 38 lidmaten geteekend was, die nu aan
De Cock verzochten, ook te Smilde een Afgescheiden gemeente te
ordineeren en de grondslagen van de Gereformeerde gemeente te
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leggen. En den 20en November werd aan dit verzoek voldaan. Er
werd een afzonderlijke gemeente gesticht, die reeds dadelijk 75 leden
telde ; de Kerkeraad werd bevestigd, en Dijkstra als oefenaar aan
de gemeente verbonden. 1
Smilde was dus de eerste Afgescheiden gemeente na Ulrum. De
Afscheiding had weer een stap voorwaarts gedaan, in weerwil van
haar vijanden, die op dezen avond van de duisternis gebruik
maakten om van de wagens, waarmee velen van verre gekomen
waren, de lunzen voor de naven der wielen weg te trekken, zoodat deze nu zeer licht van de assen konden loopen. En daar
velen drie, ja vier uur ver moesten rijden, vaak over bruggen en
langs bochten, kon het, zou men zeggen, niet anders, of de wagens
moesten overzij vallen. Toch gebeurde dit niet. Allen kwamen
ongedeerd thuis. En eerst den volgenden dag werd het gevaar,
waaraan men had blootgestaan, opgemerkt. De Heere had Zijn
engelen geboden, dat die hen bewaarden in al hun wegen.
)

i

) Voor de beoordeeling van deze daad leze men: Van Velzen, Gedenk-

schrift, blz. 179.

HOOFDSTUK XI.
In de gevangenis geworpen.

i. GEVANGENEN IN DEN HEERE.

Van het vonnis te Appingedam, den 7den November uitgesproken,
had De Cock zich op de rechtbank te Groningen beroepen. En
reeds den 2 8sten van diezelfde maand moest hij voor dat hof
verschijnen.
Den dag te voren stond hij daar terecht wegens een nog vroeger
vonnis van Appingedam, waarbij hij wegens zijn bidden in een
gezelschap te Ulrum tot /-o boete was veroordeeld. De rechtbank te Groningen bevestigde thans dat vonnis.
's Avonds hield hij, bespied door de vijanden, een vergadering
ten huize van Roelf Kema, buiten de Kranenpoort. Daar kwamen
allen samen, die het ambt der geloovigen hadden aangenomen. Te
negen uur verscheen ook Ds. Scholte in hun midden, die op reis was
naar Appingedam, om daar terecht te staan wegens zijn optreden
te Ulrum. En in zijn bijzijn ging men nu over tot stichting van de
derde gemeente in het noorden des lands, bestaande uit twaalf
leden. Aanstonds echter werd tegen deze samenkomst proces-verbaal
opgemaakt. De gemeente zag zich veroordeeld tot betaling van
boete, en haar werd verboden, zelfs ten getale van twee of drie te
vergaderen om over den godsdienst te spreken. Er over denken
mochten zij echter wel, zoo voegde men er heel liberaal aan toe.
Ja, zelfs was men wel zoo vriendelijk, te verklaren, dat zij overigens
brave menschen waren.
En wat De Cock aangaat: op den reeds vermelden dag moest
hij zich verantwoorden wegens zijn preeken in het kerkgebouw te
Ulrum op r9 October. Met vrijmoedigheid verdedigde hij ook nu
de zaak des Heeren en zijn onschuld. Maar tevergeefs. Het vonnis
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van Appingedam werd bekrachtigd. Hij werd veroordeeld tot een
geldboete van f 150, en drie maanden gevangenisstraf.
Toch was De Cock niet de eerste Afgescheidene, die in den
kerker werd opgesloten. Want reeds zat een bejaarde broeder te
Appingedam in voorarrest. Het was de blauwverver Klaas de Wit,
van Grootegast. Hij zou n.l. den gen October, toen Scholte te
Ulrum optrad, den consulent, Ds. Smith van Leens, in het gedrang
gedrukt of geknepen hebben. De Wit zelf ontkende, den predikant
te hebben aangeraakt. En vele getuigen hebben zijn onschuld
bevestigd. Zelfs de politie-agenten legden een verklaring te zijnen
voordeele af. Nochtans werd hij door de rechtbank veroordeeld tot
tien maanden gevangenisstraf. Doch zijn advocaat, een Israëliet, heeft
verklaard, dat de veroordeeling van De Wit, reeds v66r de behandeling van zijn zaak, ten volle besloten was. Het vonnis grondde
zich dan ook voornamelijk op de aanklacht van Ds. Smith. En nu
werd zelfs geen gehoor gegeven aan het verzoek der familie, dat de
oude man te Groningen zijn straf mocht ondergaan. Neen, maar na
drie maanden voorarrest te Appingedam, werd hij naar Hoorn getransporteerd, waar toen de grootste misdadigers zaten. Doch overtuigd in zijn conscientie, dat hij niet leed als een kwaaddoener,
droeg hij zijn straf geduldig en gemoedigd.
Een andere broeder, .Klaas Ritsema van Appingedam, evenals De
Cock beschuldigd van wanorde in de kerk verwekt te hebben, werd
gelijk met dezen tot een boete van f 150 en drie maanden
gevangenisstraf veroordeeld. De Cock werd voorloopig in de kamer
van den cipier, en Ritsema in de keuken bewaard. Op verzoek
mochten beiden ' echter nog eenige uren bij elkander wezen. Maar
daarna werden zij ieder afzonderlijk achter slot en grendel
gezet.
De Cock mocht dagelijks bezoek ontvangen. En hij ondervond
veel belangstelling van broeders en zusters, die hem dan 'n koek,
wat appelen of 'n paar flesschen wijn brachten. Wie echter een
toegangskaartje voor De Cock hadden, konden er geen voor Ritsema
krijgen. Deze kreeg dan ook niet zoo druk bezoek. Toch werd hij
goed verzorgd van voedsel. En als De Cock eens naar hem
informeerde, vernam hij, dat Ritsema nogal vaak psalmen zong.
Nu, datzelfde kon men ook van De Cock zeggen. Psalmen te
zingen was zijn dagelijksche verlustiging, zoodat hij op zich zelf
toepaste wat het versje van een oud Christen zegt:
Hij zingt altoos des Heeren prijs,
Zijn psalmboek heeft schier nimmer rust,
Zijn tong en mond kweelt steeds met lust,
Hij looft God op een blijde wijs.
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En gelijk eenmaal in de gevangenis te Filippi, toen Paulus en
Silas Gode lofzongen, de gevangenen naar hen hoorden, zoo ging
het ook hier in de gevangenis te Groningen. De Cock verkondigde
het Evangelie aan de gevangenen, die onder hem zaten, met dit
gevolg, dat ook dezen nu, in plaats van straatdeuntjes, psalmen
begonnen te zingen.
Ook vond hij hier gelegenheid, veel te lezen en te onderzoeken. Een Grieksch Nieuw-Testament, een Statenbijbel, een
martelaarsboek, Calvijn's Institutie, het leven van Knox, De Reformatie
van Koelman, de Redelijke Godsdienst van Brakel en De Twist des
Heeren van Witsius waren hem tot onderwijzing en vertroosting.
Maar bovendien kon hij hier in de gevangenis nog eens bedaard
zijn wegen nagaan. En aangezien de tijd van beraad, door de
Synode bepaald, nog niet verstreken was, had hij zelfs nog kunnen
terugkeeren op zijn weg, indien hij berouw had van de gedane
stappen. Doch hij werd integendeel bevestigd in zijn overtuiging,
dat de leer, die hij gedurende de laatste jaren had verkondigd, de
waarheid was. En thans genoot hij ook pas volkomen de toepassing
van die waarheid aan zijn eigen ziel. Eerst hier in de gevangenis
kwam hij tot de volle verzekerdheid des geloofs. En daarom rekende
hij later den tijd van zijn gevangenschap tot den gezegendsten tijd
van zijn leven. Hier voelde hij zich als Luther op den Wartburg.
Intusschen, niet alleen de eerste, maar ook de tweede leeraar der
Afgescheidenen werd gevangengezet. Want wel kon men Scholte

niet beschuldigen van wanorde, aangezien hij immers, toen hij te
Ulrum gepreekt had, nog predikant was in het Hervormd Kerkgenootschap. Maar bij hem vond men er iets anders op. Hij werd,
wegens de te Ulrum gehouden preek, beschuldigd van majesteitsschennis en het prediken van oproer. En na een kort verhoor te
Appingedam, op 29 November, werd hij dadelijk, op bevel van den
rechter van instructie, door een deurwaarder en twee politie-agenten
naar de gevangenis gebracht, in een hok van ongeveer 9 voet lang
en 7 voet breed. Op den vloer was in een hoek een slaapplaats
van ongeveer 3 voet breed, met een stroozak en 'n paar dekens.
Het hok was voorzien van dikke ijzeren tralies zonder venster. Hij
verzocht echter, licht te mogen hebben. Dit werd toegestaan;
alsmede papier en inkt. Voorts gaf de cipier hem een tafeltje en
een stoel; een broeder uit Appingedam bezorgde hem een bed en
eten, En daar zat hij nu, opgesloten als een kwaaddoener. Maar
ook hij genoot rijkelijk de gemeenschap met zijn God, in gebed,
bijbellezing en psalmgezang. En aan een medegevangene, die in een
ander hok zat wegens diefstal, las hij, zonder hem te kunnen zien,
op zijn verzoek enkele gedeelten uit de Schrift voor. Verder hield
hij zich onledig met de lezing van het leven van Toplady en van
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de Beschouwingen over Staats- en Volkerenreg't door Groen van
Prinsterer. Ook kreeg hij van tijd tot tijd bezoek van broeders, die
zijner gedachten alsof zij mede gevangen waren, en met wie hij
dan door de tralies sprak over de goedertierenheden des Heeren.
Inmiddels had hij zich voorzien van een advocaat, dien hij in
last gaf, zijn provisioneele vrijlating te verzoeken onder het stellen
van borgtocht. Dit geschiedde. En zoo kon Scholte, na vijf dagen
en nachten, dit ellendige hok, dat hem echter tot zaligheid was,
weer verlaten. Hij had allen, die tegen hem getuigden, voor meineedigen verklaard, en mocht zich op nieuwe getuigen beroepen. Zijn
onschuld is later bewezen, en zoo werd hij ten slotte ook in hooger
beroep vrijgesproken.
Eindelijk was , er nog een vijfde Afgescheidene, die gevangen zat,
n.l. Luitsen Dijkstra, de oefenaar van Smulde. In de maand Juli
van 1834 had hij te Grootegast een oefening gehouden. Hierom
moest hij den 8sten September te Groningen voor de rechtbank
verschijnen. En nu vroeg hem de president : „Welk is uw beroep ?"
Dijkstra : „Arbeider." De president : „Ik dacht, dat gij predikant
waart : gij hebt immers te Grootegast gepreekt, gecatechiseerd of
een rede gehouden ?" Dijkstra : „Ja, ik heb er geoefend." President:
„Welnu, ge weet immers wel, dat gij dat niet doen moogt ; want
het is tegen de wet des Konings." Dijkstra : „Het kan wel zijn,
dat ik tegen de wet des Konings gezondigd heb ; maar de wet van
den Koning der koningen spreekt mij vrij, ja, gebiedt het mij." Op

gevraagde en bekomen vergunning las hij uit zijn Bijbel voor, wat
i Petrus IV : 10 zegt van den plicht om ontvangen gaven tot
stichting van anderen aan te wenden, en vroeg toen : „Oordeelt gij
nu, of het recht is, ulieden meer te gehoorzamen dan God." De
president : „Gij zijt immers geen predikant." Dijkstra las nu andermaal i Petr. IV : io, en toonde aan, dat dit niet slechts tot de
geleerden, maar tot alle geloovigen werd gezegd. En twijfelden de
heeren aan zijn bekwaamheid, hij wilde zich dadelijk door hen
laten examineeren. Geen der rechters had daartoe lust. Hij kon
gaan ; maar werd niettemin veroordeeld tot f i oo boete. En daar
hij die niet betalen kon, werd hij den e den December te Assen
gevangengezet.
't Was een regenachtige dag, en daarom zat hij bij een schipper,
voor ween hij een mestschip zou lossen, in het vooronder te schuilen,
onder het voeren van godsdienstige gesprekken. Ze hadden juist
een psalm aangeheven, toen er onverwachts hard met een stok op
het schip werd gestampt. Er waren twee veldwachters, die Luitsen
kwamen halen. Zij namen hem tusschen hen beiden in. En toen
hij bij zijn woning kwam, mocht hij daar niet binnengaan, maar
kreeg verlof om buiten op den weg zich een weinig te verkleeden
-
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en om zijn kerkboek mee te nemen. Onderweg sprak hij voortdurend tot de veldwachters over de genade in Christus. In de
gevangenis vroeg men hem, of hij wapenen bij zich had, waarop
hij antwoordde, dat hij een scherp zwaard in den zak had, en
daarbij zijn Bijbel vertoonde. Men zeide toen, dat men daar raad
voor wist, bracht hem in een donker hol, en nam hem zijn Bijbel
af. Den tweeden dag kreeg hij het boek terug, werd uit dat hol
verlost en bij anderen gezet. En sinds werd hij vriendelijker behandeld,
totdat, na tien dagen, de boete door vrienden betaald was en hij
weer tot de zijnen kon terugkeeren.
N.B. Dit alles is geschied in het 34ste jaar der verlichte negentiende eeuw, in naam der verdraagzaamheid van het Liberalisme!

2.

UIT DE PASTORIE VERDREVEN.

In Januari 1835, terwijl De Cock nog gevangen zat, was het
halfjaar verloopen, waarin de Synode hem gelegenheid had gegeven
zijn berouw en leedwezen te doen blijken ter oorzake van de uitgave van het werkje : De Evangelische Gezangen getoetst door
Jac. Klok. En aangezien hij in gebreke was gebleven dit te doen,
ontving hij nu in het Correctiehuis te Groningen van het Provinciaal
Kerkbestuur namens de Algemeene Synode het vonnis zijner algeheele afzetting.
Dit vonnis was te verwachten, en verwonderde hem dan ook
niet meer. Toch blijft het een zwarte bladzijde in onze Kerkgeschiedenis, dat een strijder voor de eere Gods, om een wat
heftigen uitval in een door hem zelf niet eens geschreven, maar
alleen uitgegeven boekje, uit zijn ambt werd ontzet door mannen,
die zich bestuurders van Christus' Kerk noemden, maar die de
loochenaars van het Evangelie der zaligheid ongestraft lieten voortpreeken.
De Cock echter gaf zijn zaak over aan Dien, die rechtvaardiglijk
oordeelt.
Ook zijn vrouw bleef welgemoed, niettegenstaande zij in het begin
van Februari een aanschrijving kreeg, dat zij tegen den I galen van
die maand de pastorie moest hebben ontruimd. Een wreed bevel,
zoo midden in den winter, waardoor zij in geen kleine ongelegenheid werd gebracht. Zij verzocht dan ook om eenig uitstel. Maar
tevergeefs.
En zoo moest deze vrouw dus, terwijl haar man nog in den
kerker zat, met haar kinderen de pastorie verlaten, die vijf jaar lang

de stille getuige was geweest van al hun moeite en verdriet. Zelfs
nog toen De Cock in de gevangenis zat, bleef de pastorie met inkwartiering belast. En de luitenant, die zich allerlei kwellingen veroorloofde, weigerde daarenboven nog kostgeld te betalen; ja, na
ongeveer zeven weken hier gegeten en gedronken te hebben, vertrok
hij zonder eenige vergoeding te geven. Pas later is hij daartoe door
de hoogere macht genoodzaakt.
Intusschen had De Cock's echtgenoote reeds uitgezien naar een
ander huis. En van tijd tot tijd schreef zij daarover aan haar man.
Maar die briefwisseling was vaak moeilijk; want ze stond onder
strenge contróle van den inspecteur der gevangenis, die, als hij het
noodig oordeelde, eenige regelen van De Cock's brief onleesbaar
maakte. En ofschoon reeds tot den aankoop van een huis in Ulrum
besloten was, werd dit daar uit vijandschap onmogelijk gemaakt.
Zoo bleef er voor De Cock's vrouw eindelijk geen andere weg meer
open, dan met haar gezin haar intrek te nemen bij een weduwe,
Martje geheeten, die welwillend en gulhartig haar voorkamer aan
het gezin afstond, terwijl de overtollige meubelen bij andere vrienden geborgen werden.
In het bedisselen van al deze aangelegenheden, zonder de hulp
van haar man, betoonde De Cock's echtgenoote zich een ferme
vrouw. En de schikkingen, die zij maakte en waarmee zij hem schriftelijk in kennis stelde, konden dan ook meestal zijn volle goedkeuring
wegdragen.
Alleen over het plaatsen van de boeken dacht manlief anders dan
vrouwlief. Zij was voornemens, ze in het kabinet te bergen. Maar
hij bracht haar aan 't verstand, dat de boeken daarvoor te zwaar
waren, en dat het daarom veel beter was, in een of anderen hoek
van Martje's kamer, tegen het beschot, om de droogte, planken op
den vloer te leggen, en daar de boeken op elkaar te zetten, de
grootste onderaan. Zoo konden er in een kleine ruimte heel wat op
elkaar gestapeld worden, en dan zou hij, als hij terug was, makkelijk
kunnen vinden wat hij hebben wou.
En zoo zag De Cock dan, toen zijn tijd verstreken was en hij
in zijn nieuwe woning kwam, die ééne kamer bij Martje voor huiskamer en studeerkamer te gelijk ingericht. Ja, óók nog voor herberg.
Want zij moest tevens dienen voor inkwartiering; al was deze vernieuwde inkwartiering bij de kleinere woning dan ook een grove
onbillijkheid en overlast.
Natuurlijk moesten zij zich in deze woning zeer behelpen. Ernstige pogingen werden dan ook aangewend om met Mei een geschikt
huis te krijgen. Maar geen huiseigenaar in Ulrum wilde aan De Cock
een woning verhuren. Er moest dus raad worden geschaft. De Cock
zelf maakte zich volstrekt niet bezorgd. Desnoods wilde hij wel een
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bovenwoning in Groningen huren, of anders een jaar bij zijn schoonmoeder Venema gaan inwonen. En wel bood de heer Ridderinkhof,
te Zwolle, hem zijn buitenplaats „Hofwijk" te Dalfsen aan; maar hoe
aannemelijk dit aanbod overigens ook was, toch meende De Cock
er geen gebruik van te mogen maken, omdat hij dan te ver van
zijn werkkring verwijderd zou zijn. Ook diaken H. Sikkens, te Smilde,
had een woning voor hem. Toch bleef het tot den laatsten dag van
April nog onzeker, of De Cock daarheen zou verhuizen. Want zijn
gemeente te Ulrum wilde hem gaarne in haar midden houden. En
ook toen den volgenden dag zijn inboedel reeds in het schip gebracht
werd, wendde de gemeente nog steeds pogingen aan om een huis
te vinden. Zelfs bleef het schip nog drie dagen liggen, om af te
wachten, of er misschien nog een woning gevonden werd. Maar
toen alles vergeefsche moeite was gebleken, zag de gemeente het
huisgezin en de meubelen van haar geliefden leeraar, die zelf toen
op reis was, met leede oogen naar Smilde vertrekken.
Voor De Cock viel de scheiding niet minder smartelijk. Doch hij
berustte in de beschikking des Heeren, die tijdens zijn gevangenschap
te Groningen reeds begonnen was de banden met Ulrum eenigszins
los te maken.
Ook was, op voorstel van den Kerkeraad te Groningen, door de
eerste algemeene vergadering van de Christelijke Gereformeerde
Gemeenten uit de provinciën Groningen, Friesland en Drente,
die den Ben April 1835 in de stad Groningen ten huize
van L. Moerke gehouden werd, met toestemming van De Cock
besloten, dat de huur van zijn huis en zijn jaarlijksch traktement
gevonden zouden worden uit vrijwillige bijdragen der gezamenlijke
gemeenten. Een soort van Generale Kas dus voor De Cock, die
daardoor eigenlijk leeraar van al deze gemeenten was.
Nu had hij reeds geruimen tijd het traktement, dat aan de predikantsplaats in de Hervormde Gemeente te Ulrum verbonden was,
moeten missen. Het bedroeg ± f 2000, al naarmate de huur der
landerijen meer of minder opbracht. Later is het traktement daar
tot f 500o á f 6000 gestegen.
Het traktement echter, dat De Cock thans, met ingang van i Mei,
uit vrijwillige bijdragen ontving, was uiteraard nog klein. Het bedroeg
voorloopig f 700, en werd in 1837 op f i 000 gebracht.
Om zijn opkomen voor de waarheid moest De Cock dus naar
het stoffelijke veel verliezen. Maar hij had geleerd vergenoegd te
zijn met het tegenwoordige, omdat de Heere zijn algenoegzaam
Deel was.
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3. OPNIEUW IN DE GEVANGENIS.
Ofschoon nu te Smilde woonachtig, was De Cock daar toch niet
veel in de gemeente. Want uit vele plaatsen in den omtrek kwamen
dringende roepstemmen tot hem : Kom over, en help ons. En zooveel mogelijk aan die uitnoodiging gehoor gevende, reisde hij dan
van de eene plaats naar de andere, om, onder veel strijd en vijandschap, gemeenten te stichten en kerkeraadsleden te bevestigen.
En de Heere zegende zijn arbeid rijkelijk. Het aantal gemeenten
nam steeds toe. Van Smilde op reis gegaan, had hij eerst te Koekange,
daarna te Ruinerwold, vervolgens te Genemuiden, en eindelijk ook
te Kampen een gemeente geordend met oplegging der handen des
ouderlingschaps.
In het begin van de maand Juni scheen het echter, of hij zijn
werk, althans tijdelijk, weer zou moeten staken. Want toen hij den
Oden Juni uit Kampen weer dacht te vertrekken, kwam eerst een
agent en daarna de commissaris van politie de woning binnen van
Nijhuis, waar De Cock verblijf hield. En na eenige woordenwisseling
werd deze vervolgens in verzekerde bewaring genomen, alleen omdat
hij, zonder toestemming van de overheid, godsdienstoefeningen had
gehouden.
Het scheen echter, dat de commissaris zelf niet wist, wat hij met
De Cock doen zou. Althans, hij schreef naar Zwolle, en bracht
den arrestant intusschen naar zijn eigen huis over, om daar bewaakt
te worden, totdat uit Zwolle antwoord zou gekomen zijn.
Maar ook hier in het huis van den commissaris ontbrak het De
Cock niet aan aanspraak van vrienden. Er kwamen er zelfs uit
Genemuiden, Meppel en Zwolle. Ook candidaat Van Raalte bezocht
hem hier. En aller deelneming in zijn lot was groot.
Voorts hield De Cock zich hier onledig met het schrijven van
bemoedigende brieven naar huis, waarin de overgegeven dienstknecht des Heeren de zijnen vermaande, in Gods wil te berusten,
en de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, zelfs al wierp
Satan er eenigen van hen in de gevangenis.
Den IO en Juni werd hij uit het huis van den commissaris gebracht
in een logement, en bewaakt door een politie-agent, die hem meedeelde, dat hij 's nachts naar Zwolle zou getransporteerd worden.
Dit geschiedde dan ook. 's Nachts om drie uur gewekt, werd hij
te halfvier naar Zwolle gebracht.
De commissaris had hem gezegd, dat hij hem zou adresseeren
naar den rechter van instructie. Maar in plaats daarvan zond hij
hem weer naar het Correctiehuis.
Daar kwam hij op de Pistole. En er werd streng voor gezorgd,
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dat hij niemand van de gemeente hoorde of sprak. Zelfs op zijn
verzoek om papier werd afwijzend beschikt.
Maar ook in deze zijn nieuwe gevangenis sterkte De Cock zich
met het gebed en de lezing van Gods Woord. Bizonderen troost
vond hij nu in het lezen van de Klaagliederen.
En onderwijl steeg uit de gemeenten een gedurig gebed tot God
op. Op den Dijk, ten huize van Ridderinkhof, kwamen de Zwolsche
vrienden bijeen. Wat de toekomst baren zou, wisten zij niet; evenmin,
of de geliefde leeraar nogmaals veroordeeld zou worden. Kreeg de
commissaris van Kampen zijn zin, dan leed het geen twijfel; want
hij was hevig tegen de belijders der waarheid gekant. Maar zij
kenden Hem, die in den hemel woont, en die eens Zijn engel zond,
om Petrus uit de gevangenis te redden. En Hij was niet veranderd.
Tot Hem namen zij daarom de toevlucht, de zaak van De Cock,
als Zijne zaak, Hem in den gebede aanbevelende.
En De Cock zelf ? Tegen tien uur in den morgen werd hij
geroepen, om te verschijnen voor den rechter van instructie. Wel
wetende, of althans vermoedende, dat de vijandige commissaris
van politie van Kampen veel vergroot en gelogen zou hebben, ging
hij naar beneden, onder verzuchting tot Hem, die gezegd heeft:
Het zal u in die ure gegeven worden.
Maar — o wonder ! — in plaats van, zooals hij verwachtte, een lange
acte van beschuldiging te hooren voorlezen, werd hij, zonder
verhoor, door den rechter van instructie vrijgesproken. En in zijn
binnenste jubelde De Cock : Dit is van den Heere geschied, en het
is wonderlijk in onze oogen.
Inderdaad, het was verrassend, zóó gunstig als de heeren rechters
te Zwolle jegens hem gezind bleken. Zij lieten trouwens doorschemeren, dat de Koning zelf ten uiterste met de zaak verlegen was.
Verder stelden zij den wagen naar Kampen tot De Cock's beschikking.
Deze echter bedankte daarvoor. Want hij wilde eerst de vrienden
te Zwolle bezoeken. Hiertegen opperden de heeren rechters allerlei
bezwaren. En bovenal drongen zij bij hem aan op gematigdheid
en vredelievendheid. Doch de Heere maakte hem zachtmoedig
en getrouw.
Vervolgens wandelde hij met den rechter van instructie, die dicht
bij Ridderinkhof woonde, naar diens huis. Eer zij daar gekomen
waren, stelde de rechter hem nog voor, samen vriendschappelijk
een -glaasje madera te gaan drinken. Maar De Cock sloeg dit
aanbod af. Hij was veel te verlangend om aan de Zwolsche
vrienden de heuglijke tijding zijner verlossing mee te deelen.
Bij Ridderinkhof gekomen, vond hij daar de vrienden vergaderd.
En nu viel hun een gelijke verrassing te beurt als eenmaal de
Pinkstergemeente na de wonderdadige bevrijding van Petrus. Toen
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zij De Cock daar opeens in hun midden zagen staan, werden zij
uitzinnig van blijdschap, verwondering en dank. En tot zich zelven
gekomen, merkten zij zijn vrijlating aan als de verhooring hunner
gebeden.
De afwending van het dreigend gevaar was dan ook voor de
gemeenten een groote zegen. Want, was De Cock gevangen gebleven,
dan zou de Afscheiding, menschelijkerwijs gesproken, voor een poos
althans, in haar loop gestuit zijn geworden.
Toch strekte ook deze korte inhechtenisneming nog tot nut.
Naderhand bleek n.l., dat het zien van De Cock's gevangenneming
onder geleide van politie-agenten op de straten van Zwolle, voor
twee menschen het middel geweest is tot hun bekeering.

HOOFDSTUK XII.
Brummelkamp, Van Velzen en Gezelle Meerburg
gevonnist.

I. QUTA OF QUATENUS.

Zooals we bij de bespreking van Molenaar's Adres reeds gezien
hebben, had de Synode van i 8 1 6 in de oude proponentsformule
een schijnbaar onbeduidende verandering aangebracht.
Vroeger luidde de formule, dat de artikelen en stukken der leer
„in alles met Gods Woord overeenkomen". Nu echter verklaarde
men aan te nemen de leer, „welke overeenkomstig Gods Woord in
de aangenomen Formulieren is vervat".
Deze dubbelzinnige uitdrukking leidde tot de strijdvraag, of de
predikanten aan de Formulieren getrouw moeten zijn omdat (quia),
dan wel voor zoover (quatenus) die met Gods Woord overeenstemmen.
De Cock nu had het verbindend gezag der Kerkleer verdedigd,
en de loslating daarvan als meineed bestreden ; waarop prof.
Hofstede de Groot zijn beruchte brochure had geschreven : „ Gedachten over de Beschuldiging tegen de leeraars der Ned. Herv.
Kerk, dat zij hun eed breken door af te wijken van de leer hunner
Kerk, die zij beloofd hebben te zullen houden." Schaamteloos ontkende hij daarin de gehoudenheid der predikanten aan de leer
hunner Kerk, „als op een ongeoorloofde belofte berustende". Maar
schitterend werd hij weerlegd door den „advocaat der Gereformeerde
Kerk", Mr. C. M. van der Kemp, in zijn brochure: De Beschuldiging gestaafd.

Door deze en dergelijke geschriften wakker geschud, gevoelde
de Gemeente al meer de behoefte aan een nadere verklaring van
het onderteekeningsformulier. Vandaar, dat reeds op de Synode
van 1834 onderscheidene adressen met dit verzoek waren ingekomen,
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o. a. een uit Uithuizen „om herstel van het oude eedsformulier".
Maar de Synode legde ze hooghartig ter zijde.
Dit maakte de partij der leervrijheid nog stouter. Want zij zag
in dit onbeantwoord laten van de adressen het bewijs, dat de
Synode de oude Formulieren van Eenigheid als verouderd en van
onwaarde beschouwde. En het vrome volk verloor al meer het vertrouwen in de predikanten, en ging steeds verder den weg der
Afscheiding op.
Hierdoor verontrust, wendden zich nu onderscheidene leeraars
tot de Synode van 1835 met adressen, waarin zij om een ondubbelzinnige verklaring verzochten van de reeds beruchte formule.
Zoo werd een adres ingezonden door den ons reeds uit het
leven van De Cock bekenden predikant Dr. A. Rutgers, te Breede,
met nog twee andere predikanten uit de classis Middelstum als
medeonderteekenaars.
Een ander adres was van Ds. R. Engels, predikant te Nieuwolda,
en van nog 19 andere predikanten uit de provincie Groningen.
Het drong aan op handhaving van de „kenmerkende leerstukken"
in den geest van Da Costa.
Voorts een adres van Ds. J. J. le Roy van Oude-Tonge op het
eiland Overflakkee, den geleerden Kantiaan, maar die al eerder
Christen dan Kantiaan was geweest, en uit ingenomenheid met de
leer der predestinatie reeds bij zijn proponentsexamen vrijwillig
Romeinen IX : 19, 20 tot proeftekst had genomen. Hij drong niet
alleen aan op een wezenlijke betuiging van overeenstemming met
de leer, maar ook op verbreking van den knellenden band der
Synodale Organisatie.
Bovendien waren er nog adressen ingekomen van vier jeugdige
leeraren, nl. van A. Brummelkamp' te Hattem, S. van Velzen te
Drogeham, G. F. Gezelle Meerburg te Almkerk en J. van Rhee te
Veen, die bij hun verzoek om een duidelijke verklaring van de
proponentsformule tevens lieten uitkomen, dat zij zich de zaak van
De Cock en Scholte aantrokken.
Al deze adressanten, die zich met de Formulieren van Eenigheid
vereenigd verklaarden, hetzij in alle deelen, hetzij wat de kenmerkende leerstukken betreft, waren acht en twintig in getal.
Maar tegenover hen waren adressen ingekomen van honderd
drie en zeventig predikanten, die verzochten, dat de Synode tot
geen verandering noch verklaring van de onderteekeningsformule
mocht besluiten.
En zelfs hadden zeven en veertig predikanten hunne aanmerkingen
toegezonden aan de Synode wegens haar aanschrijving van het
vorige jaar, waarbij „inzonderheid de jongere predikanten vermaand
waren, om toch, in hun openbaar en bijzonder onderwijs, zich met

Ds. A. Brummelkamp.
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bedachtzaamheid te onthouden van alles wat de zuiverheid hunner
belijdenis en Evangelieprediking eenigszins in verdenking zou kunnen
brengen".
Opmerkelijk was hierbij, dat al de honderd drie en zeventig
predikanten, die adressen tegen de Gereformeerde leer gericht
hadden, onder de noordelijke provinciën Friesland, Groningen en
Drente ressorteerden, terwijl de andere adressen uit alle deelen
des lands waren ingezonden.
De Synode nu benoemde een commissie, om verslag van al de
adressen te geven en een voorstel aan de vergadering voor te leggen.
De beide eerste leden van deze commissie waren de Groninger
hoogleeraar Van Oordt en de vice-president Hendriksz. Eerstgenoemde, een man van de Groninger richting, was bekend door
zijn bestrijding van het Gereformeerd geloof; de andere had zich
in de zaak van De Cock reeds berucht gemaakt. Maar beiden
konden zeggen, dat zij den geest der groote meerderheid van de
toenmalige predikanten uitdrukten.
Het besluit der Synode werd dan ook naar de begeerte dezer
meerderheid genomen. Alleen de oude hoogleeraar Heringa stond
aan de zijde van Ds. Engels, en verklaarde zich voor een verbintenis
aan de Formulieren, omdat zij in de hoofdzaak overeenkomstig Gods
heilig Woord waren (dus een gematigd quia).
Op deze ééne uitzondering na vereenigde de Synode zich echter
eenparig met het advies van den hoogleeraar Van Oordt, om geen
nadere verklaring van de onderteekeningsformule te geven. Ieder
kon deze dus blijven opvatten naar eigen verkiezing: quia of
qualenus.

Brummelkamp.

2. MOEILIJKHEDEN IN HATTEM.

Op de Veluwe ging het kerkelijk leven rustig z'n gang.
De dominees preekten er gemoedelijk-rechtzinnig. En daarmee
was de ietwat lijdelijke bevolking al heel tevreden.
Men hield zich behoedzaam buiten den kerkelijken strijd.
Even was er belangstelling voor geweest bij Ds. Callenbach, te
Nijkerk, die aan De Cock, na lezing van diens eerste brochure, een
sympathiebetuiging had gericht.

Ook had hij later nog den geschorsten leeraar van Ulrum gastvrij
Een Nagel in de heilige Plaats.
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ontvangen. En bij die gelegenheid stroomde de Nijkerksche pastorie vol van belangstellenden in het lot van De Cock.
Maar toen diens kerkelijke actie op afscheiding bleek uit te loopen,
lieten de Veluwnaars hem aan zijn lot over.
Ook Ds. Callenbach was te vreesachtig van aard, om zijn partij
te kiezen.
Toch waren er op de Veluwe hier en daar wel eenige malcontenten, die tot afscheiding overhelden. Zoo b.v. te Hattem. En om
nu die ontevredenen bij de Kerk te houden, werd daar in 1834 de
als „Dacostiaan" bekende proponent Anthony Brummelkamp tot
tweeden predikant beroepen.
Bevestigd door zijn ouderen collega te Hattem, Ds. J. Z. Nauwman van der Roest, deed Ds. Brummelkamp den I gden October
1834 zijn intrede aldaar met een predikatie over Ezechiël 2 : 7a :
„Maar gij zult Mijne woorden tot hen spreken, hetzij dat zij hooren
zullen, of hetzij dat zij het laten zullen." In de hachelijke tijdsomstandigheden ongetwijfeld een veelzeggende tekstkeuze.
En nauwelijks had Brummelkamp zijn intrede gedaan, of reeds
in de derde Kerkeraadsvergadering zag hij zich gedrongen, tegen
de ontheiliging van de Doopsbediening op te komen.
Men doopte n.l. alles wat in het doophuis kwam, zelfs in onecht
geboren kinderen. Wel zei men den moeders dan vooraf in den
Kerkeraad, dat er bij den doop een lidmaat als getuige tegenwoordig
moest zijn. Maar wanneer zulke moeders dan zonder getuigen verschenen, doopte men toch.
Hiertegen nu kwam Brummelkamp in den Kerkeraad op. Hij
verklaarde, niet langer te kunnen voortgaan met het doopen van
kinderen, wier ouders geen lidmaat waren, tenzij die kinderen door
een lidmaat der gemeente ten doop werden gebracht.
De groote meerderheid in den Kerkeraad besloot echter, dat de
predikanten moesten voortgaan gelijk zij tot dusver gedaan hadden.
Maar Brummelkamp betuigde, niet te mogen of te kunnen voldoen
aan dit verlangen.
Den volgenden Zondag, 4 Juni, preekende naar aanleiding van
Psalm 50 : 16 over de ontheiliging van de teekenen en zegelen des
Verbonds, maakte hij zijn besluit met duidelijke woorden aan de
gemeente bekend.
In den loop van diezelfde week verspreidde zich nu het gerucht,
dat men, om Brummelkamp in dezen te dwingen, een ouderpaar
had omgekocht om den volgenden Zondagmiddag, als wanneer
Brummelkamp moest preeken, met hun kinderen ten doop te komen,
ofschoon die ouders geen belijdende leden waren, en ook geen
doopgetuigen hadden.
En waarlijk, zij kwamen.

1 79

Nu echter verzocht Brummelkamp alleen dien doopouders, die
belijdenis afgelegd hadden, op te staan om het Formulier te hooren
en de vragen te beantwoorden ; waarna hij hun kinderen doopte.
Maar de andere ouders liet hij zitten en hun kinderen doopte
hij niet.
Onmiddellijk na de godsdienstoefening drongen nu twee heeren
op Brummelkamp aan, en verklaarden op heftigen toon, dat zij het
zouden opnemen voor de ongelukkigen, die hij daar zoo slecht had
behandeld.
De avondgodsdienstoefening op dienzelfden dag was niet minder
gewichtig.
Brummelkamp hield toen een gedenkpreek over de overwinning
van Waterloo. Zijn tekst was Jeremia 6 : i6 : „Zoo zegt de Heere:
Staat op de wegen en ziet toe, en vraagt naar de oude paden,
waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin, zoo zult gij rust
vinden voor uwe ziel."
En de gemeente opwekkende om terug te keeren tot de oude
paden, zeide hij, ook zelf daarin te willen voorgaan, door in 't
vervolg het gebruik van de onwettig ingevoerde Gezangen na te
laten. In Gelderland bestond trouwens geen bepaalde wet, die het
gebruik gebood. En niet alleen, dat hij zelf tegen den opgedrongen
bundel was, omdat het Kerkbestuur het gebruik daarvan niet mocht
vorderen, maar vele kerkgangers zongen de opgegeven Gezangverzen
ook niet mee, omdat zij den bundel in geest en strekking met de
Gereformeerde leer in strijd achtten. Mede ter voorkoming van die
wanorde, liet hij het gebruik daarom voortaan na.
Terwijl dit nog stof gaf tot spreken in de Kerkeraadsvergadering,
deed zich op Zondag z6 Augustus een nieuw incident voor, dat
niet weinig opschudding verwekte.
Wanneer Brummelkamp preekte, was het gewoonlijk zeer vol in
de kerk. Ook uit de naburige plaatsen, Wapenvelde, Wezep, Zalk
en Zwolle, kwam er dan veel toeloop. En die menschen, die vaak
vijf en zes uur ver waren komen loopen, bezetten dan de doorgangen tot banken en stoelen, waarvan de aanzienlijke eigenaars
meestal niet ter kerk kwamen.
Op zekeren Zaterdagavond nu kreeg Brummelkamp opeens een
aanschrijving van kerkvoogden, den volgenden Zondag af te
kondigen, dat men de loopen niet mocht bezetten, aangezien dit
last veroorzaakte bij het binnenkomen van de eigenaars der gehuurde
zitplaatsen. En wie zich aan dit verbod niet stoorde, zou met geweld
geweerd worden.
Brummelkamp kondigde 's Zondagsmorgens van den kansel het
verbod af, maar voegde er tevens een paar opmerkingen bij, en
wekte de gemeente op, het verbod te toetsen aan Jakobus 2 : 2 -6:
.
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„Zoo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan
den vinger, in een sierlijke kleeding, en er kwam ook een arm man
in met een slechte kleeding ; en gij zoudt aanzien dengene, die de
sierlijke kleeding draagt, en tot hem zeggen : Zit gij hier op een
eerlijke plaats ; en zoudt zeggen tot den arme : Sta gij daar, of:
Zit hier onder mijn voetbank; hebt gij dan niet in u zelven een
onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen ? Hoort, mijne geliefde broeders ! heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en
erfgenamen des koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem
liefhebben ? Maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen?"
Maar als om deze droeve teekening uit den Jakobusbrief in het
leven te verwerkelijken, stond nu voortaan bij iedere godsdienstoefening aan de beide ingangen tot het schip der kerk een gewapende
politiemacht. Toen nu Ds. S. van O. op zekeren Zondagmiddag de
beurt voor Ds. Brummelkamp zou waarnemen, wilden een paar
menschen, die voor een leege bank stonden, zich daar niet vandaan
laten verdrijven.
Al zeer spoedig was toen een der kerkvoogden met den gerechtsdienaar op de plaats aanwezig.
„Houwt er op in!" riep er een.
En de ontbloote sabels zwaaiden door de kerk.
De leeraar verliet den kansel; geheel de kerk was in verwarring;
drie mannen werden in verzekerde bewaring gezet, en een detachement soldaten ingelegerd in de, zoo het heette, oproerige stad, om
de rust te bewaren, die echter niet door de rustige bevolking, maar
door de „rustbewaarders" verstoord was.

3. HET ADRES VAN BRUMMELKAMP.
Het gebeurde met De Cock en Scholte woog ook Brummelkamp
zwaar op het hart. Want hij begreep, dat niet zoozeer het overtreden
van deze of gene verordening, maar het getrouw verkondigen van de
waarheid Gods de oorzaak was geweest van hun afzetting. En daaraan beschouwde hij zich zelf medeplichtig, tenzij hij er tegen getuigde.
Na lang wikken en wegen stelde hij eindelijk het volgende adres
aan de Synode op:
De ondergeteekende, predikant bij de Gereformeerde Gemeente
te Hattem, neemt bij dezen de vrijheid zich tot de HoogEer-
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waarde Synode te wenden, uit hoofde van de hachelijke omstandigheden, waarin zich onze, thans zoozeer geschokte, Kerk
bevindt; met het dringend verzoek, een catagorisch antwoord
op deze zijn missive te mogen ontvangen, en verzoekt:
I. Dat de Synode ronduit verklare, of zij de drie Formulieren onzer Kerk, Geloofsbeljfdenis, Catechismus en Leerregels der
Dordtsche Synode, al of niet in alles verbindend beschouwt,
gelijk dezelve in vroegere dagen waren.
2. Dat de Synode openlijk verklare, dat alle de predikanten
in de Gereformeerde Kerk, niet alleen mogen, maar ook moeten
handelen overeenkomstig de in onze Kerk aangenomene Formulieren van Eenigheid ; zonder dat er iets in acht behoeve genomen te worden op grond van de tegenwoordig bestaande wetten
en verordeningen, hetwelk tegen de genoemde Formulieren
strijdt.
3. Dat de Synode alle die predikanten, die stellig of ontkennend anti-Gereformeerd handelen en prediken, in hunnen
loop stuite, door hen tot wederkeering tot het Gereformeerde te
noodzaken, zoo zij in de Gereformeerde Kerk wenschen te blijven.
4. Dat de Synode zorge, dat datgene, hetwelk in de zaken
van Ds. De Cock, predikant te Ulrum, en van Ds. Scholte,
predikant te Doeveren c.a., tegen die Formulieren strijdende
verricht is, worde herroepen.
Dit te vragen acht ik mijne dure verplichting te zijn, zoowel,

opdat ik voor mij zelven, die in geen andere, maar alleen in
de Gereformeerde Kerk Herder en Leeraar wensch te zijn,
duidelijk moge kunnen weten, waaraan ik mij te houden heb;
als ook, opdat de Gemeente alom in ons vaderland moge weten,
of de Gereformeerde Kerk, zooals die in I6I8 en 1619 te Dordrecht is vastgesteld, door de Synode als vervallen of als nog
bestaande beschouwd wordt; en haar hare wettige eigendommen
nog gelaten of ontnomen zijn.
HoogEerwaarde Heeren! het belang der zaak moet U.H.E.,
zoo Gij met mij getrouw wenscht te zijn, dringen om in dezen
te handelen volgens eed en plicht, al ware dit ook strijdig met
U.H.E. persoonlijke belangen.
Daartoe wensch ik U.H.E. een biddend hart om de voorlichting van Gods Geest, zonder welken wij allen te zamen
duisternis zijn, van harte toe.
Der HoogEerwaarde Synode dw. dienaar en medeopziener in de Gemeente des Heeren,
(w. g.) A. BRUMMELKAMP.
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Toen Brummelkamp dit adres had opgesteld, nam hij het mede
naar de Classicale Vergadering van Harderwijk, in de hoop, dat
de oudere „getrouwe" predikanten het mede zouden willen onderteekenen.
Bevende als een riet las de jonge Brummelkamp hun daartoe
zijn stuk voor. Toen het uit was, zwegen allen. De praeses sloot
de vergadering. De leden stonden op, en verspreidden zich in de
ruime zaal. Brummelkamp stond daar alleen.
Twee zijner vrienden naderden vervolgens in druk gesprek. Aan
één hunner vroeg hij nu : „Als er vijf en twintig teekenen, teekent
gij dan ook ?" — „Als Callenbach teekent, doe ik het ook," antwoordde de aangesprokene. Maar Callenbach wilde niet „met zijn
hoofd tegen den muur loopen".
Niemand van al de „getrouwe" leeraars der Veluwe teekende.
En zoo zond Brummelkamp zijn adres dan alleen op ; met dit
gevolg, dat de Synode het wegens den hoogst onvoegzamen(!) toon
en zeer bedenkelijken (!) inhoud, door middel van het Provinciaal
Kerkbestuur aan liet Classicaal Bestuur ter informatie zond, met
last om daaromtrent naar de bestaande verordeningen te handelen;
terwijl aan den adressant zelf, behalve de afwijzing van zijn verzoek, nog een ernstige vermaning werd geschreven, om zich stiptelijk
te gedragen naar de bestaande en voor hem, als leeraar in de
Nederlandsche Hervormde Kerk, verbindende verordeningen.
Daaruit wist Brummelkamp dus nu, wat hem te wachten stond,
wanneer hij, op de wijze van De Cock en Scholte, de ,,verordeningen" overtrad.

4. DE AFZETTING VAN BRUMMELKAMP.
Het besluit der Algemeene Synode, om Brummelkamp's adres
aan het Classicaal Bestuur van Harderwijk ter informatie te zenden,
met last om daaromtrent naar de bestaande verordeningen te
handelen, bleef niet lang zonder gevolg.
Brummelkamp werd als onder het toezicht der kerkelijke politie
gesteld. Het Provinciaal Kerkbestuur hield zich nauwkeurig op de
hoogte van al wat er in de Hattemsche gemeente gebeurde. En
spoedig was nu de ure der inquisitie geslagen.
Reeds bij missive van den Ben Augustus werd door het Classicaal
Bestuur van Harderwijk op last van het Provinciaal Kerkbestuur
van Gelderland aan den Kerkeraad van Hattem gevraagd: Ie of
het waar was, dat de predikant A. Brummelkamp van den kansel
aan de gemeente had bekend gemaakt, dat door hem voortaan geen
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Gezangen meer zouden worden opgegeven ; 2e welke redenen hij
gezegd had daarvoor te hebben; en 3e of hij na de bekendmaking
dan ook geen Gezangen meer opgegeven had.
Merkwaardig, dat hier gezwegen werd over het niet-doopgin van
kinderen. Toch hadden de ouders, welke Brummelkamp bij de
Doopsbediening voorbijgegaan was, zich formeel daarover bij het
Classicaal Bestuur beklaagd.
Ook had hij op een desbetreffende vraag geantwoord, dat het
feit als zoodanig waar was, maar dat hij het Bestuur te overwegen
gaf, of hij door dit voorbijgaan niet juist als Gereformeerd predikant
had gehandeld.
Het Classicaal Bestuur verwaardigde zich echter niet, hierop te
antwoorden. Maar uit de omstandigheid, dat men de aanklacht
in zake de Doopsbediening voortaan onbesproken liet, valt af te
leiden, dat men begreep, op dezen grond niet tegen den beklaagde
te kunnen optreden.
Terwijl men dus zweeg over de Doopsbediening, waaromtrent een
aanklacht was ingediend, stelde men nu een onderzoek in betreffende het besluit ten aanzien der Gezangen, waaromtrent geen
aanklacht bestond. En men eischte, dat Brummelkamp zijn besluit
zou herroepen, door bij elke godsdienstoefening behoorlijk gebruik
te maken van de Gezangen.
Nu verzocht Brummelkamp het Classicaal Bestuur, hem de redenen
te willen opgeven, waarom het die herroeping vorderde, en tevens
hem aan te toonen, welke verplichting er voor hem bestond om bij
elke godsdienstoefening de Gezangen te gebruiken.
Op dat verzoek heeft het Classicaal Bestuur niet geantwoord.
Maar van den scriba ontving hij de mededeeling, dat voortaan niet
liet Classicaal Bestuur, maar het Provinciaal Bestuur zou antwoorden.
Den 7 de September kreeg Brummelkamp dan ook een uitnoodiging
van het Provinciaal Kerkbestuur om voor een commissie te Arnhem
te verschijnen. Eén van de leden dezer commissie was de president
der Algemeene Synode, H. H. Donker Curtius, tevens secretaris
van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland.
Op den bestemden tijd voor de commissie verschenen, vroeg
Brummelkamp, waarom zijn zaak dadelijk voor het Provinciaal en
niet voor het Classicaal Bestuur behandeld werd. Het antwoord
luidde, dat dit geschiedde overeenkomstig art. 75 van het Reglement
van Kerkelijk Opzicht en Tucht. Dit artikel nu zegt, dat bij het
Provinciaal Kerkbestuur onmiddellijk bezwaren zullen behandeld
worden, die daar ingebracht zijn ten einde een afzetting in te roepen.
Nog hangende de besprekingen met het Classicaal Bestuur, nam
dus het Provinciaal Kerkbestuur zelf de procedure in handen, ten
einde aanstonds een afzetting te kunnen provoceeren.
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En op welke gronden ?
Vooreerst de nalatigheid in het opgeven van Gezangen.
Maar dit kon geen grond tot afzetting zijn. Want gesteld al, dat
de Synode van Gelderland het gebruik maken van Gezangen bepaald
had voorgeschreven, dan was dat toch een bizondere verordening
geweest, die, gelijk alle andere bizondere verordeningen van voor
1814, onder de Organisatie van I8I6 rechtens vervallen waren.
Bovendien beschouwde Brummelkamp den Gezangbundel, blijkens
de daaraan voorafgaande voorrede, wel ten gebruike aangeboden,
maar niet opgedrongen. En oordeelde het Provinciaal Kerkbestuur,
dat het gebruik van den bundel tot „een stuk van orde bij de openbare godsdienstoefeningen" behoorde, daartegenover merkte Brummelkamp zeer gepast op, dat het opgeven van Gezangen in zijn gemeente
tot wanorde aanleiding gaf.
Zijn nalatigheid werd hem echter door het Provinciaal Kerkbestuur
als straf bare verbreking van de bestaande orde aangerekend ; des
te straf baarder, omdat bedoelde bekendmaking vervat geweest zou
zijn „in bewoordingen, alleszins beleedigend voor de personen, die
de Gezangen hebben verzameld; voor de Synoden, die ze hebben
ingevoerd; voor alle predikanten, die er gebruik van maken, en voor
de Kerkbesturen, die dat gebruik handhaven ; bewoordingen, welke
de strekking zouden hebben om den grooten hoop van onkundigen
tegen dezen allen op te zetten als tegen lieden, die het met de leer
der Hervormde Kerk niet wel zouden meenen".
Een tweede grond voor de afzetting was, dat Brummelkamp verklaard zou hebben, zich niet langer aan het Kerkelijk Bestuur te
willen onderwerpen.
Deze zaak zat zóó. Drie leden der Hattemsche gemeente hadden
bij den Kerkeraad een verklaring ingeleverd, waarbij zij betuigden
kerkelijke onderwerping en gehoorzaamheid te weigeren aan het
Hervormd Synodaal Kerkbestuur te 's-Gravenhage, en alle kerkelijke
gemeenschap af te snijden met hen, die zich voortdurend aan bovengenoemd Synodaal Bestuur bleven onderwerpen.
Bij die gelegenheid nu had Brummelkamp in den Kerkeraad
verklaard accoord te gaan met deze weigering van onderwerping
en gehoorzaamheid, in zooverre het Bestuur anti-Gereformeerd
handelde.
Datzelfde verklaarde hij thans ook voor de commissie van het
Provinciaal Kerkbestuur, er bijvoegende, dat hij zoodoende juist
getrouw wilde blijven aan de Gereformeerde Kerk. En in plaats
van hem nu te bewijzen, dat zijn beschuldiging van het antiGereformeerd karakter der Reglementen onrechtvaardig of valsch
was, las men hem het niet ter zake dienende 49ste artikel van het
Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht voor.

Ins. S. van Velzen
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Daarop vertrok Brummelkamp, zeer wel begrijpende, dat het
anti-Gereformeerde Bestuur thans reden genoeg had om een Gereformeerd predikant van zijn dienst te ontzetten.
En inderdaad, zonder eenige voorafgaande schorsing of nadere
onderhandeling, werd Brummelkamp reeds den 7den October 18 35
door het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland als predikant bij
het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap afgezet.
Een zeldzaam voorbeeld van grondelooze rechtspraak!
En de Kerkeraad van Hattem vereenigde zich met dit vonnis. Alleen
de diaken Geerlings bleef Brummelkamp trouw.
In de gemeente echter en in de omgeving waren er velen, die
de anti-Gereformeerde handelwijze van het Kerkbestuur verwierpen,
en Brummelkamp als hun herder en leeraar bleven erkennen. En
de Afscheiding, die in deze streken, evenals op andere plaatsen in
ons vaderland, wat het wezen der zaak betreft, reeds lang bestond,
werd van nu af ook formeel in toepassing gebracht. Want behalve
de drie lidmaten, die reeds vroeger een formeele weigering van
onderwerping en gehoorzaamheid aan het Synodale Kerkbestuur
hadden ingediend, voegden zich voortdurend meerderen bij de
Afgescheidenen te Hattem. En ofschoon het slechts een arm en
veracht hoopje volk was, dat zich met Brummelkamp vereenigde,
droeg de Afscheiding juist daarin de duidelijkste bewijzen van een
werk uit God, dat Hij te Zijner tijd zou voltooien.

Van Velzen.

5.

DE KOMST VAN VAN VELZEN TE DROGEHAM.

Simon van Velzen, een zwager van Brummelkamp, en evenals
deze aan de Leidsche Academie bekend als Dacostiaan en clubgenoot
van Scholte, deed na volbrachte studie zijn proponentsexamen voor
het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland.
En nu ergerden zich zijn examinatoren aan de vrijmoedigheid,
waarmee hij de leer der vrije genade en eeuwige verkiezing verdedigde. Zij begrepen niet, hoe hij met zulke gevoelens voor den
dag durfde komen. Die hadden zijn professoren hem toch niet
geleerd! En toen hij hierop antwoordde, dat zijn belijdenis toch
geheel met de leer der Kerk overeenstemde, zei men hem, dat hij
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die steile begrippen wel zou afleeren, als hij eenmaal in de gemeente
was. En met dien wensch liet men hem tot het predikambt toe.
Eer hij nog tot den Heiligen Dienst inging, zou hij echter al 'n
ongewone bejegening van het Kerkbestuur ondervinden.
Zeer spoedig na zijn toelating tot den predikdienst ontving hij
een beroep naar Drogeham, in Friesland. En in de overtuiging, dat
het de wil des Heeren was, had hij dit beroep onverwijld aangenomen.
Maar de stukken, die tot zijn bevestiging noodig waren, bleven
ongehoord lang uit.
Waaraan was dit te wijten?
Tijdens de vacature te Drogeham had Van Velzen daar 's morgens
gepreekt, en 's avonds onder het gehoor gezeten van een candidaat,
die 'n geheel andere leer verkondigde.
Toen bedoelde candidaat nu van den preekstoel kwam en hem
de hand toestak, weigerde Van Velzen die beslist, er bijvoegende,
dat hij de hand der gemeenschap niet kon reiken aan iemand, die
zich tegenover de waarheid stelde.
zelfs, dat,
Dit voorval nu werd alom in den lande bekend,
toen Van Velzen eenige dagen later te Leiden een bezoek bracht
aan Ds. Egeling, ook deze er van bleek te weten.
En deze kon de handelwijze van Van Velzen niet goedkeuren.
Zelf was hij in Leiden dan ook gewoon, ook al hoorde hij 'n
preek, waarmee hij niet vereenigd was, den prediker toch de hand
te reiken. Dit vorderde de bescheidenheid, zoo meende hij. De
Schrift zei immers : Uw bescheidenheid zij allen menschen bekend!
Wanneer nu zelfs een rechtzinnig en achtenswaardig man als Ds.
Egeling in dit opzicht zóó'n slappe houding aannam, behoeft men
niet te vragen, hoe de kerkelijke machthebbers over dit weigeren
van de hand der gemeenschap dachten.
Maar omdat er kerkelijk niets tegen te doen viel, moesten de
gevraagde approbaties na verloop van vier maanden toch wel
gegeven worden.
En zoo mocht Van Velzen dan eindelijk, den gden November
1834, den herdersstaf te Drogeham opnemen. Hij deed het met de
woorden: „Wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig."
Gaarne had zijn oude academievriend Ds. H. P. Scholte, van
Doeveren, hem in de bediening bevestigd. Maar er was niets van
gekomen, doordat de consulent, Ds. L. D. Westerloo, van Augustinusga, begeerd had zelf dit werk te verrichten.
Toen Scholte echter kort daarna in de provincie Groningen voor
de rechtbank moest verschijnen, kwam hij op de terugreis zijn
vriend te Drogeham toch opzoeken.
't Was Zaterdagmiddag, Van Velzen zat te studeeren voor
zijn preeken.
/
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's Avonds echter spraken zij samen. En nu zeide Scholte tot
Van Velzen : „Morgen kan ik niet bij u ter kerk komen; want ik
ben afgescheiden van het Hervormd Kerkgenootschap."
En inderdaad, den volgenden dag, terwijl Van Velzen tweemaal
voor de gemeente optrad, bleef Scholte beide keeren in de
pastorie zitten.
tot in het vriend't Deed Van Velzen pijn, de scheiding
schapsleven te voelen doortrekken, maar hij liet Scholte doen, wat
deze meende te moeten doen. Zelf echter was hij nog geenszins
tot scheiding geneigd.
Aanvankelijk had hij dan ook in zijn gemeente niet de minste
moeite.
Wel hinderde het hem, te bemerken, dat een groot deel der
gemeente niet meezong, als hij een Gezangvers had opgegeven. Maar
voorloopig schikte hij zich in dien toestand, te meer, daar hij,
zonder eenige uitzondering, aller achting genoot.
Gelijk al de jonge predikanten van zijn richting, trok hij dan
ook veel volk.
Eens was de toeloop zelfs zoo groot, dat meer dan twee-derde
der opgekomen menigte buiten het kerkgebouw moest blijven.
Op aanraden van een bejaarden, godzaligen broeder besloot Van
Velzen toen in de open lucht te gaan preeken. En voortaan werden
nu bij gunstig weder de godsdienstoefeningen in de grootste orde
en eensgezindheid op het kerkhof gehouden.
Zoo arbeidde Van Velzen in zijn gemeente aanvankelijk dus
zonder eenige stoornis.
En ook zijn ringbroeders behandelden hem met de meeste
welwillendheid.
Maar dat zou spoedig anders worden.
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6. HET ADRES VAN VAN VELZEN.
In overleg met zijn zwager Brummelkamp vatte ook Van Velzen
het voornemen op, bij de Synode een adres in te dienen tot handhaving van de Gereformeerde leer en tucht.
Hij deelde dit plan mede aan zijn naburiger collega en huisvriend
Ds. S. Hogerzeil Mzn., van Augsbuur en Kollumerzwaag. En deze
raadde hem toen aan, alle rechtzinnige leeraars in Friesland
tot een vergadering uit te noodigen, en dan gezamenlijk een adres
op te stellen.
Maar dat achtte Van Velzen niet wenschelijk. Hij wilde den
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ordelijken weg bewandelen en eerst op de classis Dokkum een
adresbeweging voorstellen.
Ook dit was Hogerzeil goed, en hij beloofde Van Velzen te
zullen steunen in de verdediging van het adres.
Ter elfder ure echter trok Hogerzeil zijn woord terug, en trachtte
Van Velzen zelfs te bewegen geen verdere stappen te doen.
Maar deze begaf zich nu geheel alleen naar de eerste Classicale
Vergadering, die tijdens zijn bediening gehouden werd.
De eerste ontvangst daar was zeer vriendelijk. Maar toen hij met
het voorstel kwam om bij de Synode aan te dringen op een verklaring harerzijds, dat de Formulieren van Eenigheid voor alle
predikanten verbindende kracht hadden, stak er een storm van
verontwaardiging op.
Algemeen werd echter goedgevonden, de behandeling van deze
zaak tot aan den maaltijd uit te stellen.
Die maaltijd was op een bovenzaal in een ander gebouw.
Op weg daarheen kreeg Van Velzen nu gezelschap van 'n collega,
dien hij nog nimmer ontmoet had, maar die hem welmeenend den
raad gaf, voorzichtig te zijn, aangezien hij anders groot gevaar liep,
dat men hem straks van de trappen zou smijten.
Toch ging Van Velzen naar de eetzaal.
De maaltijd was luidruchtig; aan wijn geen gebrek. Er werd
geklonken en gedronken. Eindelijk spottend ook getoast op de
eendracht en liefde in de Kerk.
Van Velzen deed natuurlijk niet mee. En toen men hem vroeg,
waarom niet, had hij den moed, zijn verontwaardiging uit te spreken
over dit spotten met de heiligste zaken.
Maar dit was te erg. Een hevig tumult ontstond.
Men drong op Van Velzen aan, en overlaadde hem met smaadredenen en scheldwoorden. In de scherpste bewoordingen schreeuwde
men z'n afkeer uit van de Formulieren van Eenigheid. Eén collega
trok zich, in half beschonken toestand, zelfs den halsdoek af, en
riep, terwijl hij een beweging maakte, alsof hij zelfmoord wilde
plegen : „Ik laat me liever den hals afsnijden, dan dat ik de
Dordtsche Leerregels zou onderteekenen." En indien de predikant,
die Van Velzen te voren gewaarschuwd had, hem niet tegen een
aanval in den rug had beschermd, zou hij zeker niet ongedeerd uit
de zaal zijn gekomen. Zelfs de voorzitter ontzag zich niet, Van
Velzen toe te voegen, dat hij met 'n Farizeesch gelaat de broederlijke
eensgezindheid was komen verstoren; waarop Van Velzen zich
verplicht gevoelde de vergadering te verlaten, diep bedroefd over
den toestand der Hervormde Kerk, die zulke mannen tot leeraars had.
Hij zag thans ook de onmogelijkheid in, met zulke collega's
plannen te beramen tot handhaving van de Belijdenis. Daarom
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waagde hij nu een andere poging tot gemeenschappelijk overleg.
Hij haalde zijn vriend Hogerzeil over tot het uitschrijven van
een vergadering te Leeuwarden, waartoe alle Friesche predikanten,
die den naam van rechtzinnig hadden, uitgenoodigd werden.
En zulken waren er destijds in Friesland nog vele.
Daar had men Laurens van Loon, predikant te Welsrijp. Deze
had zich reeds in 1833 gedrongen gevoeld aan De Cock te schrijven,
en hem toe te bidden, dat hij als een dapper krijgsman in den
geestelijken strijd geduchte daden mocht doen.
Daar had men Ds. Lucas Fockens, te Sneek, een neef van De
Cock, met wiens kloeke houding in 1833 hij zóó ingenomen was,
dat hij schreef: „De Cock staat in zijn Heer, gelijk Luther op den
rijksdag te Worms."
En met Fockens behoorden destijds nog jan Willem Recking te
Heeg en Theunis van Berkum te Oosthem tot die leeraars op de
Friesche klei, die in een reuke van rechtzinnigheid stonden.
En in het zuidoostelijk deel van Friesland, te Oostermeer, dus
in de onmiddellijke nabijheid van Van Velzen, stond Arnoldus
Werumeus Buning als een pilaar der orthodoxie.
Van hen en van nog enkele andere orthodoxe predikanten in
Friesland mocht men dus verwachten, dat zij gevolg zouden geven
aan de uitnoodiging van Ds. Hogerzeil.
Maar niet één van al deze „getrouwe" leeraars liet zich op het
bepaalde uur te Leeuwarden vinden.
Behalve Van Velzen en Hogerzeil verscheen daar alleen de zwager
van laatstgenoemde, Ds. Geeni Landweer, van Birdaard.
En niettegenstaande Van Velzen hen toen met ernst wees op het
Woord des Heeren: „Waar twee of drie in Mijnen Naam vergaderd
zijn, daar ben Ik in het midden," ontnam deze geringe opkomst
nu ook aan Hogerzeil en Landweer den moed tot handelen.
Zoo bleef Van Velzen dus alleen over.
Maar hij durfde desnoods ook alleenstaan.
Den Eden Juli 1835 zond hij alleen het adres aan de Synode op.

7. DE AFZETTING VAN VAN VELZEN.
Evenals Brummelkamp óntving Van Velzen op zijn adres aan de
Synode ten antwoord, dat inhoud en vorm hoogst onvoegzaam waren,
en dat hij ernstig vermaand werd, zich te gedragen naar de bestaande
en voor hem verbindende verordeningen.
Tevens had de Synode zijn adres gezonden aan het Classicaal
Bestuur van Dokkum, ten gevolge waarvan hij den 7den Augustus voor
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een commissie van dat Bestuur geroepen werd, die hem naar het
bewijs vroeg van zijn bewering in het adres, dat er predikanten
waren, „die de Formulieren verwierpen en alzoo de waarheid verachtten en de leugen liefhadden".
Die vraag was echter overbodig, want de leden der commissie
waren zelf tegenwoordig geweest in de Classicale Vergadering te
Dokkum, waar onderscheidene predikanten de duidelijkste en grofste
blijken hadden gegeven van hun afkeer van de Formulieren van
Eenigheid.
Tot staving van zijn beweren wees Van Velzen dan ook op die
Classicale Vergadering, alsmede op de dagelijks uitkomende geschriften, en met name op de Christelijke Betrachtingen van professor
Hofstede de Groot, Ds. Van Herwerden en Ds. Amshof. Maar dit
noemde men „onbestemde, onbewezen beschuldigingen".
Op de vraag, waarom hij met de gemeente had geraadpleegd over
het gebruik van Gezangen, gaf hij ten antwoord, dat hij, naar het
voorbeeld der apostelen, in gewichtige zaken voeling met de gemeente
meende te moeten houden.
Verder vroeg men hem, waarom hij zijn zwager Brummelkamp
en den candidaat Van Raalte, van wie hij wist, dat zij geen Gezangen lieten zingen, voor zich had laten preeken; waarop hij antwoordde, dat Brummelkamp een wettig geordend en destijds nog
niet geschorst leeraar was, en dat ook Van Raalte preekconsent had.
Dat beiden geen Gezangen gebruikten, wist de gemeente, en toch
had zij meermalen den wensch geuit, hen te hooren.
Voorts eischte het Bestuur van Van Velzen een nieuwe verklaring van onderwerping aan de kerkelijke verordeningen ; waartoe hij
bereid was, mits het een onderwerping mocht zijn overeenkomstig
Gods Woord en de Drie Formulieren. Maar toen men een onbepaalde onderwerping bleef eischen, weigerde hij.
En nadat hij over een en ander den Inden September voor de Classicale Vergadering nog eens ter verantwoording geroepen was, zonder
dat hem echter gelegenheid gegeven werd zich te verdedigen, besloot
het Classicaal Bestuur den 1 sden October, hem te schorsen voor den
tijd van zes weken.
't Was een onbegrijpelijk onrechtvaardig vonnis ; want Van Velzen
had geen enkele reglementaire bepaling geschonden.
Hij ging dan ook in hooger beroep bij het Provinciaal Kerkbestuur. En aangezien de schorsing niet eerder van kracht zou zijn
dan nadat ze door dit Bestuur was bevestigd, kon Van Velzen
intusschen voortgaan met de uitoefening van zijn bediening.
Onder die bediening bleek hem echter steeds duidelijker, dat het
zingen van Gezangen in zijn gemeente geenszins tot stichting, maar
veeleer tot ergernis der geloovigen geschiedde. Nooit was de gemeente
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te Drogeham met de invoering van de Gezangen vereenigd geweest.
Bijkans de geheele gemeente zweeg dan ook, als er een Gezangvers
was opgegeven. Maar dat het werd opgegeven, vond men goed,
vreezende, dat de leeraar anders door het Kerkbestuur bemoeilijkt
zou worden.
Op zekeren Zondag echter — 't was op i November 18 35 —
hield men bij gunstig weer op het kerkhof godsdienstoefening. En
toen de preek geëindigd was, gaf Van Velzen als slotzang een Gezangvers op. Maar nauwelijks had hij dit gedaan, of verreweg het
grootste deel der gemeente liep ijlings heen.
Dit smartte den leeraar. En om toen de samenkomst toch behoorlijk te doen eindigen, verzocht hij den aanwezigen, nadat het Gezangvers geëindigd was, nog Psalm 68 : i en 2 aan te heffen.
Nu stroomden eensklaps allen terug. En het psalmgezang klonk
luide, dat de dokter, die den volgenden nacht bij de geboorte
van een zoon in de pastorie aanwezig was, tot Van Velzen zeide:
„Ik kon u vanmiddag te Oostermeer hooren zingen."
Het gebeurde bracht Van Velzen echter tot de overtuiging, dat
het gebruik van Gezangen bij een gemeente, die er over 't algemeen
tegen gekant was, niet een zingen genoemd kon worden tot eer van
God, maar van een Kerkbestuur, dat zich heerschzuchtig betoonde
en vreemd aan het geloof der Gereformeerde Kerk.
En daarom maakte hij Zondag den 15den November aan de gemeente bekend, dat hij voortaan geen Gezangen meer zou opgeven,
van welk besluit hij met opgaaf van redenen ook kennis gaf aan
het Provinciaal Kerkbestuur, in een missive, die aldus eindigde:
„Word ik om deze daad onwaardig geacht langer het ambt van
predikant waar te nemen, God is mijn Getuige en Zijn Woord mijn
bewijs, dat zulks dan geschiedt, omdat ik den Heere getrouw wensch
te zijn."
Van Velzen was toen nog volstrekt niet tot afscheiding geneigd.
Zelfs schreef hij nog kort te voren aan Brummelkamp, wien „uitgang zonder afzetting" dikwijls begeerlijk leek : „Zoo schijnen onze
wegen uiteen te zullen loopen."
En De Cock, die 'n paar Zondagen daarna bij Van Velzen gelogeerd was, zei 's avonds in gezelschap van eenige vrienden : „Heden
ben ik met vrijheid van mijn gemoed bij Ds. Van Velzen ter kerk
geweest, omdat hij de Gezangen heeft verworpen; maar ging hij niet
verder, ik zou het in het vervolg niet meer doen."
Spoedig echter zou Van Velzen verder gaan.
Nadat hij door het Classicaal Bestuur opnieuw, nu over zijn verwerping van de Gezangen, in verhoor was genomen, en bij die verwerping bleef volharden, werd hij den 9den December 1835 door
het Provinciaal Kerkbestuur provisioneel geschorst, en dat wel,
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aangezien hij een „misdaad van ergerlijken aard" had begaan door,
ter voorkoming van ontstichting, de Gezangen niet meer te laten
zingen.
Toen achtte Van Velzen zich genoodzaakt, het Bestuur der Ned.
Herv. Kerk als antichristelijk te verwerpen, overeenkomstig artikel
28 der Geloofsbelijdenis, hierin gevolgd door slechts weinige gemeenteleden.
Den I3den Januari 1836 werd hij geheel ontzet van zijn bediening
en rechten, en verwezen in de betaling van de kosten, dief 2 57,55
bedroegen.
Van Velzen weigerde ze te betalen. Maar daar wist men wel
raad op. Men hield ze af van liet traktement, dat hij nog te goed had.

Gezelle Meerburg.

8. DE GEZANGENKWESTIE TE ALMKERK.

In het Land van Heusden had Scholte's invloed aan zijn academievriend Georg Frans Gezelle Meerburg nog in i 834 het beroep
verschaft naar Almkerk en Emmikhoven, een gemeente, die over
het algemeen gehecht was aan de verkondiging van de zuivere
leer der waarheid.
Er was echter in die gemeente een groot aantal leden, dat de
Evangelische Gezangen nooit zong of gezongen had.
Reeds in de dagen der Fransche overheersching had de toenmalige predikant, wilde hij zijn bezoldiging uit de gemeente blijven
trekken, het opgeven van Gezangen moeten nalaten.
En in 1830, tijdens Ds. Sjoenis, werd iemand, die onder het
zingen der Gezangen het hoofd niet wilde ontblooten, door den
veldwachter te Almkerk uit de kerk gezet. Sedert dat voorval verwijderde deze persoon met zijn vader zich, wanneer een Gezang
afgelezen en gezongen werd.
Toen nu Ds. Gezelle Meerburg te Almkerk kwam, ontving hij van
dienzelfden man aanstonds het verzoek, geen Gezangen meer te
laten zingen. De leeraar wees dit verzoek echter af, zeggende:
„Wanneer ik het om uwentwil laten zou, dan zou ik het laten om
menschen te behagen; en dat kan, dat mag ik niet doen."
Toch was Meerburg geen voorstander van de Evangelische
Gezangen. Met moeite zocht hij altoos bij zijn preeken een geschikt
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Gezangversje. Hij beschouwde evenwel ieder versje op zich zelf. En
nooit gaf hij er meer dan één op.
De tegenstand nu van vele gemeenteleden tegen de Gezangen
openbaarde zich eerst door te zwijgen, maar al spoedig ook door
het hoofd gedekt te houden, als er een Gezangvers gezongen
werd.
Het waren meest godzalige menschen, die Meerburg als
kinderen Gods innig liefhad. Daarom trof de zaak hem des te
meer. En ofschoon hij hun daad niet goedkeurde, toch durfde hij
ze ook niet louter als een uiting van menschelijke drift beschouwen. Want al lag het voor de hand, hiertegen in te brengen, dat
men toch wel één Gezangversje kon meezingen, en indien dat al
niet, het dan toch wel kon aanhooren en ten minste het hoofd
kon ontblooten, wanneer het gezongen werd, toch begreep Gezelle Meerburg, dat zij, voor wie dit zonde geworden was, dit
evenmin konden doen als dat de Hugenoten voor de kruishouten,
op de hoeken der straten van Parijs geplaatst, om hen te onderkennen, hun duim over voorhoofd en borst konden bewegen, ten
einde den marteldood te ontgaan. Ook dacht hij aan de Joodsche
moeder, die met haar zeven zonen liever de wreedste martelingen
wilde ondergaan onder de overheersching van den heidenschen
dwingeland Antiochus Epiphanes, dan een stukje zwijnenvleesch
te eten. En ook dacht hij aan den ouden Eleazar, wien toegestaan
werd vleesch te nuttigen, zoo hij slechts veinsde, dat het geofferd
varkensvleesch was.
Inmiddels was het gebeurde in de gemeente Almkerk ter kennisse gekomen van Zijn Excellentie den Gouverneur van NoordBrabant, die nu door tusschenkomst van den heer Duyser, burgemeester en kerkvoogd der gemeente, aan den leeraar last gaf, de
ongeregelden te vermanen.
Meerburg deed dit toen publiek van den kansel. Voor het
opgeven van 'n Gezangvers zei hij : „Voor zoover ik slechts eenigen
invloed op u heb, verzoek ik u ernstig en vriendelijk, onder het
zingen ongedekt te blijven zitten."
Doch dit baatte niet. Integendeel, het getal dergenen, die onder
liet zingen van 'n Gezangvers het hoofd gedekt hielden, nam toe.
Dezen nu werden daarover voor den Kerkeraad geroepen en
vermaand.
Maar hiermee was het Classicaal Bestuur van Heusden niet
tevreden. De praeses toch van dat Bestuur beval den Kerkeraad,
de ongeregeldheden onder het zingen van de Evangelische Gezangen
te keer te gaan door gebruik te maken van de middelen, die het
Huishoudelijk Reglement den Kerkeraad verleende.
En toen de Kerkeraad vroeg, welke middelen dan bedoeld
Een Nagel in de heilige Plaats.
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werden, ontving hij bij Classicale missive van 9 Maart de volgende
voorschriften :
1 °. Nogmaals (indien het niet reeds geschied zij) de rustverstoorders op eene ernstige wijze door den Leeraar het
onbehoorlijke van hun gedrag openlijk van den predikstoel op
den eerstkomenden Zondag onder het oog te doen brengen,
en hen te vermanen om van hetzelve afstand te doen.
2 °. Zoo dit ongelukkiglijk niet mocht baten, den schuldige,
of de schuldigen, voor den Kerkeraad te ontbieden, en hen
te onderhouden over hunne verkeerde handelwijze, met voortgezette vermaning en bijgevoegde waarschuwing tegen de
gevolgen, en
3 °. Indien ook deze poging vruchteloos ware, dan kennis
van hun wangedrag te geven aan de plaatselijke politie, welke
ook tot handhaving der godsdienstige orde aanwezig is.

Van hetgeen ten deze na Zondag i 5 Maart gedaan werd, verlangde het Classicaal Bestuur nog in den loop van diezelfde week
bericht.
Meerburg echter kon dit Classicaal bevel, althans wat den
derden maatregel betrof, onmogelijk opvolgen. De hulp der politie
in te roepen, die maar al te gewillig was haar hulp te verleenen;
zelf oorzaak te zijn, dat geliefde broeders in Christus misschien
door gewapende macht uit het kerkgebouw verwijderd werden,
daartoe kon hij niet besluiten.
Hij besloot dan ook, alleen aan de beide eerste Classicale voorschriften gehoor te geven. Op Zondag 15 Maart verzocht hij de
gemeente nogmaals ernstig en vriendelijk, het hoofd ongedekt te
willen houden, haar tevens bepalende bij de ergernis, die gegeven
werd, zoowel als bij de gevolgen, die daaruit zouden kunnen voortkomen. Doch ook dit was vruchteloos.
's Middags beproefde Meerburg nog een ander middel. Tot
op dien tijd gewoon het Gezangvers na het voorgebed te laten
zingen, liet hij het thans op het nagebed volgen. Maar nauwelijks
had hij het versje opgegeven, of bij honderden stroomden de
menschen de kerk uit.
Drie mannen echter bleven met gedekten hoofde zitten. Dezen
werden daarover door den Kerkeraad onderhouden, die hun alle
gevolgen, welke uit hun gedrag zouden kunnen voortvloeien, van
de ergste zijde voorstelde, en tevens nogmaals vriendelijk verzocht,
onder het zingen van 'n Gezangvers het hoofd te willen ontblooten.
Een en ander werd door den Kerkeraad in den loop van die-
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zelfde week ter kennisse van het Classicaal Bestuur gebracht, dat
daarop met een nieuwe aanschrijving antwoordde : „Het Classicaal
Bestuur verzoekt en gelast u, voort te gaan met de onwilligen
ernstig te vermanen en, bij volharding, met opgave van hun naam, de
hulp der plaalseljke politie in Ie roepen. Indien UEerw. hierin eenige
zwarigheden mogen maken, zal het Classicaal Bestuur verplicht
zijn te doen hetgeen des Kerkeraads is."
Gelukkig echter kon de Kerkeraad kort daarna aan voornoemd
Bestuur berichten, dat na een tweede vermaning ook de drie onwilligen zich voor het zingen van het Gezangvers verwijderden.
Er was dus nu geen mensch meer in het kerkgebouw te Almkerk,
die onder het zingen van het Gezangvers het hoofd gedekt hield.
De Classicale bevelen waren uitgevoerd. Ds. Meerburg liet Gezangen
zingen, en zou wellicht op deze wijze predikant kunnen blijven
onder het Hervormd Kerkgenootschap.
Maar hij zelf had er geen vrede mee, dat op het nagebed honderden ongezegend het kerkgebouw verlieten. En hij kon met geen
geruste conscientie den zegen leggen op de weinige achterblijvenden,
die toch waarlijk in vroomheid niet boven de anderen uitblonken.
De apostolische woorden, dat alle dingen met orde en stichting
behooren te geschieden, en dat een iegelijk verplicht is zijn naaste
ten goede te behagen tot stichting, waren als zoovele getuigen
tegen hem. Ook ging zijn oog nu open voor het ongereformeerd
karakter van den Gezangbundel als geheel genomen, en voor den
dwang, waarmee die bundel, in strijd met de artt. 7 en 32 onzer
Geloofsbelijdenis, en met art. 69 der Dordtsche Kerkenorde, aan
de gemeente was opgedrongen. En in zijn geweten verontrust door
het herhaald geroep: „Gij moogt de kinderen Gods niet ergeren,"
liet hij eindelijk, na lang aarzelen, geen Gezangen meer zingen.
Van toen af keerden de orde en stichting in de gemeentelijke
samenkomsten terug. Niemand verliet het kerkgebouw meer voor
het uitspreken van den zegen. En geen enkel hoofd was meer
gedekt onder het zingen.

9. HET ADRES VAN VAN RHEE EN GEZELLE MEERBURG.
Ter voorkoming van beschuldiging en verwijt, besloot Gezelle
Meerburg zich met een adres te wenden tot de Synode, die in
den zomer van 1835 te 's-Gravenhage bijeenkwam.
Hij deed dit in bond met Ds. Johannes van Rhee, een geweldig
prediker, die in 1834 van Biggekerke op Walcheren naar Veen in
de classis Heusden was vertrokken.
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Deze had reeds te Biggekerke de ergernis der hoogere Kerkbesturen gaande gemaakt, doordat hij noch Gezangen liet zingen,
noch de Avondmaalsvragen aflas, en zelfs weigerde op Goeden
Vrijdag te preeken. Beroepen naar Veen, kreeg hij dan ook niet
aanstonds eervol ontslag. Pas nadat hij beloofd had zich voortaan
stiptelijk aan de Kerkelijke Reglementen te zullen houden, gaf het
Classicaal Bestuur van Middelburg hem een goed getuigenis van
leer en leven mee.
Hoewel nauw aan Scholte verbonden, was hij echter niet begeerig
naar een breuke met het Kerkbestuur, evenmin als Gezelle
Meerburg, met wien hij echter wel een adres aan de Synode opstelde.
Doch over Van Rhee spreken we verder niet, omdat hij weinige
weken nadat het Hervormd Kerkbestuur hem had afgezet, openbaar
werd als een zedeloos mensch, en als zoodanig door de eerste
Synode der Afgescheidenen opnieuw van zijn bediening moest
worden ontzet.
We bepalen ons dus verder alleen bij zijn mede-adressant
Gezelle Meerburg.
Ook deze was reeds voor de opzending van het adres in eenige
moeite geweest met het Classicaal Bestuur over het niet voorstellen
van de vier vragen, die de Synode wenschte, dat bij de Belijdenisof Avondmaalspredikatie gedaan zouden worden.
Wetende, dat vele predikanten deze vragen in het geheel niet
of ten minste zeer zelden voorlazen, en dat weinige menschen te
Almkerk op die vragen gesteld waren, zag Gezelle Meerburg
er geen bezwaar in, ze na te laten.
Doch spoedig werd hem door het Classicaal Bestuur van Heusden
gelast, deze vier vragen bij elke voorbereiding aan de gemeente
voor te stellen, met de waarschuwing, dat de Kerkeraad van Almkerk zou worden uitgenoodigd, van de nauwkeurige nakoming
dezer verordening aan het Classicaal Bestuur bericht in te zenden.
Gezelle Meerburg heeft toen ten genoege van twee of drie leden
zij ner gemeente die vragen voortaan gedaan. En telkens zond de
Kerkeraad bericht in over de stipte nakoming van den Classicalen
last. Toen dit echter reeds eenige malen geschied was, beloofde
Meerburg de bedoelde vragen te zullen blijven voorstellen, en, bij
mogelijke verandering van besluit, aan het Classicaal Bestuur bericht
daarvan te zullen zenden.
En hij is die vragen dan ook voortaan blijven doen, zelfs nog
toen hij geen Gezangen meer liet zingen.
Betreffende die beide zaken richtte hij nu met Van Rhee een
adres aan de Synode, haar verzoekende:
dat de Synode ons vrijheid verleene tot het niet meer opgeven

1 97

van de zoogenaamde Evangelische Gezangen, en ons ontsla
van de verplichting tot het voorstellen der vier vragen bij de
voorbereiding of bij de bediening des H. Avondmaals; want
zoowel het eene als het andere bevordert in onze gemeente
niet alleen geen orde, eendracht en stichting in den godsdienst,
maar integendeel, én het opgeven der Gezangen, én het voorlezen der vragen, ontsticht vele godvreezenden, strekt tot verwarring en ergernis, en zal, zoo hierin niet voorzien wordt,
hoe langer zoo meer een treurige verdeeldheid der gemoederen
teweegbrengen.
Ook bevatte het adres de openlijke betuiging, „dat wij niet instemmen met hen, die de afgezette predikanten, de Weleerw.
Heeren H. de Cock en H. P. Scholle, houden voor dwepers en
bedervers der gemeente. Ook wij wenschen in de mogendheid des
Heeren Heeren, met allen Christelijken ijver en gemoedelijke trouw
de waarheid te leeren en te handhaven, en voor dezelve op een
wettige, moedige en rondborstige wijze te ijveren, en alzoo dienstbaar te zijn aan de ware geestelijke belangen der Hervormde Kerk
in ons dierbaar vaderland."
Dienovereenkomstig vroegen zij dan ook:
1 °. dat de HoogEerw. Synode openlijk aan de Nederlandsch
Hervormde Kerk gelieve te verklaren, of zij de drie Formulieren
van Eenigheid onzer Kerk al of niel in alles met Gods heilig
Woord overeenkomende, en verbindende beschouwt? Zoo ja,
dat de Synode dan ook:
2°. openlijk verklare, dat alle predikanten in de Gereformeerde Kerk van ons vaderland, zoo in hunne predikatiën als
in de bijzondere onderwijzingen van hen, die zich tot de gemeente begeven willen, mitsgaders in de oefening der kerkelijke
tucht, niet alleen mogen, maar ook verbonden zijn, om te
leeren en te handelen overeenkomstig de in onze Kerk aangenomen Formulieren van Eenigheid.

Het antwoord der Synode op dit adres was een zeer onheusch
gestelde weigering, nagenoeg gelijkluidend met die, welke Brummelkamp en Van Velzen op hun adressen ontvangen hadden.
Op het door de beide laatstgenoemden niet, maar door Gezelle
Meerburg en zijn mede-adressant wel ingediende verzoek om vrijheid tot het niet-gebruiken van de Evangelische Gezangen en van
de vier Avondmaalsvragen, ging de Synode echter zelfs met geen
enkel woord in.
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En voorts werd ook dit adres, evenals dat van Brummelkamp
en Van Velzen, door de Synode in handen gesteld van het Classicaal en Provinciaal Kerkbestuur, „ter informatie en met last, om
daaromtrent ingevolge deszelfs verplichtingen naar de bestaande
verordeningen te handelen".

10. DE AFZETTING VAN GEZELLE MEERBURG.

Het Classicaal Bestuur van Heusden, door de Haagsche Synode
reeds in kennis gesteld met het adres van Gezelle Meerburg, had
ook nog van enkele leden der Almkerksche gemeente een verzoekschrift ontvangen, den predikant te verplichten tot het laten
zingen van de Evangelische Gezangen.
De onderteekenaars van dit verzoekschrift waren van de twee
duizend zielen der gemeente twintig in getal ; meest familieleden
en die weinig ter kerk kwamen. Onder hen waren er, die Gezelle
Meerburg slechts drie- of viermaal hadden hooren preeken, en wien
het dus wezenlijk niet zoozeer om het zingen van Gezangen kon
te doen zijn.
Maar hun verzoek grondde zich op een vermeende kerkelijke
wet. En zoowel ten gevolge van dit verzoek als van zijn adres aan
de Synode, werd Meerburg nu door een commissie van het Classicaal Bestuur ter verantwoording geroepen wegens het niet laten
zingen van Gezangen.
Ja, zelfs werd het hem door deze commissie euvel geduid, , dat
hij op 'n dag in de week met zijn zwager, Ds. Callenbach van
Nijkerk, een preek van den afgezetten Ds. Scholte in een openstaande schuur te Sprang had bijgewoond. Deze bijeenkomst toch
was bij kerkelijke reglementen volstrekt verboden.
Gezelle Meerburg echter verklaarde niet te weten, in hoever hij
met het laatstgenoemde een artikel der wet overtreden had.
En wat de Gezangen betrof, betuigde hij voor God en de gemeente, het opgeven daarvan te hebben nagelaten om de eere
Gods en de stichting der gemeente te bevorderen. Want zelfs al
was hij een voorstander der Gezangen geweest, dan nog zou hij
ze, om de wanorde en ontstichting, die er te Almkerk aan verbonden was, daar niet hebben mogen opgeven.
„Wat er dan ook gebeure," zoo zeide hij, „nimmer zal er van
mij, omdat ik de Gezangen heb nagelaten, gezegd kunnen worden,
dat ik de beroerder van Israël ben, maar wel van hen, die mij
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tegenstaan en medewerken tot verstoring van de rust en de stichting,
welke thans in de gemeente heerscht."
Daarna geroepen voor een commissie uit het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant, werd hij door deze dringend aangemaand tot terugkeer van zijn verkeerden weg, of ingeval hij daartegen
gemoedsbezwaar had, tot vrijwillig neerleggen van zijn ambt.
Vruchteloos beriep hij zich op Gods Woord, dat beveelt alle
dingen met orde en stichting te laten geschieden. Vruchteloos
toonde hij uit het slot der voorrede van de Kerkenordening te
Emden enz. aan, dat hij, door het niet meer opgeven van Gezangen,
niet gehandeld had tegen het doel eener kerkelijke bepaling, „'twelk
is : geen ergernissen ofte confusie te begaan, en den uiterlijken
godsdienst stichtelijk te oefenen".
Zonder voorafgaande schorsing werd hij den 24sten November 18 35
ontzet van zijn bediening, „gelet op het adres, door Z. W. E., in
vereeniging met den heer J. van Rhee, bij de Synode ingediend,
welk adres de strekking heeft, om vele vaderlandsche predikanten
in onverdiende verdenking te brengen, als waren deze brave,
werkzame, nuttige medebroederen minder of niet rechtzinnig, daarom,
dat zij stille zijn ; de strekking, om veler invloed te belemmeren,
om gemeenten te verontrusten, en de Kerk al verder en verder in
haren vrede te storen. Wat betreft een voornaam deel des inhouds
van dit adres, overwogen, hoe door de Christelijke Synode van
Zuid-Holland, gehouden binnen Breda, anno i 8o8, bij besluit
gedagteekend den 2den Augustus, de predikanten der gemeenten
onder haar ressort, waartoe ook Veen en Almkerk behoorden, ten
gevolge hunner volstrekte verplichting, ten stelligste zijn aangeschreven, om bij elke openbare godsdienstoefening van de Evangelische Gezangen zich te bedienen op denzelfden voet en wijze als
van de berijmde Psalmen en Lofzangen, en alzoo die Gezangen
1e/ken reuze te gebruiken : en dat zoodanige predikanten, die zich
aan overtreding schuldig maken, ten allerernstigste zullen worden
gereprimandeerd, en volhardende, als moedwillige overtreders der
kerkelijke wetten zullen worden gestraft, zelfs met suspensie en
afzetting van den dienst, moet het Provinciaal Kerkbestuur overzulks de handelwijze des Heeren G. F. Gezelle Meerburg gelijk
stellen met de handelwijze dergenen die tweedracht stoken en
muiterij in kerkregeeringen begeeren aan te richten, en moet dezelve
beschouwen als de handelwijze eens mans, die in onze Nederlandsche Hervormde Kerk ongeschikt is voor het Leeraarsambt".
En dit vonnis werd geveld onder een stortvloed van overwegingen,
waarvan geen enkele echter meer kracht had dan die ontleend
werd aan het vervallen besluit van Zuid-Holland dd. 12 Aug. i 8o8
omtrent het verplichte opgeven van Gezangen.
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Bedenken we nu daarbij, dat Gezelle Meerburg geen heethoofd
was, zooals De Cock en Scholte genoemd werden, maar op end'
op een man des vredes, „de Melanchthon der Afscheiding", dan is
het duidelijk, dat het Hervormd Kerkgenootschap met dit vonnis
zich zelf heeft gevonnist.
Zelfs de Roomschen beschaamden deze kerkelijke machthebbers.
Want als Meerburg, na zich met zijn beide ouderlingen en een
groot deel der gemeente van het Hervormd Kerkgenootschap te
hebben afgescheiden, te 's-Hertogenbosch in schuur of pakhuis
preekte, verdrongen ook de Roomschen elkaar om, gelijk zij hem
noemden, „den pater Bernard der Scholtianen" te hooren.
Zijn welsprekende prediking was dan ook onnavolgbaar liefelijk,
vooral in zijn leiding van bekommerden en verslagenen van harte,
die hij als dorstigen laafde aan de volle stroomen des levenden waters.
De majesteit van zijn optreden treedt bizonder aan het licht in
een treffend moment uit zijn leven.
Eens werd hij op den publieken weg door iemand bespot.
Daarop keerde hij zich tot den spotter met de woorden: „Wie
Gods volk aanraakt, raakt Zijn oogappel aan".
En op hetzelfde oogenblik viel de spotter dood neer.
Overigens had Meerburg op den gang der Afscheiding weinig
invloed.
Zwak van gestel, was hij dikwijls ziek, en overleed hij reeds
den
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December 1855.

Ds. J.- J. le Roy.

HOOFDSTUK XIII.
Oudere predikanten gespaard.

I. DE TWEEËRLEI MAATSTAF DER SYNODE.

De banvonnissen, over De Cock, Scholte, Brummelkamp, Van
Velzen en Gezelle Meerburg geveld, kwetsen het Christelijk rechtsgevoel zóó diep, dat de Synodale Organisatie door deze rechterlijke
uitspraken zich zelve voor altoos heeft geschandvlekt.
En de meest partijdige geschiedschrijver waagt het thans dan
ook niet meer, deze kerkelijke anathema's voor de rechtbank der

historie nog te verdedigen.
Het eenige, wat men, zoo al niet ter verdediging, dan toch als
verzachtende omstandigheid aanvoert, is, dat de Kerkelijke Besturen
huns ondanks geroepen waren, de Kerkelijke Reglementen te handhaven, en dat het weigeren van onderwerping aan die Reglementen
toch wel een reglementaire grond voor afzetting was.
Hierop nu zouden we kunnen antwoorden, dat die weigering bij
de genoemde mannen niet de Reglementen als zoodanig, maar het
anti-Gereformeerd karakter van de Reglementen gold, en dus juist
diende tot handhaving van het recht der Gereformeerde Kerk.
Doch dit nu daargelaten, en voor 'n oogenblik eens aangenomen,
dat het opzeggen van de gehoorzaamheid aan de Reglementen een
onomstootelijke grond voor afzetting was, dan nog gaan de Hoogere
Besturen niet vrij uit.
Wat toch is het geval?
Bij de Haagsche Synode van 1835 waren, niet alleen van de
predikanten Brummelkamp, Van Velzen en Gezelle Meerburg, maar
ook van de predikanten Engels, Le Roy en Rutgers adressen
ingekomen.
Het adres van laatstgenoemde was heel kort en behelsde slechts
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het verzoek aan de Synode om een beslissing in zake de woorden
der onderteekeningsformule, „niet twijfelende of die beslissing zal
zijn om onze Formulieren te handhaven en de slechts schijnbaar
aanwezige dubbelzinnigheid op te heffen".
Het adres echter van Le Roy ging veel verder. Daarin toch werd
als de voorname reden van de geheele verwaarloozing van kerkelijk
opzicht en tucht genoemd de tegenwoordige wijze van bestuur in
de Nederlandsche Hervormde Kerk en deszelfs allesbeheerschende
concentratie. Zoo lang dit zoo voortduurde, zag Le Roy daarin een
onherstelbare belemmering voor de handhaving van kerkelijk opzicht
en tucht. Daarom verklaarde hij dan ook in zijn adres, van nu af
aan alle bedwingende wet/en in de Kerk van Christus afgeschafl en
zich aan geen daarvan verbonden te achten, maar zich van alle
aangegane verbintenissen met het Bestuur ontslagen te rekenen.

Deze verklaring herhaalde hij 'n jaar later in zijn werkje onder
den titel: „Aan alle mine Hervormde landgenooten." Daarin toonde
hij aan, hoe hij, door zijn geweten zelf, in een driemaal herhaalde
verbintenis, aan den zuiveren presbyterialen grondvorm der Kerk
verknocht was. En „daar ik zoo vervolgde hij, „sedert geen nieuwe
verbintenis heb aangegaan, noch mij van de oude ontslagen, en daar
ik van mijne zijde door geen ontrouw, dat ik weet, reden gegeven
heb om de wederkeerige verbintenis van mijne gemeente aan mij
voor vervallen te houden, en deze ook, voor zoover mij bekend is,
nog aan de oude gronden vasthoudt, zoo blaf ik mij nog daaraan
",

verbonden achten, protesteer hierbij openlijk en plechtig tegen alles wat
daarmede niet overeenstemt en men mij tegen mine overtuiging en
gegeven woord zou willen opdringen, en houd mij aan geene kerkelijke
wet/en verbonden, dan die met de beginselen onzer zuivere Hervormde
Kerk, in dit geschrift ontwikkeld, en met Gods heilig Woord overeengebracht kunnen worden".

Het adres van Engels c. s. ging niet zoo ver, maar in zijn werkje,
getiteld : Geloofsroem, verklaarde deze geen Kerkbestuur als Gereformeerd, als wettig te erkennen, '/welk niet onbewimpeld en zonder
omwegen of voorbehouding van zin, vasthoudt aan die geloofsformulieren,
welke in onze Kerk zin aangenomen.

Vergelijkt men nu met deze en dergelijke uitlatingen van Engels
en Le Roy den inhoud der adressen van Brummelkamp, Van Velzen
en Gezelle Meerburg, dan staat men verlegen bij de vraag, waarin
toch wel de grootere schuld van Brummelkamp c. s. bestond, wier
adressen door de Synode gebrandmerkt werden als „in inhoud en
toon geheel onvoegzaam".
Aan Engels en Le Roy daarentegen antwoordde de Synode, dat
zij „hun overtuiging eerbiedigde en gaarne hulde deed aan hun
goede bedoelingen". Die overtuiging moest dus, wat hun betrof,
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gevolgd, die bedoelingen moesten dus door hen ten uitvoer gebracht
worden.
En toch had b.v. Le Roy, ook volgens het oordeel der rapporteerende Synodale Commissie, in zijn adres „het beginsel aangetast, waarop het geheele gezag der Synode berust".
Indien iemand, dan moest dus Le Roy, wegens zijn opzeggen
van de gehoorzaamheid aan het Kerkbestuur, uit zijn ambt worden
ontzet.
Maar neen, zijn stuk werd door de Commissie gerekend onder
„de meer bezadigde adressen van achtenswaardige mannen", terwijl
de adressen van Brummelkamp c. s. heetten te zijn van „woelzieke
kerkberoerders, die niet ernstig genoeg konden worden te keer
gegaan". Daarom werden die adressen, geheel buiten de Reglementen
om, en in strijd met de kieschheid, ter inquisitie verzonden naar
de lagere Besturen.
Vanwaar die tweeërlei maatstaf?
Blijkbaar durfde men de meer bejaarde predikanten Engels en
Le Roy, met het oog op hun invloed in de gemeente, niet hard vallen.
Maar met de jongere, Brummelkamp c. s., wier invloed in de
gemeente nog kon worden afgewend, wenschte men gansch niet
zachtkens te handelen.
Gezelle Meerburg riep men tot verantwoording over het bijwonen
van een preek van Scholte.
Maar Callenbach, die daar óók was geweest, liet men ongemoeid.
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Tweeërlei weegsteen, zegt de Spreukendichter, is den Heere een
gruwel.

2. DE ACHTERGEBLEVEN PREDIKANTEN.

Begrijpelijkerwijs meenden vele geloovigen, niet met de Afscheiding
te mogen medegaan, voordat ook die oudere predikanten, die zij
als verkondigers der waarheid kenden, van hun dienst zouden zijn
afgezet.
Maar de Haagsche Synode was wel zoo slim, tot hun afzetting
niet over te gaan. Gelijk we zagen, liet zij Le Roy van Oude-Tonge
ongemoeid, niettegenstaande deze verklaard had voortaan zich aan
de Synodale Reglementen niet verder te zullen onderwerpen, dan
met zijn overtuiging en die van zijn Kerkeraad overeenkwam.
Toch zou deze afstammeling van de in Frankrijk om des geloofs
wille vervolgden zich in Nederland zeker bij de vervolgde Afge-
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scheldenen gevoegd hebben, wanneer hij geen bedenkingen had gehad
tegen den geest en de stemming van hen, die de Afscheiding
bewerkt hadden, en waarin hij meerendeels die steile en bekrompen
denkwijze meende te kunnen herkennen, waartegen hij in zijne en
andere plattelandsgemeenten vaak met zorg en moeite te kampen
had gehad, en waarin hij evenmin een Farizeeschen zuurdeesem
kon voorbijzien, als hij den zuurdeesem der Sadduceën bij de
rationalistische richting in de Kerk miskende.
En de brochure, die De Cock in 1836 tegen hem schreef, was
ook niet geschikt om Le Roy tot meegaan met de Afscheiding te
bewegen. Reeds de titel van het werkje stootte af: De sluwe en
listige raadslagen van de drie Achilofels onzer dagen, Engels, Le Roy
en Cramer van Baumgaríen.

Le Roy wordt in deze brochure genoemd onder die predikanten,
die niet anders dan halve waarheid, leugen en bedrog in het oog
hebben, en schoon een weinig eerlijker dan de grofste leugenaars
en Baálspriesters, toch maar halfgebakken Efraïmskoeken zijn.
Welluidender dan deze weinig broederlijke toon van De Cock
klinkt het woord, waarmee in Juni 1839 de Afgescheiden Kerkeraad
van Leiden zich richtte tot een vriend van Brummelkamp, n.l. Ds.
Knap, predikant bij het Hervormd Kerkgenootschap te Aarlanderveen : „welke een waardig dienstknecht van Jezus Christus bleek
te zijn, .en daar niet op zijn plaats, wijl dat Genootschap gansch
verdorven is, en daar banden voor de dienstknechten van Jezus
Christus zijn, welke regelrecht strijdig zijn tegen Gods Woord".
Om hem een blijk te geven van oprechte broederlijke liefde en
Christelijke toegenegenheid, wekte men hem op tot getrouwheid in
de bediening, en wel voornamelijk in de practicale erkentenis van
Jezus Christus als Koning Zijner Kerke. In gemoede toch was men
overtuigd, dat Z. W.Eerw. het heil van Sion liefhad, en tevens
geloofde men, dat hij verplicht was alle gemeenschap op te zeggen
met hen, die Christus niet alleen verloochenen, maar Hem ook in
Zijn ledematen vervolgen en versmaden.
Ds. Knap vond echter geen vrijmoedigheid om met het Nederlandsch Hervormd Kerkbestuur te breken.
In Februari 1840 verzond dezelfde Leidsche Kerkeraad een
dergelijk schrijven aan Ds. Callenbach te Nijkerk, die in het vorige
jaar reeds voor de Leidsche Afgescheidenen gepreekt had. En in
het volgend jaar werd hij door hen zelfs beroepen. Z. Eerw. meende
echter voor de roeping te moeten bedanken, voornamelijk, omdat
hij nog niet gescheiden was van de Ned. Herv. Kerk, en ook meende
dit nog niet te mogen doen, voordat hij alles beproefd had om een
hervorming in de Ned. Herv. Kerk te verkrijgen. Daartoe had hij
een adres aan de Synode gereed gemaakt. Wanneer daaraan echter
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niet beantwoord werd, dan, zoo zeide hij, zou hem ten eenenmale
alle gegronde hoop ontvallen zijn op een gewenschte hervorming.
Doch toen hij van de Synode nul op zijn request kreeg, en de
Leidsche broeders dus verwachtten, dat Z. Eerw. nu tot hen zou
willen overkomen, stelde hij hen teleur. Callenbach bleef in het
Hervormd kerkverband.
En zoo ging het met meerderen van de oudere predikanten. Zij
bleven stil achter in het Hervormd Kerkgenootschap. Een verschijnsel, waarvoor men in de kringen der Afscheiding deze verklaring
vond : „Van deze oudere predikanten kon de Heere zich niet
bedienen, om door middel van hen Zijn gemeente uit het geestelijk
Babel te verlossen, daar zij, tegen het hun door den Heere gegeven
licht, Israël hadden doen af hoereeren van den Heere, daar zij niet
tegen de leugen en afval, welke zij zagen, getuigden. Daarom
verwekte de Heere nu jonge predikanten, die zich aan deze
gruwelen niet hadden schuldig gemaakt, om door middel van hun
dienst Zijn volk uit te leiden."
Vooral Brummelkamp vond deze verklaring zeer aannemelijk en in
overeenstemming met Ezechiël 44 : i o— i 6.
Hoe dit ook zij, het lijdelijk toezien dezer oudere predikanten
bij de vervolging der Afgescheidenen was onverantwoordelijk, en
tevens smartelijk voor de vervolgde jongere predikanten, uit wier
midden Gezelle Meerburg hen zoo roerend toesprak met deze
woorden:
„Dienaren Christi, die den Heere lief hebt in onverderfelijkheid,
maar tot nog toe met den stoel der schadelijkheden u vergezelschapt.
Wij dwalen met onze afscheiding, of gijlieden dwaalt met uwe
achterblijving. Meent gij dat wij dwalen, dan vermanen wij u, dan
verzoeken, ja, eischen wij van u, om der kerken en gemeenten wille,
ons van onze dwaling te overtuigen. Omdat wij overtuigd zijn, dat
wij in den weg Gods zijn, gevoelen wij ons verplicht om van den
Heere te vragen, dat Hij u doe uitgaan op de voetstappen der
schapen ; maar gij zijt ook van uwe zijde verplicht om den Heere
te bidden, dat Hij ons stuite in onzen voortgang, en de dwalenden
en misleiden tot u doe wederkeeren, al moet gij dan daarom ook
de vriendschap van eenige uwer gemeenteleden missen.
„Sommigen uwer gaan echter zoo ver niet om de afscheiding
geheel af te keuren, neen, maar zien veel goeds in dezelve, hebben
de afgescheidene geloovigen lief, verfoeien de vervolgingen, gedenken
de verdrukte broeders in hunne gebeden, en werpen mij tegen:
indien ik in uwe omstandigheden verkeerd, in uwe gemeente gestaan
had, ik zoude ook misschien zijn afgescheiden. Is dat genoeg,
broeders? Is het genoeg, onder bedekte termen voor ons te bidden,
en indien dat bidden dan nog maar niet geschiedt om eeniger
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vrienden wil, of om de ons niet vijandige geloovigen in uwe gemeente
onder uw gehoor te houden? Is het genoeg, broeders! alleen de
vervolging te verfoeien, of te zeggen: indien ik in diens plaats
geweest ware, ik zoude ook zijn afgescheiden? De vervolgingen zijn
grootendeels uit den boezem van uw genootschap voortgekomen;
uwe Synode heeft ze aangewakkerd; uwe ambtsbroeders hebben ons
afgezet, uitgeworpen; en gij hebt stil gezwegen. De Heer Le Roy,
hoewel in geenen deele met ons eenstemmig en eensgevoelend, heeft
nochtans naar zijne overtuiging oprechtelijk gehandeld; maar wat
hebt gij gedaan? En daarom roepen wij u uit Gods Woord toe:
„Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij mijn vrouw niet is,
en ik haar man niet ben! Hosea 2 : 1."

HOOFDSTUK XIV.
Van Raalte niet toegelaten.

1.

EEN EXAMEN NA HET EXAMEN.

De laatste der Leidsche academievrienden van Scholte was
Albertus Christiaan van Raalle.

In 1832, het cholerajaar, tot God bekeerd, had hij opgehouden
lid te zijn van de studenten-sociëteit, en zich bij de gehate club
van Scholte gevoegd.
In den Leidschen familiekring De Moen, bestaande uit drie
zusters en een broer, vond hij zijn aanstaande vrouw. De beide
andere zusters De Moen hadden zich verloofd met Brummelkamp
en Van Velzen. Van deze „rustverstoorders" was Van Raalte dus
de toekomstige zwager.
Dat wist ook het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland. En
toen Van Raalte in Mei 1835 voor dat Bestuur zijn proponentsexamen aflegde, trachtte men den „zwager van Brummelkamp"
onschadelijk voor de Kerk te maken.
Tot zijn afwijzing kon men echter noch in de mate zijner kennis,
noch in de Gereformeerde gevoelens, die hij openbaarde, 'n genoegzamen grond vinden.
De praeses, Ds. Van Kooten van Dordrecht, verklaarde dan ook
in naam der vergadering, dat hij toegelaten was tot den predikdienst.
Maar alvorens hij de verklaring en belofte onderteekende, oordeelde de vergadering het noodig, bij monde van den voorzitter,
hem te vragen, of hij zich oprecht en in gemoede aan de wetten
van het Kerkbestuur kon verbinden.
Nu spreekt het Reglement volstrekt niet van zoo'n ondervraging
na het examen.
In plaats echter van den voorzitter dan ook op het onrecht-
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matige van deze vraag te wijzen, antwoordde Van Raalte zóó openhartig, alsof die voorzitter zijn biechtvader was.
Onomwonden gaf hij ten antwoord : „Zoomin als eenig ander
student, ken ik al die wetten. Toch wil ik er mij wel aan verbinden, daar zij wel niets zullen bevatten, dat strijdt tegen de geloofsformulieren. Echter wil ik ook de vrijheid behouden om, wanneer ik naderhand in de reeds bestaande of nog te maken wetten
iets vinden mocht, dat tegen mijn overtuiging strijdt, te kunnen
protesteeren, en bijaldien mijn bezwaren niet uit den weg worden
geruimd, mijn ambt te kunnen neerleggen ; wat toch een natuurlijk
recht is van ieder mensch."
Nu nam Ds. Pluiger van Leiden het woord, en zeide:
„Dusdanige voorwaardelijke en ingewikkelde beloften worden hier
niet aangenomen ; men moet rond handelen, en
spreken als men
het wezenlijk meent. De groote vraag is hier, of gij met den geest en de
strekking van de nu bestaande Synode overeenstemt. Hierbij moet gij niet
zoozeer het stelselmatige in aanmerking nemen, maar den waren geest
van het Protestantisme. Of de Formulieren van Eenigheid met de
Bijbelleer overeenstemmen, kunt gij naderhand wel onderzoeken."
„Maar," vroeg Van Raalte, „strijden dan de besluiten der Synode
tegen den onderlingen band van vereeniging ?"
Daarop antwoordde de praeses : „Moogt en kunt gij veronderstellen, dat door eenige kerkelijke vergadering iets tegen deze Formulieren besloten is ?"
„Indien dat niet zoo is," zeide Van Raalte, „dan durf ik mij
gereedelijk verbinden, behoudens het reeds genoemde natuurlijke
recht van ieder mensch."
Met deze herhaalde verklaring, waarvan de billijkheid wordt ingezien door ieder, die weet wat een belofte beteekent, gaf Van
Raalte stellig alles toe, wat hij gewetenshalve kon toestaan.
Maar Ds. Pluiger was met dit antwoord nog niet tevreden, en
op alle mogelijke wijze trachtende een grond te vinden om den
candidaat uit de Kerk te kunnen weren, stelde hij Van Raalte de
volgende uitlokkende vraag : „Zoekt gij misschien, nu maar zoo
stil teekenende, u ook in de Kerk in te dringen, zooals Ds. Scholte
gedaan heeft, om dan, noodra gij er in zijt, evenals hij, de Kerk
in rep en roer te brengen ?"
Nu moet men weten, dat Van Raalte den strijd op kerkelijk
gebied met heel z'n hart haatte. Als hij, nog student, te Hattem
bij Brummelkamp logeerde, en zijn zwager hem de Reglementen
voorhield, placht hij te antwoorden: „Kwel me niet met die Reglementen; als ik Christus maar prediken mag." 't Was slechts zijn
vurige begeerte, het Evangelie te prediken in de volkskerk, van wier
kansels ook zijn vader had gesproken.

zoo

Ds. A. C. van Raalte.
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Op de vraag van Ds. Pluiger antwoordde hij dan ook vrijmoedig:
„Ik kan voor God betuigen, dat het mijn innige begeerte en doel
is, de menschen tot het geloof in Christus Jezus te bewegen ; want
ik ben doordrongen van de overtuiging, dat alleen dit geloof den
mensch weder tot God kan brengen en het eenige middel ter
zaligheid is."
Nog eens wees men er hem toen op, dat hij toch eerst kennis
van de wetten moest hebben, alvorens men hem tot het afleggen
van de belofte kon toelaten ; waartegenover Van Raalte andermaal
wees op het notoire feit, dat geen enkel student, zijn examen afleggende, die wetten kende.
Toen moest hij eenige oogenblikken buiten staan.
Vervolgens hem weer binnenroepende, verklaarde de president
in naam der vergadering, dat men zwarigheid vond om hem toe
te laten tot het afleggen der belofte, daar hij zelf zijn onkunde
met de wetten beleden had. Maar, zoo hij wilde, kon hij op de
volgende vergadering, of later, terugkomen, om de belofte af te
leggen, zoo hij, na gedaan onderzoek, met die wetten instemde.
Toen Van Raalte hiertegen voor de derde maal inbracht, dat
dit onderzoek anders van niemand gevorderd werd, zeide men hem,
dat nog nooit iemand zijn onkunde daaromtrent beleden, of zich
zoo voorwaardelijk en dubbelzinnig uitgelaten had.
Waarop Van Raalte weer te kennen gaf, dat nog nooit aan
iemand gevraagd was, of hij de wetten van het Kerkbestuur kende
en die onderteekende, omdat zij overeenkwamen met Gods Woord.
Op zijn vraag naar de reden van deze bizondere handelwijze te
zijnen aanzien, werd hem geantwoord, dat men volgens den aard
der liefde niets dan alles goeds van hem kon denken.
„Dan spijt het mij," antwoordde Van Raalte, „dat ik hier zoo
partijdig behandeld word." En belovende, dat hij over de zaak zou
nadenken, vertrok hij.

2. OP VISITE IN DEN HAAG.

Candidaat Van Raalte, toegelaten en toch ook weer niet toegelaten
tot den predikdienst, wendde zich nu tot zijn leermeester Clarisse,
een academievriend van zijn vader, aan wiens zorg en liefde deze
hem indertijd aanbevolen had.
En professor Clarisse, de man van „het juiste midden", dezelfde,
op wiens praeadvies de Synode van '34 de leeraars had aangemaand
om zich in hun openbaar en bizonder onderwijs met bedachtEen Nagel in de heilige Plaats.
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zaamheid te onthouden van alles, wat de zuiverheid hunner belijdenis
en prediking eenigszins in verdenking zou kunnen brengen, —
professor Clarisse was diep verontwaardigd, toen Van Raalte hem
het gebeurde verhaalde, en zond hem met een briefje naar den
president der Haagsche Synode, Donker Curtius, met verzoek om
te bewerken, dat de candidaat op de gewone wijze tot onderteekening der formule zou worden toegelaten.
En zoo ging Van Raalte dan naar den man, op wien J. Kool,
een boerenarbeider te Dongen in Noord-Brabant, destijds de volgende
regels dichtte:
De duivel zit als president
In Nederlands Synode,
O vrienden, dat is juist een vent,
Die voegt bij rommelzode.
Zij smeden menig speer en lans,
Om hunne Arminiaansche schans
Onwrikbaar vast te zetten:
Dat zijn nu kerkewetten.

De dichterlijke vlucht dezer verzen gaat zeker niet hoog, en ook
is de taal niet zeer gepolijst. Maar als we weten, dat Donker
Curtius vele jaren achtereen president van de Synode en van de
Algemeene Synodale Commissie was, en dat vooral zijn geweldig
drijven het Haagsche Kerkbestuur tot een waar schrikbewind
maakte voor de Afgescheidenen, en ook, dat hij het was, die als
scriba van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland tegen
Brummelkamp de procedure begon ten einde een afzetting in te
roepen, dan moeten we erkennen, dat onze boerenarbeider in
bovenstaande regelen een teekenachtig juiste voorstelling van Donker
Curtius gaf. Inderdaad, deze president, die de Dordtsche rechtzinnigheid haatte als de pest, en die met vonnis op vonnis haar
vertegenwoordigers trof, hij toonde zich een geestverwant van dien
anderen president, Kajafas, die zeide : „Het is nut, dat één mensch
voor het volk sterve, en het geheele volk niet verloren ga."
Geen wonder dus, dat Van Raalte zeer tegen den grooten
man opzag, toen hij hem het briefje van professor Clarisse overhandigde.
En nauwelijks had Donker Curtius het gelezen, of hij vroeg bits:
„Zijt gij Van Raalte, een zwager van Brummelkamp ?"
„Ja !" was het antwoord.
En nu viel hij hem op het lijf met een heftigheid, zooals Van
Raalte nog nimmer beleefd had.
Zijn jongensachtige vrees en opzien tegen den man verdwenen
dan ook. Hij stond alleen nog maar verbaasd, dat een man van
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die positie zich tegenover 'n jongmensch z66 boos maakte en z66
zijn waardigheid en deftigheid vergat.
Het regende een stortvloed van harde woorden en verwijtingen
tegen „die club van Scholte", waartoe Van Raalte ook behoorde,
en die terstond, nadat zij in de Kerk was gekomen, alles in rep en
roer bracht.
Scholte, Brummelkamp, Van Velzen, Gezelle Meerburg en Van
Raalte, 't waren kwajongens, die alle rust in de Kerk verstoorden,
en bezig waren te vernielen, wat oude, wijze mannen met zooveel
zorg hadden opgebouwd.
„ereeken jullie wat je wilt," zoo besloot hij, „en laat ons ook
preeken wat wij willen, maar gehoorzaam de wetten. En om dan
alle beroering te voorkomen, is het mij goed, dat men u op de
gewone wijze toelaat."
Met deze laatste mondelinge boodschap stuurde hij Van Raalte
naar Ds. Sluiter, den secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur.
Zoo had onze candidaat dan nu van nabij kennis gemaakt met
de z.g. verdraagzaamheid van zijn tijd.
De praeses van het Haagsche Kerkbestuur had het onomwonden
gezegd : men mocht gelooven, ja, prediken wat men wilde; de leervrijheid was dus volstrekt, maar zoodra zij, die aan de Belijdenis
der Kerk vasthielden, onderlinge gemeenschap oefenden, dan heette
dat een club, een sekte, die de rust verstoorde.
Van den president der Haagsche Synode begaf Van Raalte zich
nu naar den secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur.
En daar ging het niet minder grof toe.
Ternauwernood had Van Raalte de boodschap van Donker
Curtius overgebracht, of de gelaatstrekken van Ds. Sluiter veranderden zichtbaar en teekenden de hoogste woede.
Zonder te antwoorden op de boodschap, voer hij heftig uit tegen
de leerstukken, die Van Raalte bij het examen had beleden. Van
verzoening en wedergeboorte wilde hij niets weten.
En toen Van Raalte deze hem zoo dierbare waarheden in alle
kalmte vrijmoedig verdedigde, werd de man z66 verbitterd tegen
hem, dat hij in een vlaag van toorn hem naar de deur drong, hem
toeschreeuwende: „Je zult niet teekenen; we zullen wel zorg dragen,
dat je de Kerk niet beroert; de eisch der Synode blijft onveranderlijk."
Met deze woorden smeet hij de deur dicht.
En zoo raakte Van Raalte weer op straat.

2I2

3. DE WETTEN ONDERZOCHT.
Daar Van Raalte's doel was, predikant in de Nederlandsch Hervormde Kerk te worden, en hij volstrekt geen plan tot afscheiding
koesterde, ja, zelfs wel iets tegen de geschriften van De Cock had,
begon hij, volgens de vermaning van het Proi'inciaal Kerkbestuur,
nu ijverig de kerkelijke wetten en reglementen te bestudeeren.
Had hij vroeger tot Brummelkamp gezegd : „Kwel me toch niet
met al die reglementen, als ik Christus maar mag prediken", nu
moest hij zich onledig houden met het geestdoodende werk, die
stapels kerkwetten zonder ziel en leven, door te snuffelen.
Maar aangezien die wetten de dammen waren, die zijn toegang
tot den kansel stuitten, beschouwde hij het bestudeeren daarvan als het beklimmen van de ladder, die hem op den kansel
moest brengen.
Terwijl hij hiermee bezig was, verscheen er een werkje van Dr.
Abraham Capadose, getiteld : Ernstig en biddend Woord aan de getrouwe Leeraren der Hervormde Kerk in Nederland, betreffende den
tegenwoordiggen toestand van de Kerk en derzelver Synodaal Bestuur.

In dit boekje zette Capadose het treurig verval der Nederlandsch
Hervormde Kerk en de ontrouwe handelwijze der Synode uiteen;
bizonder ook kenmerkte hij daarin de instelling van de jaarlijksche
Synodale bijeenkomsten met de daaruit voortgevloeide kerkelijke
reglementen als in oorsprong strijdig met het Gereformeerde kerkrecht. En op het einde van zijn geschrift richtte hij tot de getrouwe
leeraars deze toespraak:
„Gij hebt het recht, Wel-Eerwaarde Heeren, die uwe heilige
verbintenisse aan de gemeenten, waarover de Heere u tot
Herders en Opzieners gesteld heeft, getrouw wenscht te blijven,
om opentlijk te verklaren, dat gij, hoezeer ook gezind de Kerkelijke verordeningen, die orde en eenheid ten doel hebben,
aan te nemen en te gehoorzamen, echter niet kunt noch moogt,
en ook niet zult gehoorzamen, noch u onderwerpen aan zoodanige Kerkelijke verordeningen, die gij in gemoede u bewust
zijt, dat niet tot bevordering der ware belangen uwer gemeenten,
niet tot stichting in de waarheid, maar veeleer tot ontstichting
strekken; terwijl gij overigens meent billijke gronden te hebben,
om diezelfde vrijheid, die de Synode aan andere leeraars heeft
gemeend te mogen verzekeren, om namelijk te leeren wat zij
willen en andere leering te wederspreken, als uw wettig eigendom te mogen blijven beschouwen: waarom gij ook alzoo de
van ouds beproefde waarheid, naar de Oude Kerkleer zult
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blijven handhaven, en wat daartegen is, bestrijden; en eindelijk
dat gij, zulk een verklaring doende, zulks doet zonder u af
te scheiden, ja, zelfs eene afscheiding niet verlangende, maar
lijdzaam verwachtende alle mooglij ke gevolgen of verdrukkingen,
moet het zijn, al ware 't dan ook eene uitwerping uit de Kerk."
Met groote belangstelling las Van Raalte deze woorden van Capadose, die, schoon evenals hij van scheiding afkeerig, toch de
dure verplichting der leeraren gevoelde.
De lezing van dit geschrift overtuigde hem dan ook ten volle,
dat het Kerkbestuur in beginsel, strekking en werking anti-Gereformeerd was, strijdende tegen de eer van den Koning der Kerk, en
schendende de rechten der gemeente.
Aan die wetten kon en mocht hij zich dus ook niet onderwerpen.
Intusschen naderde de maand Augustus, waarin de vergadering
van het Provinciaal Kerkbestuur weer gehouden zou worden.
Wederom meldde Van Raalte zich aan, en den Heere biddend
om Zijn leiding, ging hij er ook heen.
Binnengeroepen, werd hij door den voorzitter, Ds. Van Kooten
van Dordrecht, aanstonds tot spreken uitgelokt met een : „Nu,
mijnheer, hebt ge de wetten onderzocht ?"
„Ja," was het antwoord, „maar ik kan ze niet onvoorwaardelijk
onderteekenen, want ik heb er gevonden, waaraan ik niet zou
kunnen gehoorzamen ; ik voel me daarom gedrongen, u dit mede
te deelen. "
Met 'n tevreden knikje voor deze oprechte verklaring zeide men
toen : „Maar dan spreekt het nu ook vanzelf, dat we u niet kunnen
toelaten. Het is derhalve onnoodig, nog langer te spreken. Ge kunt
dus weer gaan."
Van Raalte wilde zich echter nader verklaren, en zeide : „Daar
is b.v. een wet, dat niemand tot het catechiseermeestersambt mag
toegelaten worden, die boven de dertig jaar is. Ik zou deze wet
overtreden, zoodra er iemand boven dien leeftijd bij me kwam,
Christen zijnde, en kennis genoeg bezittende, daar ik nimmer de
vrijmoedigheid zou hebben om zoo iemand te weigeren."
„Gij hebt gelijk," was het antwoord, „dat gij dit vooraf zoo
onbewimpeld zegt; maar gij begrijpt, het spreekt dan ook vanzelf,
dat gij niet toegelaten kunt worden."
En terwijl nu verscheidene leden, al mompelende, te kennen
gaven, dat het gesprek nu uit moest zijn, gaf de president hem
door buigingen te verstaan, dat hij zou vertrekken.
Toch ging Van Raalte nog voort en zeide: „Er wordt verlof aan
Remonstranten gegeven, om bij ons aan het Avondmaal te komen,
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hetwelk ik, predikant zijnde, zou weigeren; daardoor toch verwerpt
men geheel en al het beginsel, waarvan onze voorvaderen zijn uitgegaan. Hieruit blijkt, dat het hedendaagsche Kerkbestuur de scheidsmuren slechtte, die onze voorvaderen hebben opgericht."
Daarop nam de president weer het woord, en zeide : „Derhalve
kunt gij niet toegelaten worden. Ik wensch u toe, dat gij eenmaal,
op bezadigder leeftijd gekomen, de scheidsmuren, die nu nog bestaan,
of liever, die gij u verbeeldt dat nog bestaan, naar het voorbeeld
van Christus zult trachten te slechten in stede van op te bouwen.
En nu verzoek ik u te vertrekken."
Nogmaals bracht Van Raalte de vergadering onder 't oog, dat
de bekendheid met de kerkelijke wetten, die van hem gevorderd
werd, nog nimmer van een student was geëischt, ja, dat daarover
bij een examen nog nooit was gesproken.
Men voegde hem echter toe, dat dit er steeds onder begrepen
was geweest. En op herhaalde aanmaning verliet hij nu de kamer.
Openlijk had hij dus nu hooren verklaren, dat de scheidsmuur
tusschen Gereformeerden en Remonstranten, en dus een bepaalde
belijdenis met verwerping der dwalingen, niet meer bestond.
En die verklaring geschiedde nog wel met een beroep op het
voorbeeld van Christus.
Kon, mocht Van Raalte met een genootschap, welks wetten eischten,
dat het Heilig Avondmaal zonder leertucht bediend zou worden,
dan nog gemeenschap blijven oefenen?

4. GEEN TERMEN GEVONDEN.

Ofschoon een- en andermaal door het Provinciaal Kerkbestuur
geweerd, bleef Van Raalte toch nog volharden bij zijn poging om
tot de predikantsbediening in de Nederlandsch Hervormde Kerk
te worden toegelaten.
Op raad van zijn zwager Van Velzen, te Drogeham, deed hij
aan genoemd bestuur den 3en October 1835 schriftelijk het verzoek,
hem niet langer de admissie tot den predikdienst te willen onthouden, daar hij te goeder trouw de gewone verbindingsformule
kon en wilde onderteekenen, en zich hierdoor ook aan een Gereformeerd Bestuur en derzelver Gereformeerde verordeningen onderwerpen. Indien echter aan dit zijn billijk recht geen gehoor mocht
worden verleend, zoo verzocht hij de vergadering, hem een getuigschrift te willen geven, dat de oorzaak zijner weigering geen onkunde,
gevoelens of zedelijk wangedrag was.
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Den Ten October d.a.v. antwoordde het Bestuur, dat het geen termen
had gevonden om van handelwijze te veranderen. Evenwel wilde men
niet weigeren te verklaren, dat men in de vergadering van Mei I.I.
tot zijn afwijzing geen genoegzamen grond had in zijn onbekwaamheid noch in zijn bij het examen gemanifesteerde godgeleerde
gevoelens ; zoodat hij alstoen met meerderheid van stemmen tot
den predikdienst zou zijn toegelaten, „indien er geen redenen hadden
bestaan, om hem de gewone verklaring en belofte ter onderteekening
niet voor te leggen".
Gelijk we gezien hebben, bestonden die redenen hierin, dat hij
geweigerd had te verklaren, dat de wetten van het Kerkbestuur
overeenkomstig Gods Woord waren.
Alsof iemand die verklaring mocht afleggen!
Inderdaad, door deze conscientie-bindende wering had het Kerkbestuur feitelijk de deur tot het predikambt in de Nederlandsche
Hervormde Kerk voor Gereformeerde candidaten toegesloten.
En Van Raalte, ofschoon eensdeels verontwaardigd over dit antwoord, was er toch anderdeels dankbaar voor. Want daardoor verhoedde de Heere, dat hij door eigen toedoen, tegen zijn geweten
in, een ongeoorloofde verbinding met het Nederlandsch Hervormd
Kerkbestuur zou aangaan.
En hoe sterk hij eerst ook tegen de Afscheiding geweest was, nu
viel die stap hem gemakkelijk.
In December 1835 schreef hij aan bovengenoemd Kerkbestuur
het volgende:
De stem mijns gewetens en de onfeilbare uitspraken der
Heilige Schrift hebben mij voor eenigen tijd gedrongen, alle
kerkelijke gemeenschap met ulieden op te zeggen, en mij te
voegen bij hen, die met woord en daad toonen te begeeren
naar de ordinantiën Gods te leven, waarvan in het Hervormd
Genootschap het tegendeel plaats vindt, dewijl men:
i °. conscientie-bindende wetten, welke niet op het Woord
van God steunen, ja, waarvan sommige tegen het Woord Gods
indruischen, invoert, waarvan mijn wedervaren bij ulieden een
sprekend bewijs oplevert, en men dientengevolge, heerschappij
voerende over het erfdeel des Heeren, Christus in Zijn waardigheden aanrandt, en
2 0 . de Kerkbesturen trouweloos handelen in de voornaamste
hunner plichten, te weten, de handhaving van de waarachtige leer
der zaligheid, zoodat door het straffeloos, ja zelfs als verlicht
geprezen invoeren van allerlei dwalingen, de Drieëenige God
geschonden, de wijngaard des Heeren verwoest, en het volk
verleid wordt (Rom. XVI : 17, 18); en men eindelijk
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3 0 . Christus in Zijne leden vervolgt, daar het Kerkbestuur
godvreezende en getrouwe wachters op Sions muren, om hunne
getrouwheid, als beroerders des lands smaadt en uit 's Heeren
wijngaard zoekt te bannen; vergetende, dat zij zelve de beroerders des lands zijn, door het verlaten van God en Zijne waarheden.
Spoedig daarop ontving Van Raalte een beroep van de Afgescheiden gemeente te Genemuiden en Mastenbroek.
De eerste Synode der uitgeleide gemeenten, in Maart 1836 te
Amsterdam bijeen, moest toen beslissen, of zijn examen, voor het
Hervormd Kerkbestuur afgelegd, als geldig beschouwd kon worden.
Sommige leden der Synode oordeelden, dat een vernieuwd onderzoek niet noodzakelijk was, daar Van Raalte genoegzaam bij de
Kerk bekend was, en hij door zijn verwerping van het sedert 1816
bestaande Kerkbestuur getoond had, het met de ware Gereformeerde
Kerk en derzelver instellingen te houden.
Andere leden oordeelden integendeel, dat, daar Van Raalte nog
geen publieke bediening als opziener der gemeente bekleed had,
het noodig was, hem kortelijk op de voornaamste punten te onderzoeken, opdat de vergadering zich te allen tijde voor de gemeente
zou kunnen verantwoorden.
Toen nu de stemmen hierover staakten, is door het lot, als een
Goddelijke beslissing, bepaald, dat er een nader onderzoek zou

plaats hebben.
De praeses, Ds. Scholte, onderzocht Van Raalte toen op de
voornaamste punten der Gereformeerde leer, tucht en dienst; waarna
hij met algemeene stemmen tot de Heilige Bediening werd toegelaten
en bevestigd.
Reeds den volgenden Zondag nam hij den herdersstaf op.

HOOFDSTUK XV.
Vervolging op verzoek der Synode.

I. DE REGEERING DOOR DE SYNODE OPGEHITST.

Lang is de lijst en aandoenlijk de toon der smeekschriften, waarin
de vaders der Afscheiding aan Z. M. den Koning om vrijheid van
godsdienstoefening en handhaving in het bezit der kerkegoederen
hebben gevraagd.
Zoo zond de Kerkeraad van Ulrum met de Acte van Afscheiding
tevens een verzoekschrift aan den Koning, waarin o. m. deze woorden voorkomen : „Waarborgt ons onze Grondwet vrijheid van Godsdienst, wij hopen, dat Uwe Majesteit, als een zoon dier godvreezende
voorvaderen, die de geloovigen tegen de Roomsche tyrannieën
beschermd en verdedigd hebben, de regtzinnigheid handhavende,
ook ons regt beschermen en handhaven zal, belovende wij van
onze zijde alle Christelijke gehoorzaamheid en onderwerping, ook
in dezen volkomen eensgevoelende met onze vaderen, art. 36 onzer
Geloofsbelijdenis."
En in een verzoekschrift, later aan den Koning en den Raad
van State opgezonden, smeekt De Cock zelf om „handhaving van
onze godsdienstige vrijheid, en wel in het bijzonder van onze
Gereformeerde godsdienstige vrijheid, welke in 1815 bij de daarstelling
der Grondwet eene bestaande godsdienstige gezindheid was, schoon de
uiterlijke form en innerlijke grond daarvan naderhand in 1816
heimelijk en listiglijk ondermijnd en veranderd is, zonder kennis
of toestemming der Kerk."
Ook was er uit Ulrum een commissie naar den Koning gezonden,
om de zaak der gemeente aan Z. M. voor te stellen. Haar werd
echter geen toegang tot Z. M. verleend, maar gelast, de papieren
over te geven aan den Secretaris van Eeredienst, den heer Jansen,
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die nu bij de vraag om erkenning als Gereformeerde Kerk opmerkte,
dat er toch geen twee Gereformeerde Kerken is ons land bestaan
mochten. Hierop antwoordde men later in een nieuw adres, dat
men eenvoudig naar zijn belijdenis de Gereformeerde Kerk begeerde
genoemd te worden, terwijl dan de Synodale Kerk den reeds
aangenomen naam van Hervormde Kerk kon behouden, als die
waarlijk ook weer de Reformatie hervormd had. Misgunde de
Koning echter aan de Ulrumsche Gereformeerden den hun toekomenden naam, dan verzochten zij om de bijeenroeping van een
algemeene Kerkvergadering, waar, naar de Formulieren van Eenigheid, onderzocht zou worden wat al en wat niet Gereformeerd
was. Voorts hoopten zij door Z. M. in het bezit der kerkegoederen
gehandhaafd te worden, niet alleen omdat zij er recht op hadden, maar ook omdat zij verreweg de meerderheid der belijders
vormden.
De Kerkeraad van Doeveren, Genderen en Gansoyen voegde
eveneens een adres aan den Koning bij de stukken, die op de
Afscheiding betrekking hadden. En daarin sprak men als zijn vertrouwen uit: „Hebben, volgens de Grondwet, alle godsdienstige
gezindheden gelijke vrijheid tot uitoefening hunner godsdienst in het
openbaar, wij kunnen niet twijfelen, of diezelfde vrijheid en bescherming zal ook aan onze gemeente bevestigd worden, daar wij niets
nieuws begeeren, maar alleen verlangen om op dezelfde grondslagen
en naar dezelfde regelen God te dienen, als onze, tegen Spaansche

dwingelandij en Pauselijke heerschzucht, strijdende voorvaderen,
welke, onder de aanvoering van Uwer Majesteits doorluchtige voorouders, goed en bloed hebben opgeofferd voor de vrijheid der
conscientie : het zij en blijve onze leus evenals hunne : getrouw aan
den koning tot den bedelzak toe," maar de kracht daartoe kunnen
wij alleen vinden in het geloof aan die waarheid, welke onze vaderen
zoo moedig en onverschrokken maakte."
En Scholte zelf voegde hij een request van den Kerkeraad de
verklaring aan den Koning : „Ik heb niet kunnen nalaten de gemeente
daarmede gerust te stellen, dat Uwe Majesteit, als de beschermer
van de regten van allen, ook hen, als in alle opzigten getrouwe en
gehoorzame onderdanen, die vrijheid zal bevestigen, welke de
Grondwet aan alle godsdienstige gezindheden waarborgt. Ik neem
dan nogmaals de vrijheid om, in vereeniging met den Kerkeraad
en de Gemeente, van Uwe Majesteit bescherming te verzoeken van
het dierbaarste, dat wij op aarde bezitten, de vrije uitoefening onzer
voorvaderlijke godsdienst."
Mocht men niet verwachten, dat koning Willem I aan deze
smeekschriften een gunstig oor zou leenen? Immers had Z. M. den
eed op de Grondwet bezworen, die o. m. bepaalde: „Aan alle
„

219

godsdienstige gezindheden, in het Koninkrijk bestaande, wordt gelijke
bescherming verleend."
Tot het schenden echter van deze eerste beginselen der Grondwet
werd Z. M. de Koning opgehitst door een Kerkbestuur, dat zich
noemde: de Algemeene Christelijke Synode der Hervormde Kerk
in het Koninkrijk der Nederlanden.
Ziehier toch een uittreksel uit het rapport der Synodale Commissie,
woordelijk overgenomen uit de Handelingen der Synode anno 18 35
met cursiveering van enkele regels:
De Commissie, alzoo kennis nemende enz., heeft geoordeeld,
wat betreft het houden van onwettige bijeenkomsten, waardoor
ook in nabijgelegene provinciën aanleiding tot wanorde en tot
scheuring werd gegeven, Zijne Excellentie den Minister, belast
met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk,
dringend te moeten verzoeken ter aanwending van zijne tusschenkomst en veel vermogende pogingen bij Zijne Excellentie
den Minister van Justitie, ten einde vanwege laatstgemelde
eene krachtige aanschrijving moge worden uitgevaardigd aan de
officieren en ambtenaren onder deszelfs ministerieel departement, met

name in de provincie Groningen en Drenthe behoorende,
ten einde ook zonder aangifte van eenige contraventie tegen de
bestaande wetten, met allen over werkzaam te zin ter handhaving
der Artt. 291 tot 294 van het Strafwetboek voor het Koninkrijk,
van welk verzoek door Zone Excellentie afschrift bij geleidende
missive aan Zone Excellentie den Minister van Justitie is toegezonden.

(Get.) H. H.

DONKER CURTIUS,
J. J. DERMOUT, Secretaris.

President.

Zóó hitste de Synode de Regeering op om de Afgescheidenen
te vervolgen.
En in haar rapport ter Synode kon de Commissie reeds met
blijdschap constateeren, dat het Z. M. had behaagd, door het
Departement van Justitie aan den Procureur-Generaal van het
Hooggerechtshof te gelasten, „zorg te dragen, dat tegen de schuldigen, volgens de wet, krachtdadig werd geprocedeerd".

En als een bewijs van de goede verstandhouding in dezen tusschen
Regeering en Synode diene, dat „door vriendelijke mededeelingen"
van Zijne Excellentie den Minister van Staat, belast met de generale
directie voor de zaken der Hervormde Kerk, de Commissie reeds
in kennis was gesteld met de afwijzende beschikking der Regeering
op het request van Scholte's gemeente om vrijheid van godsdienstoefening en om het behoud der kerkegoederen.
Inderdaad was dan ook bij eene ministerieele missive van 27
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November 1834 dit request door Z. M. gewezen van de hand,
„mei vermaning om terug te keeren lol de gehoorzaamheid aan het
door Hoogsidezelve erkend Hervormd Kerkbestuur".

Deze vermaning tot gehoorzaamheid is teekenend. Alsof een
Minister van Eeredienst in geloofszaken eenig recht had, gehoorzaamheid te. gebieden! Alsof men in het vrije Nederland iemand
dwingen mocht, lid te blijven van het Hervormd Kerkgenootschap!
Maar het was, alsof men in de Afgescheidenen weggeloopen lij feigenen zag. Men was niet tevreden, hen uit het Kerkgenootschap
gedreven te hebben. Zij moesten ook daarbuiten vervolgd, zij
moesten weer naar binnen worden gejaagd.
Dit besluit van den Minister werd door de couranten publiek
gemaakt. En sedert waren de Afgescheidenen vogelvrij verklaard.

2. DE KONINKLIJKE BESCHIKKING VAN

II

DECEMBER 18 3 5.

Meermalen reeds hadden, om met Scholte te spreken, „de bedrukte en doleerende gemeenten", welke zich om der conscientie
wille hadden afgescheiden van het sedert 18 t b opgerichte Kerkbestuur,
aan Zijne Majesteit den Koning adressen aangeboden met verzoek
om vrijheid van godsdienstoefening overeenkomstig de Grondwet.
Volgens kennisgeving van den Minister van Staat, Van Pallandt
van Keppel, geteekend den II December 1835, had de Koning
deze verzoekschriften echter van de hand gewezen.
In dit ministerieele schrijven toch werd medegedeeld, dat Z. M.
met het hoogste leedwezen vernomen had het voornemen der
adressanten om de gevestigde Hervormde Kerk te verlaten en
afzonderlijke genootschappen te vormen, daar zoodanige scheuring
van veruitziende gevolgen was, en aanleiding gaf tot onverdraagzaamheid, twisten en partijschappen, den nadeeligsten invloed uitoefenende op de rust der huisgezinnen en de opvoeding der kinderen;
terwijl deze afscheiding voor henzelve van zeer bedenkelijke gevolgen
zou wezen, daar zij er wel op bedacht moesten zijn, dat zij alsdan
zelven geheel en al zouden moeten zorgen voor hunne kerken, voor
hunne leeraars en voor het onderhoud hunner behoeftigen.
Dat in allen gevalle de door hen ingediende verzoekschriften voor
geen gunstige beschikking vatbaar waren, maar, zooals zij daar lagen,
moesten worden gewezen van de hand.
Dat, indien zij onverhoopt mochten blijven volharden bij hun
voornemen om nieuwe afzonderlijke genootschappen te vormen, de
Koning aan hen geen toelating en grondwettige bescherming kon
verleenen, dan nadat Zijne Majesteit zou zijn gebleken, dat de

221

openbare orde of veiligheid daardoor niet gestoord kon worden ; dat
Hoogstdezelve dus zou afwachten de nadere daartoe in te dienen
adressen, welke verzeld zouden moeten zijn van hunne reglementen
en statuten, ten einde daarop finaal te beschikken ; nadat een en
ander in het belang eener goede politie zou zijn onderzocht, en
daarin niets gevonden, dat de publieke orde en rust zou kunnen
storen, met de goede zeden strijden, of eenige inbreuk maken op
de bezittingen, inkomsten, rechten of titels van de gevestigde Hervormde (Gereformeerde) Kerk of eenig ander, reeds in dit Rijk
bestaand kerkgenootschap, als welke Zijne Majesteit, volgens de
grondwet, verplicht was te beschermen.
Dat dan inmiddels, zoolang zoodanige toelating door Zijne Majesteit
niet zou zijn verleend, de adressanten geen aanspraak konden maken
op de vrijheid van godsdienstoefening en bescherming, alleen aan
de bestaande kerkgenootschappen bij de Grondwet verzekerd, en
dat mitsdien voorloopig de door hen, zonder verkregene toelating
feitelijk opgerichte gemeenten, als onwettig, niet konden worden
geduld.
Volgens Dr. Vos blijkt uit deze beschikking duidelijk, dat de
Koning, die voorzeker geen welgevallen had in de noodzakelijk
gekeurde vervolgingen, aldus zelve de hand uitstak om de afgescheidene, de oproerige onderdanen te helpen, en tevens zijne
regeering, die in hare politiek reeds zooveel fiasco gemaakt had,
uit deze moeilijkheden op kerkelijk terrein te redden.
Volgens Van Velzen daarentegen blijkt uit dit stuk, dat de
Regeering zelve als tegenpartij der gemeente is opgetreden. In het
oog der Regeering toch waren deze gemeenten niet gerechtigd, en
konden ze niet gerechtigd zijn, om haar godsdienst uit te oefenen.
Op al de beweringen van deze gemeenten behoefde geen acht
geslagen te worden ; al de bewijzen, die zij aanvoerden, zoo oordeelde de Regeering, konden niet gelden, ofschoon niemand ze kon
ontzenuwen; want die gemeenten (het werd eenvoudig, zonder het
geringste onderzoek verklaard) waren onwettig, omdat ... ja omdat
de Koning met zijn raadslieden het zeiden. De Christelijke Gereformeerden leefden in het geloof, dat Gods Zoon door Zijn Geest en
Woord zich een gemeente vergadert; maar de Regeering des lands
beweerde, dat die gemeente geen bestaansrecht had, zoolang het
haar van de burgerlijke overheid niet vergund werd. In Gods
Woord was het aan de gemeenten voorgeschreven, hare onderlinge
bijeenkomsten niet na te laten; maar de Regeering verklaarde, dat
zij op de vrijheid van godsdienstoefening geen aanspraak konden
maken. En terwijl deze gemeenten met overlegging der bewijsstukken
toonden, dat zij niets anders dan den voorvaderlijken godsdienst
wenschten uit te oefenen, een godsdienst, die eeuwen lang in ons
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land bekend was geweest, gelijk ieder kon weten, wilde nochtans
deze Regeering, dat die gemeenten niet anders dan als een nieuw
godsdienstig genootschap met nieuwe reglementen en statuten gevormd en erkend konden worden.
zag dan ook destijds reeds de
was het. En
Inderdaad,
onpartijdige redactie van de Nederlandsche Stemmen het in (Da
Costa, Koenen, Van Hall en De Clercq), die verklaarde, zich allerminst te kunnen vereenigen met deze beschikking van Zijne Majesteit,
waarbij de gemeenten der Gescheidenen, bij ontstentenis vooralsnog der
toelating van Regeeringswege, als feitelijk nieuw opgericht en onwettig
werden gekenmerkt. Immers, Gereformeerde gemeenten hebben, zoo
merkte genoemde redactie op, geen toelating noodig, omdat de
Gereformeerde gezindheid bestond bij de aanneming der Grondwet.
Oude, bekende gezindheden te weren en die nieuw te verklaren;
te zeggen: gij, die dit of dat kerkbestuur niet erkent, gij zijt niet
Gereformeerd, dit ligt o. i. buiten de bevoegdheid van een Regeering,
vooral van zulk eene, die slechts de behoeften van maatschappelijke
rust en orde, geen hoogere beginselen als grond van hare beslissing
inroept.

zoo

3.

zoo

HET ADRES DER EERSTE SYNODE.

Van 2 tot 1 2 Maart i 836 werd te Amsterdam op de Baangracht
bij de Looiersgracht, ten huize van de weduwe J. D. Brandt, in
de suikerraffinaderij De Drie Fonteinen, op een bovenkamer, in 't
geheim, uit vrees voor de vervolging, de eerste nationale Synode
der Afgescheiden gemeenten gehouden.
De voornaamste aanleiding tot deze samenkomst was de ministerieele aanschrijving van den I i" December 1835, die te kennen
had gegeven, dat Z. M. het verzoek der Afgescheidenen om grondwettige bescherming van hun openbare godsdienstoefeningen, had
gewezen van de hand.
Uit deze Koninklijke Beschikking wist men nu beter dan vroeger,
wat Z. M. verlangde. En zoo scheen het dan gewenscht, dat de
gezamenlijke gemeenten, in Synode bijeen, gemeenschappelijk overlegden, wat haar nu verder te doen stond.
Welnu, reeds in de derde zitting werd een aan den Koning op
te zenden adres goedgekeurd, dat in den vorm van een smeekschrift een schoone apologie van de Afscheiding geeft.
Ofschoon het te uitgebreid is om hier in zijn geheel te worden
opgenomen, nemen we de voornaamste passages toch letterlijk over.
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„Wij hebben met het innigste leedwezen ontvangen de ministerieele aanschrijving van i i December 1 835, daar het ons uit
dezelve gebleken is, dat men Uwer Majesteit een geheel verkeerd denkbeeld heeft ingeboezemd omtrent de Afgescheidenen.
Wanneer men het toch aan Uwe Majesteit heeft doen voorkomen en onze onderscheidene adressen aldus uitgelegd, alsof
wij, door hetgeen geschied is, ons afscheiden van de aloude,
sedert meer dan twee eeuwen in Nederland openbaar bestaande
Gereformeerde Kerk of gezindheid, en een of meerdere aan
die Kerk of gezindheid vreemdsoortige genootschappen willen
oprichten, dan moeten wij dit denkbeeld volstrekt tegenspreken, in dit opzicht Uwe Majesteit volkomen geruststellen,
en zonder eenige terughouding betuigen, dat juist het tegenovergestelde ons uitdrukkelijk verlangen is. Wij wenschen en
begeeren niets vurigers, dan dat de Gereformeerde Kerk in al
derzelver eenmaal verkregen rechten en vrijheden beschermd
en gehandhaafd worde : dat zij als eene Goddelijke instelling
en als eene gezindheid, die onder het onmiddellijke opperbevel
staat van den Koning der koningen, onvermengd blijve van
menschelijke en willekeurige inrichtingen ; omdat daaruit niets
anders kan voortvloeien dan twist, verdeeldheid en onverdraagzaamheid; dewijl de menschen altijd veranderlijk, God en Zijne
waarheid alleen onveranderlijk zijn ...
Konde men ons aantoonen, hoewel wij verzekerd zijn dat
dit onmogelijk is, dat wij in eenig opzicht van de leer, tucht
en dienst der Gereformeerde Kerk zijn afgeweken, dat wij
niet tot de Gereformeerde gezindheid behooren, wij zouden
dit in dank aannemen en bereidvaardig zijn om in dit geval
terug te keeren; doch indien wij aantoonen, dat het Kerkbestuur van het in i8i6 georganiseerd Nederlandsch Hervormd
Kerkgenootschap in openbaren strijd staat met de Gereformeerde
Kerk, dat de Gereformeerde gezindheid daarin niet wordt
gevonden, dan wenschen we ook, dat ons recht gedaan zal
worden, en dat wij niet bestempeld zullen worden met den
naam van een nieuw Kerkgenootschap, maar erkend als eene
in waarheid Christelijk Gereformeerde Kerk, die geene gemeenschap wil hebben met de omverwerpers van die Kerk; welker
instellingen nog openbaar bestonden, toen, na de verlossing
van Nederland uit de Fransche tyranny, de Grondwet
bezworen is; waardoor tevens die kerkelijke instellingen van
den kant der burgerlijke overheid voor aanranding gewaarborgd zijn. Voordat het tot eene openbare scheiding gekomen
was, moesten allen, die bekend stonden als aanklevers der
oude, beproefde en in ons vaderland, onder bescherming onzer
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landsregeering, bevestigde Gereformeerde leer, de scheldnamen
dragen van Dompers, Orthodoxen, Dordischen, enz. ; scheldnamen,
die kennelijk genoeg aanduiden, dat de zoogenaamde verlichters onzer eeuw zeer goed wisten, van welke soort wij
waren ; en nu het tot een scheiding gekomen is, wil men ons
betwisten, dat wij dezelfde oud-Gereformeerden zijn, en ons
integendeel zoo gaarne als een nieuwe sekte doen voorkomen,
waarvan men niet weet, welke gezindheid zij heeft, om daardoor eenigszins schijn van recht te hebben bij de vervolgingen,
die tegen ons worden bewerkstelligd, terwijl de verontschuldigingen, die men zoo dikwijls uit den mond van mindere
autoriteiten gehoord heeft, het kennelijk bewijs medebrengen
van de overtuiging der conscientie, dat die vervolgingen niet
rechtvaardig zijn; terwijl bij ieders verontschuldiging eindelijk
de schuld op Uwe Majesteit geschoven wordt. Die blaam
zouden wij gaarne van Uwe Majesteit afkeeren, en alles doen,
wat in ons vermogen is, om den laster, dien oproerige Belgen
op Oranje geworpen hebben, te logenstraffen; het is ook
daarom, Sire, dat wij herhaaldelijk in oprechtheid betuigen,
dat wij geene nieuwe genootschappen gevormd hebben of willen
vormen; evenmin als de Gereformeerden deden in de dagen
v66r de Dordrechtsche Synode in I6I8 en 1619, toen zij,
zich scheidende van de Remonstrantsche overheersching, met
gevaar van goed en vrijheid, hunne afzonderlijke kerkeraden
verkozen en door getrouw gebleven herders lieten bevestigen,
en daarvoor kosten, ontpoortering en omverwerping hunner
vergaderplaatsen verduurden, tot de dageraad der verlossing
aanbrak, bij de herstelling van Oranje in al deszelfs rechten
en waardigheden, waarin het, zoowel als de Gereformeerden,
verkort was, door eene zoogenaamde vrijzinnige en vrijgevige
magistratuur.
Wij wenschen ons naar dezelfde regelen te gedragen als
onze voorouders ; daarom hebben wij ook bij vernieuwing, uit
overtuiging des harten, ons plechtig door de onderteekening
der oude Formulieren van Eenigheid verbonden verklaard aan
de instellingen der Gereformeerde Kerk; en vragen eerbiediglijk
van Uwe Majesteit bescherming van het recht, dat wij in 1815
bezaten, doch hetwelk ons thans betwist wordt, het recht
namelijk om den Heere onzen God in het openbaar te dienen,
en onze kerkelijke zaken te regelen overeenkomstig onze oude
instellingen...
Daar wij geene nieuwe Godsdienstige genootschappen opgericht hebben, of wenschen op te richten, maar alleen teruggekeerd zijn tot de oude instellingen onzer vaderen, welke
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tijdens de bezwering der Grondwet nog bestonden, zoo kunnen
wij ook aan Uwe Majesteit geene nieuwe reglementen of statuten voorleggen ; en om alle dubbelzinnigheid en onzekerheid
te vermijden, bieden wij Uwer Majesteit aan onze Formulieren
van Eenigheid, benevens de Liturgie, en verklaren nogmaals
bij deze onze handteekening plechtig, dat wij, overtuigd dat
zij op Gods Woord gegrond zijn en daarmede overeenkomen,
niets wenschen te ondernemen of te vervaardigen, dat daarmede strijdig is ; gelijk uit de nevensgaande handelingen onzer
vergadering blijkt.
Wij wenschen op niemands bezittingen, inkomsten of tilels eenige
inbreuk te maken.

Het Koninkrijk van onzen Heere is niet van deze wereld;
wij hebben wegens onze zonden en langdurige afwijkingen van
den Heere alles verbeurd ; kunnen en durven onze tegenstanders het goedvinden om de kerkgebouwen wederrechlelj/k in
bezit te houden, en daarmede het oordeel van den Rechter
der gansche aarde af te wachten, wij wenschen ootmoedig te
berusten in de beschikking des - Allerhoogsten en zullen zelven
wel voor gebouwen zorgen. Wij behoeven zulke prachtige tempels niet om den God van hemel en aarde te dienen; en
onze hoogste titel, dien wij ooit op aarde kunnen bezitten, is
die van geloovigen en kinderen Gods; wij vragen geene
andere rechten dan die ons, burgers van Nederland, volgens
de Grondwet toekomen, en dus ook het recht om onzen
godsdienst uit te oefenen in het openbaar."
Dit Adres werd reeds den I6den Maart 1836, nadat vooraf in
alle gemeenten een biduur gehouden was om er den zegen des
Allerhoogsten over af te smeeken, door een commissie der Synode,
bestaande uit Ds. Brummelkamp en de ouderlingen H. G. Klijn
en V. Koningsbergen, aan den Koning ter hand gesteld, benevens
een exemplaar van de Formulieren van Eenigheid met Liturgie en
een afschrift van de Handelingen der Synode, „opdat Z. M. daardoor overtuigd moge worden, dat de Afgescheiden Gemeente niets
wenscht te ondernemen of ten uitvoer te brengen, waardoor de
openbare orde of veiligheid gestoord kon worden".

4. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 JULI 1836.
Den j Eden Maart, op de gewone audientie, werd het adres van
de eerste Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk onder het
Een Nagel in de heilige Plaats.
is
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Kruis in Nederland, door de daartoe benoemde commissie overhandigd. En velen hoopten, dat de Koning, eenmaal met de vervolging in kennis gesteld, die nu wel zou doen ophouden, en de
Afgescheidenen, als burgers van Nederland, volgens de Grondwet
beschermen.
Maar het tegendeel geschiedde. De vroegere beschikking des
Konings werd nu bij besluit van 5 Juli 1836 met inachtneming van
alle vormen verscherpt.
Koning Willem I toch oordeelde, dat de adressanten, wel verre
van zich naar de beschikking van II December 1835 te hebben
gedragen, waren voortgegaan in hunne onrust en verwarring veroorzakende onwettige handelingen, door bij voortduring ongeoorloofde godsdienstoefeningen te houden, en ook ouderlingen en
diakenen aan te stellen, predikanten te beroepen, en alzoo facto,
zonder 's Konings toelating, een afzonderlijk Kerkgenootschap op
te richten, onder het bestuur van een algemeene Synode, welker
leden, vroeger leeraren der Hervormde Kerk, van deze hunne
bediening door de wettige kerkelijke machten waren ontzet, en die
zich alzoo een hoedanigheid toeschreven, welke zij op dat oogenblik niet bezaten.
Overwegende, dat zoodanige wederstrevingen van het wettig
gezag, met aanranding van een geoorloofde en erkende Kerk, en
het kweeken van openbare onrust en verwarring, niet verder
konden worden gedoogd, verklaarde Z. M., dat de zoogenaamde
Gereformeerde Kerk, of het genootschap en de gemeente, • dus de
adressanten en hunne aanhangers, zonder 's Konings toelating en
strijdig met Hoogstdeszelfs vorige beschikking opgericht, werden
gehouden als geen wettig bestaan hebbende, en mitsdien (voor
zooveel noodig) als ontbonden, en dat derzelver samenkomsten,
als zoodanig, uit dien hoofde werden verboden.
Ten andere bepaalde Z. M., wat men te doen had, zoo men
eene gemeente van voornoemde Afgescheidenen wenschte te vormen,
om 's Konings toelating te bekomen, namelijk zich, met overlegging
van de vereischte opgaven en ontwerpen betrekkelijk de reglementen
en kerkelijke organisatie, bij een door hen individueel geteekend
adres, door tusschenkomst van den Gouverneur der provincie, tot
den Koning te wenden.
Er werd intusschen bijgevoegd, dat, voor zoover de adressanten
en hunne aanhangers mochten verlangen boven het getal van
twintig, als bizondere personen, binnenshuis, tot hunne oefening godsdienstig samen te komen, zij zich daartoe konden vervoegen bij
de besturen hunner woonplaats, die dan de vereischte toestemming
konden verleenen en het noodige toezicht bevelen. Men moest hun
dan opgeven de namen en woonplaatsen dier personen, en de
;
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dagen en uren waarop, en het lokaal waarin die samenkomst zou
plaats hebben.
Aan alle openbare machten in het Rijk, en in het bizonder aan
het Openbaar Ministerie bij de Hoven en Rechtbanken, werd het
toezien op de opvolging van het besluit, en aan de laatste ook de
strafvordering casu quo, nadrukkelijk aanbevolen.
Dit besluit des Konings stemde de Haagsche Synode van het
Hervormd Kerkgenootschap tot groote dankbaarheid. Zij toch, op
wier aanstoken indertijd de overheid tot de vervolging was overgegaan, had in de eerste Synode der Afgescheidenen met leede
oogen een poging opgemerkt, „om aan de Afscheiding een zekere
vastheid te geven", en zij zeide dan ook, „dat alzoo nu, naast het
Hervormd Kerkgenootschap, zich een nieuwe afzonderlijke sekte
voordeed". Het kon haar dus niet anders dan hoogst aangenaam
zijn, dat de vervolging nu voortaan dubbel fel zou worden gevoerd.
Maar de Afgescheidenen waren over dit Koninklijk Besluit zeer
ontsteld. Want hadden zij tot nog toe algemeen gedacht, dat de
Koning persoonlijk vreemd was aan de vervolging en, beter ingelicht de verdrukten zeker wel zou beschermen, nu moesten zij
huns ondanks de mogelijkheid erkennen, dat een Vorst uit het
Huis van Oranje deel had aan de onderdrukking van hen, die niet
anders bedoelden dan de vrije verkondiging en handhaving van
de Gereformeerde leer, gelijk trouwens de Koning zelf in zijn
Besluit erkende, dat de adressanten, door het overleggen van

dezelfde Formulieren als bij het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap in gebruik waren, genoegzaam hadden doen blijken,
dat tusschen hunne leerstellingen en die van het genoemde Kerkgenootschap geen onderscheid bestond, en daarin mitsdien niets
gevonden werd, dat de publieke orde en rust zou kunnen storen
of met de goede zeden strijden.
Maar hun werd euvel geduid, dat zij geen kerkelijke reglementen
ter goedkeuring hadden overgelegd ; alsof die, voor zoover ze niet
reeds in de aloude Dordtsche Kerkenorde waren neergelegd, met
één tooverslag op het woord des Konings te voorschijn konden
geroepen worden!
De vordering bovendien, dat men verklaren zou een gemeente van
afgescheidenen te willen vormen, was voor hen, die reeds sedert jaren
in kerkelijke gemeenschap leefden, een onmogelijke eisch. Ze vernietigde en ontbond de gemeenten, alsof deze, eerst door de autorisatie van het Gouvernement en van het oogenblik af dier autorisatie, konden bestaan. Ze onderwierp de toekenning van
godsdienstvrijheid aan voorwaarden, die in de Grondwet niet waren
genoemd. Van een onbetwistbaar recht maakte het een gunst, welke
de Regeering verleenen of ook weigeren kon.
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Met den eisch eindelijk, dat de Afgescheidenen een request
zouden indienen om, boven het getal van twintig, als bizondere
personen, binnenshuis, godsdienstige oefeningen te mogen houden,
was elke eigenlijke godsdienstoefening uitgesloten. Immers konden
de leeraren, ouderlingen, diakenen en gemeenteleden als bizondere
personen slechts vergaderen met verloochening van hun ambtelijke
betrekkingen. De bediening van Woord en Sacramenten was daarmee dan ook ten eenenmale verboden.

5. VRIJBILJETTEN.
Volgens het Koninklijk Besluit van 5 Juli 1836 hadden alzoo de
plaatselijke Besturen het recht om aan afgescheiden Gereformeerden
boven het getal van twintig, vergunning te verleenen tot het houden
van godsdienstige vergaderingen als bizondere personen binnenshuis.
Op de ingeleverde verzoekschriften zou dan de geheele schaar
adressanten te zamen of ieder onderteekenaar persoonlijk een vrijbilj et ontvangen.
En op eenige plaatsen werd deze zoogenaamde vrije uitoefening
van den godsdienst aanvankelijk dan ook aangevraagd en metterdaad
verkregen.
Als curiosum laten we hier een afdruk van zoo'n vrijbrief volgen:
BEWIJS VAN TOELATING voor
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om, krachtens dispositie van Heeren Burgemeester en Wethouders
der stad Utrecht van heden, en onder voorwaarden en bepalingen,
bij dezelve in het breede vermeld, in de Huizinge genaamd
de Domselaerspoort, bewoond door H. G. IKIjn Junior, Wijk
C, No. 36, tot het houden van Godsdienstige Oefening te zamen
te komen, des Zondags, voormiddags te negen uren, des
namiddags te twee uren, en des avonds te zes uren; mitsgaders des Woensdagsavonds te zeven uren.
Utrecht, den IO d e n November 1836.
De Secretaris der Stad Utrecht.

Had men zoo'n vrijbiljet, dan kon men zonder vrees voor vervolging bijeenkomen. Politie-agenten posteerden aan de deur van
zoo'n huis. Stond iemands naam op de lijst, of had hij zoo'n
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briefje, dan werd hij binnengelaten. Was dat niet het geval, dan
werd den persoon, die zich aanmeldde, de toegang verboden.
Niet lang echter werd van zulke vergunning gebruik gemaakt.
Op sommige plaatsen, zooals te Amsterdam, werd ze door de
Regeering zelve ingetrokken, omdat de gemeente niet aan al de
voorwaarden bleef beantwoorden. Op andere plaatsen gaven de
gemeenten zelve aan de Regeering te kennen, dat zij geen vrijheid
vonden, langer van die vergunning gebruik te maken.
Men had n.l. de vergunning aangevraagd, zonder genoegzaam
met den geest van het Koninklijk Besluit bekend te zijn. Maar
door het antwoord van de Regeering hieromtrent ingelicht, vond
men zich weldra bezwaard met wat men als een gunst begeerd had.
Dit was o. m. het geval met de gemeente Zwolle.
Reeds drie weken nadat het Koninklijk Besluit van 5 Juli was
bekend geworden, zond zij een adres in, om overeenkomstig dit
besluit vrijheid te verkrijgen tot godsdienstig samenzijn met meer
dan twintig personen.
En bij besluit van den 24sten September werd dit verzoek ook
toegestaan, maar onder de volgende voorwaarden:
a. dat de te houden zamenkomsten zullen moeten bestaan
in een stille afzondering binnenshuis, blootelijk tot hunne godsdienstige oefening, en dus die zamenkomsten in geenerhande
opzigt de kenmerken, het aanzien of den vorm mogen hebben
van de uitoefening eener eeredienst, zooals die bij de bestaande
kerkgenootschappen plaats vindt onder het bestuur van personen
van erkende kerkelijke hoedanigheid, in ambtsgewaad optredende, noch ook, dat daarin de bediening van doop en avondmaal enz. kan geschieden ; terwijl bij die, in een gesloten huis
te houden zamenkomsten alle openlijkheid der verrigtingen zal
behooren vermeden te worden;
b. dat de te houdene zamenkomsten geene aanleiding geven
tot ongelegenheid of verstoring van de openbare orde en rust,
of van de godsdienst der erkende kerkgenootschappen;
c. dat bij de te houdene bijeenkomsten geene andere
personen zullen worden toegelaten dan die, welke zich daartoe,
op de voorgeschrevene wijze, aan ons hebben geadresseerd,
en daartoe de vereischte vergunning zullen verkregen hebben,
en die ten blijke daarvan, van een bewijs van toegang, onzentwege afgegeven, zullen zijn voorzien, welk bewijs zij telkens,
op de eerste aanvrage, aan de ambtenaren der politie zullen
vertoonen;
d. dat de te houdene bijeenkomsten steeds toegankelijk
zullen moeten zijn voor de ambtenaren van politie;
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e. dat, bijaldien tegen de hiervoren vermelde voorwaarden
mogt worden gehandeld, of de te houdene bijeenkomsten aanleiding tot verstoring der goede orde en openbare rust mogten
geven, de onderwerpelijke vergunning zal worden ingetrokken.
Te Amsterdam was bovendien nog bepaald, dat menschen, in
andere burgerlijke gemeenten woonachtig, de vergaderingen niet
mochten bijwonen. Daardoor waren de predikanten van elders dus
aan hun woonplaatsen gebonden, en moesten de overige gemeenten
ten eenenmale van hun dienst verstoken blijven.
En in 't algemeen was alles verboden, wat maar eenigszins geacht
kon worden tot het kerkelijk leven te behooren : de dienst van
herders en leeraars, ouderlingen en diakenen, het gebruik der Heilige
Sacramenten, de inzameling van liefdegaven, het houden van catechisaties, het afnemen van belijdenis, de inzegening van huwelijken, enz.
Niet geheel ten onrechte konden de aanvragers van vrijbiljetten
dan ook vergeleken worden bij de libellatici onder de regeering
van den Romeinschen keizer Decius. Dat waren Christenen, die,
zonder den afgoden te offeren, van de heidensche overheid voor
een zekere som een vrijbrief ontvingen, alsof zij geofferd hadden,
en daardoor bevrijd bleven van de vervolging. In het wezen der
zaak was dat toch óók een verloochening van den Christus.
En zóó nu zagen ook de meeste Afgescheiden gemeenten — die
van Zwolle met name door de voorlichting van De Cock — we
in, dat vrijbiljetten om aan de vervolging te ontkomen, slechts
gekocht konden worden tegen den duren prijs der verloochening
van alles, wat tot den waarachtigen dienst des Heeren behoorde.
Daarom maakten zij van die gewaande vrijheid dan ook niet langer
gebruik, maar zonden de vrijbiljetten terug, al wisten zij vooruit,
dat zij zich daardoor blootstelden aan feller vervolging dan ooit
te voren.

HOOFDSTUK XVI.
Ongeoorloofde godsdienstoefeningen.

1.

MISHANDELINGEN TE AMSTERDAM.

Sedert het Koninklijk Besluit van 5 Juli 1836 werden de godsdienstoefeningen der Afgescheidenen talloos vele malen verstoord.
't Is dan ook onmogelijk, alle bijzondere gevallen één voor één
te beschrijven. Slechts enkele van de meest sprekende zullen we
dus vertellen.
Ook in de hoofdstad telde de Scheiding al spoedig haar aanhangers. Reeds den 14den October J835 hadden zich daar ten huize
van Nicolaas Obbes onderscheidene geloovigen afgescheiden van
het Hervormd Kerkgenootschap, om den hals te buigen onder het
juk van Jezus Christus. En op Zondag i8 October d.a.v. werden
door Ds. Scholte de eerste ambtsdragers bevestigd. De Kerkeraad
vergaderde wekelijks op de Baangracht ten huize van de weduwe
Brandt, en besloot, dat des Zondags geregeld driemaal godsdienstoefening zou worden gehouden, waarin, bij afwezigheid van
een predikant, ouderling Deteleff en broeder Kamans zouden
voorgaan.
Aanstonds werd ook besloten tot het in gereedheid brengen van
een eigen gebouw voor de godsdienstoefeningen, waartoe den 30sten
October vergunning gevraagd werd in een adres aan Z. M. den
Koning.
In dit adres verklaarden zij o. m., dat er te Amsterdam sedert
lang een werkelijke verwijdering bestond tusschen vele leden van
het Hervormd Kerkgenootschap en de in dat genootschap dienstdoende predikanten; een verwijdering (schreven zij), veroorzaakt
doordat de predikanten gedeeltelijk openbaar afweken van de
Gereformeerde leer, gedeeltelijk die afwijkingen stilzwijgend aanzagen
en voorbijgingen.
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Deze woorden nu gaven den predikanten der Nederl. Hervormde
Gemeente te Amsterdam aanleiding tot het opstellen van een z.g.
.Herderlijken Brief, gedateerd i Februari 1836, waarin zij poogden
door zoetsappige redeneering de gemoederen hunner gemeenteleden
gerust te stellen, en aldus de beweging, door de Afscheiding verwekt, te sussen. In dezen Brief worden de Afgescheidenen onbezonnen lieden genoemd, die niet bedenken wat zij doen, opgestookt
als ze zijn door onrustige ijveraars, die, nauwelijks tot de Evangeliebediening toegelaten, wanorde en onlusten in de gemeente
verwekken.
Dit zag natuurlijk op Scholte en zijn club. De Afgescheidenen
te Amsterdam werden dan ook telkens met den scheldnaam Schollianen nageroepen. De Scholtianen hadden het dikwijls hard te
verantwoorden. Zij werden met steenen en slijk geworpen, en zelfs
hun kinderen konden niet rustig over straat gaan.
Nu schreven de predikanten in hun Herderlj/ken Brief wel, dat
zij het ten hoogste verfoeiden, indien iemand, van welke godsdienstige denkwijze ook, om zijn begrippen eenige mishandeling
werd aangedaan. Maar zij vergaten daarbij zeker, dat hun eigen
Synode de wereldlijke macht tot die mishandeling had opgewekt,
en dat zij er ook zelven aanleiding toe gaven, door in prediking
en geschriften de Afgescheidenen voor te stellen als de aanrichters
van wanorde en verdeeldheid.
En de politie was een gewillig werktuig in de hand van het
Kerkbestuur. Niet zoodra toch hadden de Afgescheidenen het huis
van de weduwe S. van Velzen op de Bloemgracht, destijds no. 42,
gehuurd en tot kerkgebouw ingericht, of op Zondag 5 Maart, toen
Ds. De Cock er driemaal preekte, werd er ook driemaal procesverbaal opgemaakt, waarna veroordeeling en boete volgde.
Den Zondag daarop zou Ds. Van Raalte er preeken. Maar reeds
vroegtijdig werd het kerkgebouw door de politie bewaakt. En
nauwelijks waren er twintig personen binnen, of aan den één-entwintigsten en die na hem kwamen werd de toegang belet. Ouderling
Budde had echter reeds van te voren afgesproken, dat hij in dit
geval de gemeente te zijnen huize, aan den Nieuwezijds-Achterburgwal
bij de Gasthuismolensteeg, zou ontvangen, waar Van Raalte dan
nu ook driemaal preekte. Maar evenals den vorigen Zondag werd
er alle drie keeren proces-verbaal opgemaakt.
Zoo vergaderde men dus, nu hier, dan daar, in kleine groepjes.
O. a. bij Steenhorst in de Nieuwe Leliestraat en bij Hoogkamer
op den Nieuwezijds-Voorburgwal. Maar een gezamenlijke bijeenkomst
van de geheele gemeente in het kerkgebouw op de Bloemgracht was
niet te verkrijgen. Toch voelde men daaraan groote behoefte, óók
om gemeenschappelijk het Heilig Avondmaal te kunnen vieren.
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Men bedacht daarom een list. 1 ) In den laten avond van Maandag
13 Maart, toen de politie er niet het minste vermoeden op had,
kwamen de broeders en zusters zoo geheim mogelijk in hun kerkje
bijeen, flauw door kaarslicht beschenen. En ongestoord bediende
Van Raalte hier nu het brood en den drinkbeker des Heeren.
Tot twee uur in den nacht bleef men bijeen ; want men had het
samen zoo goed. 't Leek wel een vergadering der eerste Christenen
in de catacomben.
Van achteren bleek dan ook, dat de Heere hier Zijn gemeente
had gesterkt tegen de schandelijke vervolging, die spoedig uitbrak.
Zondag 18 Maart zou men bijeenkomen ten huize van broeder
Buter, in de Lindenstraat bij de Noordermarkt. Maar reeds vroeg
in den morgen posteerde de politie zich voor de huizen van wel
zeventien Afgescheidenen, van wie men vermoedde, dat zij hun
woningen voor gemeentelijke samenkomsten zouden openstellen.
Ook voor het huis van Buter, een aardewerkwinkel, stonden
agenten, en voorts gemeene lieden van het z.g. Fransche pad, die
dadelijk op de been waren, als zij de kans schoon zagen, de
Afgescheidenen te plagen en te kwellen. Het duurde dan ook niet
lang, of zij sloegen de ruiten van de winkelkast in en wierpen
ieder, die naar binnen ging, met sneeuw, ijs, potscherven en vuil.
Eindelijk werd de deur gesloten. En terwijl het grauw voor het
huis bleef staan tieren en vloeken, nam op een boven-achterkamer
de godsdienstoefening een aanvang, onder leiding van ouderling
Couprie, een eenvoudig man, maar terdege thuis in de waarheid,
zooals blijkt uit zijn juist destijds verschenen brochure : Eenike
Aanmerkingen op den Herder/ijken Brief.

Nauwelijks echter had Couprie het samenzijn geopend, of de
commissaris van politie opende de deur. Toen drongen 'n paar
politie-agenten het vertrek binnen en, slaande met hun stokken,
slingerden zij de bezoekers zóó hardhandig de kamer uit, de trappen
af en de straat op, dat dezen al struikelende onder het gemeen
terechtkwamen. De stoep van het huis was n.l. met boter besmeerd.
En onder een helsch hoera trapte, schopte en stompte men de uitgegledenen nu naar hartelust. Eerst toen een gedeelte der I8de afdeeling infanterie aanrukte, ging het volk uiteen. Maar van vele
broeders en zusters waren de kleeren
gescheurd en bemodderd,
dat zij, om thuis te kunnen komen, bij vrienden in de buurt zich
eerst moesten verkleeden. En anderen konden nog dagen lang de
builen en schrammen toonen, die de stokslagen der politie en de
steenworpen van het grauw hun hadden toegebracht.

zoo
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) Andere listen, zie Landwehr, Beknopte Gesch. v. Rolt., blz. i6, en De

Reformatie, III, 246.

2 34

Sedert werden de Scholtianen bespied, alsof zij de gevaarlijkste
burgers waren.
Toch deden zij al het mogelijke om ook maar den schijn van
verzet te vermijden. Ja, ini een onbewaakt oogenblik besloot de
Kerkeraad zelfs, dat men voortaan slechts in kleine gezelschappen
zou vergaderen. En opdat ieder zich daarnaar zou gedragen, werd
bepaald, dat de Kerkeraad geen vergoeding meer zou verstrekken
aan hen, die beboet werden wegens het in huis ontvangen van
meer dan twintig personen.
Zoodoende kwam men er vanzelf ook toe om bij de Regeering
de voorgeschreven vrijbiljetten aan te vragen voor het houden van
godsdienstige samenkomsten met meer dan twintig personen.
Maar toen men zag, hoe dit neerkwam op een verloochening van
alle kerkelijk karakter, zond men ze weer terug met de rondborstige
verklaring, dat men, zonder ontrouw aan den Koning der Kerk,
niet langer volharden kon in de openlijke verloochening van het
karakter eener gemeente van Christus, en dientengevolge niet langer
kon bijeenkomen als een associatie van bijzondere personen, met
nalating van den Dienst des Woords en der Sacramenten.
Doch van toen af waren de openbare bijeenkomsten der gemeente dan ook weer onderworpen aan gewelddadige uiteendrijving
door de politie.
Is het wonder, dat men ernstig begon te denken over een verlaten van het onherbergzame Nederland en landverhuizing naar het
vrije Amerika?
Broeder Budde, die, gelijk we zagen, zijn huis voor de prediking
van Ds. Van Raalte openstelde, zou tien jaar later een der eersten
zijn om die gedachte aan landverhuizing te verwezenlijken.

2. DE ONGUNST DER POLITIE.

Wat de Afgescheidenen te Amsterdam bizonder kwelde, was de
ongunst der politie. Deze verleende hun niet de minste hulp tegen
den overlast, dien het gemeene volk hun aandeed.
Zoo gebeurde het op Zondagavond i6 Maart 1836, dat een Afgescheiden gezin in de Jonkerstraat godvruchtig samen was onder
het zingen van een psalm. Bijeenkomst werd er echter niet gehouden. Het hoofd des gezins was dan ook niet eens thuis. Maar het
grauw verzamelde zich voor de woning, om die fijne Scholtianen
te plagen. Het trapte de deur open, sloeg de glazen in, vernielde
de meubelen, en stompte en schopte de leden van het gezin. Zelfs
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de vrouw des huizes, die, om de positie, waarin zij zichtbaar verkeerde, althans medelijden had moeten opwekken, werd niet ontzien, maar met geweld aangerand. Intusschen was een buurman
tot twee malen toe naar de politie gegaan om assistentie te vragen,
maar die werd niet verleend. En het ruwe volk vertrok eerst uit
de woning, toen het er genoeg van had, hoewel het nog tot laat
in den nacht voor de deur bleef razen en schelden.
Blijkbaar wilde of durfde de politie zich niet met de belhamels
meten. Dat bleek wel duidelijk op Zondag 2 Mei. Aan den morgen van dezen rustdag kwam een getal van achttien personen ten
huize van broeder Hidde bijeen tot onderlinge stichting en gemeenschappelijke godsdienstoefening. Maar reeds omstreeks negen uur
begon er zich volk voor de woning te verzamelen, dat straatdeunen
zong en op de deur klopte. De godsdienstoefening ging echter door.
„Loven zij daarbuiten hun koning, laten wij den onzen verheerlijken," zeide de voorganger, toen hij, door het rumoer bijna onverstaanbaar geworden, een psalm liet zingen. Dit psalmgezang maakte
het volk echter nog woedender. Het begon nu met steenen te werpen en de glazen in te gooien. De buren riepen toen om politie.
Daarop verschenen een griffier en twee agenten, die echter de samengeschoolde menigte voor het huis, ofschoon veel meer dan twintig in
getal, niet uiteendreef. Vervolgens kwam er een ander ambtenaar
der politie, die in het huis ging, om de daar aanwezige personen
te tellen. Hij telde er achttien. De wet was dus niet overtreden.
Nu kwam hij weer naar buiten, maar daar liet hij het joelende
volk zijn gang gaan. Eindelijk verscheen de commissaris van politie
zelf. Tweemaal telde hij de in het huis bijeenvergaderde personen.
En toen hij bevond, dat er nog geen twintig aanwezig waren, ging
hij naar buiten en vertelde aan de levenmakers, dat de vergadering
in het huis wettig was en men dus de rust van die menschen
niet mocht verstoren. Ondertusschen was zich voor het huis een
bezetting militairen komen vestigen, maar zonder de oproermakers
uiteen te drijven.
Bij de avondgodsdienstoefening was er weer een groote oploop
van volk, dat zich van vijf tot elf uur onledig hield met schelden
en vloeken op de Afgescheidenen. Een vrouwspersoon schreeuwde
zelfs, dat men die Scholtianen moest verbranden. Maar ook dien
avond is er noch door de politie, noch door de militaire macht
eenige moeite gedaan om de razende en scheldende menigte te
verjagen. Die vloekende menigte van eenige honderden personen
liet men gerustelijk bijeen, terwijl op dienzelfden dag nog een bijeenkomst der Afgescheiden Gereformeerden onwettig verklaard en uit
elkaar gejaagd werd, omdat er meer dan twintig personen waren,
die samen baden en zongen.
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Zoodra een agent maar psalmgezang in de woning van een
Afgescheidene hoorde, dacht hij aan een verboden bijeenkomst. Op
Zondag 16 Juli b.v. had broeder Brandt in zijn huis op de Baangracht bezoek van 'n paar vrienden. Hij begeleidde het psalmgezang
met het spelen op zijn huisorgel. De politie-agent, voor het huis
geposteerd, meende in dat zingen een overtreding te zien en eischte
toegang binnenshuis, om van de onwettige daad proces-verbaal te
kunnen opmaken. De heer des huizes weigerde echter, hem toe te
laten. Daarop ging de agent den commissaris van politie, De Lagh,
waarschuwen, die nu met agenten en soldaten kwam opdagen, maar
ook spoedig weer beschaamd moest aftrekken, toen hij bevonden
had, dat de vergadering uit minder dan twintig personen bestond.
Hetzelfde had plaats ten huize van A. Verburg, op den Amstelveenschenweg, even buiten Amsterdam. Diens schuur diende vele
malen tot godsdienstoefening voor de Amsterdamsche broeders en
zusters uit het Overtoomkwartier. Zij bleven daar dan den geheelen
dag. Voor eten zorgden zij zelf. Van drinken voorzag hen de vrouw
van Verburg. Want men leefde waarlijk als broeders en zusters, en
had alles voor elkaar over. Het was nog de tijd der eerste liefde,
toen vrouwen zich ontdeden van hare sieraden en die in den collectezak
wierpen. Maar het was ook de tijd der vervolging. Spoedig werd
het bekend, dat de schuur van Verburg diende tot het houden van
godsdienstige bijeenkomsten. En de burgemeester en de wijkmeester
besloten dus een waakzaam oog te houden.
Op Zondag 20 Augustus ging de wijkmeester G. H. van der Horst
er heen, vergezeld van een politie-agent. Er waren toen, behalve het
huisgezin, tien personen bij elkaar, waaronder de helft kinderen.
Terwijl men bezig was met het lezen eener predikatie van Comrie,
liep Van der Horst het erf op en vroeg den eigenaar, of hier
oefening gehouden werd. „Neen," antwoordde Verburg. -- „Dan wil
ik toch tellen, hoeveel personen gij in huis hebt," zei de wijkmeester, ofschoon hij hiertoe niet de minste bevoegdheid had.
Verburg stond het hem daarom ook niet toe. Daarop posteerde de
politie-agent zich voor het hek van de boerenplaats, om ieder,
die op het erf wilde komen, te weren. Toen dan ook de zwager
van Verburg, en diens vrouw het hek wilden doorgaan, werden zij
niet toegelaten. Onderwijl was de wijkmeester den burgemeester
gaan berichten, dat hij een verboden bijeenkomst ontdekt had.
IJlings werd nu naar de stad gezonden om hulp van kurassiers, en
's avonds tusschen halftien en tien uur kwam de burgemeester met
politie-agenten het boerenerf op, terwijl zes kurassiers op den Amstelveenschenweg voor het hek werden geplaatst. De burgemeester
en zijn manschappen doorzochten nu het geheele huis, of ze ook
meer dan twintig personen konden vinden. Maar tevergeefs. Ze
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telden er niet meer dan acht. Onverrichter zake moest de gewapende
bende onder een grooten toeloop van volk dus weer aftrekken ; al
hetwelk zeker niet diende tot bevordering van de Zondagsrust op
den Amstelveenschenweg. Toch werden dergelijke dragonades in
dezelfde woning nog dikwerf herhaald, en als dan het aantal aanwezigen boven de twintig was, volgden proces-verbaal en uiteendrijving.
Zoo ging het ook den 26sten November ten huize van den reeds
genoemden diaken J. D. Brandt. Twee uren was men er rustig
bijeen geweest onder de prediking van Ds. Van Velzen. Bijna was
de godsdienstoefening geëindigd, toen de commissaris van politie
De Lagh met agenten en militairen de woning op de Baangracht
binnendrong en de gemeente uiteendreef. Zelfs werd Ds. Scholte,
die daar ook tegenwoordig en bij zijn zwager Brandt gelogeerd
was, toen hij eenige woorden tot den commissaris zeide, door de
militairen aangegrepen en op straat gezet, tot groot vermaak van
het gepeupel, dat op het zien van soldaten en agenten was toegesneld. Dien geheelen dag werd Brandt's woning verder door de
politie bewaakt, zoodat daar geen godsdienstoefening meer gehouden
kon worden.
Toch kwam de gemeente dienzelfden dag in een andere woning
nog ongehinderd bijeen onder de prediking van Ds. Scholte. In de
volgorde van den Catechismus moest toen juist gepreekt worden
over de bede: Uw Koninkrijk kome. En wel werkte de nood der
tijden toen mee, om de gemeente te leeren bidden: „Regeer ons
alzoo door Uw Woord en Uwen Geest, dat wij ons hoe langer hoe
meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uwe Kerk; verstoor
de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen U
verheft, mitsgaders alle booze raadslagen, die tegen Uw heilig
Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid Uws Rijks kome,
waarin Gij alles zult zijn in allen".

3. VAN VELZEN TE TJALBERD.
Op 'n Zondag in September 1836 zou Van Velzen te Tjalberd
in Friesland preeken, Doop en Avondmaal bedienen, een diaken
bevestigen en een huwelijk inzegenen.
De vergaderplaats was een schuur, die ongeveer vier- 'a vij fhonderd menschen bevatte.
De dienst werd op de gebruikelijke wijze geopend. Onder het
voorgebed echter hoorde men opeens in de verte de trommel. slaan.
Het geluid kwam al nader. En toen de leeraar het gebed geëindigd
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had, zag hij den grietman, vergezeld van 'n officier, staande in het
midden der vergadering.
Aanstonds gebood de grietman den aanwezigen, uiteen te gaan.
Van Velzen antwoordde hem echter, dat zij, naar het apostolisch
bevel, hun onderlinge bijeenkomsten niet mochten nalaten.
Hierop gelastte de grietman andermaal, dat ieder zich zou
verwijderen, en tevens las hij uit het Wetboek van Strafrecht 'n
artikel voor over de ongeoorloofde vereenigingen.
De leeraar antwoordde, dat dit artikel, ook volgens de rechtbank
te Heerenveen, waaronder Tjalberd behoorde, niet van toepassing
was op 'n vergadering, gelijk thans gehouden werd.
Nu dreigde de grietman, indien men niet uiteenging, soldaten te
zullen laten aanrukken.
Daarop verwijderde zich haastig het meerendeel van hen, die
niet tot de gemeente behoorden. De leden der gemeente echter
bleven rustig zitten, onderwijl zij, op verzoek van hun leeraar, een
psalmvers aanhieven.
Onder het zingen daarvan naderden de soldaten met slaande trom.
Binnengekomen met eenige politie-agenten, kregen zij nu bevel,
de vergadering uiteen te drijven. En terwijl men alleen Van Velzen
ongedeerd liet, werden al de aanwezigen met het geweer naar
buiten gedreven, of aangegrepen en uit de deuren en luiken der
schuur geworpen. Slechts één man, die een lichaamsgebrek had en
op den grond was gevallen, liet men liggen.
Van Velzen, nu van z'n plaats gekomen en op de ledige schuur,
de omvergeworpen banken en den neergevallen man wijzende, zeide
tot den grietman : „Dit is uw werk."
„Ik doe slechts," antwoordde deze, „wat mij opgelegd is."
„Indien dit als verontschuldiging kan gelden," hernam Van
Velzen, „dan mag ook Pilatus niet beschuldigd worden, tegen wien
de Heere gezegd heeft : „Die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft
grooter zonde."
De grietman verklaarde echter, hierover niet langer te willen
spreken, maar vroeg Van Velzen, wat hij verder voornemens was.
„Ik heb," zeide deze, „voor heden geen ander voornemen dan
te preeken en sommige andere deelen van mijn dienst uit te
oefenen."
Met eenigen aandrang gaf de grietman hem nu den raad, uit
Tjalberd te vertrekken. Maar Van Velzen antwoordde, dat hij
zonder noodzaak op Zondag niet wenschte te reizen. En hiermee
verliet hij de schuur.
Buiten vond hij den officier in een wijden kring van menschen
staande. Reeds was de Hervormde kerk uit, en een groot gedeelte
dezer kerkgangers verlustigde zich nu in de gewelddadige uiteenq

2 39

drijving der Afgescheidenen. Eén van hun diakenen liep zelfs met
'n vlag rond.
Van Velzen ging naar den officier, met het doel hem aan te
spreken, doch moest van dit voornemen afzien wegens de vele
scheldwoorden, verwenschingen en vloeken, die de man uitstootte.
Nu ging de leeraar naar het huis van een der gemeenteleden,
waar zich weldra velen vervoegden, die door de soldaten uiteengedreven waren, en die zich nu bij Van Velzen beklaagden over
het gemis van de prediking en de bondszegelen.
„Vele jaren," — zoo zeide een godvruchtig oudje — „ben ik
verhinderd geworden de prediking bij te wonen en het Avondmaal
te gebruiken, omdat ik met geen goed geweten ter kerk kon gaan,
daar alom in deze omgeving de waarheid op den kansel wordt
geloochend, Nu dacht ik hier Avondmaal te zullen vieren, en toch
schijnt het verhinderd te worden."
Onder den indruk dezer woorden zeide Van Velzen : „Ziet iemand
gelegenheid om ons te bezorgen wat tot het Avondmaal noodig is,
dan ben ik bereid het te bedienen."
Nu ging er iemand heen om het brood en den wijn te halen
uit de schuur, waar men gehoopt had Avondmaal te vieren ; maar
hij kwam terug met het bericht, dat de schuur nauwlettend bewaakt
werd en dat in de huizen der gemeenteleden overal soldaten
waren ingelegerd.
Van Avondmaalsbediening moest dus voor heden worden afgezien.
Maar ofschoon men met niet meer dan twintig personen mocht
vergaderen, kon toch de Doop bediend, de diaken bevestigd en het
huwelijk ingezegend worden, waarbij immers slechts weinige personen tegenwoordig behoefden te zijn.
Weldra kwamen toen de doopouders met hun kinderen binnen.
Tijdens de Doopsbediening gingen de soldaten, die zich in het huis
bevonden, naar buiten; maar toen de dienst was afgeloopen, rukten
eenige manschappen aan om de aanwezigen te verdrijven.
Daarop begaf de gemeente zich naar een ander huis. En hier
werd nu de diaken bevestigd. Toen dit geschied was, kwamen weer
gewapende mannen toeloopen, zoodat men zich weer naar een
ander huis moest begeven, waar nu de inzegening van het huwelijk
plaats vond.
Toen ook deze plechtigheid afgeloopen was, kwamen de gewapende mannen ten derden male om de gemeente uiteen te drijven,
onder bedreiging, dat zij het hun later wel betaald zouden zetten.
Niemand echter sloeg daar acht op, verblijd als men was, dat
de voorgenomen handelingen gelukkig ten einde waren gebracht.
Zonder dan ook te vermoeden, wat hem nog wachtte, begaf Van
Velzen zich met den bevestigden diaken naar diens woning, waar
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hij het overige van den dub en den komenden nacht zou doorbrengen.
In dit huis was een sergeant met vier manschappen, waaronder
een tamboer, ingelegerd, en hun was een afzonderlijk vertrek tot
tot verblijf afgestaan. Ongenoodigd kwamen zij echter tegen den
avond in de huiskamer, die zij met hun vloeken vervulden.
Intusschen was op straat eenig volk samengeschoold, dat steeds
luidruchtiger werd. En aangezien het de tijd was, dat de taptoe
geslagen moest worden, ging de tamboer daartoe nu ook maar buiten.
'n Poosje daarna weer binnenkomende, riep hij uit: „Dat zal een
nacht geven, ik kon zoovéél jenever krijgen, als ik slechts wilde."
En toen nu het getier daarbuiten steeds toenam en nader kwam,
rees bij Van Velzen het vermoeden, dat het volk daarbuiten wel
eens booze voornemens tegen hem kon hebben; welk vermoeden
spoedig bevestigd werd door de vrouw des huizes, die hem wenkte
in het achterhuis te komen, waar zij hem vertelde, dat het volk,
naar een buurvrouw haar met tranen in de oogen had meegedeeld,
van voornemen was, hem naar het leven te staan, en daartoe reeds
op het huis aandrong.
En uit het gefluister, gebaar en gevloek der soldaten begreep hij
nu ook, dat zij, zoodra de opgeruide en door sterken drank verhitte menigte binnenstormde, met deze gemeene zaak zouden maken.
Al luider werd intusschen het woest getier der menigte daarbuiten, al onheilspellender flikkerden de oogen der soldaten daarbinnen.
Nu werden de ruiten ingeslagen. En met 'n : „Daar zijn ze!"
sprongen de soldaten op, onder het gejammer der huisgenooten.
Terwijl Van Velzen nu elk oogenblik vreesde de volksmenigte
te zullen zien binnendringen, hoorde hij eensklaps op straat een
forsche mannenstem. En toen kwam er stilte.
Daarop werden voetstappen in het achterhuis vernomen. En de
vrouw des huizes werd geroepen.
Weldra kwam zij terug met de boodschap, dat de grietman met
den officier daar geweest was en haar gezegd had, dat hij, voorbij
komende, gezien had, wat er gaande was, maar zorgen zou, dat de
predikant geen letsel bekwam. Soldaten met geladen geweren zouden
den ganschen nacht den toegang tot het huis bewaken en Ds. Van
Velzen den volgenden morgen bij zijn vertrek vergezellen.
En zoo geschiedde 't dan ook. Diezelfde soldaten, die even te
voren op moord belust waren, moesten nu de kamer verlaten, en
den volgenden dag den wagen begeleiden, waarmee Van Velzen
uit Tjalberd vertrok.
Eerst aan de grens der gemeente mochten zij hem verlaten. Toen
echter stak een der soldaten de punt van zijn bajonet door de
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kap van den wagen. Van Velzen voelde een drukking tegen den
rug, doch bleef ongedeerd.
Maar het was hem 'n sprekend bewijs, dat hij beschermd was
geworden door vijanden.

4. VAN RAALTE TE OMMEN EN OMSTREKEN.

Het was Zondag 13 November 1836.
Te Ommen hadden de Afgescheidenen een blijden dag, want
Ds. Van Raalte preekte voor hen en bediende hun het Heilig
Avondmaal.
De vijandschap zou echter niet uitblijven.
's Morgens reeds had zich een aantal opgeschoten jongens verzameld voor het huis, waarin de godsdienstoefening gehouden werd.
Maar het bleef bij schelden en razen.
Doch 's avonds ging het heeter toe.
Toen kwamen mannen en vrouwen, met stokken gewapend, zich
voor den ingang posteeren. De hevigste bedreigingen, de gruwelijkste
vloeken werden gehoord; de deur werd schier ingebeukt en den
predikant de dood gezworen.
Maar ook ditmaal eindigde de godsdienstoefening zonder verhindering, en door een achterdeur vertrekkende, bereikten de
broeders en zusters hun woning.
Te laat ontdekten nu de vervolgers, dat hun gewenschte prooi
ontsnapt was. En toen keerde zich de woede tegen de woningen
der Gescheidenen. Steenen werden uit de straat gebroken en naar
daken en vensters geslingerd. Vijf en twintig huizen werden als het
ware gebombardeerd, dakpannen, glazen en deuren verbrijzeld, en
nog den volgenden dag waren de straten voor de woningen der
Gescheidenen met steenen, pannen en glasscherven als bezaaid.
En de burgemeester had geen enkele poging aangewend tot
stuiting van dat geweld. Toch waren de vervolgden als door een
wonder ongedeerd gebleven, en ook Van Raalte was aan de gespannen strikken ontkomen, en bevond zich den volgenden dag
te Heemse.
's Maandagsavonds hield hij daar godsdienstoefening, nam er eenige
leden aan en doopte twee kinderen. Dinsdagsavonds zou hij hier
weer voor een klein getal preeken. Maar Gods weg was anders.
Eenige inwoners van Heemse hadden zich verbonden, den
prediker kwaad te doen, en kwamen 's avonds, met stokken en
messen gewapend, voor de woning, waar Van Raalte den nacht en
Een Nagel in de heilige Plaats.
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een gedeelte van den dag had doorgebracht. Toch werden zij
teleurgesteld, want de . leeraar was dien middag, met de samenzwering in kennis gesteld, naar Ane bij Gramsbergen vertrokken,
waar hij den nacht doorbracht.
Den volgenden morgen preekte hij daar en bediende er de
Sacramenten. 's Avonds trad hij nog in een schuur te Dedemsvaart op.
En toen ging hij weer naar Ommen terug. Hier preekte hij voor
'n zeventiental Afgescheidenen. Maar de samenkomst werd verstoord
door den vrederechter, die alarm liet slaan en het gepeupel te hulp
riep, waaronder ook de steenengooiers van den vorigen Zondag.
Met pieken en stokken gewapend, drongen zij het voorhuis binnen,
om Van Raalte daaruit te halen.
Maar juist op het kritieke oogenblik greep God den vrederechter
in het hart, zoodat hij van 'n vijand 'n vriend werd. Hij, die eerst
alarm had laten slaan en de menigte te hulp had geroepen om
den leeraar aan te vallen, werd nu plotseling zijn beschermer. Hij
plaatste zich voor Van Raalte, als wilde hij hem met zijn eigen
leven verdedigen, en zoo werd het rumoer nog tijdig genoeg gestild
om verder geweld te voorkomen.
Den laatsten dag van deze rumoerige week bevond Van Raalte
zich te Den Ham, waar hij in tegenwoordigheid van slechts acht à
tien personen den Doop bediende. Daarop liet de burgemeester hem
arresteeren, onder de betuiging, dat hij geen oproermakers in zijn
gemeente duldde. Nu werd Van Raalte in een herberg gebracht en
daar streng bewaakt.
Zoo verliepen eenige uren, waarvan de leeraar gebruik maakte
om aan de herbergbezoekers het Evangelie te verkondigen.
Middelerwijl had de burgemeester eenige lieden onder de wapenen
geroepen en trad nu met dezen de herberg binnen. Onder het
gejuich der vijanden en het geklag der vromen werd Van Raalte
vervolgens door zeven manschappen, gewapend met pieken, naar
Ommen getransporteerd en daar aanvankelijk in een herberg gebracht,
totdat de vrederechter verscheen.
„Breng hem naar de gevangenis !" zoo beval deze. Men haalde
hem dus weer uit de herberg, beproefde onderweg hem nog te doen
vallen, wat echter mislukte, en wierp hem toen in een hok, waar
nog 'n gevangene op stroo lag.
Hiermee nog niet tevreden, smeet het gepeupel een ruit bij hem
in, wat hem nu bovendien de verwenschingen van zijn medegevangene bezorgde, die het hem verweet, dat zij in den guren
Novembernacht aan de koude buitenlucht werden blootgesteld.
Eenige minuten later verscheen 'n wacht, juist bestaande uit de
belhamels, die de glazen hadden ingeworpen. En zij lieten 't Van
Raalte dien nacht aan geen scheldwoorden ontbreken. De een
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beloofde hem te zullen ophangen, de ander hem een kogel door
den kop te jagen, de derde hem aan zijn piek te zullen rijgen,
als hij ooit weer te Ommen durfde komen.
Den volgenden morgen werd Van Raalte uit den kerker gehaald
en door twee agenten en een hoop gemeen, met pieken, geweren
en pistolen gewapend, zeven uur ver te voet van Ommen naar
Deventer begeleid, waar hij andermaal in de gevangenis werd
geworpen.
Hij behoefde er echter niet lang te vertoeven.
De officier van justitie begreep blijkbaar, dat men in deze zaak
te ver was gegaan. Althans, hij sprak Van Raalte vriendelijk en
edelmoedig toe en ontsloeg hem onmiddellijk, hem evenwel verzoekende, niet weer in Ommen te komen prediken.
Dit wilde de leeraar echter niet beloven, en weinige dagen na
zijn gevangenschap stond hij dan ook weer te Ommen het Evangelie
te verkondigen, en te roemen in zijn God, die hem waardig geacht
had om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.
Van Raalte bleef dus dezelfde ijveraar, en de gemeente te Ommen
werd meer en meer aan hem verbonden.
Ook groeide zij onder de verdrukking. Want op dienzelfden dag,
dat Van Raalte er weer voor 't eerst preekte, werd de gemeente
met drie en twintig leden vermeerderd, die liever met het volk Gods
kwalijk behandeld wenschten te worden, dan voor een tijd de
genieting der zonde te hebben.
Deze uitbreiding der gemeente was te opmerkelijker, omdat de
predikant van het Hervormd Kerkgenootschap even te voren juist
een predikatie gehouden had, met toepassing op de Afgescheidenen,
over den tekst Lukas 14 : 28-33: ,,Want wie van u, willende
een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten,
of hij ook heeft hetgeen tot volmaking noodig is ? Opdat niet
misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten, zeggende:
Deze mensch heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning, gaande naar den krijg om tegen een
anderen koning te slaan, zit niet eerst neder en beraadslaagt, of
hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met
twintig duizend tegen hem komt? Anderszins zendt hij gezanten
uit, terwijl diegene nog verre is, en begeert hetgeen tot vrede
dient".
Deze tekst moest dus dienen als argument tegen de kleinheid
en zwakheid der Afgescheidenen. Alsof de kosten, hetgeen tot volmaking noodig is, en de macht om een machtiger te ontmoeten,
gezocht moeten worden in getalsterkte, in stoffelijke kracht en
rijkdom!
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Onder de hoorders naar deze predikatie waren er echter, die
begrepen, dat de kracht des Heeren is, en dat die kracht in zwakheid wordt volbracht. Zij voegden zich bij de Afgescheidenen. En
alleen van hen, die geloof genoeg hadden om op de belofte des
Heeren te vertrouwen, kon gezegd worden, dat zij de kosten overrekenden en alles bezaten wat tot volmaking noodig was. En door
zich af te scheiden, maakten zij nu ook ernst met het woord, dat
onmiddellijk op den aangehaalden tekst volgt: „Alzoo dan, een
iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan Mijn
discipel niet zijn."

5. GODSDIENSTOEFENINGEN OP HET WATER.
Toen de godsdienstoefeningen der Afgescheidenen heel het land
door gewelddadig belet werden, besloten sommigen te beproeven,
op het water bijeen te komen.
Dat geschiedde b.v. te Oud-Loosdrecht.
Vrijdag den gden Juni 1837 kwam Ds. Scholte daar de gemeente
bezoeken, om te preeken en te doopen.
Dadelijk werd er door de militairen wacht gehouden, niet alleen
bij dag, maar zelfs des nachts. Overal waarheen Scholte zich wendde,
volgden hem twee soldaten. Ook in de woningen, waar te doopen
kinderen waren, was een soldaat geposteerd, die met arendsoogen
toezag, of er ook aanstalten gemaakt werden tot den doop.
Te land was prediking en Doopsbediening dus onmogelijk.
Dan maar te water, besloot men. Op de Loosdrechtsche plassen
was immers ruimte genoeg. En diaken N. Pos stelde zijn schip
disponibel.
Zondagmorgen om zeven uur reeds begaven de doopouders zich
met hun kinderen in het schip. Maar de militairen begrepen al
spoedig, wat er gaande was, en kwamen tegen halfacht in de
wapenen.
Tegen acht uur echter stak het schip van wal. En ofschoon de
soldaten het vaartuig, zoo ver zij konden, te land met geladen
geweren vervolgden, moesten zij toch eindelijk aan den wal blijven
staan en het schip nazien. Intusschen kwamen de gemeenteleden
van alle kanten met kleine schuitjes naar het schip. Ook Scholte
klom er in.
Toen kwam er een frissche koelte opsteken, waardoor men nog
een weinig verder het water op zeilde, en waardoor tevens de
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militairen verhinderd werden, in een daartoe reeds gereedgemaakte schuit het kerkschip te bereiken.
En zoo werd er dien Zondag tot twee malen toe vrijelijkk en ongehinderd gepreekt, terwijl drie kinderen den Doop ontvingen. Maar
toen het schip tegen den avond weer aan wal kwam, was de dorpsweg bezaaid met nieuwsgierigen, die de gemeente met scheldwoorden te gemoet traden.
Den volgenden Zondag, i8 Juni, zou Scholte te Bunschoten
preeken. Ook daar werd hij overal door een gewapende patrouille
gevolgd. En ging hij een huis binnen, dan werd voor dat huis post
gevat en de toegang streng bewaakt. Wanneer er meer dan twintig
personen binnen waren, werden zij met geweld uiteengedreven,
ook al was er geen schijn van godsdienstoefening te bespeuren.
Daarom besloot men nu ook te Bunschoten de toevlucht te
nemen tot 'n vaartuig. Een broeder uit Drente lag met zijn schip
in de Zuiderzee. En daar werden nu Woord en Sacrament bediend.
Dienzelfden dag wapperde de vlag op den kerktoren, ter herinnering aan den veldslag van Waterloo in 1815. Op dien gedenkdag
van Nederlands verlossing moesten dus twee en twintig jaar later
rustige inwoners van Nederland een wijkplaats zoeken op zee, om
hun God naar Zijn Woord te dienen, aangezien hun dit te land
door de gewapende macht werd belet.
Geen wonder, dat in het hart dezer verdrukte gemeenteleden de
vraag opkwam, of dat dan de zegeningen der overwinning van
Waterloo waren ; of daartoe dan het bloed van Oranje had gestroomd, en of dat dan de dankbaarheid aan God was voor de
toen geschonken verlossing uit den klauw van den geweldenaar,
wiens strafwet nu nog ten grondslag werd gelegd om stille burgers
wegens hun openbare godsdienstoefeningen te vervolgen.
De burgemeester van Bunschoten had intusschen den veldwachter
naar het schip gezonden, om te zien, wat er gebeurde. En weinige
weken later werd Scholte en anderen broeders een proces aangedaan wegens dit prediken en doopen op zee.
Ja, den oden Augustus ondervond de gemeente van Oud-Loosdrecht, dat de gewapende landmacht ook wel een vervolging te water
kon bewerkstelligen, indien ze slechts onder aanvoering stond van
een soortgelijken burgemeester, als daar regeerde.
Ds. Brummelkamp zou, alweer op het schip van broeder Pos,
preeken en de Sacramenten bedienen. Maar eer nog het schip van
wal gestoken en de godsdienstoefening begonnen was, naderde een
schuit, waarin zich de burgemeester, de veldwachter en eenige
militairen bevonden. Om onaangenaamheden te voorkomen, verwijderde de gemeente zich nu van het vaartuig, zich verspreidend
in de rondom en aan het schip vastliggende schuitjes, wel wetende,
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dat de burgemeester nu geen recht meer had om in te grijpen.
Want slechts zestien menschen, behalve de eigenaar en zijn vrouw,
waren nog op het kerkschip achtergebleven.
Maar ook zij werden daar niet geduld. Een sergeant naderde,
en gelastte den eigenaar, in naam van den burgemeester, dat het
schip geheel ontruimd moest worden.
Pos weigerde, aangezien er beneden de twintig menschen op waren.
Maar de burgemeester riep : „Sergeant, doe uw plicht !"
„Allen er uit !" schreeuwde nu de sergeant.
„Behalve de eigenaars !" verbeterde de burgemeester.
Nu beklommen de militairen met veel lawaai het schip en begonnen met bajonet en geweerkolf de aanwezigen er af te jagen.
Ieder zocht zoo spoedig mogelijk een goed heenkomen, door in
een der omliggende schuitjes te springen.
Maar ook dan nog werd men door de soldaten achtervolgd met
bajonet, geweer of uitgetrokken sabel, totdat zij op dringend verzoek van Pos zelf het schip verlieten en aan wal gingen.
Toen alles weer tot rust gekomen was, gaf Brummelkamp op te
zingen Psalm 68 : i en 2. En nu weerklonk uit de omliggende
schuitjes de Calvinistische Marseillaise:
De Heer zal opstaan tot den strijd,
Hij zal Zijn haters wijd en zijd,
Verjaagd, verstrooid doen zuchten.

Doch dit was olie in het vuur. Want het eerste vers was nog
niet half gezongen, of in groote woede sprong de veldwachter met
opgeheven stok, gevolgd door den korporaal met uitgetrokken sabel,
in de schuit van broeder Lamme, wiens vrouw dadelijk door den
veldwachter geslagen werd. En de korporaal dreigde haar en nog
een andere vrouw, die in zekere omstandigheden verkeerde : „Er
uit, of ik hak er op in !"
Maar waar moesten die weerlooze vrouwen heen P
Zij bevonden zich op het einde der schuit, hun vervolgers stonden
voor hen, en achter hen was het water. Zij hadden dan ook te
water moeten springen en verdrinken, als niet de man van laatstgenoemde vrouw met zijn schuit was aangekomen en de beide
vrouwen overgenomen had. Daardoor werden zij nog juist bijtij ds gered.
Lamme echter, die den veldwachter bij den arm gegrepen had,
toen deze zijn vrouw mishandelde, moest dat met eenige gevoelige
stokslagen bekoopen en werd vervolgens met geweld uit zijn eigen
schip gezet.
Andere broeders werden evenzoo of nog erger mishandeld.
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Eindelijk werd ook diaken Pos door den burgemeester gedwongen om óf met zijn schip weg te varen, óf het te verlaten.
Onder protest tegen dezen dwang koos hij het laatste, waarna
de militairen zijn schip losmaakten, de plank ophaalden, en het
vaartuig lieten drijven, terwijl tot 's avonds acht uur een sterke
wacht toezag, dat niemand er op kwam.
Zoo werden dus ook de godsdienstoefeningen op het water nu
verstoord.
Noch te land, noch te water kon men veilig meer bijeenkomen.
En het scheen wel, dat men over de grenzen of over de zee
zou moeten trekken, om den Heere te kunnen dienen naar Zijn
Woord.

6. UTRECHTSCHE ,,MACHINES".
Te Utrecht vergaderde de Afgescheiden gemeente gewoonlijk bij
G. Tacke, mr. smid in de Elisabethstraat.
Dat dit een zeer geschikte vergaderplaats was, bleek in het begin
van 1836, toen Scholte zich van het rechthuis naar Tacke begaf.
Er was toen een prijs op zijn hoofd gezet. Toch kwam hij er af
met een slag op het hoofd, die echter alleen zijn steek in de rondte
deed draaien, en met een klein schrampje aan het been, doordat
men hem bij het instappen in het rijtuig aan den voet trok. Ook
kreeg broeder Tacke eenige onkosten aan zijn glazen, die meest
alle werden ingeslagen. Maar het gloeiende ijzer in het smidsvuur
deed al spoedig wonderen. Want hoewel Tacke zijn deur openzette,
waren de vijanden voor dat gloeiend ijzer toch zóó bevreesd, dat
zij binnenshuis niet durfden komen.
De commissaris van politie, vergezeld van gerechtsdienaren en
militairen, drongen echter meermalen de woning binnen, om de
bijeenkomst met geweld uiteen te drijven.
Nadat dit enkele malen geschied was, richtte de gemeente een
huis aan de Domselaarspoort tot kerkgebouw in. En daar kwam
men een tijdlang met toegangsbiljetten, onder vergunning der
regeering, bijeen.
Sedert men echter bezwaar had die toegangskaarten te gebruiken,
werd het gebouw aan de Domselaarspoort door schildwachten
ontoegankelijk gemaakt en vergaderde de gemeente weer ten huize
van ouderling Tacke.
Onderscheidene keeren liepen de samenkomsten daar ongestoord
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af. Geenerlei rumoer was op straat te bespeuren. Alles ging rustig
en ordelijk toe.
Op den grien Juli 1837 echter, toen Ds. Scholte voor de gemeente
zou optreden, waren er reeds vroegtijdig politiedienaars aan de
deur geplaatst, waardoor vele broeders en zusters verhinderd
werden, binnen te gaan. Toch was er nog een getal van bo à
7o bijeen.
Maar onder den eersten tusschenzang kwamen twee hoofden van
politie binnen, gevolgd door eenige agenten. Nog onder het zingen
liep een hunner, de heer Goudoever, naar het tafeltje, waarachter
Ds. Scholte zat, en sprak tot dezen eenige woorden, die echter
vanwege het zingen niet verstaan werden. Want de gemeente bleef
zingen. Dit scheen Goudoever niet goed te kunnen verdragen,
althans, hij wilde Scholte het psalmboek uit de hand rukken, en
schond daardoor moedwillig een boek, dat zelfs in den veldtocht
tegen de Belgen ongeschonden was gebleven.
Na het zingen vroeg Scholte nu aan Goudoever, wat zijn boodschap was.
„Dat gij deze vergadering moet laten uiteengaan," luidde het
antwoord.
„Daartoe heb ik last noch macht," zeide Scholte weer. „Ik heb
alleen in last om de Evangelieboodschap te brengen tot zondaren,
en hun boete en bekeering te prediken, den rechtvaardige aanzeggende, dat het hem wel zal gaan, maar ook den goddelooze,
dat het hem kwalijk zal gaan. Ik wilde echter wel gaarne de bewijzen zien van uw volmacht om deze openbare godsdienstoefening
te belemmeren. Gij weet toch zeer goed, dat de bevoegde rechter
ons meermalen onschuldig verklaard heeft, als wij openbaar God
dienden."
Toen liet Goudoever zijn halsband zien, ten teeken dat hij directeur van politie was, en zeide : „Ik ben slechts machine van den
burgemeester, en deze van den Gouverneur."
„Wij zijn geen machines, maar redelijke menschen," hernam
Scholte weer, „en daarom moeten wij hooren naar het Woord van
den levenden God."
Intusschen begon de politie machinaal de vergadering uiteen te
drijven, onder protest van Scholte en Tacke tegen deze onwettige
handelwijze. En voorts werden dien geheelen dag alle toegangen
tot het huis door politie bezet, wat weer ten gevolge had, dat dadelijk
een menigte volks voor het huis samenschoolde, zonder echter eenige
schade te doen.
Maar 's middags vergaderde de gemeente andermaal, nu ten huize
van een anderen broeder, en 's Woensdags d.a.v. weer bij Tacke,
terwijl den volgenden Zondag Ds. Gezelle Meerburg in de huizen
s
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van verschillende leden der gemeente viermaal ongehinderd het
Woord bediende.
Zondag den 15den October was de gemeente ook weer ongestoord
vergaderd geweest ten huize van den heer Horst, wiens echtgenoote
tot de Afgescheidenen behoorde. Alles scheen rustig te zullen afloopen,
toen er 's avonds tegen halfnegen plotseling hard werd gescheld,
en onmiddellijk daarop weer. De huisvrouw kwam van achteren, om
te zien, wie er aan de deur was ; doch in de voorkamer bemerkte
zij een man, die door het venster klom. Zij wilde hem nog tegenhouden, maar eer zij er op verdacht was, was de inbreker binnen,
en toen bleek het een politie-agent te zijn. Deze maakte nu de
voordeur open, waarna de commissaris van politie, de heer Van
Loenen, binnentrad. Ook deze was weer ,,machine". En met eenige
agenten en militairen had hij het huis bezet en ingenomen.
De godsdienstoefening was zoogoed als geëindigd. Maar Van
Loenen dreef de nog tegenwoordig zijnde personen met geweld het
huis uit. Zelfs de zoon des huizes mocht niet binnen blijven, maar
werd, toen hij niet vertrekken wilde, van het kastje naar den muur
geworpen.
Zoo moest men zich gedurig allerlei willekeurige handelingen der
politie laten welgevallen. En dan alleen kon men rustig in een
woning vergaderen, wanneer zij elders ijverig bezig was om de
woningen van andere gemeenteleden te bespieden en te zien, of er
ook meer dan twintig ingingen. Daarmee had zij het dan zóó druk,
dat zij geen hulp kon verleenen, toen b.v. op Zondag 29 October
het gemeene volk de glazen inwierp bij broeder Van Asch, te
wiens huize een klein getal personen vergaderd was. Maar waar zij
ook maar vermoeden kon dat meer dan twintig personen vergaderd
waren, daar was zij onmiddellijk ter plaatse.
Zelfs een geheime godsdienstoefening op de vliering van een
arme zuster der gemeente werd den I o den December, toen Scholte
er preekte, ontdekt. Een der „machines", de commissaris van
politie Van Loenen, kwam met eenige agenten binnen en verjoeg
de gemeente van de vliering. Eindelijk bleven alleen de predikant
en de ouderling Tacke over. Maar ook zij moesten vertrekken. En
toen Scholte zeide zich daartoe niet verplicht te achten, te minder,
nu de vergadering uiteengedreven was en er dus geen mogelijkheid
meer bestond om iets te verrichten wat de commissaris onwettig
beliefde te noemen, — toen werd de militaire macht naar boven
geroepen en Scholte met geweld de trap afgesleurd. Een Roomschgezinde, die een verdieping lager woonde, ontving Ds. Scholte op
zijn kamer. En nadat de commissaris zich overtuigd had, dat hier
nog geen twintig personen aanwezig waren, vertrok hij met zijn
agenten en soldaten naar buiten, zich bewust, dat hij slechts
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„machine" van den burgemeester was geweest, en dat deze het
weer was van den Gouverneur.
De veldwachter te Bunschoten echter, Dirk Koelewijn, die onder
de vervolgingen overtuigd was, geworden van de waarheid en sinds
ook niet meer tegen de Gescheidenen kon woeden, wanneer hij door
den burgemeester gezonden werd om hen te verspreiden of te verjagen, werd door den luitenant Van der Poort bij den Gouverneur
van Utrecht als „separatist" aangeklaagd, met dit gevolg, dat hij
van zijn post ontzet werd, omdat hij geweigerd had de bevelen van
zijn burgemeester te gehoorzamen.
Toch was deze ontslagen veldwachter, . nu geen „machine" meer,
gelukkiger dan Van der Poort, die voor alles „machine" wilde zijn.
Deze luitenant toch werd kort daarna met krankzinnigheid geslagen,
en schreeuwde het in dien toestand uit, dat hij de gemeente Gods
vervolgd had en nu voor eeuwig rampzalig was. Hij moest te
Utrecht onder bewaking worden gesteld, opdat hij de hand niet
aan zijn eigen leven sloeg.
Inderdaad, wel mocht Scholte zeggen, dat wij menschen geen
machines, zijn, maar verantwoordelijk voor onze daden.

HOOFDSTUK XVII.
De burgervrijheid aangerand.

I.

CHRONIQUE SCANDALEUSE.

Te recht wordt het gewraakt, dat men wel de herinnering levendig
houdt aan de gruwelen der Spaansche Inquisitie en aan het lijden
der Hugenoten, maar niet aan de vervolging, waarmee het „verdraagzame" Liberalisme in de vorige eeuw de Afgescheidenen heeft
bemoeilijkt.
Met eenige uitvoerigheid hebben we daarom uit dien tijd enkele
gevallen beschreven van gewelddadig verstoorde godsdienstoefeningen.
Om niet al te lang van stof te worden, zullen we daarmee niet
voortgaan. Maar toch zijn er nog enkele schandelijke feiten, die
niet vergeten mogen worden, en die we daarom, zij het ook slechts
kroniekmatig, nog even boeken.
Ziehier dan de schandkroniek:
Brandstichting. Te Kesteren werd den 29sten Maart 1837 ten huize
van den landbouwer Arie de Weert godsdienstoefening gehouden.
Wel hoorde men de vijanden om het huis rondsluipen, maar toch
ging men ongehinderd voort met preeklezen. Ook toen men groot
geraas op het dak vernam, schreef men dit slechts toe aan den
wind, totdat men bemerkte, dat het geheele dak en het achterhuis in
lichte laaie stonden. Ternauwernood had men nog den tijd het brandende huis te ontvluchten, even daarna stortte het in puin. Niets
werd er gered dan het eenige koebeestje, dat De Weert bezat.

De jeugd opgestookt. Te Woudrichem woonden een paar arme
luitjes, C. Havelaar en huisvrouw, de eenige Afgescheidenenin
die plaats. Zijhielden met niet-Gescheiden geloovigen godsdienstige
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bijeenkomsten, waarover echter de „verdraagzame" naam-christenen
zeer vertoornd waren. En in den namiddag van 12 Maart 1831,
na afloop der godsdienstoefening in de Hervormde kerk, werd de
daar gepredikte leer der „verdraagzaamheid" in practijk gebracht.
Bijna al de jongens van de stad, zelfs van twintig jaar, de kinderen
van den beschaafden stand niet uitgezonderd, liepen te hoop voor
het huis van Havelaar, waar het godsdienstig gezelschap gehouden
werd. Herhaaldelijk openden zij de deur, totdat die van binnen op
slot werd gedaan. Toen werkten zij een paal door den ring van
de deur, en bonden dien vast, zoodat na het eindigen van het
gezelschap C. Havelaar het schuifraam moest uitklimmen om de
deur open te maken. Ieder der aanwezigen werd bij het naar huis
gaan begeleid met straatdeuntjes, scheldwoorden en ketelmuziek.
Ouders, wier kinderen hiermee bezig waren, stonden er met den
grooten hoop om te lachen.
's Avonds zou men samenkomen bij H. Hello. Maar vanwege
het vreeselijk rumoer voor de deur kon men daar elkaar bijna niet
verstaan, waarom men besloot ten huize van H. Tjeenk te vergaderen. Op weg daarheen werd men begeleid met stooten en
steenworpen. Toen men binnen was, begonnen de oproermakers
steenen uit de straat te breken en tegen deur en ruiten te werpen.
Nu ging Tjeenk naar den burgemeester, om bescherming te vragen
tegen dezen overlast. Maar dit had geen gevolg. In plaats toch,
dat het rumoer ophield, had men dien avond ook nog hinder van
de in garnizoen liggende kanonniers, die bij afwisselende troepjes
in huis kwamen om te spotten. Intusschen had een heer, anders berucht om zijn gierigheid, onder de baldadige jongens centen uitgedeeld.
Sedert heeft het echtpaar Havelaar zich genoodzaakt gezien, het
ongastvrije Woudrichem te verlaten en naar Gorinchem te vertrekken,
waar zij ten minste veilig over straat konden gaan.
Meisjes aangerand. Te Woudrichem werd ten gevolge van de onophoudelijke vervolging geen bijeenkomst meer gehouden. Maar buiten
het stadje, op den ouden dijk, kwamen eenige belijders der waarheid
bijeen ten huize van Rombout. Aldaar had op Zondag 4 Juni 1831
de bijeenkomst ongestoord plaats gehad. Maar toen na afloop daarvan ieder huiswaarts keerde, had er een tooneel plaats, dat aan
den Spaanschen gruweltijd herinnert. Eenige oproermakers van
allerlei stand en leeftijd vielen met de grootste onbeschaamdheid
aan op een meisje, dat van de bij eenkonist kwam. Zij werd mishandeld. Men scheurde haar de muts van het hoofd, trok haar bij
de haren, smeet haar tegen den grond, en deed haar eindelijk,
ten aanschouwe der menigte, een zóó schandelijke bejegening aan,
dat de kieschheid verbiedt ze te beschrijven.
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Twee andere jonge meisjes zijn bij een Roomschen buurman ingevlucht, die den belhamels slechts met moeite beletten kon zijn huis
binnen te dringen ; waarna dezen weer naar het huis zijn getrokken,
waar de bijeenkomst gehouden was. En den huisvader niet aantreffende, sloegen zij er eenige ruiten in.
De justitie heeft zich deze dingen niet aangetrokken, evenmin
het plaatselijk bestuur van Woudrichem, waarbij Rombout zich
vruchteloos beklaagd heeft.
Er uit geranseld. Den 24sten Juli 1837 was er te Emmikhoven in
de schuur van J. van Rijswijk een dertigtal broeders en zusters
bieen, om te hooren naar het voorlezen van een predikatie. Tijd
en plaats waren aan het gemeentebestuur opgegeven, en de samenkomst was niet verboden. Maar terwijl G. Pellikaan bezig was met
preeklezen, kwam de assessor van Emmikhoven met zijn secretaris
en gewapende marechaussees in de vergadering en gelastte in naam
des Konings, de samenkomst te staken. Toen dat niet spoedig genoeg
naar hun zin geschiedde, dreven de marechaussees de vergadering
wreed uiteen : oude mannen en vrouwen werden geslagen, over de
banken gesleept en mishandeld. Teunis van der Linden, die zijn
kind in den arm hield, kreeg zulk een houw over den arm, dat hij
bewusteloos neerviel. Zijn broeder, die toeschoot om hem de schuur
uit te dragen, kreeg met de punt van het zwaard twee wonden in
den rug, zoodat het bloed hem langs de kleeren liep, terwijl de
marechaussee hem nariep : „Laat nu proces-verbaal van mij opmaken,
en zeg, dat ik je in naam des Konings er uit geranseld heb."
Een collectebus gestolen. Te Loosdrecht hadden de militairen reeds
meermalen het collecteeren voor de armen willen verbieden in de
gezelschappen, die door hun geweld tot het getal van twintig beperkt
moesten blijven. Men had het echter nooit nagelaten; want men
beschouwde het als een plicht, voorgeschreven in Gods Woord, om
op den eersten dag der week iets af te zonderen voor behoeftige
geloofsgenooten. Doch dan was het al eens gebeurd, dat het
bijeenverzamelde geld door de soldaten over den grond werd
geworpen. Op Zondag 2 Juli 1837, toen er, ten huize van Karsemeyer, als naar gewoonte, weer voor de armen gecollecteerd was,
werd de bus door den diaken op tafel gezet. Een paar menschen
moesten er nog iets inwerpen. Toen dit geschiedde, nam een der
soldaten de bus van de tafel en liep er mee weg, naar den burgemeester, op wiens last hij handelde.

Een schouwspel geworden. Te Hooge-Zwaluwe behoorde slechts
één vrouw tot de Gescheidenen. Bij haar waren op Zondagavond
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2,5 Februari 1838, van zes uur tot omstreeks halfnegen, dertien
personen vergaderd tot gemeenschappelijke godsdienstoefening.
Gedurende al dien tijd werd haar huis bestormd met een bombardement van steenen, waardoor ruiten, vensters en dak zeer
beschadigd werden. Dit was het werk van enkelen, die door middel
van sterken drank hiertoe waren aangevuurd. En de veldwachter,
die door den burgemeester was gezonden, kon hen niet weren.
Onder dit alles echter ging men binnen voort met het lezen van
een preek uit Smytegelt, over den 26sten Zondag. Bij het uiteengaan
der vergadering werden sommigen met steenen geworpen. Een
bejaard man, die twee meisjes naar huis zou geleiden, werd onderweg omsingeld, aangevallen, op den grond gestooten, en zoodanig
met het hoofd op de keien gestompt, dat hij op verscheidene plaatsen
bezeerd en op drie plaatsen aan het hoofd gewond werd. Met
gescheurde kleeren ontkwam hij ternauwernood aan de handen der
onverlaten en vluchtte het huis van den burgemeester binnen, waar
ook de meisjes, na eenige beleediging ondergaan te hebben, waren
ingevlucht. De burgemeester kon echter, wegens ongesteldheid,
geen dadelijke hulp bieden. En de secretaris der gemeente, alsmede
de Hervormde predikant, vermaakten zich in het droeve schouwspel.

2.

EEN BELEGERDE VESTING.

Een op onzen classieken vrijheidsbodem zeker nooit te voren
vertoond schouwspel is geweest de opsluiting van Scholte in zijn
eigen woning op de Oudegracht voor de Domselaarspoort te
Utrecht, van Dinsdag i 6 tot Zaterdag 20 Januari 1838.
Reeds eenige dagen te voren was deze woning aan de voor- en
achterzijde door militaire schildwachten bewaakt, welke zich allerlei
willekeurige handelingen veroorloofden jegens personen, die ten
huize van Ds. Scholte moesten zijn. Gewelddadig werd de toegang
belet, zelfs dan, wanneer er geen of slechts 'n paar vreemden
binnen waren. De daarover ingediende klachten, zoowel aan den
plaatselijken commandant, als aan den officier van de hoofdwacht,
verhinderden niet, dat deze militaire moedwilligheid telkens herhaald werd.
Integendeel!
Van Dinsdagavond den 16den Januari tot Zaterdagmorgen den
20sten, werd het huis zelfs zóó door schildwachten geblokkeerd, dat
er niemand hoegenaamd de woning mocht binnentreden.
Toen toch Dinsdagsavonds de medebewoners van het huis,
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H. G. Klijn met zijn echtgenoote, hun woning wilden binnengaan,
werden zij daarin verhinderd en gedwongen, zich van de deur te
verwijderen. Het gebruik hunner eigen woning werd hun ontzegd.
Even later moest de dienstbode des huizes brood halen. De
schildwacht dreigde haar echter, dat zij er wel kon uitgaan, maar
er niet weer in mocht komen.
Wegens de felle koude werden de schildwachten intusschen, om
niet te bevriezen, genoodzaakt heen en weer te loopen, en zoo
gelukte het aan het echtpaar Klijn aan hun waakzaamheid te
ontsnappen en in huis te komen, waartoe de deur van binnen
opzettelijk was opengehouden. Insgelijks slaagde de dienstbode er
in, brood in huis te brengen.
Nu dacht men dien avond, dat het maar een willekeurige daad
der wrevelige schildwachten was. Doch toen 's Woensdagsmorgens de
stalknecht wou binnenkomen, werd deze insgelijks gewelddadig
gekeerd.
In den loop van den morgen was Scholte zelf in de stad een
boodschap gaan doen. Maar toen hij terugkwam, vergezeld van 'n
paar broeders, die van buiten gekomen waren om over noodige
zaken te spreken, wilde de schildwacht hen alle drie keeren. De
ingang werd echter geforceerd, en zoo kwam men behouden binnen.
Een poosje daarna kwam de timmerman, om de maat van iets
te nemen, doch hij werd niet toegelaten. En de kuiper, die eenige
vaatjes bracht, werd gedwongen, ze aan den ingang neer te zetten
en te vertrekken.
Op dat oogenblik werd juist de schildwacht afgelost, en nu hoorde
Scholte, dat de korporaal der aflossing den nieuwen post bedreigde
met gevangenisstraf, wanneer hij iemand zou binnenlaten.
Daardoor was er dus nu ten minste zekerheid, dat men hier niet
te doen had met willekeur der schildwachten, maar dat er van
hoogerhand zulke orders gegeven waren.
Dienzelfden dag werd de barbier driemaal geweerd.
Nu was 's avonds te voren H. G. Klijn nog aan de hoofdwacht geweest, maar door den commandeerenden officier bits
afgewezen.
Thans stelde Scholte zelf een request op aan Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Utrecht, met verslag van het
gebeurde. En dit zond hij Donderdagmorgen reeds vroegtijdig naar
het raadhuis, waar dien dag vergadering was.
Er kwam echter ook Donderdag nog geen verandering.
De smidsknecht, die eenige noodige werkzaamheden in het huis
moest verrichten, werd door den schildwacht tegengehouden, maar
wist, oude Pruisische huzaar die hij was, zich toegang te verschaffen.
De bakker echter, die brood wou brengen, werd met geweld ge-
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keerd. Ja, zelfs den brievenbesteller wilde de schildwacht verhinderen
te schellen.
Daarop heeft Scholte 's avonds een request aan den Koning verzonden, met bijgevoegde kopie van het request aan Heeren Burgemeester en Wethouders.
Vrijdagmorgen was H. G. Klijn weer uitgegaan, doch werd
bij zijn thuiskomst opnieuw gewelddadig verhinderd binnen te
komen.
Twee huizen verder woonde de heer W. Horst. Nu had de
schildwacht, die op de Oudegracht posteerde, reeds den euvelen
moed gehad, de kinderen van W. Horst Junior, die hun grootmoeder kwamen bezoeken, bijkans van de stoep te sleepen. En
toen nu Vrijdagmorgen de huisvrouw van den heer Horst iets uit
de woning van Scholte zou komen halen, werd ook haar belet aan
te schellen, en zij vloekende van de stoep gedreven.
Daar de pompen bij Scholte in huis bevroren waren, moest er
water van buiten worden gehaald. Meestal was de dienstmaagd
aan de oogen van den schildwacht ontsnapt. Doch Vrijdagmorgen,
toen zij een emmer water had gehaald, kostte het Scholte geweld,
om haar weer binnen te krijgen.
De Domselaarspoort scheen dus wel een belegerde vesting, welker
inwoners men wilde dwingen hun woning te verlaten, op straffe
van anders om te komen van honger en dorst.
De woning te verlaten, was echter onmogelijk, aangezien een

gedeelte van het gezin ongesteld was en de echtgenoote van
Scholte nog pas kort geleden van een doodelijke krankheid was
opgestaan.
Er moest dus nu en dan list en geweld gebruikt worden om zich
de noodige levensbehoeften te verschaffen.
Vrijdagmorgen begaf zich H. G. Klijn, toen hij opnieuw uit
zijn huis geweerd werd, naar den burgemeester, die zeide, tot deze
wering geen last te hebben gegeven, en te zullen zorgen, dat er
een einde aan kwam.
Bij een tweede wering ging Klijn weer naar het raadhuis. En
de burgemeester beloofde, dadelijk maatregelen te zullen nemen
tot verandering.
Een paar uur later beproefde Klijn weer binnen te komen,
maar weer werd het hem belet.
Toen begaf hij zich naar den plaatscommandant, die zeide, van
niets te weten.
Daarop ging hij naar de politie, waar de heer Goudoever hem
knorrig zeide, dat hij er niets meer aan doen kon, aangezien de
brief aan den commandant bezorgd was.
Daarna beproefde hij 't nog eens, en nu gelukte het hem, aan

2 57

de waakzaamheid van den schildwacht te ontsnappen en door de
in die dagen altoos opengehouden deur binnen te komen.
Sedert Zaterdagmorgen werd de doortocht eindelijk weer geopend,
doch alleen aan de zijde van de Varkensmarkt. Op de Oudegracht mocht niemand het huis binnengaan.
werd in het vrije Nederland op hoog bevel de persoonlijke
en huiselijke vrijheid geschonden.

Zoo

3. „EEN AARDIG HUISMIDDELTJE."
Het grootste kwelmiddel, dat op de Afgescheidenen werd toegepast, waren de inlegeringen.
Om de godsdienstige bijeenkomsten in de huizen te beletten,
werden op vele plaatsen militairen ingekwartierd. Dit was, zooals
M. H. de Graaf het in een nootje op blz. 47 van zijn Memorie
over den Godsdienst sarcastisch noemde, alvast „een aardig huismiddeltje" ter genezing van de dwepers.
Hun samenkomsten werden dan eerst gewelddadig verstoord, en
daarna gestraft met inlegering. Meestal waren het dan ook alleen
de Gescheidenen, die met inkwartiering werden lastig gevallen.
Trouwens, de burgemeester van Herwijnen vaardigde een missive
uit, waarin o. m. dit voorkwam : „Ik verklaar u verder, dat ik de
rustige ingezetenen niet met inkwartiering zal plagen ; maar dat ik
de dragonders naar goedvinden onder de Afscheiders zal verdeelen."
En de burgemeester van Emmikhoven betuigde zelf, dat hij op
hooger last de soldaten inkwartierde „bij separatisten en hun aanhang". Men behoefde daar dan ook slechts aan den Hervormden
predikant en aan den burgemeester terugkeer tot het Hervormd
Kerkgenootschap te beloven, en dit te bevestigen door zich den
volgenden Zondag weer in de kerk te vertoonen, -- en aanstonds
werd dan de inkwartiering ingetrokken ; niettegenstaande artikel 73
van het Reglement op de huisvesting der troepen luidde : „In de
steden, waar geen kazernes zijn, zullen de troepen bij de inwoners
zonder onderscheid, uitzondering of voorregt moeten worden ingekwartierd."
Vooral in Gelderland geschiedde de inlegering opzettelijk bij
Afgescheidenen. Te Apeldoorn bediende Ds. De Cock eens het
Avondmaal; echter zóó, dat de bijeenkomst het maximum van
twintig niet te boven ging. Maar den volgenden dag werden er bij
de Gescheidenen aanstonds tachtig soldaten ingekwartierd. Te
Wapenvelde werden, nadat Ds. Brummelkamp er gepreekt had,
Een Nagel in de heilige Plaats.
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ongeveer vijf en twintig militairen bij vier gezinnen gehuisvest, niet
minder dan elf man in de woning, waar gewoonlijk de godsdienstoefening plaats vond. Te Oosterwolde was Klaas Smit de eenige
Afgescheidene. Toen nu te zijnen huize een bijeenkomst van Afgescheidenen uit de omgeving werd gehouden, kwam er nog aan
den avond van dienzelfden dag een detachement militairen, bestaande
uit één officier, vier onderofficieren en korporaals en zes en twintig
soldaten ; welke 31, zegge : een en dertig, manschappen allen werden
ingekwartierd bij dezen éénen Afgescheidene.
Ook in andere provincies was de kwelling groot.
Een Afgescheidene te Loosdrecht, Ruth Groen genaamd, was
klein behuisd. Toen nu zijn gezin Tederen dag vermeerderd kon
worden, meldde hij dit aan den burgemeester, met beleefd verzoek
om ontheffing van de inlegering. Maar tot bescheid kreeg hij van
Z.Ed.Achtb. een briefje met dezen inhoud, merkwaardig ook uit
taalkundig oogpunt : „Ruth Groen word bij deze kennis gegeven
dat vermits er geen Afgescheyden zijn waar den soldaat kan
inkomen ten zij er twee op een Plaats zijn zoo kan aan zijn verzoek niet voldaan worden is er iemand die de man wil overnemen
dan zal ik een briefje geven zoodra ik tijding ontvang." Had dus
een gewillige broeder op het laatste oogenblik den militair niet
overgenomen, dan zou de inlegering ook in de kraamkamer hebben
voortgeduurd.
En zoo'n geval stond niet op zich zelf. Te Oenkerk waren vijf
en twintig soldaten ingekwartierd bij vijf Afgescheiden gezinnen.
Eén van die gezinnen had slechts één kamer, die door man, vrouw
en vijf kinderen bewoond werd. Toch bleven daar, zelfs tijdens de
bedlegerigheid der vrouw, acht soldaten gehuisvest. Bij een gebrekkige naaister te Hattem, die alleen woonde en slechts één vertrek
had, vond men goed, een infanterist in te legeren, zoodat de
bewoonster zelve wel genoodzaakt was een goed heenkomen te
zoeken.
En zulke militairen, wetende, dat de Afgescheidenen buiten de
wet stonden, deinsden voor niets terug. De grofste beleedigingen
en de ergerlijkste buitensporigheden moest men van hen verduren.
Te Oud-Loosdrecht reden op 'n Zondag vijf en twintig lansiers
dronken de huizen binnen. Zij bonden hun paarden aan den poot
van de tafel of aan de lade van het kabinet vast, en trokken een
twintigjarig blind meisje, dat aan de pokziekte leed, van haar bed,
om bedstroo te zoeken voor hun paarden. De kastdeuren braken
zij open; een pond boter smeten zij tegen de zoldering, en met
doodsbedreigingen eischten zij brood en drank. Nadat zij vertrokken
waren, kwamen er infanteristen, die hier vier á vijf jaar bleven,
dag en nacht, zomer en winter. Als het koud was, namen zij de
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beste plaatsen in bij het haardvuur, terwijl ze de kinderen des
huizes lieten verkleumen. De eigen huisgenooten hielden bijna geen
twee voet gronds meer over tot uitoefening van den huiselijken
godsdienst. Als men stil een gedeelte van Gods Woord wilde lezen,
moest men de ijselijkste vloeken aanhooren. Zelfs op den dag des
Heeren kon men in eigen woning niet rustig bijeen zitten om
God te dienen, maar moest buitenshuis in het open veld een wijkplaats zoeken om met elkander te spreken, te bidden en te zingen:
„Verlos mij toch van 's menschen overlast."
Te Emmikhoven was alleen het huisgezin van den oud-burgemeester J. den Dekker afgescheiden. Zeven soldaten moest hij
huisvesten. En na aan de meest buitensporige eischen voldaan en
vele dreigementen in daden te hebben zien omzetten, was hij
eindelijk om zijns levens wil genoodzaakt, met zijn huisgenooten,
dienstboden en gedeeltelijken inboedel zijn woonplaats te verlaten
en naar Almkerk de wijk te nemen, waar hem een keuken en
zolder tot woning dienden, terwijl in zijn eigen huis de militairen
nog twintig dagen bleven huishouden.
Boekdeelen zouden te vullen zijn met een beschrijving van al
den overlast, dien de inlegeringen aan de Afgescheidenen berokkenden, waaronder vooral ook niet vergeten mogen worden de
schandelijkheden, door de militairen met weerlooze meisjes gepleegd.
Van de onechte kinderen, die zij verwekt hebben, leven er nog
enkelen. Maar genoeg hiervan.

4. TERUGHOUDING VAN INKWARTIERINGSGELDEN.

Mr. Adriaan Willem van Appeltere, referendaris bij het Departement van Justitie, schreef in 1837 een lijvige brochure vol beschuldigingen tegen de Afgescheidenen. O.m. beweerde hij op bl. T 25,
dat de Gescheidenen godsdienstoefeningen hielden, ten einde daardoor
inlegering te bekomen en zich door die inlegering te bevoordeelen.
Nu zou dit, op zich zelf beschouwd, niet onmogelijk zijn geweest.
Art. 212 toch der Grondwet zeide met zoovele woorden : ,,De
inkwartieringen, de transporten en leveranciën, van welken aard ook,
kunnen niet ten laste van een of meerdere inwoners of gemeenten
worden gebracht. Zoo door onvoorziene omstandigheden zoodanige
transporten of leveranciën van bijzondere personen of gemeenten
worden gevorderd, zal het Rijk dezelve te gemoel komen en op den
voet, bij de reglementen bepaald, schadeloos stellen." En Art. i van
het Marschreglement hield in: „Alle militaire korpsen en detache-
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menten, van eene behoorlijke marschorder voorzien, zullen bij derzelver aankomst in eenige stad of plaats door de zorg van den
Burgemeester of de Magistraat, overeenkomstig het reglement op
de kazernering van onze landmagt, worden gehuisvest en, behoudens
eene billijke schadeloosstelling, door de ingezetenen worden gevoed."
Op zich zelf ware het dus denkbaar geweest, dat de Afgescheidenen, die meerendeels tot de kleine luyden behoorden, de inkwartiering opzettelijk zochten om daardoor eenig geldelijk voordeel te
behalen. In dat geval echter zouden de kwellingen, die de militairen hun aandeden, hen wel spoedig van hun winzucht genezen
hebben.
Maar heel deze beschuldiging van Mr. Van Appeltere is eene
handtastelijke ongerijmdheid, aangezien de bij de wet verplichte
schadeloosstelling aan de Afgescheiden ingezetenen eenvoudig geweigerd werd.
In Gelderland althans was het regel, dat zij voor het logeeren
van de militairen geen de minste vergoeding ontvingen. Te Wezepe,
waar sommige Afgescheidenen weken lang zes, tien of twaalf soldaten
moesten huisvesten, verklaarde de burgemeester, dat er voor deze
militaire inlegering niet zou worden betaald, tenzij daartoe van
Z. M. den Koning uitdrukkelijk bevel werd gegeven. Hetzelfde verklaarde de burgemeester van Epe, waar een Afgescheiden ouderling
en een diaken ieder tien man moesten onderhouden.
En reclames hiertegen baatten niets. De requesten om schadevergoeding, aan den Gouverneur en ook aan Z. M. den Koning
gezonden, bleven onbeantwoord. Klaas Smit, van Oosterwolde, bij
wien gedurende eenige dagen één en dertig soldaten waren ingelegerd,
diende op een audientie bij Z. M. den Koning persoonlijk zijn beklag
in over liet niet betalen van de inkwartieringsgelden, maar ook hij
kreeg geen penning schadevergoeding.
De onthouding van die kleine sommen gelds, maanden en jaren
lang, was nog erger straf voor de arme Afgescheidenen dan de verbeurdverklaring hunner goederen. De laatste toch ontnam hun het
bezit opeens. De inkwartiering deed hetzelfde, maar allengskens. En
nadat zij, lang of kort (naarmate van gegoedheid of armoede)
geplaagd, gedrukt en uitgemergeld waren, werd broodsgebrek het
lot van velen.
In zijn tijdschrift De Reformatie klaagde Scholte rusteloos over
de terughouding van inkwartieringsgelden, met dit gevolg, dat, nu
hier, dan daar, de schadeloosstelling toch eindelijk werd uitbetaald.
Toen het tijdschrift echter ook gedurig klaagde over de nietuitbetaling te Hattem en te Wezepe, beweerde Mr. Box in het
Journal de la Haye (het regeeringsblad van die dagen), dat hij de
quitanties met eigen oogen gezien had. De Reformatie herhaalde
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daarop ten plechtigste de verklaring, dat de uitbetaling niet had
plaats gehad, en dat er derhalve geen echte quitanties van konden
bestaan, er bijvoegende de namen van twintig ingezetenen te Hattem
en Wezepe, die geen uitbetaling ontvangen hadden.
Voorts richtte Brummelkamp aan het Journal deze missive:
Aan Mijnheer den Hoofdredacteur van het
Journal de la Haye.
Vernomen hebbende, dat UEd., in het Nommer van uw
dagblad van 20 en 21 November 1.1., verzekert, met uwe eigene
oogen gezien te hebben de quitantiën der betaalde schadeloosstelling te Hattem, vind ik mij verpligt, UEd. mede te
deelen, dat, wat mij betreft, die herhaaldelijk gedwongen ben
geworden tien soldaten tien dagen lang in de laatstverloopene
maanden November en February te huisvesten, geene schadeloosstelling hoegenaamd aan mij betaald is, ofschoon men niet
heeft opgehouden, alhier deswege te reclameren, zoo wel bij
den Burgemeester van Hattem, als bij de Staten-Generaal.
Bovendien kan ik verzekeren, dat de schadeloosstelling niet
is betaald aan de gescheidene Gereformeerden te Hattem en
te Wezepe, en dat de inwoners van Wezepe deswege vele
requesten hebben ingediend. Ik verzoek u, Mijnheer! dezen
brief in uw eerstvolgend Nommer te plaatsen, als een protest
mmijnerzijds
ds tegen hetgeen UEd. zegt te hebben gezien, en als
een beklag aan UEd. gerigt, de inlegeringen en deswege verschuldigde schadeloosstellingen betreffende.
Ik heb de eer te zijn, enz.
UEd. Dw. Dienaar,
(was gei.) A. BRUMMELKAMP,
Bedienaar van het Evangelie, wonende te Hattem (Gelderland).
,

Van dezen brief, in het Fransch gesteld, gaf De Reformatie,
onzeker of hij zou worden opgenomen, een Hollandsche vertaling.
Hij werd trouwens in het Journal de la Ilaye niet geplaatst. Maar
de redacteur, de ontvangst vermeldende, hield in het no. van 29
Nov. 1837 vol:
„Wij hebben de quitanties, geteekend door den Burgemeester
van Hattem, gezien, waaruit onwederlegbaar blijkt, dat het
Gouvernement niet geweigerd heeft de schadevergoeding aan
de gemeenten uit te keeren, die door de inkwartieringen veroorzaakt was."
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Blijkbaar had de burgemeester de reeds ontvangen gelden dus
opzettelijk ingehouden. Hoe dit zij, het Gouvernement zorgde nu,
dat het verschuldigde bedrag aan de onderscheidene ingezetenen
werd uitgekeerd.

5. DRIE PREDIKANTSVROUWEN.
Gezegend de vrouw, die de trouwe deelgenoote is van haar man
in al zijn vreugd en smart ! Haar waardij is verre boven de robijnen.
Met name in het predikantsleven is zulk een vrouw van onschatbare waarde. En vooral in dagen van strijd is de meelevende predikantsvrouw een stille kracht in de pastorie.
Welnu, zulke predikantsvrouwen waren tijdens de Afscheiding
ook de drie gezusters De Moen, de echtgenooten van het drietal
vrienden Brummelkamp, Van Raalte en Van Velzen. De oudste
zuster, de jonge weduwe van den heer Tieleman, was hertrouwd
met Brummelkamp. De tweede huwde met Van Raalte, en de derde
met Van Velzen. En deze drie jonge vrouwen hebben in de bange
dagen der vervolging met haar mannen mee gestreden, geleden en
gebeden.
Als Brummelkamp dagen en weken van huis was om, vanwege
de vervolging, bij nacht en ontijden te preeken, en op zijn lange
tochten te paard of met de sjees over de mulle Geldersche zandwegen zwierf, gedurig in gevaar om in de sloot te raken, dan
zat op den Waburg te Hattem zijn vrouw bezorgd naar den Gaadsberg te turen, of het oude paard met de sjees nog niet in het
verschiet kwam.
Zij was dan alleen thuis met haar jeugdig kroost en haar twee
dienstmeisjes, die echter, als zij soms moedeloos werd, haar opbeurden en sterkten uit Gods Woord. En als zij vreesde, tengevolge
van de herhaalde beboetingen, het meidenloon niet langer te kunnen
uitbetalen, werd zij gerustgesteld met de verzekering : „Dan wil ik
ook wel zonder loon bij u blijven."
Ook moest zij tot tweemaal toe in haar woning een detachement
van tien soldaten herbergen. Maar door haar vriendelijke bruine
oogen verteederd, pleegden deze manschappen niet de minste baldadigheid. Integendeel, in dien bangen tijd beschermden zij haar
uitstekend tegen de brutaliteit van een opgehitst gepeupel.
Wat al angsten haar zuster, Van Raalte's echtgenoote, heeft
doorgestaan, is wel te gissen, als we slechts bedenken, hoe deze
vurige ijveraar voor den Naam des Heeren geruimen tijd overal,
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waarheen hij ging, door een twaalftal dragonders gevolgd werd,
die in last hadden, iedere vergadering, waarin hij voorging, met
geweld uit elkander te drijven.
Meermalen werd hij in de gevangenis geworpen, en zelfs naar
het leven gestaan.
Maar dat alles belette zijn vrouw niet, hem trouw te blijven.
En haar geloofsmoed blijkt wel treffend uit de wijze, waarop zij
later, met Van Raalte naar Amerika vertrokken, daar de moeilijkheden en gevaren der kolonisatie trotseerde. In een kouden nacht,
met bevroren kleeren, langs ijsschotsen, over een dunnen boom als
brug, door ongebaande bosschen aan de plaats hunner bestemming
gekomen, betrok zij hun nog dakloos huis ... met psalmgezang.
Maar de jongste van de drie gezusters, de echtgenoote van Van
Velzen, heeft wel het meest geleden.
Toen Van Velzen als predikant van Friesland zich metterwoon
in Leeuwarden kwam vestigen, was haar gezondheid reeds geknakt
door de angsten, die zij gedurende de vervolging te Drogeham
had doorgestaan. En omdat de jeugdige vrouw er tegen opzag,
in dien tijd van verdrukking, met haar kind, dat slechts weinige
weken telde, op een nog vreemde plaats, lang alleen te blijven,
bracht zij, zoolang haar man naar de Synode te Amsterdam was,
den tijd door te Hattem, ten huize van haar zwager en zuster
Brummelkamp.
Na de terugkomst van de Synode haalde Van Velzen zijn vrouw
weer uit Hattem terug, en nu vertoefden zij eenigen tijd te Wolvega,
waar heimelijk een gemeente was gesticht. Maar toen zij zich 's avonds
gereedmaakten de reis voort te zetten, en de jeugdige predikantsvrouw, met haar kind in den arm, den wagen beklom, werden hun
onder woest getier, steenen, modder en klei naar het hoofd geworpen.
Van Velzen zag zijn vrouw waggelen, het hoofdje en de kleertjes
van zijn zoontje met sljk bemorst. „Terug," riep hij, „naar binnen,
terug ! En nauwelijks waren ze weer binnen, of de glazen werden
ingeworpen.
Eerst toen de politie zich voor de woning plaatste, hield het
rumoer op, en waren zij dien nacht veilig.
Den volgenden dag kwamen zij te Heerenveen. Ook daar echter
openbaarde zich de vijandschap der bevolking. Het geschreeuw en
het werpen naar het paard werden zóó hevig, dat de voerman
slechts met moeite het dier kon beteugelen. En buiten Heerenveen
gekomen, was Van Velzen's vrouw zóó door den schrik bevangen,
dat zij het rijtuig
tuig moest verlaten om weer tot bedaren te komen.
Maar van toen af is zij ook begonnen te sukkelen.
Op een anderen keer moest het zoontje van Van Velzen het ontgelden. In de Schrans bij Leeuwarden trok liet dienstmeisje den kinder-
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wagen voort. Eensklaps begon de kleine hevig te schreien. Toen
het meisje omkeek, zag zij de deftige volwassen dochters van den
president der Rechtbank, uit vijandschap, het kind met een parasol
op het hoofd stooten.
Het meisje bracht het schreiende kind in huis bij zijn moeder,
die ongesteld te bed lag. Zij had de tering. En als zij dan weer
hoorde, hoe haar man of haar kind in levensgevaar was geweest,
kwam er weer bloed.
Niet veel langer dan een jaar heeft zij de Afscheiding overleefd. 1
Juichend stierf ze. „Ik geloof," zeide ze met stervende lippen,
„in Hem, die de goddeloozen en ook mij rechtvaardigt. Ik hoor,"
voegde zij er na eenige oogenblikken aan toe, „het halleluja der
engelen."
En toen was zij voor altoos den strijd te boven.
Uit de strijdende Kerk in de triomfeerende, waar alle tranen van
de oogen worden afgewischt.
)

6. VALSCHE MUNT, IN NEDERLAND NIET
MEER GANGBAAR."

Gedurende de veertiger jaren der negentiende eeuw zijn vele
Afgescheidenen naar Amerika geëmigreerd.
Deze uittocht stond in rechtstreeksch verband met de sociale
malaise van die dagen.
De naweeën van den oorlog met België deden zich toen gevoelen
in drukkende belastingen. De maatschappelijke welvaart kwijnde.
In eiken stand viel achteruitgang waar te nemen; in de lagere
standen zelfs algeheele verarming.
Daarbij kwamen in 1845 de vreeselijke aardappelziekte en de
veepest, waardoor de levensmiddelen ongehoord duur werden.
Kommer en gebrek stonden dus voor de deur. En om aan dit
dreigend gevaar te ontkomen, zochten velen uitkomst in emigratie.
Duitschiand had daartoe reeds het voorbeeld gegeven; een voorbeeld, dat hier te lande vooral aan de Duitsche grens, in Gelderlands Achterhoek, weldra navolging vond.
Niet het minst onder de Afgescheidenen.
Zij waren meest kleine luyden, en hadden bovendien door de
vervolgingen ook financieel veel geleden. Menig huisvader was door
1

) Haar vroege dood is mede oorzaak, dat er geen portret van haar bestaat.
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de hooge geldboeten totaal uitgeput, en zag met zorg voor vrouw
en kroost de toekomst te gemoet. En dat te meer, toen er in 1846
opnieuw vervolging van de gezelschappen der Afgescheidenen plaats
vond; wel niet overal en te allen tijde, maar toch hier en daar,
zoo nu en dan, zooals bij mevrouw Zeelt te Baambrugge, naar
aanleiding waarvan Schimsheimer deze rouwklacht aanhief: 1
)

De treurmaar klinkt door heel het. land:
„Weer is, met opgeheven hand,
De Godsdienstvrijheid aangerand;
Weer 't lezen van het Woord des Heeren,
't Vereend gebed en psalmgezang
Gestoord door rechterlijken dwang."
Waarom? Omdat men God wilde eeren
Met Broedren, wier vereende kring
Het twintigtal te boven ging!
Hoe! heeft dan Nederland een Wet,
Die 't samenkomen tot gebed,
Tot dienst des Heeren, grenzen zet, —
Dat Nederland, dat tachtig jaren
Om vrijheid van geweten streed,
Dat al zijn poorten open deed,
Zoo dikwijls er vervolgden waren,
Dat zelfs den diepverguisden Jood
Welwillend hulp en schuilplaats bood?

Voeg daarbij, dat het verbod om Christelijke scholen op te
richten, vele ouders verhinderde, hun kinderen op te voeden naar
den eisch hunner conscientie; en dan kan het ons niet verwonderen,
dat het sommigen Afgescheidenen te eng werd in een land, waar
zij zich in hun heiligste rechten aldus gekrenkt en verkort voelden,
en dat zij uitzagen naar een nieuw vaderland, waar zij onbelemmerde vrijheid en ruimte van arbeidsveld konden vinden.
Door Brummelkamp en Van Raalte werd daarom een plan tot
landverhuizing ontworpen en meegedeeld in een allerbelangrijkste
brochure: Landverhuizing, of waarom bevorderen w de Volksverhui
zing naar Noord-Amerika en niet naar Java ?

Eerst had men n.l. het oog naar Java gericht. Maar men vreesde,
dat het Gouvernement geen vrije uitoefening van den godsdienst
en geen vrijheid van onderwijs vergunnen zou. Op een aanzienlijke
vergadering toch te Amsterdam, met staatslieden, handelaren en
1 ) Zie Christelijke Stemmen I, bl. 184, Christelijk Protest tegen het beginsel
van belemmering der vrije particuliere Godsdienstige bijeenkomsten in Nederland.
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geleerden uit onderscheidene oorden des lands, waar men vroeg:
„Waarom gaat gij niet liever naar de Oost ? Waarom blijft gij niet
Nederlanders onder het Huis van Oranje ?" hadden Heldring en
Scholte zich bereid verklaard tot den minister van Koloniën te
gaan, en er bij de Regeering op aan te dringen, voor het verleenen
van vrijheid en andere vooruitzichten, de landverhuizing naar Java
te leiden. Maar de minister had dit geweigerd.
En zoo werden dan nu vele van de trouwste en vroomste kinderen onzes volks wel gedrongen, naar Amerika te emigreeren, het
land van godsdienstzin en godsdienstvrijheid, waar geen Staatskerk
bestond, die zich het monopolie aanmatigde op geestelijk gebied,
en waar men naar hartelust Christelijke scholen kon oprichten.
Maar zoo verdreef men dan ook een groot getal onderdanen, die,
uit hooger beginsel aan Vaderland en Oranje gehecht, gewoon
waren hun gebeden op te zenden voor den Koning, in wiens naam
zij blootgesteld werden aan velerlei moeite en verdriet.
't Waren dus geen gewone landverhuizers, maar ballingen, die
het vaderland feitelijk uitwierp, door, om der religie wil, hun het
leven hier ondraaglijk te maken.
Trouwens, met trotsche minachting of medelijdend schouderophalen zag het land op deze uitgestooten paria's neer. Toen een der
eerste schepen met landverhuizers, waarop ook de Afgescheiden
predikant Ds. C. van der Meulen zich bevond, op zee gepraaid
werd door een ander, en men den kapitein vroeg, wat voor lading
hij aan boord had, luidde het antwoord : „Valsche munt, in
Nederland niet meer gangbaar," 1 ) een antwoord, dat slechts het
algemeen gevoelen van het heerschend Liberalisme vertolkte.
Was het dan wonder, dat menigeen dezer ballingen Nederland
een Sodom, en Noord-Amerika een Zoar noemde?
Reeds in 1837, in de hitte der vervolging, had Scholte gezegd,
dat de Heere voor Zijn hier verdrukte gemeente ginds nog wel
een Pella zou hebben. En dezen veelbeteekenenden naam
Pella, het toevluchtsoord der eerste Christenen gedurende den
joodschen oorlog, gaf hij dan ook aan de nederzetting, die hij met
ongeveer 350 personen, onder welke ook de Amsterdammer Budde,
in 1847 in de prairiën van Iowa stichtte. En Amerika, dat de
Nederlandsche Afscheiding op dezelfde lijn plaatste als die van
Schotland, vergoedde den Vader der Afscheiding nu den smaad,
dien hij in Nederland had geleden. Men verzocht hem, in de
kathedralen te preeken. En toen hij tijdens een vergadering van
het Congres op de tribune verscheen, deed men hem naast den
President plaats nemen.
1

) Zie: Cohen Stuart, Zes Maanden in Amerika, ede dr., bi.

215.
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Van Raalte werd de baanbreker voor een andere kolonie in de
bosschen van Michigan. Op den rug van een Indiaan over een
moeras gedragen, bepaalde hij de plaats voor zijn volkplanting
„Holland". In dien tempel van ongekorven hout knielde hij vervolgens bij de aankomst der emigranten neder, om samen Gods
hulp af te smeeken op hun voornemen. Onder namelooze ellende
is daarna, op de graven van de helft der kolonisten, het land in
cultuur genomen. Steden en dorpen hebben zich daar onder de
nijvere bevolking ontwikkeld. En deze „valsche munt, in Nederland niet meer gangbaar," vertegenwoordigt thans een geestelijk
kapitaal in „het land van den dollar", terwijl het ook in Nederland weer gangbaar is en gewaardeerd wordt als edel metaal.

HOOFDSTUK XVIII.
Door de rechtbanken veroordeeld.

1.

GELDBOETEN EN PROCESKOSTEN.

„En het Woord des Heeren was duur in die dagen," zegt de
Schrift van Eli's tijd. Maar ook op den eersten tijd der Afscheiding
zou men dezen tekst kunnen toepassen. Zelfs was het Woord des
Heeren toen niet alleen „duur" in den zin van „schaarsch", maar
ook in den zin van „kostbaar".

Destijds ging de prediking n.l. met groote kosten gepaard. Want
iedere preek sleepte bijna onvermijdelijk een proces-verbaal na zich,
tenzij men te middernacht vergaderde, als de wachters sliepen.
Gezelle Meerburg b.v. preekte, om de boeten te ontgaan, meestal des
nachts. Zoo is van hem bekend, dat hij op Biddag 1838 van 's nachts
drie tot zeven uur met een groote schare godsdienstoefening hield.
Voor elke godsdienstoefening echter, die ontdekt werd, moest de
predikant, die daarin was voorgegaan, gewoonlijk een boete van
f ioo betalen. En ook de bewoner, in wiens huis de predikatie
geschied was, werd menigmaal veroordeeld tot een boete van f ioo.
Iedere preekbeurt kostte dan f 200. Te Loosdrecht eenmaal zelfs
f 300, ongerekend de kosten van het geding.
En binnen een tijd van tien dagen werd Scholte driemaal veroordeeld; den 2 Isten Sept. 1838 te Utrecht tot een boete van f 8,
den 24sten te Dordrecht tot een boete van f 50, en den 29sten te
Gorkum tot een boete van f ioo; alles tengevolge van de onbewezen beschuldiging, dat hij hoofd, bestuurder of bewindvoerder
van een associatie zou zijn.
Voor Ds. Budding, die eiken Zondag driemaal en in de week
meestal viermaal preekte, liepen de boeten op tot een bedrag van
ruim f 40.000, zegge: veertig duizend gulden.
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Maar ook 'ii voorlezer en 'n preeklezer kregen, als zij ontdekt
werden, boeten. Te Groningen werd ouderling E. Lindeman, omdat
hij de Wet des Heeren en een hoofdstuk uit Mattheüs had voorgelezen, voor f 25 beboet. En de boeten, waarmee diaken J. de
Jong, te Almkerk, wegens het lezen van een predikatie gestraft werd,
waren al spoedig tot ruim f i000 geklommen.
Op één en denzelfden dag werd H. Hoveker, te Amsterdam,
veroordeeld tot betaling van f 300, Van Velzen tot f 5o en een
ander lid der gemeente eveneens tot f 50 boete; allen wegens
godsdienstoefeningen met meer dan twintig personen. In September
r 837 bedroegen de boeten, wegens godsdienstoefeningen, te Amsterdam alleen uitgesproken, dan ook reeds meer dan f 2000. In
Friesland was het bedrag der boeten, reeds in Februari van genoemd
jaar, f 686o. In Zuid-Holland en Beneden-Gelderland was het
bedrag der opgelegde boeten reeds destijds f i i 323, i 2.
Al deze boeten nu stonden in geen verhouding tot die, waarmee
andere misdrijven werden gestraft. Zoo werd diaken Schuurman, te
Groningen, voor f 56 beboet, omdat hij zijn huis voor een godsdienstoefening had opengesteld. Maar de oprichters van een ongeoorloofde danspartij werden dienzelfden dag door diezelfde rechtbank
met f 4 en f 6 beboet. Te Leiden werd het houden van godsdienstoefeningen van meer dan twintig personen gestraft met boeten
van f 50 en f ioo. Maar de belhamel, die tijdens de godsdienstoefeningen steenen tegen de ruiten had geworpen, werd veroordeeld
tot f 4 boete. Meestentijds echter werden de rustverstoorders in
't geheel niet gestraft.
Voeg daarbij, dat de proceskosten, door het noodeloos oproepen
van getuigen, dikwijls tot een buitengewone hoogte werden opgedreven. Zoo veroordeelde de rechtbank te Dordrecht op 19 April
1837 Ds. Scholte tot een boete van f 20, de diaken Barendrecht
voor f 50 en de diaken Blaak voor f 8. Doch de justitiekosten
van deze procedure ter eerste instantie bedroegen f 188,97.
En te Gorkum, waar het registratiekantoor f 1067 aan boeten
en kosten had in te vorderen, deed zich dan nog het eigenaardige
geval voor, dat men aan één der veroordeelden ook het innen
van de gezamenlijke boeten opdroeg.
Overigens was er, zelfs aan deze droeve zaak, ook wel eens 'n
humoristische zijde. Te Hattem b.v. had men een ouden deurwaarder. En als Brummelkamp en diens huisgenooten hem dan
hijgend en op zijn stokje leunend in de verte zagen aanstrompelen
om een vonnis te komen beteekenen, zei men tot elkander: „Och,
die stumperd, hij kan zijn werk nauwelijks meer doen." En om hem
dan een langen omweg langs het water te besparen, haalde men
hem met een schuitje over.

270

Niet allen echter droegen deze lasten zoo goedsmoeds. Men verhaalt althans van een rijken boer te Zuilichem, die zijn mooiste
vertrek voor een godsdienstoefening onder leiding van Ds. Scholte
had ingeruimd, zeggende, het als een zegen aan te merken, dat hij
zijn huis voor de gemeente des Heeren mocht openstellen, maar
die daarna, om de boete te ontgaan, de rechtbank liet weten, dat
de gemeente tegen zijn zin in zijn huis gekomen was. En terwijl
Scholte nu bij verstek gecondamneerd werd tot een boete van
f i oo, werd deze eigenaar thans vrijgesproken.
Over 't algemeen echter openbaarde zich bij de Afgescheiden
gemeenten in dezen eersten tijd veel onderlinge liefde. Zij droegen
veelal elkanders lasten. Zoo bracht de kleine Amsterdamsche gemeente reeds in Februari 1836, toen zij zelve nog herderloos was,
aan vrije giften een bedrag van f 344,85 bijeen voor Ds. Scholte,
om hem te helpen in het betalen van zijn boeten.
Maar vele gemeenten waren niet in staat, de boeten bijeen te
brengen. En dan werden de beboete leeraars, als zij zelf niet rijk
bemiddeld waren, schier uitgemergeld. Van Velzen b.v. werd daardoor genoodzaakt, een gedeelte van zijn bibliotheek te verkoopen,
nadat zijn vrouw reeds vroeger haar kostbaarheden had verkocht.
Menig huisgezin werd geruïneerd. En het stond te vreezen, dat
men voor de Afgescheidenen welhaast een armenkolonie zou kunnen
aanleggen. Trouwens, zooals we reeds zagen, zijn er in i 847 velen
naar Amerika geëmigreerd.
De laatste boeten en gerechtskosten echter werden betaald in
i 85o door de edele mevrouw Zeelt. Zij woonde, van jongs af, op de
hofstede „Postwijk", tusschen Baambrugge en Abcoude. Hier hadden,
zelfs tijdens de Fransche omwenteling, altoos ongestoord godsdienstige samenkomsten plaats gehad. Maar sedert het laatst van
1845 werd de bewoonster van „Postwijk" wegens die godsdienstige
bijeenkomsten gerechtelijk vervolgd, en in i 848 beboet tot een bedrag
van f 397,44 5 1 ) Op haar request om ontheffing van die boeten werd
afwijzend beschikt. En toen zij daarna bedreigd werd met inbeslagneming van haar goederen, heeft zij eindelijk toegegeven. Merkwaardig is hierbij nog, dat de vergaderingen, waarop deze boeten betrekking hadden, grootendeels uit Hervormden bestonden. Maar de
voorganger, Ds. Zonne, was Afgescheiden. En dat deed 't 'm.
Of echter die vele duizenden der Afgescheidenen, waarmee de
schatkist is gestijfd, het vaderland tot zegen hebben verstrekt ?
De ondervinding heeft wel het tegendeel bewezen.
.

') Zie Chr. Stemmen II, bl. 790; III, bl. I2I. Brieven van Wormser I,
bl. 1 19. Groen, Adviezen II, blz. 288. Wormser, De vurige Oven, Mevrouw
Karper, bl. 53 e. v.
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En nog roept dit bloedgeld om wraak.
Waarom heeft dan onze Regeering, toen haar later de oogen
open gingen voor het zedelijk onrecht, tegen de Afgescheidenen
bedreven, deze boeten en proceskosten aan de veroordeelden of
hun rechthebbers nimmer terugbetaald?

2. PUBLIEKE VERKOOPING.

De boeten, waarmee het houden van godsdienstoefeningen gestraft
werd, stegen vaak tot zulk een hoogte, dat menigeen ze niet kon
betalen.
Maar dan werd door de overheid het huisraad verkocht.
Zoo werd op de markt te Leerdam het goed van den ouderling
G. H. Overkamp publiek verkocht, ter zake van een der vonnissen,
waarbij hij veroordeeld was tot een boete van f 2 95,5 6 .
En ook later, toen Leerdam in Ds. G. Baay een eigen predikant
had verkregen, ging de gerechtelijke vervolging daar wekelijks voort.
Week aan week moest de leeraar /50 betalen. En nadat dit
tot vijfmaal toe geschied was, sloeg men op tot /75, en eindelijk
zelfs tot f 100.
De Kerkeraad beklaagde zich telkens in requesten aan den
Koning, maar met geen ander gevolg, dan dat nu ook de in het

request genoemde opzieners en diakenen te Gorkum werden
gedagvaard.
En hoe de rechtbank daar te werk ging, blijkt uit het volgende
staaltje van de manier, waarop men een getuige liet verklaren, dat
er op een godsdienstige bijeenkomst meer dan twintig personen
waren geweest.
Vr. Waren er meer dan twintig?
Antw. Ik weet het niet, ik heb ze niet geteld.
Vr. Gij hebt toch onderscheidene personen hooren oplezen, b.v... .
Antw. Die heb ik er niet gezien.
Vr. Gij hebt toch het proces-verbaal hooren lezen, en wat
anderen gezegd hebben.
Antw. Ja.
Vr. Moet gij dan, nadat gij dit alles gehoord hebt, niet zeggen,
dat er meer dan twintig zijn geweest?
Antw. Als dat alles waar is, ja.
Diezelfde rechtbank deed uit een door de gerechtsdienaars
bezworen proces-verbaal een optelling van twintig personen. Een der
opgetelden had echter op den dag, waarover de zaak liep, te Utrecht
als voorzanger dienst gedaan, en kon dus onmogelijk in den omtrek
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van Leerdam geweest zijn. Maar op de opmerking van een der
beklaagden, dat het bezworen proces-verbaal onwaarheid bevatte,
werd geen acht geslagen.
En men ging voort met gedurig nieuwe vervolging.
De rechtbank te Gorkum beboette wekelijks geregeld zeven
personen.
Hierin nu openbaarde zich de grootste ongerijmdheid tusschen
de administratieve regeering en de rechtbank. Want in de besluiten,
waarbij de adressen der Leerdamsche Afgescheidenen werden beantwoord, verklaarde men de personen in hun omstandigheden niet in
staat, in de kosten van armen en eeredienst te voorzien. Toch
rekende de rechtbank hen wel genoegzaam in staat, in korten
tijd zooveel boeten te betalen als waarvan zij een geheel jaar konden
bestaan.
En wie niet had om te betalen, onderging hetzelfde lot als
ouderling Overkamp : zijn goederen, huisraad, hooi en vee werden
dikwijls voor een waarde van vele duizenden guldens verkocht.
Ook de rechtbank te Tiel was doof voor de klachten der Afgescheidenen. En de gemeenten te Vuren en Herw•ijnen, wien het
niet vergund werd zich voor de Tielsche rechtbank te verdedigen,
besloten dan ook niet meer te hooren naar de hun toegezonden
dagvaardingen, en weigerden de hun opgelegde boeten te betalen.
Maar dan werden hun kleederen en meubelen publiek verkocht.
In Friesland werden dan eerst die Afgescheidenen aangesproken,

wier meubelen of erfjes eenige zekerheid gaven, dat de betaling zou
volgen. Weldra echter verkocht men niet alleen huisraad, maar
ook kleeren en kindergoed van onvermogenden, die niets anders
bezaten.
Ja, te Oenkerk ging men zelfs zóó streng te werk, dat men, nadat
alles verkocht was, de vrouw van den veroordeelde nog dwong,
een rok uit te trekken, die daarop ook verkocht werd.
En op sommige plaatsen geschiedde de verkooping dan nog bij
voorkeur op Zondag, om aan deelnemende geloovigen den wederinkoop te beletten.
Toch werden de Afgescheidenen door deze berooving hunner
goederen niet afgeschrikt om hun godsdienst uit te oefenen, want
zij vertrouwden op 's Heeren belofte, dat hun brood zeker en hun
water gewis zou zijn.
De stemming, waarin zulk een verkoopdag werd doorleefd, leeren
we dan ook het best kennen uit de gemoedsgesteldheid van Ds.
Budding, die, toen men te Middelburg zijn goed verkocht, en zelfs
de kopjes en schoteltjes, ja, ook de kousen niet spaarde, zich met
al het zijne aan den Heere overgaf, zingende met Datheen
Psalm 2; : 3:
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Opdat ick daer mach merken en aenschouwen,
Heer! uwes Huys seer schoone heerlickheyt,
En den Tempel, vrij sijnde van benouwen,
Wel mach alsins doorsien met vrolickheyt:
Want als ick sal wesen beswaert met noot,
Ick sal daer verborgen syn t' aller tijd,
En in een heymelick oort sijn bevrijdt,
En daerna verhooght syn in eeren groot.

3. „DE AANGEBODEN VERLOSSING NIET AANNEMENDE."

Beboeten, die geen huisraad van genoegzame waarde bezaten,
werden in de gevangenis geworpen.
Dit ondervond een der armste broeders te Drogeham. Ook een
onvermogend ouderling te Oenkerk onderging dit lot, voor hem te
harder, daar geen enkele Afgescheidene hem mocht bezoeken,
terwijl op dezelfde kamer een bankroetier zat, die zijn vrienden en
betrekkingen te allen tijde ontvangen mocht.
Te Zwolle werden E. van Unen, R. Tempelman, T. Eikelboom en
Gerrit Winen gedurende een halfjaar gevangen gehouden. Veroordeeld wegens het bijwonen van godsdienstige samenkomsten met
gelijkgezinden, werden zij nu echter gedwongen, des Zondags in de
gevangenis de prediking aan te hooren van een Hervormd predikant,
die de hun dierbare waarheden loochende. Ook werd voor een
van hen aan den Koning per request dringend verzocht om vrijstelling van de boete, die hij toch niet betalen kon, en om opening
van zijn kerker, opdat hij weer brood voor zijn gezin kon verdienen, maar dit verzoek werd gewezen van de hand.
Behalve zulke gevangenen, die de boeten niet konden betalen,
waren er echter ook, die de betaling geweigerd hadden, om reden
zij er conscientie-bezwaar tegen hadden, voor de openbare uitoefening van hun godsdienst boeten op te brengen.
Hieromtrent bestond n.l. onder de broeders verschil van gevoelen.
De Cock b.v. en anderen zagen er geen bezwaar in om, wanneer
zij in een bepaalde geldboete geslagen werden, en de Heere het
hart der broeders neigde tot hun lossing, deze dan aan te nemen.
Budding daarentegen noemde dat, met zinspeling op Hebr. I I : 35,
het aannemen van een aangeboden verlossing. Toen dan ook
Jhr. Versluys met vorstelijke mildheid hem eens de j 5000 aanbood,
die hij aan de justitie had op te brengen, weigerde Budding dit geld
te ontvangen. „Geef het mij voor de armen, en dan gaarne," zeide
hij; „maar wat ik om Christus' wil lijden moet, koop ik niet af."
Brummelkamp redeneerde in deze zaak aldus: „De rechter eischt
Een Nagel in de heilige Plaats.
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geen gevangenschap of geld, maar alleen het laatste; het eerste
wordt slechts gebruikt als dwang, om ons tot de betaling te dwingen.
De eenige reden tot niet betalen zou voor mij zijn, dat wij daardoor medewerken (hoewel gedwongen) tot onze uitmergeling naar
het uitwendige. Maar daar de Heere zegt : „Indien iemand van u
den rok wil nemen, laat hem ook den mantel," wijst dit woord
ons duidelijk de verplichting daartoe aan."
En Van Raalte schreef aan Budding : „Uw meening omtrent het
niet mogen betalen van boeten doet mij vanwege mijne wijze van
zien leed, om reden ik het geoorloofd schat, den harden heer in
zijn onrechtvaardige eischen te gehoorzamen, en zelfs betamelijk
voor een ieder Christen om zich niet eigenwillig een zwaarder kruis
op te leggen. Ook kan ik mij volstrekt niet voorstellen, hoe het
mogelijk is, dat een prediker des Evangelies zich nuttiger kan
wanen opgesloten te zitten, waardoor de loop des Woords gestuit
wordt, dan wanneer hij, op vrije voeten zijnde, in dit werk zijner
bediening kan bezig zijn. In Frieslands kerkvergadering kwam het
ter tafel om uw boeten maar stil te betalen, hetwelk tot nog toe
gestaakt wordt, daar velen aldaar van meening waren, dat zij u
daarin geen gemoedsbezwaar mochten veroorzaken. Het speet mij,
dat zij door zulk een bedenking gestuit werden."
Budding echter was op dit punt — gelijk op bijkans ieder ander
– onverzettelijk, totdat hij weer een ander licht in de zaak kreeg.
Hij liet zijn boeten tot ruim f 40.000 oploopen, waarna hij met
zijn ouderling De Jonge gearresteerd werd.
Toen zij beiden op de gijzelingskamer van het Goesche stadhuis
waren opgesloten, en liet marktplein zwart stond van menschen,
hoorde men de twee gevangenen blijmoedig hun psalmen aanheffen.
Vervolgens overgebracht naar Middelburg, werden zij daar in een
smerig vertrek opgesloten, waar op den muur een korst was van
doodgedrukte wandluizen. Nu hielden ze eiken morgen en avond
een bidstond, dat ze geen last mochten hebben van die dieren.
En inderdaad, weken lang zagen zij er niet één. Eindelijk verflauwden ze in het bidden om deze zaak, en ziet, op zekeren dag liep
er weer een.
Eens zei de cipier tot hen: „Waarom zit u toch hier? Hiernaast is een mooie kamer met kachel en allerlei geriefelijkheden."
't Was slechts 'n kwestie van geld. De Jonge kreeg lust in die kamer.
Budding zeide: „Als de Heere niet met ons is in die kamer, dan
is het enkel ellende." Hij liet zich echter overhalen. Maar geen uur
waren ze in dat vertrek, of ze keken elkander aan en zeiden: „We
hebben God niet meer met ons."
Na zeven maanden te hebben gezeten, ontvingen ze eindelijk,
op hun verzoek, gratie.
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Evenals Budding bezwaar ziende in het betalen van geldboeten,
zaten te Leeuwarden J. L. Fockens en te Tiel een ouderling en een
diaken uit Vuren gevangen.
Ook werd Govert Pellikaan, ons reeds bekend uit de verstoorde
godsdienstoefening te Emmikhoven, geboeid naar Woudrichem
gebracht, omdat hij voor de gemeente een predikatie gelezen had.
Eveneens werd J. van Rijswijk daarheen getransporteerd, omdat hij
zijn woning tot dat doel had geleend. Vervolgens werden beiden
met ketenen en sloten om de hand aan elkander geboeid, alsof zij
de grootste misdadigers waren, en zóó naar 's-Hertogenbosch vervoerd. Toen de geboeiden Brabants hoofdstad naderden, stond de
kleine zwakke gemeente van Den Bosch gereed, hen met de toewijding der warmste toegenegenheid te gemoet te treden. De waardige
ouderling Van Andel, vader van wijlen Ds. J. van Andel, ging met
meer anderen hun te gemoet en wierp -- 't was zeer koud ! —
zijn mantel over de schouders van Govert Pellikaan. 1
In den kerker te 's-Hertogenbosch werden zij gevangen gezet
met een groot aantal godslasterende boosdoeners, die het hun onmogelijk maakten, de knieën te buigen, zoodat zij alleen 's nachts,
wanneer hun medegevangenen sliepen, van hun krib opstonden,
om zich voor den Heere neder te buigen.
Van Rijswijk werd spoedig weer ontslagen, omdat de boeten voor
hem betaald werden. Maar Pellikaan bleef bijna een jaar in deze
gevangenis, hoewel na het ontslag van Van Rijswijk in een ander
en beter vertrek, met drie lotgenooten, die om dezelfde reden hier
zaten. De eerste was diaken J. de Jong, uit Almkerk, wiens boeten
tot ruim f i000 waren geklommen, omdat hij voor meer dan
twintig personen een predikatie gelezen en met hen gebeden en
gezongen had. Acht dagen later werd de naar de wereld arme,
maar in God rijke Marinus van der Giessen bij hen gevangen gezet,
omdat hij zijn schamele woning meermalen voor godsdienstige bijeenkomsten had afgestaan. En eindelijk werd ook nog een arme
arbeider, Jan de Kok, bij hen gevoegd, omdat de veldwachter in
zijn woning, behalve twintig personen, nog twee of drie kinderen
gevonden had.
Van der Giessen heeft de gevangenis niet meer mogen verlaten.
Na ongeveer drie maanden ziekte is hij er, verwijderd van zijn
vrouw en kinderen, in den Heere ontslapen.
)

1

) Zie: Van der Linden, Geref. Kerkbode, i 7 Dec. 19!!, Bijblad.
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4. OM ANDERE OORZAKEN GEVANGEN.
Ook om andere oorzaken dan het niet betalen van boeten hebben
sommige Afgescheidenen kennis gemaakt met de gevangenis.
Zoo werd Jan Beukers, van Bunschoten, in Juli 1837 veroordeeld
tot correctioneele gevangenisstraf gedurende één maand, omdat hij
den burgemeester in de uitoefening van diens ambt beleedigd had.
De zaak was deze. Bedoelde burgemeester had zich vroeger
voorgedaan als iemand, die zijns ondanks tegen de Afgescheidenen
optrad. En nu bestond het strafbare feit hierin, dat Beukers hem
later verweet, bedektelijk en als een nachtuil te handelen.
Er was in Beukers iets van wat Petrus er toe dreef om Malchus
het oor af te slaan. En dit was zeker verkeerd. Beukers droeg zijn
straf dan ook stil en onderworpen
Erger was, wat in Maart 1839 den ouderling D. G. Bakker, te
Sneek, overkwam. Hij was met Ds. Van Velzen gedagvaard ter
oorzake van een gehouden godsdienstoefening. De getuigen verklaarden allen, dat zij het aantal personen niet geteld hadden.
Ds. Van Velzen en ouderling Bakker werden nu ieder tot een boete
van f i oo veroordeeld.
Dat was niets ongewoons. Maar wel, dat Bakker op zekeren dag
door twee politie-agenten naar Sneek gebracht en daar in de gevangenis bij boeven opgesloten werd.
De reden hiervoor was, dat één der getuigen, na afloop van het
pleidooi, in een herberg verklaard had, door Bakker te zijn omgekocht om te zeggen, dat hij niet wist of er meer dan twintig
personen aanwezig waren geweest.
De man had echter, toen hij dat zeide, eenige glazen jenever op.
Naderhand kwam hij zelf in de gevangenis. En nu verklaarde hij,
dat Bakker onschuldig, maar dat hij zelf schuldig zat.
En niettemin hield men Bakker, op grond van dronkemanspraat,
langer dan vier weken in gezelschap van dieven gevangen, ofschoon
volgens het Wetboek van Strafrecht een bloote aangifte geen
genoegzamen grond opleverde tot aanhouding van een gezeten
burger.
Maar nog erger was, wat twee Afgescheidenen uit Loosdrecht, de
broeders W. Karsemeijer en Ph. Reijmeringer, in het voorjaar van
1837 ondervonden.
Ds. Budding had 's morgens te Hilversum gepreekt. 's Middags
zou er weer godsdienstoefening zijn. Eer de dienst aanving, was
echter de burgemeester met politie al ter plaatse. Woedend zeide
hij: Jr uit !" Maar het hoofd des huizes verzocht Z.Ed.Achtb., het
huis te verlaten en de vrienden te laten zitten, aangezien er nog
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geen godsdienstoefening gehouden werd. Men zat slechts rustig
samen te spreken. Doch neen, de burgemeester zei : ' „Ze moeten er
uit, dan maar met geweld."
Karsemeijer werd het eerst aangegrepen. Zijn vrouw viel hem om
den hals. En nu sleepte men beiden het huis uit, stootte en stompte
hen, en zeide tot de menigte, die buiten stond : „Slaat ze maar
dood !" Doch de menigte riep : „Zijn vrouw is al dood," want zij
hing geheel bewusteloos aan zijn hals. Karsemeijer haalde echter
een kom met azijn, wiesch haar, en zoo kwam ze weer bij.
Intusschen kwam Dankensteijn, die aan vallende ziekte leed,
kermend aangeloopen, roepend : „Zij slaan me dood !" Het bloed
vloeide hem aan alle zijden van het aangezicht.
Daarop volgde J. Reijmerink, van 's-Graveland, wien het bloed
uit neus en mond liep.
Een derde, een oud man van Ter Aa, Albert van Vliet geheeten, had knobbels op het hoofd vanwege de ontvangen vuistslagen.
schandelijke manier werd het huis ontruimd.
Op
In plaats nu van zich te schamen over dit optreden, maakte de
burgemeester 's avonds proces-verbaal op van het gebeurde, waarin
het gedrag der Afgescheidenen zoo zwart mogelijk werd gekleurd,
hoewel zij zich als weerlooze lammeren hadden laten behandelen.
Karsemeijer werd beschuldigd van verzet tegen het burgerlijk bestuur,
en Reijmeringer zou den burgemeester geslagen hebben.
Gevolg hiervan was, dat zij kort daarna door drie politie-agenten
en een deurwaarder naar het tuchthuis te Loenen werden gebracht.
't Was 'n hok met enkel wat stroo. Ook stond er een smerige ton
met water, om van te drinken en zich in te wasschen.
„Moeten we in dit hok overnachten ?" vroegen zij.
„Neen, dat kan niet," zei de deurwaarder, en nu wees hij hun
een ander vertrek met een ledikant, om er dien nacht in te slapen.
Ook kregen zij bier en tabak. En een dame uit Loenen kwam hen
bezoeken en van de noodigste levensbehoeften voorzien.
Den volgenden dag echter werden zij getransporteerd naar Amsterdam. Daar bracht men hen in het tuchthuis op den Heiligeweg
(thans bad- en zweminrichting). Zij werden opgesloten in een kamertje,
waar zij van 's morgens acht tot 's namiddags vijf uur zaten,
zonder nat of droog, hoewel ze versmachtten van dorst. Tegen den
avond werd hun physionomie opgenomen. En daarna sloot men
hen op in een hok, waaruit de stank hun te gemoet kwam. Hier
kregen zij een stroozak en een deken, een vat met water, een
houten bak, twee houten lepels, maar .... geen eten.
Den ganschen nacht brachten zij echter door met psalmgezang
en gebed, totdat de zon opkwam, die hun hok verlichtte, waardoor
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zij nu ook in staat waren, zich eenigermate te reinigen van het
ongedierte, dat zij hier hadden opgedaan.
's Morgens omstreeks acht uur kwamen twee Amsterdamsche
vrienden, de broeders Obbes en Brandt, hen bezoeken. Die
brachten hun eenig voedsel, wat zeer van pas kwam; want in vier
en twintig uur hadden zij nog niets anders gehad dan een smerig
vat met water. Doch na 'n kort gesprek met de vrienden moesten
zij weer terug naar hun hok, achter de ijzeren deuren.
Toch waren zij gemoedigd in hun lot, geloovende, dat zij weldra
uit dit hok ontslagen zouden worden. En zoo zongen zij Psalm 42 : 5
Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht,
Zingen, daar ik Hem verwacht,
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

En 's middags reeds kwam er uitkomst. Na verhoor, liet de
rechter van instructie hen tot nadere oproeping los.
Later stonden zij voor deze zaak nog terecht voor de rechtbank
te Amsterdam, die Reijineringer tot twee, en Karsemeijer tot één

maand gevangenisstraf veroordeelde. Hiervan echter teekenden zij
appèl aan naar Den Haag. En het Haagsche Gerechtshof sprak
Reijmeringer geheel vrij, terwijl Karsemeijer drie dagen kreeg, omdat
hij zich tegen een politie-agent verzet zou hebben; edoch, „onder
aanmerkelijk verzachtende omstandigheden". Tegelijkertijd werd één
der politie-agenten nu tot een boete verwezen. 1
)

5.

GEZINDHEID VAN HET HERVORMD KERKGENOOTSCHAP.

Op grond van de bewering, dat de Afgescheidenen niet Gereformeerd waren, maar een nieuwe sekte vormden, werden zij door
onderscheidene rechtbanken veroordeeld tot het betalen van geldboeten. 't Bleek echter óók mogelijk te zijn, hun geld uit den zak
te kloppen op grond van de tegenovergestelde bewering.
Te Klundert althans deed zich het geval voor, dat zekere B. J. Ploeg,
1

) Over de vervolgingen te Bunschoten en Loosdrecht zie ook: Wormser,

De vurige Oven.
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die in 1835 een schriftelijke acte van afscheiding bij den Hervormden Kerkeraad had ingediend en sedert als ouderling in de Afgescheiden Gemeente werkzaam, ja, in Maart 1836 zelfs lid van de
eerste Synode der Gescheidenen was geweest, toch door Heeren
Kerkvoogden en Notabelen werd aangeslagen in den hoofdelijken
omslag á /2,50 voor kerkelijke reparatiën en onkosten over het
jaar 1836.
't Spreekt vanzelf, dat Ploeg de betaling weigerde. Maar nu
riepen Kerkvoogden en Notabelen de wereldlijke macht te hulp en
dagvaardden hem voor den vrederechter in het kanton Zevenbergen,
die hem veroordeelde tot het betalen van de bewuste f2,50 en de
kosten der procedure. Ware de som nu maar wat aanzienlijker
geweest, dan had de weg van appèl of cassatie opengestaan,
waarbij Ploeg dan zeker in het gelijk zou zijn gesteld ; want reeds
in 1831 was door het Hoog Gerechtshof beslist, dat zij, die zich
van het Hervormd Kerkgenootschap hadden afgescheiden, niet
behoefden te betalen wat alleen van de leden van dat genootschap
gevorderd kon worden. Maar nu ontving Ploeg, die volhardde in
zijn weigering om te betalen wat hij niet schuldig was, per deurwaardersexploot een bevel van executie, uit naam en ten verzoeke
van den eischenden kerkvoogd. Toen diende hij aan Z. M. den
Koning een request in, kennis gevende van het ongehoorde vonnis.
Maar dit adres bleef onbeantwoord. Intusschen werd zijn inboedel
in beslag genomen en een gerechtelijk bewaarder aangesteld, die
als garriisaire in de woning van Ploeg zijn intrek nam. Die inlegering duurde tien dagen. Toen ging men over tot den verkoop van
huisraad en winkelgoederen ten bedrage van f 2,50 plus f 54,94,
zijnde het bedrag der gerechtelijke onkosten.
Evenzoo werd E. de Ridder, scheepmaker te Mijdrecht, die
reeds in 1835 zijn lidmaatschap van het Hervormd Kerkgenootschap had opgezegd, in 1836 en '37, door een dwangschrift namens
de Hervormde Gemeente te Zevenhoven, gedwongen tot betaling
der kerkelijke belasting over het laatste jaar, zijnde f 10,30 en de
onkosten /4,90.
Zoo werden menschen, die reeds lang hun lidmaatschap hadden
opgezegd, tegen wil en dank nog als leden van het Hervormd
Kerkgenootschap aangemerkt en aangeslagen.
i^Taar nog van andere middelen bediende men zich om het
Hervormd Kerkgenootschap in stand te houden.
Te Bunschoten had de Hervormde Diaconie armenwoningen.
Twee gezinnen, die in het genot van zulk een vrije woning waren,
maakten gebruik van de godsdienstoefeningen der Afgescheidenen,
heewel zij, op één persoon na, zich niet hadden aangesloten. Maar
zij kerkten daar uit bezwaar tegen de leer, die in de Ned. Herv.
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Gemeente gepredikt werd. En nu werden zij door een ouderling
en diaken, eerst vermaand, daarna strengelijk gelast voortaan bij
de Hervormden ter kerk te gaan, op straffe van verlies hunner
vrije woning. Toen deze bedreiging echter geen doel trof, moesten
zij huur betalen. De bewoners namen hiermee genoegen. Daarop
vorderde men goede borgen. Ook dezen werden spoedig opgegeven.
Maar nog was men niet tevreden. Nu geen voorwendsels meer
baatten, eischte men vooruitbetaling van de huur, zijnde f 30
's jaars per woning. Ook die huur werd toen, dank zij de hulp van
'n paar vrienden, gebracht. Maar nog bleef men eischen, dat de
beide gezinnen in de Hervormde Kerk zouden komen. En toen
aan dezen eisch geen gehoor werd gegeven, heeft men die arme
menschen, met hun groote gezinnen, uit hun woningen laten zetten.
Daar stonden ze nu dakloos. De burgemeester wees hun een plek
aan het strand tot verblijfplaats. Maar deze plek kon bij hoog tij
onderloopen. Intusschen spande de Afgescheiden Gemeente er
twee tenten van zeildoek, waarin de arme verstootenen, bij gebrek
aan een woning, althans eenigermate tegen weer en wind beschutting vonden. Maar dit neemt het feit niet weg, dat de Hervormde
Diaconie tegenover deze arme gezinnen een liefdeloosheid aan den
dag legde, die niet alleen onchristelijk, maar ook onmenschelijk was.
Ten slotte nog een staaltje van de eigenaardige opvatting, die
de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Pijnacker van Christelijke vrijheid, verdraagzaamheid en naastenliefde had. Te Pijnacker

hadden vier vrouwen schriftelijk haar lidmaatschap opgezegd. En
ofschoon zij niet bedeeld werden, konden zij toch eerder arm dan
rijk worden genoemd. In alle opzichten mochten zij dan ook op
de hulp en het medelijden hunner medemenschen aanspraak maken.
Maar de Hervormde Kerkeraad dacht er anders over. In een missive
aan deze vrouwen betuigde hij zijn diepste leedwezen over den
stap, door de schrijfsters gedaan. Immers, deze stap kon niet anders
dan nadeelig werken „zoo op de rust, orde en liefde der gemeente
te dezer plaatse in het algemeen, als op het welbegrepen belang
der schrijfsters
^fsters in het bijzonder," waarom de Kerkeraad het zich
tot een duren plicht rekende, deze vrouwen „met den meesten ernst
en in den geest der Christelijke liefde" te vermanen, toch van
deze hare dwaling te willen terugkomen en door haar voorbeeld
niet mede te willen werken tot scheurmakerij. „Dat echter, bij onverhoopt volharden in deze dwaling en zucht tot scheurmakerij, de
Kerkeraad zich in alles zal behooren te gedragen overeenkomstig de
wetten en bepalingen, en bij tekortkoming van deszelfs kerkelijk
gezag, de hulp van den burgerlijken rechter zal dienen in te roepen,
ten einde aan de uitvoering van den wil onzes geëerbiedigden Konings

stiptelijk de hand worde gehouden. Dat de Kerkeraad het intusschen
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noodig acht, de schrijfsters bij dezen te herinneren, dat,'ofschoon zij
in deze hare dwaling mochten volhouden, nochtans hare namen
op het lidmatenboek niet kunnen worden geroyeerd, als zijnde het
plaatsen op dezelve eene daadzaak, welke met geene mogelijkheid
ongedaan kan gemaakt worden, en zij (schrijfsters) ook steeds door
den Kerkeraad zullen beschouwd, bezocht en behandeld blijven
worden, als wezenlijk behoorende tot het Hervormd Kerkgenootschap te dezer plaats, en zij, schrijfsters, dan ook wederkeerig onder
de verplichting blijven verkeeren, om mede te moeten bijdragen in
de kerkelijke lasten, welke bij hoofdelijken omslag in deze gemeente
geheven worden, en niettegenstaande dit alles zij (schrijfsters) zich
zelve moedwillig zullen berooven van het voorrecht, om wanneer
zij immer tot armoede mochten vervallen (hetgeen God genadig
verhoede) op eenige hulp of onderstand, zoo van het Rijk, Gemeente
of Diaconie, te kunnen rekenen."
Zóó werden de wetten en bepalingen der overheid door predikanten, ouderlingen en diakenen ingeroepen, om den Afgescheidenen
vrees in te boezemen; zóó bleef men van hen de kerkelijke belasting
dreigde men, als dwangen hoofdelijken omslag eischen; en
middel tot terugkeer, met onttrekking van alle hulp in geval van
armoede.

zoo

6.

HET FRANSCHE STRAFWETBOEK.

Toen de Synode van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap
de Regeering verzocht, de godsdienstoefeningen der Afgescheidenen
te vervolgen, beriep zij zich daarvoor op de artikelen 291 tot 294
van de Napoleontische strafwet. En op grond van deze artikelen
hebben de meeste rechtbanken de Afgescheidenen dan ook gedurig veroordeeld.
Alleen de rechtbanken te Amsterdam en Heerenveen spraken
de Afgescheidenen vrij. Zij toch hadden een ander gevoelen over
deze zaak dan de Synode en de Regeering. Zij beweerden nl., dat
er geen wet was, die aan de Afgescheidenen verbood hun godsdienst uit te oefenen, ja, dat deze uitoefening hun door een geheel
hoofdstuk der Grondwet gewaarborgd werd. Of, om het met de
eigen woorden van de rechtbank te Heerenveen te zeggen: „dat
uit het geheele zesde hoofdstuk der Grondwet klaarblijkelijk volgt,
dat men de teederste regten en de heiligste belangen der menschen
niet alleen geheel ongekrenkt heeft willen laten, maar derzelver
volkomene vrijheid uitdrukkelijk heeft willen waarborgen en zich
niet bloot heeft bepaald bij de vrijheid van godsdienstige begrippen,
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die trouwens door eene wet noch gegeven noch genomen kan
worden, als buiten haar bereik vallende, maar wel degelijk ook de
openbare belijdenis dier godsdienstige begrippen heeft vrijgelaten,
en de vrije uitoefening daarvan gehandhaafd."
Terwijl zoo door de rechtbanken van Amsterdam en Heerenveen de teederste rechten en heiligste belangen der ingezetenen
beschermd werden, bleven andere rechtbanken de uitoefening van
den Gereformeerden godsdienst, zonder autorisatie, als een strafbare overtreding beschouwen. Zoo vernietigde de rechtbank van
Leeuwarden op io Febr. 1837 het vonnis, ter eerste instantie door
de rechtbank te Heerenveen op 8 Nov. 1836 gewezen, en zoo
heeft in 1838, bij een nieuwe organisatie van de rechterlijke macht
in de hoofdstad, de nieuwe rechtbank aldaar de op 21 April 1836
vrijgesproken Afgescheidenen toch veroordeeld.
Dit geschiedde dan op grond van wat bedoelde artikelen uit
den Code Napoléon bepaalden ten aanzien van ongeoorloofde
associaties; wat intusschen betrekking had op geheime, voor den
Staat gevaarlijke genootschappen, en volstrekt niet doelde op het
houden van openbare godsdienstoefeningen.
Integendeel, te recht kon Van Velzen voor de rechtbank te
Zwolle beweren, dat de Afgescheidenen, wat de uitoefening van
hun openbare godsdienstoefeningen betreft, onder Napoleon beter
behandeld zouden zijn dan nu onder de regeering van koning
Willem I. Want het Fransche Wetboek van Strafrecht, ofschoon
door de meeste rechtbanken tegen de Afgescheidenen gebruikt,
sprak inderdaad geheel in hun voordeel.
Nooit heeft Napoleon de bekende artikelen dan ook laten gebruiken om openbare godsdienstoefeningen te verhinderen of te
veroordeelen. Wel echter komt er in zijn Wetboek een ander
hoofdstuk voor, getiteld : „Inbreuken op de vrije Godsdienstoefening". En daarin wordt o. m. gezegd:
Art. 261. „Die eenige godsdienstoefening belet, vertraagd of afgebroken zullen hebben, door het verwekken van beroeringen of
wanorde in de kerk of andere tot die godsdienstoefening geschikt
of werkelijk gebruikt wordende plaats, zullen gestraft worden met
een geldboete van zestien tot driehonderd franken en eene
gevangenisstraf van zes dagen tot drie maanden."
Art. 262. „Al wie met woorden of gebaarden die voorwerpen
van eenigen eeredienst, in de plaatsen tot deszelfs uitoefening geschikt of werkelijk gebruikt wordende, of wel de leeraars (of
bedienaars) van dien eeredienst, in de waarneming hunner bediening
bespotting aangedaan zal hebben, zal gestraft worden met eene
boete van zestien tot vijfhonderd franken en eene gevangenisstraf
van veertien dagen tot zes maanden."
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Art. 263. „Al wie een leeraar (of bedienaar) van eenigen godsdienst in de waarneming van zijne bediening geslagen zal hebben,
zal met de kaak gestraft worden."
Was dit niet duidelijk ? Konden de Afgescheidenen het beter
gewenscht hebben ? Met de woorden van „eenigen godsdienst" was
het immers onmogelijk, hun godsdienst uit te sluiten.
Toch deden dit de meeste rechters in Nederland. Veroordeeld
hebben zij eenvoudige, godsdienstige menschen, landbouwers, schippers en werklieden, die vrijgesproken hadden moeten worden op
grond van hetzelfde wetboek, dat de getabberde ambtenaren tot
geldboete en gevangenisstraf veroordeelde.
Want als Napoleon verbood elk genootschap of gezelschap van
meer dan twintig personen, dat zonder toestemming der hooge
Regeering werd opgericht, dan bedoelde hij geheime, staatsgevaarlijke genootschappen, maar geen godsdienstige bijeenkomsten als
van de Afgescheidenen, waarvan niet alleen niemand werd uitgesloten, maar waartoe ook andersdenkenden vrijen toegang hadden.
Meermalen hebben de Afgescheidenen de rechters en overheden
dan ook gewezen op de gevolgen, die uit deze verkeerde uitlegging
en toepassing der Strafwet konden voortvloeien. Scholte b.v. wees
daarop in zijn pleitrede te Arnhem, 1835.
En opmerkelijk, blijkens de Arnhemsche Courant van 24 October
1841, kwam in diezelfde stad zes jaar later een voorstel tot politieke
associatie, waarbij gebruik werd gemaakt van de verkeerde uitlegging
der Strafwet in de vervolgingen tegen de Afgescheidenen. Dit
voorstel nu was zóó ingericht, dat de dreigendste en gevaarlijkste
plannen in vereeniging met duizenden gesmeed konden worden,
zonder dat de Regeering, volgens die aangenomen wetsuitlegging,
bij machte was, die associatie tegen te gaan. Er werd n.l. voorgesteld, een vergadering te houden van twintig personen, daaruit
gevolmachtigden te kiezen, die zich weer in vergaderingen van twintig
moesten versenigen, totdat eindelijk het gelheele bestuur zich zou
oplossen in een hoofdvergadering. Die hoofdvergadering kon dan
langs dezelfde trappen het beslotene ter kennisse van allen doen
komen.
Zoo werd de uitlegging der bewuste artikelen, die gebruikt was
om de godsdienstoefeningen der Afgescheidenen te kunnen vervolgen, nu aangewend tot vorming van geheime, staatsgevaarlijke
genootschappen. En tegenover zulk een associatie stond de Regeering
nu met gebonden handen.
Was het niet een gerechte straf voor haar verkeerde wetsuitlegging ?

HOOFDSTUK XIX.
Het recht der verdrukten.

I.

DE EERSTE PLEITBEZORGER.

De onrechtmatige vervolging van de Afgescheidenen, door de
publieke opinie begunstigd, werd nochtans door enkele mannen
van hooge positie gewraakt.
Onder hen stond Mr. Anne Maurits Cornelis van Hall vooraan.
In een wereldschen familiekring opgevoed, diende ook hij aanvankelijk de wereld. Maar als jongeling mee uitgetrokken tegen de
vijanden van zijn vaderland, leerde hij intusschen ook de vijandschap van zijn eigen hart tegen God kennen. Ds. Budding was
het middel tot verstoring van zijn openlijken, onbeschaamden
werelddienst. En sedert gingen hem de belangen van het Koninkrijk
Gods ernstig ter harte. Zijn ijverige geest zocht nu de waarheid op
alle betrekkingen van het menschelijk leven toe te passen. Hij
wenschte te spreken, omdat hij geloofde. En hij was het dan ook,
die Da Costa en Koenen het eerst opwekte tot de uitgave van het
tijdschrift : Nederlandsche Stemmen.
Toen spoedig daarop de Afscheiding zich openbaarde, kwam hij
het eerst als rechtsgeleerde daarmee in aanraking. Op verschillende
plaatsen, waar de Afgescheidenen voor correctioneele rechtbanken
gedaagd werden, trad hij als hun verdediger op. En ofschoon zelf
niet Afgescheiden, pleitte hij voor hen, ook zonder geldelijke belooning, met al die warmte, die het recht hunner zaak en de zoo
teedere belangen van godsdienstige vrijheid meebrachten. Zijn in
het licht gegeven Pleitrede uit 1835 is een krachtig betoog voor
liet burgerlijk en grondwettig recht van de godsdienstoefeningen
der Afgescheidenen, al keurt hij in het voorbericht de Afscheiding
zelve, om godsdienstige redenen, af. Maar. al meer ergerde hij zich
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aan de algemeene veroordeeling, waarin b.v. zelfs een juffrouw, die
een geldbusj e der Afgescheidenen bewaarde, „als bestuurderesse
van een ongeoorloofd genootschap" begrepen werd. En al dieper
werd hij getroffen door de oprechtheid van vele geloovigen, vooral
uit de dorpen, die een vrijmoedige belijdenis aflegden voor de
rechtbanken, die hen veroordeelden.
Toen heeft hij innerlijk een zwaren strijd doorgemaakt. Hij begreep n.l., dat hij alleen door zijn overgang tot de Afscheiding
getuigenis kon geven van zijn openlijke instemming met die belijdenis. Maar de politie, die geregeld aan zijn deur stond, het gemis
van den omgang met menschen van beschaving, het verlies van
een som gelds ten gevolge van de Afscheiding, het ongenoegen van
vele dierbare betrekkingen, dat alles deed hem voor den gewichtigen
stap terugdeinzen. Menschelijkerwijs toch gesproken, kon armoede,
ja, de bedelstaf dan zijn lot worden. Maar het viel hem hard, de
verzenen tegen de prikkels te slaan. Hij zag in, dat hij, om 's Heeren
wil, het Hervormd Kerkgenootschap moest verlaten, en daarom eer
en goed, vrouw en kroost, ouders en bloedverwanten niet te lief
hebben.
En sedert woonde de deftige advocaat te Amsterdam de godsdienstige samenkomsten bij, die door den commissaris van politie
met eenige dienders telkens verstoord werden. Maar daarbij voelde
hij iets in zich van Davids juichtoon, die, de schande verachtende,
met de dienstmaagden danste voor de arke Gods, en op het verwijt daarover ten antwoord gaf: „Ik zal mij nog dieper vernederen."
Gelukkig echter was mevrouw Van Hall geen Michal. Integendeel,
zij hielp haar echtgenoot in het dragen van dit kruis. Maar het was
vreeselijk voor een man van zijn positie : van allen verlaten en door
vrienden zoowel als vijanden gesmaad te worden.
Ook zag hij zich nu genoodzaakt, uit Amsterdam te verhuizen.
Hij had zich daar als advocaat gevestigd, steunende op de veelvuldige relaties van zijn vader en oudsten broeder. Maar de laatste
werd nu van compagnon zijn concurrent. En vader en broeder
raadden hem aan, naar Den Haag te vertrekken. Daar vestigde hij
zich dan nu ook als advocaat. En in de terechtzitting van het
Hoog Gerechtshof aldaar sprak hij den joden October 1836 zijn
meesterlijke pleitrede uit, die in druk verscheen onder den titel:
De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland verdedigd.

Deze tweede pleitrede nu is niet alleen nog krachtiger dan de
eerste, maar ook belangrijk om de Bijlagen: twee vonnissen van
de Amsterdamsche rechtbank tot vrijspraak, één van het Gerechtshof in Den Haag tot veroordeeling, en één van de rechtbank te .
Heerenveen wederom tot vrijspraak.
Voorts nam Van Hall, na zich aan de Nederlandsche Stemmen
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onttrokken te hebben, een werkzaam aandeel aan de redactie van
De Reformatie, het tijdschrift der Afgescheidenen.

En in zijn woonplaats tot ouderling gekozen, oefende hij dit
ambt met voorbeeldige trouw uit, terwijl hij des Zondags zijn huis
voor de kleine Haagsche gemeente openzette ; een strafbaar feit,
waarvoor hij dan ook een dagvaarding ontving en terechtstond,
en waardoor zijn bestaan als aan een zijden draad hing. Echter
bleef hij goedsmoeds. Pleiten deed hij in dit geval niet. Maar meermalen nog verdedigde hij anderen in hun recht tot vrije, openbare
godsdienstoefening. Zijn laatste pleidooi voor het Hoog Gerechtshof
te 's-Gravenhage werd, hoewel om bijredenen, door een vrijspraak
gevolgd. Hij had toen zijn naderend einde reeds voor oogen. En
met bijna stervende lippen gaf hij voor de hoogste rechtbank in
Nederland nog getuigenis van Christus als het eenig Hoofd der Kerk.
Zijn bemoeienis als advocaat in een hoogst teedere en gewichtige
familiezaak, ten behoeve van een verguisde vrouw en haar kinderen,
had intusschen de laatste uitbarsting bespoedigd van een ziekte, waarvan hij de kiem sedert lang met zich omdroeg. Maar het besef, dat
hij in Gods hand het middel had mogen zijn om, in een hopelooze
zaak, bedroefden en ongelukkigen te redden, was hem gedurende
zijn ziekte nog tot blijdschap. En door het geloof kon hij zijn vrouw
en kinderen aan de zorg van zijn Verbonds-God overgeven. Bij de
geboorte van zijn jongste kind, enkele weken voor zijn dood, had

hij nog de begeerte uitgesproken, het teeken en zegel van het
genadeverbond aan dit zaad te zien toedienen. Maar toen zijn
zielsvriend, Ds. Scholte, daartoe overkwam, was zijn geloof reeds in
aanschouwen verwisseld.
Dr. Capadose mocht nog zijn reeds koude handen drukken, en
hem hooren getuigen, dat Christus het eenige middenpunt van vereeniging is. Zoo legde hij tot op het laatste oogenblik rekenschap
af van de hope, die in hem was, tot verbazing van de hem omringende bloedverwanten. Zeer kort v66r zijn dood sprak een lid
der familie nog van zijn „braafheid". Doch met stervende lippen
antwoordde hij: „Ik heb niet braaf geleefd; ik word uit genade
zalig; Christus is voor mijn zonden gestorven."
Hierop vertrouwend, ontsliep hij, den I5den A ug. 1 8 3 8 .
Te vroeg gestorven, zouden wij zeggen. Maar te recht is het
opgemerkt: in hem, die, naar den mensch gesproken, de aangewezen
rechtsgeleerde verdediger der Afgescheidenen zou z^^ n gebleven,
herhaalde zich het zoo vaak aanschouwde verschijnsel, dat degenen,
op wie de hoop voor de toekomst gebouwd was, in den opgang
hunner dagen worden weggenomen.
.

287
2. DE GEWEZEN KABINETS-SECRETARIS.

De edelste pleitbezorger der Afgescheidenen is geweest Mr. Guillaume Groen van Prinsterer.

Hij was destijds een jeugdig rechtsgeleerde van in de dertig
jaar, die zijn sporen nog moest verdienen.
Eerst Kabinets-secretaris van koning Willem I, werd hij in 1834
door Z. M. belast met het toezicht over het Huisarchief van
Oranje. Hij bekleedde dus een hooge positie, waarin hij zich verdienstelijk kon maken door lofredenen op de daden van het
Gouvernement.
Toch lag dit niet in zijn aard. Reeds als Kabinets-secretaris had
hij meer dan eens, in vertrouwelijk gesprek met den Koning over
het regeeringsbeleid, de vrijmoedigheid zoo al niet overdreven, dan
toch zeer ver gedreven. Ook schreef hij toen zijn eerste Nederlandsche Gedachten, waarin hij zich de censuur van het autocratisch
bewind veroorloofde. Tot eer van koning Willem I dient echter
gezegd, dat Z. M. deze vermetelheid aan zijn Kabinets-secretaris
niet euvel duidde, wel wetende, dat het dezen, als vriend van
Nederland en van het Nederlandsche Stamhuis, onmogelijk zou zijn,
te zwijgen ter wille van zijn ambtsbetrekking. De Koning wist
trouwens, dat bij het eerste blijk van misnoegen over de Nederlandsche Gedachten de ontslagaanvrage van den Kabinets-secretaris
gereedlag.
Eenmaal slechts meende Groen misnoegen te bespeuren, en toen
nam hij op staanden voet schriftelijk afscheid. Maar even onverwijld en op de meest kiesche wijze werd hem toen door tusschenkomst van den Secretaris van Staat verzekerd, dat er voor zijn
opvatting geen de minste reden bestond. Ook daarna, gedurende
zijn arbeid in het Huisarchief, ontving hij menig blijk van voortdurende welwillendheid.
Eerst zijn pleitmemorie voor de Afgescheidenen, in 1837, bracht
verkoeling teweeg. En geen wonder ! Want dat de Koninklijke
sympathieën nu eenmaal niet voor de Afgescheidenen waren, was
algemeen bekend. Regeering en Rechtbank beide, de elite zoowel
als het janhagel, behandelden hen dan ook als vogelvrijverklaarden.
Wie het dus nochtans waagde, als verdediger der Afgescheidenen
op te treden, sloot zich zelf daarmee buiten den kring van menschen,
tegenover wie men den gewonen beschaafden toon moest bewaren.
En toch, Groen van Prinsterer voelde zich aangetrokken tot deze
sekte, die overal tegengesproken werd. En reeds in 1834, bij het
weergeven van zijn gevoelens over de brochures der predikanten
Engels en Le Roy, met wier klachten over den toenmaligen toestand
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der Hervormde Kerk hij zich in hoofdzaak wel kon vereenigen,
keurde hij te gelijk het felle optreden dezer predikanten tegen de
Afgescheidenen af met deze woorden : „Indien de toestand der
Kerk hier te lande inderdaad zoodanig is als die door hen zelven
wordt beschreven, dan vind ik waarlijk den ijver, waarmede zij
tegen de zoogenaamde sectarissen te velde trekken, niet zeer gepast,
of laat mij liever zeggen, niet overeenkomstig met hetgeen de zaak
van Christus, het gebod van Christus, van ons eischt."
Maar vooral de vervolging ergerde Groen vreeselijk. Want terwijl
hij in het Huisarchief dagelijks omging met de helden, die onze
Republiek gesticht hadden in en om het geloof, zag hij daarbuiten
met leede oogen de Regeeringsmaatregelen tot vervolging van de
Afgescheidenen, die even dierbaar geloof met deze voorvaderen
deelachtig waren. En hij begreep, dat rondborstig hierover zijn
gevoelen te zeggen, plicht was geworden, eigenlijk voor iedereen,
maar in 't bizonder voor hen, die, hoewel tegen de Afscheiding,
evenwel in de voorname punten dezelfde belijdenis met de Afgescheidenen hadden; en wellicht meer bizonder nog voor hem, die
sinds lang over het staatsrecht zijn gevoelens openlijk medegedeeld,
en bepaaldelijk in het Naschrift zijner Beschouwingen over Staatsen Volkenregi het onderwerp der kerkelijke twisten reeds aangeroerd had.
Desniettegenstaande zweeg hij nog twee jaar lang. Toen echter
de inlegeringen bleven voortduren, schaamde hij zich, nog langer
het stilzwijgen te bewaren. Hij nam daarom het besluit, met bescheidenheid, doch zonder omwegen, zijn meening te zeggen. Maar
tevens begreep hij, ook om zijn vroegere betrekking, zich allereerst
tot Z. M. te moeten wenden. En zoo leverde hij den 23sten Maart
18 37 zijn Memorie bij den Koning in. Den 24sten kreeg hij
een gewonen bedankbrief. Maar verder hoorde hij er niets meer
van. En de vervolging bleef dezelfde.
Daarop achtte hij in Juli het oogenblik gekomen, er openlijk
tegen te protesteeren. Den Koning eerst nog verlof tot uitgave van
zijn brochure te vragen, daaraan dacht hij niet; want hij had altijd,
ook als Kabinets-secretaris bij de uitgave der Nederlandsche Gedachten, daaromtrent zijn volkomen vrijheid bewaard. Den Koning
een termijn te stellen, waarna hij, zoo er geen verandering kwam,
zich tot het publiek zou wenden, scheen hem een min gepaste
bedreiging. Sommigen hebben het hem later zeer ten kwade geduid,
dat hij niet gewacht heeft, totdat de zaak bij Eeredienst en Justitie
was onderzocht. Maar men had hem niets hoegenaamd bericht van
die toezending zijner vertrouwelijke Memorie aan de . Departementen. Eerst in Juli, toen zijn stuk reeds gedeeltelijk gedrukt was,
vernam hij zulks geheel toevallig. Na drie maanden was zijn opstel
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in Juli eerst bij liet Ministerie van Justitie gekomen. Bij de bekende
omslachtigheid had het onderzoek daar en elders dus nog verscheidene maanden kunnen duren, en dat voor een zaak als de
inlegeringen, waarvan de ongerechtigheid waarlijk geen langdurig
betoog behoefde. Ook was het niet twijfelachtig, wat er van dat
onderzoek zou te wachten zijn geweest.
Na alzoo twee jaren gezwegen, en na drie maanden het Gouvernement in de gelegenheid te hebben gesteld tot intrekking van zijn
maatregelen, gebruikte Groen van Prinsterer, in deze hoogst belangrijke zaak, ter verdediging van verdrukte land- en geloofsgenooten,
eindelijk de vrije drukpers. En zoo verscheen dan nog in datzelfde
jaar 1837 zijn brochure : De Maalregelen tegen de Afgescheidenen
aan hei Staatsregt getoetst, waarin hij opkwam voor gewetensvrijheid
van de leden der Gereformeerde Gezindheid ook buiten het Gouvernementale Kerkgenootschap.
Aanstonds in den aanhef der brochure was de hoofdgedachte
uitgesproken : „Sedert geruimen tijd hoort men in Nederland gewagen van regtsgedingen, van boete en gevangenisstraf, van inlegering,
van aanschrijvingen met buitengewone scherpheid gesteld, en dit
alles is tegen ééne klasse van ingezetenen gericht, tegen de Gereformeerde Christenen, die zich van het Kerkgenoolschap, in 1816 gesticht,
afgescheiden hebben. Natuurlijk, dat menigeen deelnemend vraagt:

Wat hebben zij strafwaardigs gedaan ?"
Dit spreken van Groen over het Kerkgenootschap, in i8z6 gesticht,
ergerde menigeen. Het werkte een alleszins begrijpelijk misnoegen;
want hierin juist lag de kern en de kracht van het geheele betoog.
Deze verdediging der Afgescheidenen was dan ook een daad
van grooten moed, die voor de toekomstige loopbaan van den gewezen Kabinets-secretaris onheilspellend scheen. Immers, het was
een bedrijf, waarbij de publieke opinie getrotseerd werd. En het
was bovendien oppositie tegen een Koning, dien hij hoogschatte en
liefhad. Groen zond zijn brochure met een beleefde Missive aan
Z. M.; doch kwam daarna niet op de gewone audientie, omdat hij
gevoelde, dat hij, bij een onaangename bejegening, zeer licht óf te
weinig óf ook te veel zou kunnen zeggen.
Maar de Heere, die het hart der koningen neigt tot al wat Hij
wil, wendde het dreigend gevaar af. Wel toonde de Koning eenige
verkoeling, doch zonder dat dit voor Groen ernstige gevolgen heeft
gehad: een houding, Oranje waardig en ook voor vele autocraten
in onzen tijd nog tot een beschamend voorbeeld.
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3. DE ADVOCAAT DER REGEERING.

Door zijn verdediging van de zaak der verdrukte Afgescheidenen
kwam Groen van Prinsterer ook in botsing met zijn academievriend
Thorbecke.
Johan Rudolph Thorbecke was een staatsman van den eersten
rang, door Groen vergeleken met Johan van Oldenbarneveldt en
Johan de Witt, zijn voorgangers in richting zoowel als in talent.
Man van de wet, had hij in heel zijn streven en in al zijn werk
slechts oog voor de staatsorde. Voor een vrije kerkelijke gemeente,
die zelve haar zaken regelt, voelde hij volstrekt niets.
Toen nu Groen in 1837 had uitgegeven De Maatregelen tegen de
Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst, achtte Thorbecke zich
geroepen, hiertegen te schrijven, om de vervolgingsmaatregelen der
Regeering te verdedigen. Hij schreef zijn critiek in het Fransche
regeeringsblad Journal de la Haye van 9, 1 o en I I September.
De inhoud dezer artikelen was in hoofdtrekken deze : handhaving
van het recht des Souvereins om de Kerk te organiseeren ; lof voor
het besluit van 18 i 6 omtrent de organisatie der Hervormde Kerk;
beperking van de grondwettige godsdienstvrijheid tot de vrijheid
van meening en huiselijke godsdienstoefening; toekenning van het
recht van openbare godsdienstoefening uitsluitend aan de erkende
kerkgenootschappen ; verdediging uit wet en rechtsbeginselen van
de houding der Regeering tegenover de Afgescheidenen, en van de
toepassing van art. 291 van den Code Pénal op de met die beginselen in strijd handelende Afgescheidenen.
In heel dit juridisch betoog nu komt zelfs geen verzuchting op
naar een anderen rechtstoestand. Integendeel, de doorgaande toon
is die van ingenomenheid met het geldende staats- en strafrecht,
aangezien dit de gelegenheid geeft tot maatregelen tegen de Afgescheidenen, die met de Dordtsche Formulieren in de hand durven
beweren, dat zij het volste recht hebben om buiten het Hervormd
Kerkgenootschap een Gereformeerde Kerk te vormen.
Echt-Thorbeckiaansch was al dadelijk de aanhef. Over de
Memorie van Groen heet het daar: „Het werkje is een partij schrift.
Men kent de valsche voorstellingen, welke de partij, waartoe de
schrijver behoort, zich gevormd heeft over den tegenwoordigen
staat van zaken."
Volgens Groen echter waren deze vertoogen van den pleitbezorger
der Gouvernementale Kerk gevaarlijk voor de zelfstandigheid der
Kerk en de vrijheid van het geweten. Daarom schreef hij in het
Fransche dagblad van 23 September een anti-critiek, die aldus
aanving: „Ik ben geen liefhebber van polemiek. Maar in dit geval
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scheen ze mij toch noodzakelijk. Mijn brochure, zegt men, is een
partijschrift. Ik weet, dat het een werk is van geweten en van
goede trouw. De volstrekte heerschappij van den Staat over de
Kerk, dat is de stelling, die onze bestrijder getracht heeft te
bewijzen."
De repliek van Thorbecke was andermaal in drie artikelen vervat
(27 Sept., 28 Sept. en i Oct.) en gesteld in denzelfden apodictischen toon als het eerste stuk. Hij, de man der wet, zou zelfs
tegen de inlegering geen onoverkomelijk bezwaar hebben, mits
onder wettelijken vorm.
Ter weerlegging van dit tweede vertoog verscheen in het nummer
van 7 October de repliek van Groen.
Een herdruk van de drie eerste artikelen van Thorbecke met
het antwoord daarop gaf Groen in 1853 uit onder den sprekenden
titel: Zelfstandigheid der Kerk of Alvermogen van den Staal. En
inderdaad, het was het staatsalvermogen, dat, zelfs op Nederlandschen bodem, in den eisch der gewetensvrijheid voor Thorbecke
geen grens had. Het verzet der Afgescheidenen tegen de Gouvernementale kerkinrichting stond bij hem gelijk met de excessen der
Revolutie, terwijl Groen ijverde voor de Christelijke vrijheid om
God te dienen naar de inspraak van het geweten en overeenkomstig Gods Woord.
In dit verschil nu lag de aanvang van een veeljarigen en principieelen strijd tusschen deze oude academievrienden, waarbij
intusschen de hartelijkheid der oude betrekking niet slechts standhield, maar zelfs verdubbelde. Thorbecke toch begeleidde zijn fellen
aanval in 1837 met dit vriendelijke schrijven : „De zaak, die wij in
't publiek verhandelen, deert onze bijzondere gezindheid wederzijds
niet, tenzij wij er eigenliefde of andere onzuivere hartstochten in
mengen, die, nu en altoos, verre van ons mogen blijven." En
wederom : „Er is welwillendheid, die door verschil van stelsel. niet
uitgesloten wordt." Maar het diepgaande verschil tusschen hen
beiden drukte Thorbecke bij deze zelfde gelegenheid reeds duidelijk
uit, toen hij schreef: „Ik kan vele dingen niet zien met uw oog;
ik ben niet van uw geloof; doch ik wenschte, dat allen voor het
hunne zóóveel deden, als gij voor het uwe; dan hadden wij wat
meer groeikracht in de Nederlandsche natuur."
En nu, van achteren is gebleken, dat het oude geloofsbeginsel
van Groen meer groeikracht heeft ontwikkeld dan het moderne
staatsbeginsel van Thorbecke. De geschiedenis toch heeft Thorbecke
veroordeeld en Groen gelijk gegeven. Zelfs Mr. Van Houten heeft
erkend, dat Groen van Prinsterer in 1837 tegenover Thorbecke
geen ongelijk heeft gehad.
En wel heeft Thorbecke, kort na zijn dood, in 1872 te Amsterdam
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een standbeeld gekregen. Maar hij leeft niet meer voor het nageslacht. Groen van Prinsterer daarentegen kreeg geen standbeeld,
maar hij spreekt nog nadat hij gestorven is.
En het schoonste monument op zijn graf was het getuigenis,
door een zoon der Scheiding, den heer A. Brummelkamp Jr., in
1876 bij zijn geopende groeve hem nagegeven 1
„Het Kerkgenootschap, waartoe ik de eer heb te behooren, de
Christelijke Gereformeerde Kerk, heeft een persoonlijken plicht van
dankbaarheid aan dit graf te vervullen. Ofschoon ik geen officieel
mandaat of eenige lastgeving heb om dien plicht te volbrengen, is
het mij, is het ons, Christelijke Gereformeerden, toch onmogelijk,
hier te staan, zonder te denken aan hetgeen de heer Groen van
Prinsterer voor ons is geweest, zonder dankbaar te gewagen van
het opkomen voor de vrijheid des gewetens, te onzen behoeve
eenmaal door hem gedaan.
Jr was een tijd, waarin de publieke opinie, voorgelicht door
een dwalende staatkunde, meende, dat men den burger niet vrij
moest laten in de wijze, waarop hij dacht God te moeten dienen.
De godsdienstoefeningen moesten zich bewegen in het officieele
kader; wat daarbuiten durfde gaan, heette onwettig. „Maatregelen"
werden daartegen genomen, en die weinige burgers, meest stillen
in den lande, die meenden gewetenshalve niet meer tot het Hervormde Kerkgenootschap te mogen behooren, dreigden van die
„maatregelen het slachtoffer te worden.
„Ik spreek hier van die dwalende staatkunde vrijuit, omdat
niemand een verkeerde bedoeling aan mijn woorden zal toeschrijven,
en omdat tot eer van onze hedendaagsche staatkundigen mag
gezegd worden, dat niemand, niemand haar meer verdedigt. Maar
op dat tijdstip wist men niet beter, en waarschijnlijk zouden wij
zelven, hadden we toen geleefd, niet anders hebben gedaan.
„De heer Groen was toen een jeugdig rechtsgeleerde en staatsman, die zijn sporen nog verdienen moest; nog niet de groote
Groen van later. Maar toen heeft hij -- en aan dat moment uit
zijn leven wenschte ik te herinneren — de impopulariteit getrotseerd, die zulks over zijn naam en toekomst als staatsman en
rechtsgeleerde brengen kon, om die „maatregelen" af te keuren,
en de Regeering en allen, die in hoogheid gezeten waren, opmerkzaam te maken, dat zij een inbreuk inhielden op de edelste
vrijheid, door de vaderen op de tirannie der Spanjaarden veroverd,
dat zij een tekortdoen waren aan de vrijheid des gewetens, die tot
de edelste schatten onzer Natie behoort! Dit heeft de publieke
opinie doen keeren en ons — uit diepen grond des harten willen
.
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we het hier dankbaar herhalen — vrij doen ademen....
„Wij, Christelijke Gereformeerden, danken God, dat Hij een
Groen van Prinsterer verwekt heeft, om ook ons goed recht te
verdedigen. We zullen hem niet vergeten. We hebben zijn nagedachtenis lief; en zoolang het Evangelie van Jezus Christus van
onze kansels zal verkondigd worden, zullen we zijner blijven
gedenken en zijn naam aanschrijven onder de beste mannen uit
onze rijke historie!"
4. DE REFERENDARIS BIJ HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE.
Na de Fransche correspondentie van Thorbecke verschenen er
in het Nederlandsch nog tal van verweerschriften tegen Groen's
toetsing van de Regeeringsmaatregelen aan het Staatsrecht. Onder
die alle is het volledigst de brochure van Mr. Adriaan Willem van
Appeltere . IHeí Slaalsregi in Nederland, vooral met betrekking tot de
Kerk en de handelingen der Regering len opzigte der Afgescheidenen,
nader toegelicht, in 's- Gravenhage en te Amsterdam bij de Gebroeders
Van Cleef, 1837.
't Was toen niet voor de eerste maal, dat deze rechtsgeleerde
zijn pen tegen de Afgescheidenen scherpte. Reeds vroeger was hij
voor liet Hoog Gerechtshof te 's-Gravenhage als openbare aanklager in de zaak van Scholte opgetreden, met een daarna ook in
druk gekomen pleitrede. Destijds echter was hij substituut van den
Procureur-Generaal ; thans referendaris bij het Departement van
Justitie. Men kon dus nu veilig zeggen, dat in hem de Regeering
zelve zich over haar daden verantwoordde. Maar des te treuriger
was het daarom, dat Mr. Van Appeltere zijn partijdige voorstellingen
en onwaardige aantijgingen, die vroeger nog geacht konden worden
eenige verontschuldiging te vinden in zijn toenmalig ambt 1 an aanklager, thans als officieel woordvoerder der Regeering durfde herhalen in een requisitoir van 154 bladzijden tegen den man, die de
vermetelheid had gehad, de maatregelen der Regeering af te keuren.
En het dient erkend, Van Appeltere's apologie der Regeering
was talentvol. Zijn aanvallen, hoe oppervlakkig en krachteloos ook,
getuigden van veel overleg en scherpzinnigheid. Men behoeft het
boekje slechts even in te zien, om zich te overtuigen, dat deze
ambtenaar bij het Departement van Justitie behendig gebruik heeft
gemaakt van de hulp en de voorlichting, bij het naburig Departement van Eeredienst en bij het Bestuur van het Hervormd Kerkgenootschap ontvangen: altemaal bronren, die voor hem geopend,
maar voor zijn tegenpartij gesloten waren.
Wanneer echter een man als Van Appeltere, met zóóveel hulp-
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middelen toegerust, niets meer afdoende wist te zeggen, dan zijn
boekje bevat, dan blijkt daaruit wel zonneklaar, dat hij een onverdedigbare zaak voorstond.
Het geschrift bestond, na een korte voorrede en een inleiding
tot lof van het Nederlandsche volk, uit vier afdeelingen. Eerst, een
algemeene beschouwing omtrent het Nederlandsche staatsregt en deszelfs
beginselen. Voorts een breede behandeling van de door Groen
opgegeven oorzaken der Afscheiding, zoowel met betrekking tot de

handelwijze der Kerkbesturen als tot de maatregelen der Regeering.
Daarna de verdediging van de handelingen der Regering ten oozigte
der Afgescheidenen. En eindelijk eenige algemeene Bedenkingen omtrent
het geschrift van den heer Groen van Prinsterer en de beginselen, daarin
voorkomende.

Uit de eerste en vierde afdeeling blijkt al spoedig, dat de schrijver
zich weinig moeite heeft gegeven om zich een juist denkbeeld te
vormen van de door Groen verdedigde beginselen van staatsrecht,
gelijk hij die in zijn Beschouwingen over Staats- en Volkenregi
en in zijn Nederlandsche Gedachten reeds ontwikkeld had. In plaats
van deze geschriften te lezen, maakte Van Appeltere het zich
gemakkelijk, door de gevoelens van Groen uit willekeurige gevolgtrekkingen af te leiden.
De tweede afdeeling, behelzende een nietigverklaring van de
klachten over het verval der Kerk, en een verdediging van de
Kerkelijke Besturen, geeft een uitbundige, hoogdravende lofrede te
lezen op het gros der predikanten, terwijl de schrijver zich aanmatigt, „uit naam der Nederlandsche natie" te verzekeren, dat die
predikanten, om hun overeenstemming en aanhankelijkheid aan de
kerkleer, bij het volk in hooge achting worden gehouden; een lofrede, waarbij de Gereformeerden in en buiten het Hervormd Kerkgenootschap dus geacht worden niet tot de Nederlandsche natie te
behooren.
Overigens valt het moeilijk, den schrijver op dat terrein van de
kerkleer te volgen, aangezien zijn begrippen hemelsbreed van de
onze verschillen.
Ook schijnt hij zich vóór de gerechtelijke vervolging der Afgescheidenen weinig met de kerkelijke kwestie te hebben beziggehouden. Anders toch had hij onmogelijk kunnen beweren, dat de
klachten omtrent de afschaffing der Formulieren voor de Scheiding
niet waren aangeheven, of althans niet aan de Synode kenbaar
gemaakt. Er was toch, sinds 1823, ja, zelfs vroeger reeds, van
Schotman's optreden af, openlijk getuigd tegen de afwijking van de
leer. En in 1827 had immers Molenaar's Adres aan alle mine Hervormde Geloofsgenoolen deze klachten ook op kerkelijk terrein overgebracht. Maar in een openbaar schrijven aan hem was reeds toen
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duidelijk gebleken, dat deze klachten bij de Regeering wel bekend
waren, doch allerminst gunstig werden opgenomen.
Zelfs was het niet juist, dat de Afgescheidenen zich uit de Kerk
zouden hebben teruggetrokken, alvorens hun bezwaren bij de hoogste
Kerkvergadering te hebben gebracht. Want in de Voorrede van het
Verzoekschrift aan de Nederlandsche Synode, uitgegeven bij T. E. Mulder
te Veendam, in Mei i 834. (terwijl de Afscheiding eerst in October
van datzelfde jaar begon), onder den titel: Het eenzge middel tot
herstel van de rust der Kerk in Nederland, leest men : „Het groot
belang der zaak, als zijnde niet van tijdelijk, maar eeuwig gewicht,
vordert alleszins ulieder aandacht en belangstelling, en het is om
deze redenen, dat wij ulieden dringend verzoeken en uitnoodigen,
om met algemeene stem de rechtmatige, billijke en eerlijke vorderingen, in het Adres vervat, te bekrachtigen, om zoo aan uwen duren
plicht en aan de inspraak van uw hart te voldoen, ten einde in de
dringende behoefte van zoovele onsterfelijke zielen worde voorzien, en
de vurige wensch der Braven en Rechtgezinden gehoor gegeven
door een Herstelling der Oude Gereformeerde Leer of Afscheiding."
In de derde Afdeeling verdedigt de schrijver de handelingen der
Regeering, en wel voornamelijk het recht van oppervoogdijschap
van de overheid over de Kerk, naar het voorbeeld der stadhouderlooze tijden, waarin de vrijheid der Kerk ook telkens geschonden
werd, tegen de traditie der oude Oranjevorsten in, die steeds voor
de geloofsvrijheid gestreden hadden.
Was het dan niet diep treurig, dat thans de nazaat der Oranjes
door zulke raadslieden werd voorgelicht?

5. DE ADVOCAAT DER GEREFORMEERDE KERK.
Zoo had dan Van Appeltere de Regeeringsmaatregelen tegen de
Afgescheidenen, die door Groen van Prinsterer gebrandmerkt waren
als strijdig met het staatsrecht, op grond der Napoleontische Strafwet
in bescherming genomen. En het was wenschelijk, dat zijn laatdunkend geschrift in het openbaar weersproken werd. Dit nu
geschiedde door den Haagschen rechtsgeleerde Carel Maria van
der Kemp, een vriend van Groen van Prinsterer.
Zijn oud-overgrootvader was de bekende zeventiende-eeuwsche
predikant Johannes van der Kemp, van Dirksland, wiens predikatiën
over den Heidelbergschen Catechismus nu nog door het volk in
eere worden gehouden. Diens kleinzoon, Didericus van der Kemp,
had als Leidsch hoogleeraar de symbolische schriften der Gerefor-
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meerde Kerk met kracht en klem gehandhaafd tegen de aanvallen
van den Engelschen vrijdenker Goodricke.
De vader van Carel Maria, Johannes Cornelis van der Kemp,
was advocaat-generaal geweest bij het Hoog Gerechtshof te 's-Gravenhage, en geruimen tijd algemeen geacht volksvertegenwoordiger
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot op het jaar van zijn
afsterven in 1823. En zijn moeder was een achtenswaardige en
godvreezende vrouw uit de oude en aanzienlijk familie De Lille,
van welke een der voorvaderen tot de verbonden Edelen heeft
behoord, en waarvan later vele leden als aanhangers van het huis
van Oranje den Staat te land en ter zee gediend hebben.
De stamboom van C. M. van der Kemp wees dus terug cp
wakkere en geleerde verdediging van de Gereformeerde Kerk en
van de rechten en vrijheden des volks, in verband met veeljarige
betrekkingen op het doorluchtige huis van Oranje-Nassau.
Na zijn promotie vestigde hij zich te 's-Gravenhage, waar hij
zich ijverig toelegde op de rechtspraktijk. Ofschoon voor het uitwendige niet ongodsdienstig, schijnt hij destijds toch innerlijk aan
bedenkingen van het ongeloof te hebben toegegeven. Maar de strijd,
door Da Costa sedert 1823 tegen den geest der eeuw gevoerd, en
het bekende Adres van Ds. Molenaar brachten hem meer bepaald
tot het onderzoeken van de Heilige Schrift en tot het behartigen
van de leer en de belangen der Gereformeerde Kerk.
Nadat hij als wakker verdediger van Prins Maurits tegen Ds. Stolker
reeds de aandacht had getrokken, schreef hij op aandrang van de
predikanten Le Roy en Van den Ham een weerlegging van de
Geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk, door Ypey en
Dermout, waarin de Dordtsche vaderen als bekrompen duisterlingen
en de Remonstranten als mannen van een hoogere verlichting werden
voorgesteld.
Van der Kemp, die zich door traditie en aanleg een geestverwant gevoelde van de Gereformeerde godgeleerden der zeventiende
eeuw, kon deze verdraaide voorstelling niet dulden, en schreef er
een verdienstelijk werk tegen, waarin hij de eer der Dordtsche
Synode handhaafde.
Door dit mannelijk en met open vizier opkomen voor de Eere
der Nederlandsche Hervormde Kerk had Van der Kemp reeds eenigermate het ambt van „advocaat der Gereformeerde Kerk" aanvaard.
Geen wonder dus, dat men op hem het oog vestigde, toen aan de
Gereformeerde Afgescheidenen door de Regeering, op grond der
Napoleontische Strafwet, het recht der vrije godsdienstoefening werd
onthouden of betwist. Le Roy moedigde hem aan tot een weerlegging van het geschrift des heeren Van Appeltere. En zoo schreef
Van der Kemp dan een werkje, getiteld: Beoordeeling van het geschil
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over de maatregelen tegen de Afgescl?eidenen, 2 stukjes. Rotterdam, Van
der Meer en Verbruggen, 1837 --1838.
't Was een waardige repliek in het door Groen zoo indrukwekkend aangevangen pleitgeding. Met klemmende argumentaties
toonde Van der Kemp aan, onder welke ijdele declamaties Van
Appeltere het getuigenis der sprekendste feiten getracht had te
ontzenuwen., om aan de billijkste en teederste bezwaren den blaam
van onbedachtzaamheid en onrechtmatigheid aan te wrijven.
Met betrekking tot de bewuste artikelen in het Wetboek van
Strafrecht schreef hij : „Omtrent zoovele, ook schadelijke, ook onzedelijke vereenigingen zijn zij nooit ingeroepen ; de meeste rechters
betuigden ze met weerzin toe te passen; zij zijn een waarborg tegen
slaven voor een tiran, maar niet waardig overgenomen te worden,
waar tusschen vorst en onderdanen, meer wellicht dan in eenig
rijk der aarde, wederzijdsche gehechtheid bestaat; door ze op godsdienstige vereenigingen toe te passen, zijn zij in strijd met de milde
en vrijzinnige meening van de Grondwet, in strijd met de verklaring
des Konings, aan de dubbele Vergadering der Staten-Generaal in
1815 gedaan, dat de gewetensvrijheid in den volsten zin gewaarborgd was. En nu, van het Bestuur hangt het af, die artikelen, in
zoover zij op godsdienstoefening toepasselijk zijn, in het vervolg
slapende te houden; van den Wetgever hangt het af, de wettelijke
vernietiging te bewerken. Geen van beide intusschen heeft plaats,
maar onder de regeering van het Huis van Oranje worden op
godsdienstige vereenigingen van Gereformeerde Christenen, die zich
wegens gemoedelijk en zeker niet gansch ongegrond bezwaar van
het Hervormd Kerkgenootschap hebben afgescheiden, bij voortduring strafbepalingen toegepast, welke door Napoleon tot een
waarborg van zijn despotisch bestuur uitgedacht waren."
Doch niet alleen tegen het Gouvernement, ook tegen het Kerkbestuur en de predikanten bevat dit geschrift van Van der Kemp
menige rake opmerking. De lauwheid en onverschilligheid van
laatstgenoemden duidt hij aan met deze woorden : „Zij zijn bang,
dat de ijver voor Gods huis hen zal verteren." En de Gereformeerde
Christenen spreekt hij aldus aan : „Ziet toe ! Hecht, ja, klemt u
vast aan uw oude Formulieren van Eenigheid ; zorgt, dat geen
Synode u de kroon uwer Kerk, de Formulieren, ontneme."
Over de Afscheiding zelve laat hij zich in deze woorden uit:
„Wij meenen, dat, bij een meer geldende aanleiding dan er nu te
Ulrum heeft plaats gehad, de Afscheiding niet alleen meer algemeen,
maar zelfs voor ieder, wien de Gereformeerde Kerk ter harte gaat,
ten plicht zou kunnen worden."
In de gegeven omstandigheden echter zag Van der Kemp zich
niet tot Afscheiding verplicht. Maar, zich plaatsende op het stand-
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punt der Reveil-mannen, bleef hij in hun midden een der ijverigste
voorstanders van het gezag der Formulieren.

b. IN DE TWEEDE KAMER.
Onder de vele geschriften, die tegen Groen van Prinsterer het
licht zagen, behoort ook een brochure van Mr. Frets, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. De titel luidde : De betrekking
van den Staat tol den Godsdienst volgens de Grondwet; met een
voorafspraak aan Vr. Groen van Prinsterer, I83'.
Nog meer echter dan door zijn brochure is Frets in de zaak der
Afgescheidenen bekend geworden door zijn rede in de TweedeKamerzitting van 15 December I 83 7
In die zitting was de edele Luzac de eerste, die zijn onafhankelijke
stem verhief tegen de onverantwoordelijke maatregelen der Regeering
ten opzichte van de Afgescheidenen. Als burger van Leiden was
hij er van nabij mee bekend, hoe in die stad stille en rustige
burgers wegens het houden van godsdienstoefeningen vervolgd, voor
de rechtbank gedaagd en veroordeeld werden, en hoe daar een
arme vrouw wegens het niet-betalen der geldboeten gevangen gezet
was. Tegen dergelijke maatregelen nu deed Mr. Luzac op Vrijdag
15 December in 's lands raadzaal zijn protest hooren. En ofschoon,
gelijk hij zelf zeide, volstrekt niet deelende in de godsdienstige
gevoelens der Afgescheidenen, noemde hij toch de toepassing op
hen van de art. 291 --294 van het Strafwetboek zuiver despotisch,
en geheel onvereenigbaar met de volkomen vrijheid van godsdienstige
begrippen, die de Grondwet waarborgde. Hij wenschte daarom, dat
de Staten-Generaal zich ten aanzien van dit punt stellig zouden
uitspreken, opdat hun goed- of afkeuring van de maatregelen der
Regeering duidelijk zou blijken.
Maar de Kamer gaf aan dezen wensch van Luzac geen gehoor.
Wel verklaarde ook een ander lid, de heer Van Alphen, in de
gevoelens van Luzac te deelen. Maar overigens trok geen enkel lid
dezer hooge vergadering zich de zaak aan.
Alleen gaf de heer Frets den raad, dat men de Afgescheidenen
zou behandelen als krankzinnigen, die men het best geneest door
zachte behandeling.
Deze vergelijking was zeker allesbehalve vereerend. Toch werd ze
door de Afgescheidenen aanvaard.
Vooreerst omdat Mr. Frets hun daarmee, ofschoon onbedoeld,
een der meest kenmerkende benamingen van Gods volk had gegeven.
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Immers, dwaas te zijn in het oog der wereld, is het lot van ieder,
voor wien Christus Jezus geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En het dwaze der wereld
heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou. Ook
achtten de Afgescheidenen zich al niet beter dan Paulus, die, niettegenstaande den roem van uitstekende geleerdheid, uit den mond
van den landvoogd Festus het woord moest hooren : „Gij raast."
En ook van den Heiland had men immers gezegd : „Hij heeft den
duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij hem !"
Maar er bestond nog een reden, waarom de Afgescheidenen
gaarne wezen op den raad van Mr. Frets, om hen als krankzinnigen
te behandelen. Juist destijds toch was in den Narraleur Religieux,
uitgegeven te Lausanne, een artikelenreeks verschenen over de
wenschelijkheid om aan krankzinnigen het Evangelie te doen prediken.
De mogelijkheid daarvan was langen tijd in twijfel getrokken. Maar
de goede resultaten van proefnemingen in het buitenland hadden de
opinie doen kenteren. Welnu, zeiden de Afgescheidenen, indien wij
dan bij krankzinnigen vergeleken moeten worden, vergun ons dan
ten minste ook die vrijheid, die men aan krankzinnigen toestaat, nl.
de vrijheid van godsdienstoefening, en vervolg onze godsdienstoefeningen dan toch niet langer door boeten, gevangenisstraf, gewelddadige uiteendrijving en straatsteenen.
Maar ook na het protest van Mr. Luzac en den raad van Mr.
Frets ging de Regeering nog gedurig voort met haar maatregelen.
Te Leiden had ze zelfs zóó'n kinderachtig denkbeeld van associaties,
dat ze kinderen, die nog gedragen werden, als deelnemende personen
meerekende. Toen er toch op zekeren keer 19 personen bij elkander
waren, mocht een moeder, die haar kind op den arm had, niet
naar binnen gaan, tenzij ze haar kind terugzond.
Geen wonder, dat de heer Luzac, een jaar na zijn eerste protest,
in de Tweede Kamer opnieuw tegen zulk een stelsel opkwam, en
aandrong op afschaffing van de beruchte Napoleontische Strafwet.
„Willen wij", zoo sprak hij, blijkens de Staatscourant van 14
Dec. 1838, „de aanleidende oorzaak en de gelegenheid tot woelingen
en rustverstorende zamenscholingen doen ophouden, laten wij dan,
hoe eer hoe liever, die bepalingen uit ons strafrecht verbannen,
waarbij de ook rustige vereeniging van eenige personen alleen door
het getal strafbaar wordt, en krachtens welke men de godsdienstoefening van een deel onzer medelandgenooten bemoeijelijkt, stoort
en bestraft.
„De handhaving dier ongelukkige bepalingen van Artikel 291 en
volgende van het Strafwetboek, voor mij onvereenigbaar met de
regten, ons bij de Grondwet in artikel 190 en volgende toegekend,
geeft nu herhaaldelijk gelegenheid tot onrust, en lokt, op dien dag,
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wanneer alle werkzaamheden stilstaan en de menigte bijeen is,
zamenscholingen uit, waarvan de eindelijke en treurige ontknooping
ter rolle der correctionele teregtzittingen plaats heeft.
„Wij hebben dit onlangs in eene naburige stad, waar de massa
der bevolking niet tot de meest gegoede behoort, in eenen vrij
ernstigen graad gezien; aldaar ging een kleine vrome vereeniging,
welke zich binnen een voor het oogmerk ongewoon gebouw, in
eene der achterbuurten der stad, godsdienstig had bezig gehouden,
rustig en stil uiteen, toen eene groote menigte des volks deze lieden
door de straten al scheldende en uitjouwende gevolgd is, en van
het werpen met slijk tot het gooien en verwonden met flesschen en
steenen overgegaan is. De beleedigden, die (ik moet dit gelooven) eene
predikatie over de lijdzaamheid met vrucht hadden aangehoord,
verdroegen de schandelijkste verguizingen met een onbegrensd geduld, en vervolgden derzelver weg zonder eenige tegenweer te
bieden : — doch juist de bedaardheid scheen den euvelmoed der
onrustigen aan te moedigen; aailhitsingeii en upruijingen voegden
zich hierbij en ergerlijke tooneelen werden door een gelukkig toeval voorgekomen.
„Doch, zal mij welligt hierop worden tegemoet gevoerd, — wat
zal de weglating der geheele door u bedoelde wetsbepaling hieraan
voor nut kunnen doen ? Zal hierdoor liet lage gemeen in gedrag
verbeteren ? Is het de fout der wet, dat het gepeupel eener stad
rustige en bedaard voortgaande lieden woest en onbesuisd behandelt?
Voorzeker neen ! — doch het is de fout der wet, dat zij, tot hare
handhaving, ten opzigte der bedoelde vereenigingen, policiemaatregelen noodzakelijk maakt, op zoodanige dagen, uren en plaatsen,
wanneer deze maatregelen meer dan anders moeten opgemerkt
worden; meer dan gewoonlijk nieuwsgierigen, en onder dezen onrustigen, bijeenbrengt. Het is de fout der wet, dat men ter harer
handhaving, in het bedoelde geval, geregtsdienaars aan de deur
van het gebouw geplaatst had, ten einde de binnengaande lieden
te tellen, en het veto op den een en twintigsten te stellen. Het
was natuurlijk, dat dit de aandacht der menigte trok, vooral toen
bij de belette intrede van den een en twintigsten, eene luide
woordenwisseling door eene aanhouding en wegvoering gevolgd
werd. Wie zal ontkennen, dat de opgevolgde ergerlijke tooneelen
zich nauw vasthechten aan de strenge handhaving eener wetsbepaling, welke zeker niet kan gezegd worden met de zeden en
gewoonten van het vrije Nederland overeen te komen."
Zoo getuigde in dezen liberalen volksvertegenwoordiger het
Nederlandsche volksgeweten dan toch nog tegen de tyrannieke
maatregelen, op welker toepassing de Synode der „Vaderlandsche"
Kerk bij de Regeering had aangedrongen. En nooit heeft die Synode
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daarna het verzoek gedaan, de vervolgingen te staken. Het verzoek der Synode bestond dan ook nog in volle kracht, toen omstreeks 185o van Regeeringswege met deze maatregelen werd
opgehouden. En eerst in het jaar i 855, door de wet tot regeling
en beperking der uitoefening van het recht van vereeniging en
vergaderingen, zijn de artikelen 291 -294 van den Code Pénal
afgeschaft. De heeren Elout van Soeterwoude en Mackay van
Ophemert hebben de begrafenis behoorlijk in de Kamer uitgeluid.

7.

SYMPATHIE IN HET BUITENLAND.

Ook de Afgescheidenen in Frankrijk en Zwitserland hadden een
tijdlang aan vervolging blootgestaan. Maar die tijd was nu voorbij.
En wel waren op grond van Art. 291 en 292 van het Fransche
Strafwetboek de heeren Doyme en Le Maire door de rechtbank
van Montarsis nog in 1836 wegens het houden van godsdienstige
bijeenkomsten veroordeeld, maar het Koninklijke Hof van Orleans
had dit vonnis in 1838 gecasseerd op grond van dezelfde overwegingen, die de welsprekende verdedigers der Afgescheidenen
voor de Nederlandsche rechtbanken hadden aangevoerd.
Destijds was de godsdienstvrijheid in Frankrijk en Zwitserland

dan ook beter gewaarborgd dan in Nederland. Maar juist daarom
wekte de zaak der verdrukte geloovigen in Nederland bij de
buitenlandsche broeders algemeene belangstelling.
In de Archives du Christianisme van 17 Maart 1837 (een te Parijs
verschenen tijdschrift onder redactie van Frédéric Monod) lezen
we o. a.: „Holland, dat zijn roem en voorspoed vooral hieraan te
danken heeft, dat het al de wegens het geloof vervolgde Christenen
liefderijk in zijn schoot ontving, levert thans een schouwspel op
van woeste geloofsvervolgingen. Diep bedroevend is het, dergelijke
zaken te zien plaats grijpen onder de regeering van het Huis van
Oranje-Nassau, dat zooveel diensten aan Evangelie en godsdienstvrijheid heeft bewezen. Mochten de gebeden der Christenen zich
verheffen tot Hem, die het hart der koningen in Zijn hand heeft."
In de beide kerken der Evangelische Maatschappij te Genève
werd dan ook reeds voor onze Nederlandsche gemeenten en leeraars
krachtig gebeden. En op 6 Febr. 1837 was er in de kerk Het
Oratoire, na voorlezing van de berichten uit Nederland, die een
diepen indruk op de aanwezigen maakten, zelfs reeds een afzonderlijk
biduur voor deze zaak gehouden.
Ook schreef Ds. F. Olivier, namens de afgevaardigden van een
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veertigtal gemeenten in Zwitserland, Frankrijk en Piemont, op
25 Mei 1837 te Lausanne vergaderd, een recht hartelijken troostbrief aan de vervolgde Gescheidenen in Nederland, met betuiging
van broederlijke gemeenschap in hun lijden.
En nadat de Afgescheidetien hier te lande den 20sten September
18 37 tot een algemeenen dank-, vast- en bededag hadden uitgeschreven, met verzoek ook aan de buitenlandsche geloovigen om
hen dan in den gebede te gedenken, werd deze dringende uitnoodiging niet alleen te Genève, maar ook te Parijs beantwoord
met een buitengewone samenkomst op dien dag in de kerkgebouwen Taitbout en Sainte-Anne, waar door onderscheidene
predikanten zoowel voor de vervolgers als vóor de vervolgden
gebeden werd.
Deze gemeenschap der heiligen in het buitenland werd door de
Afgescheidenen te meer gewaardeerd, daar uit geen enkel kerkgebouw in Nederland op dien dag door eenig predikant in gemeenschap met de vervolgden het gebed voor hen werd opgezonden,
terwijl zij zelf buiten de kerkgebouwen op geheime plaatsen of in
de open lucht moesten samenkomen, gelijk b.v. te Almkerk en
Emmikhoven, waar meer dan vierhonderd menschen zich aan den
vroegen morgen van dien biddag in onderscheidene vaartuigen
naar een afgelegen stuk land begaven, waar zij tot 's avonds zes
uur bleven, om, geheel afgescheiden van het gewoel der wereld,
een- en andermaal geknield op het aardrijk neer te liggen,
waarbij Ds. Gezelle Meerburg hun voorging in schuldbelijdenis
en gebed.
Een hartroerend blijk van gemeenschap gaf ook de Algemeene
Vergadering van de Evangelische Maatschappij te Genève, toen
zij, op voorstel van Ds. Burnier, besloot een adres aan de Nederlandsche Regeering te richten om voor de vervolgde Afgescheidenen
vrijheid van geweten en godsdienstoefening af te smeeken. Ingevolge
dat besluit werd in Augustus 1837 een eerbiedig schrijven aan
Z. M. onzen Koning toegezonden, voorzien van honderd drie en
zeventig handteekeningen van predikanten der Nationale Kerk in
het kanton Waadland. Met een beroep op Neerlands verleden als
een bakermat der conscientievrijheid en het toevluchtsoord der
verdrukten, en tevens op de jaarboeken van het Huis van Oranje,
verzochten zij koning Willem I om vrijheid van godsdienstoefeningen
voor de Afgescheidenen. Zij deden dit verzoek in de overweging,
dat, volgens een beroemd gezegde, de macht der koningen daar
eindigt, waar die van het geweten begint, en dat zij zelf, als
dienaars van een nationale kerk in een land, waar de Afgescheidenen
ook gedurende eenige jaren vervolgd en door de wet gestraft waren
geworden, proefondervindelijk geleerd hadden, dat een met den
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Staat vereenigde Kerk door niets zoozeer prijsgegeven, verzwakt
en beroerd wordt, als door dergelijke vervolgingen.
Tegelijkertijd richtten deze Zwitsersche predikanten een brief aan
de leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk, hen opwekkende,
hun invloed bij 's lands Regeering aan te wenden tot staking der
vervolgingen en tot verkrijging van godsdienstvrijheid voor de vervolgden. De brief werd met een begeleidend schrijven door den
deken der classis van Lausanne, Victor Mellet, aan de Synodale
Commissie te 's-Gravenhage gezonden.
En wat antwoordde daarop de Synodale Commissie?
De secretaris der Commissie, J. J. Dermout, schreef den I sden
November 1837 een beleefd briefje, hierop neerkomende, dat de
Commissie deze zaak zelfs niet overwegen kon, aangezien de buitenlandsche broeders blijkbaar verkeerd waren ingelicht. Zonder één
woord tot nadere inlichting wees de Commissie dus alle poging tot
onderzoek van de hand.
Ook was er van de bijna i oo predikanten der Hervormde Kerk
slechts één, die voldeed aan het verzoek der Zwitsersche broeders.
't Was Ds. J. J. Ie Roy, die in 1837 uitgaf zijn Vrjmoedig woord
over de Geschriften van de Heeren Freís en Van Appeltere betiekkeljk
dat van den Heer Groen van Prinsterer wegens de maatregelen der
Regeering tegen de Afgescheidenen. Openlijk sprak Le Roy het daarin

uit, dat deze strenge maatregelen tegen de Afgescheidenen onrechtvaardig waren, en veeleer behoorden te worden toegepast op hun
tegenpartijders, die hen tot de afscheiding als het ware gedrongen
hadden.
Waar de deelneming in Nederland zoo gering was, trof de
sympathie der buitenlandsche geloovigen de Afgescheidenen te
dieper. En de Provinciale Kerkvergadering van Gelderland, 7 Febr.
1838 te Apeldoorn onder praesidium van Brummelkamp gehouden,
beantwoordde het verrassend schrij ven der Waadlandsche broeders
met een hartelijke dankbetuiging, begeleid door een missive van den
scriba, ouderling De Moen, die er de aandacht der buitenlandsche
broeders op vestigde, dat de Synode zelve bij de Regeering op het
nemen van deze maatregelen tegen de Afgescheidenen had aangedrongen.
Toen even later deze zelfde Provinciale Vergadering tegen den
24sten October opnieuw een dank-, vast- en bededag uitschreef,
werden natuurlijk ook de broeders ginds weer uitgenoodigd om,
evenals ten vorigen jare, hun smeekingen met die van de vervolgde
Gereformeerden hier te lande te vereenigen. Dat geschiedde dan
ook in Waadland door de Evangelische Maatschappij te Lausanne,
terwijl te Genève César Malan, na met onderscheidene leeraars voor
de vervolgde broeders in Nederland gebeden te hebben, hun tevens
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een innig deelnemenden en opwekkenden brief schreef, inzonderheid
waarschuwende tegen onderlinge verdeeldheid.
Voorts werden de strenge maatregelen der Nederlandsche Regeering in het voorjaar van i 838 ook te Londen betreurd op een
predikantenvergadering van de drie voornaamste Dissentersgezindheden, en werd de wensch uitgesproken, „dat spoedig de dag moge
aanbreken, dat noch in Nederland, noch ergens op het vasteland van
Europa, de heilige rechten van het geweten zullen worden verkracht
ten gevolge van het vermeende recht der burgerlijke overheid om
zich een jurisdictie aan te matigen, die God alleen toekomt."
En eindelijk schreef ook de jaarlijksche Algemeene Vergadering
der Kerk van Schotland, gehouden te Edinburg in Mei 1838, een
brief „aan de Gereformeerde Kerk van Nederland", waarin ze
krachtig protesteerde tegen het goedkeurend of althans stilzwijgend
aanzien van de Regeeringsmaatregelen jegens de Afgescheidenen.
Doch de Haagsche Synode deed er het zwijgen toe. Was ze misschien overtuigd, dat deze brief, gericht aan de „Gereformeerde
Kerk van Nederland", niet aan het goede adres was gekomen bij
een Kerkbestuur, dat de Afgescheidenen niet verdragen kon, juist
omdat zij de wettige voortzetting waren van de aloude Gereformeerde Kerk ?

HOOFDSTUK XX.
Door de Regeering erkend.

i. CHRISTELIJKE AFGESCHEIDEN GEMEENTEN.

De felle vervolging van de Afgescheidenen was, naar we ons
herinneren, een uitvloeisel geweest van het tyrannieke besluit des
Konings van 5 Juli 1836. Als antwoord op het Adres van de eerste
Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk onder het Kruis had
Willem I toen zijn beschikking van I I December 1835 verscherpt,
en haar aanspraak op den naam van Gereformeerde Kerk als aanmatigend verworpen. Slechts wanneer zij, afstand doende van alle
historische rechten, als een afgescheiden gemeente wenschte toegelaten
te worden, zou de Regeering haar de vrije uitoefening van haar
godsdienst vergunnen.
Hierop had De Cock als Gereformeerd leeraar onder het Kruis
namens de gemeenten van Groningerland en Drente in een Ootmoedi Smeekschrift aan Z. M. betuigd : „Wij kunnen niet verzaken,
wat Uwe Majesteit in de eerste plaats van ons eischt, dat wij
Gereformeerden zijn, evenmin als de eerste Christenen, dat zij
Christenen waren." En in een adres der Amsterdamsche gemeente
stond met betrekking tot ditzelfde punt te lezen : „Van ons wordt
gevorderd, wat wij nimmer kunnen doen, zoo wij geen godloochenaars
willen worden en onze conscientie verkrachten."
Maar spoedig daalde men van dit hooge standpunt af. Toen de
verstoring van de godsdienstoefeningen voortduurde, toen inlegering,
beboeting en gevangenis bleven kwellen, werden sommigen de vervolging eindelijk moede. En in December 1838 ging de gemeente
van Utrecht, onder leiding van Scholte, voor, om autorisatie te
vragen op de door Z. M. gestelde voorwaarden. In een daartoe
strekkend adres werden de opzieners en diakenen ter erkenning
Een Nagel in de heilige Plaats.
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aan den Koning voorgesteld. Een Huishoudelijk Reglement werd
er bij overgelegd. En den 14den Februari 1839 verklaarde een
Besluit des Konings, „dat door de requestranten thans voldaan was
aan hetgeen in het besluit van den Sden Juli 1836 was gevorderd.
Mitsdien werd de verzochte toelating aan de requestranten verleend,
en het bestaan vergund, binnen de stad Utrecht, van een C h r i st e 1 ij k e afgescheiden gemeente, bestuurd volgens de bepalingen in het genoemd reglement."
De gemeente van Utrecht was dus nu niet meer de voortzetting
van de aloude Gereformeerde Kerk, maar een nieuwe sekte.
Voor de andere gemeenten kwam het bericht van deze erkenning
geheel onverwacht. Utrecht had dan ook geheel op eigen gelegenheid gehandeld. En deze handelwijze verwekte bij vele gemeenten
een niet geringe verontwaardiging. Men werd er niet alleen door
verrast, maar ook geschokt. Want men begreep, dat dit toegeven
aan den eisch der Regeering verkeerd was. Immers, niet om een
Christelijke afgescheiden gemeente op te richten, maar om tot de
ware Gereformeerde Kerk terug te keeren had men zich van het
Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap afgescheiden, en daarvoor
beboeting en vervolging getrotseerd. Nu echter de vergunning was
aangevraagd op de wijze, die Gouvernement en Justitie hadden
voorgeschreven, nu was daarmee de schuld der beboeting en vervolging van de veroordeelende overheden en rechters afgewenteld
en op de onwillige Afgescheidenen zelven geworpen.
Zonder dit prijsgeven van den Gereformeerden naam zou de
Regeering voortaan dan ook stellig op geenerlei adres van eenige
gemeente vrijheid van godsdienstoefening verleenen. En deze overweging leidde er toe, dat helaas ook mannen als De Cock, Brummelkamp en Van Velzen het hoofd in den schoot legden en in het
gebeurde berustten.
De eene gemeente na de andere, Amsterdam, Groningen, Sleeuwijk
en De Werken, Schiedam, volgde nu het voorbeeld van Utrecht,
en verkreeg de gewenschte autorisatie. Andere echter, die op dezelfde wijze als Utrecht zich met een adres en reglement tot de
Regeering vervoegden, zagen hun verzoek niet ingewilligd, omdat
de overheid, zoo het heette, hen niet in staat achtte hun armen
te onderhouden en in de kosten van hun eeredienst te voorzien.
Zij werden dus, ook na het aanvragen van de erkenning, nog verhinderd in de uitoefening van hun godsdienst, en gekweld door
beboetingen en inlegeringen. Blijkbaar geschiedde dit onder invloed
van de Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk, die, allesbehalve ingenomen met deze erkenning van overheidswege, de
stichting van eenige Afgescheiden gemeenten met leede oogen aanzag.
Dit duurde, totdat in 184o koning Willem II aan de regeering
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kwam. Deze toch wilde niet, gelijk hij zijn ambtenaren liet aanschrijven, dat zijn krijgsmacht zou gebruikt worden om de ,Christelijke
Afgescheidenen te vervolgen. En daarom wijzigde hij het Besluit
van 5 Juli 1836 in dier voege, dat terstond een einde gemaakt
werd aan de kwellingen en moeilijkheden, die vele gemeenten, bij
het aanvragen van de erkenning, ondervonden.
Die aanvrage zelve echter is de Achilleshiel der Afscheiding
geworden. Nergens was er dan ook groote blijdschap over de
erkenning. Velen waren er integendeel bezwaard over. Door toch
den alouden Gereformeerden naam prijs te geven en zich bij de
Regeering aan te dienen, niet zooals men was, maar zooals de
Regeering het wilde, liet men ontegenzeggelijk de historische lijn los.
En daardoor speelde men tevens aan de geloovigen in de Hervormde Kerk een gewichtig argument tegen de Afscheiding in handen.
Groen van Prinsterer, die in 1837 zeer geneigd was tot de
Afscheiding, oordeelde dan ook later, „dat door het vragen om
autorisatie het beginsel en de kracht der opwekking, tot onberekenbaar nadeel van land en Kerk, miskend en grootendeels verspeeld werd".
En zijn vriend Wormser, die met de Afscheiding was meegegaan,
trok zich later terug, zeggende: „Vroeger waren wij eigenlijk afgescheiden van het Bestuur, niet van de Kerk; wij verwierpen
het Genootschap van 1816, om de Kerk te blijven uitmaken. Dit
standpunt is verloren geraakt door het vormen van gemeenten, en
vooral door de erkenning in 1839 op grond van het Utrechtsche
Reglement. De Afscheiding is in een fuik geloopen."

2. TWEEDRACHT, SCHEURING EN HEREENIGING.

Een donkere bladzijde in de geschiedenis der Afscheiding zijn
de inwendige verdeeldheden, die na 1836 onder de broederen
ontstonden.
Was er in den eersten tijd veel geloof, veel zelfverloochening,
veel lijdzaamheid en veel broederzin openbaar geworden, na de
eerste Synode te Amsterdam rees er al spoedig veel oneenigheid.
De beide vaders der Scheiding, De Cock en Scholte, kwamen
tegenover elkander te staan in de praktijk van den kinderdoop.
Op de tweede Synode, in 1837 te Utrecht gehouden, werd de
oneenigheid nog grooter door de invoering van een nieuwe kerkorde,
waartegen De Cock protesteerde. Enwel bekende hij kort daarna,
dat hij door wantrouwen en vrees hierin te ver was gegaan, maar
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enkele Overijselsche gemeenten, die hij zelf tot protesteeren had
opgewekt, bleven nu volharden in hun weigering om de Utrechtsche
kerkorde te erkennen, en onttrokken zich aan het kerkverband. En
omdat zij geen leeraars hadden, zongen zij in hun gezelschappen:
„Niet één profeet is ons tot troost gebleven."
Ouderling D. Hoksbergen, te Kampen, trad echter reeds in het
begin van het jaar i 838 als hun leeraar op. In een vergadering te
Mastenbroek, den I I den Juli 1839, werden vervolgens ook A. Schouwenburg, W. W. Smit, D. van den Werp en A. Flier tot leeraars
geordend. Sinds noemden deze kerken zich, in onderscheiding van
de Christelijke Afgescheiden Gemeenten, die de vrijheid hadden
aangevraagd : Gereformeerden onder het Kruis, dus met denzelfden
naam, dien De Cock gebezigd had na zijn afzetting door het Hervormd Kerkbestuur. In Juni 1844 vereenigden deze kruisgemeenten
zich in één kerkverband als de Algemeene Synode der Gereformeerde
Kerk in Nederland, gehouden te Linschoten. Met de Drie Formulieren aanvaardden zij onveranderd de Dordtsche Kerkenorde.
Op deze zelfde vergadering werd de oefenaar Cornelis van den
Oever geëxamineerd en volgens art. 8 der Dordtsche Kerkenorde
beroepbaar verklaard, waarna hij te Rotterdam door Ds. W. W.
Smit in het ambt werd bevestigd. In zijn kerkgebouw aan de
Raampoortlaan heeft deze man van singuliere gaven jarenlang door
zijn gemoedelijke prediking velen gesticht. In 1863 echter onttrok
hij zich aan het kerkverband en stichtte een zelfstandige gemeente,
die op het Weenaplein vergaderde.
Een van de meest bekende „kruisdominees" te Amsterdam is
voorts Cloppenburg geweest, de geestelijke vader van den jongen
zilversmidsgezel Gispen, wiens aanleg voor het predikambt hij ontdekte, en dien hij op l 7 Aug. i 856 te De Lier in een schoongemaakt koestalletje bevestigde.
Maar keeren we terug tot de Christelijke Afgescheiden Gemeenten.
Steeds meer verschillen openbaarden zich in haar midden. De tuchtoefening, de oefenaars, de ordening, het ambtsgewaad, de feestdagen,
de psalmberijming en meer dergelijke kwesties verdeelden en verscheurden de Kerk op vele plaatsen. En deze ellende werd nog
vergroot door een persoonlijke veete tusschen Scholte en Van Velzen,
die bekend staat als de Amsterdamsche Twist. Geachte mannen als
de ouderlingen Wormser en Budde en de diakenen Lijzen en
Höveker werden geschorst, een vonnis, dat in 184o door de Synode
te Amsterdam bevestigd werd. En een commissie dezer Synode
ging naar Scholte om hem bij monde van De Cock te zeggen: „Gij
zijt in den naam des Heeren geschorst." Daarop volgde een hooggaande woordentwist, waaraan Ledeboer een einde maakte door
luide te bidden: „Almachtige God, bekeer ons! Amen !"
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Ds. L. G. O. Ledeboer, van Benthuizen, had op een bizondere
manier zijn afkeer van alle menschelijke geboden in de Kerk van
Christus te kennen gegeven, door op Zondag 8 November i 840
den Gezangbundel en de Synodale Reglementen van den kansel
te werpen en ze na afloop van de godsdienstoefening, ten aanschouwe der gemeente, in zijn tuin te begraven. Daarop werd hij
den 13den November geschorst. Vier dagen na zijn schorsing verscheen hij geheel toevallig op de Synode der Afgescheidenen, waar
hij zich aansloot bij de uitgeleide gemeenten, die hem -- wonderlijk
genoeg ! — nu ook het recht van zitting en stemming in deze vergadering toekenden. Hier verklaarde hij zich echter tegen de aanvrage om autorisatie, en hij adviseerde den broederen, de verkregen
vrijheid terug te geven. Dit voorstel werd ook in rondvraag gebracht,
maar met meerderheid van stemmen verworpen. Evenwel heeft
Ledeboer daarna toch een tijdlang in kerken, die de vrijheid hadden
aangevraagd, het Woord en de Sacramenten bediend. Maar op
den duur werd hem dit tot zonde. Door het afstand doen van
den Gereformeerden naam voelde hij zich in zijn kracht gebroken.
Hij zag daarin ongeloof en menschenvrees als van Abram, toen
hij Sarai voor zijn zuster uitgaf. Daarom onttrok Ledeboer zich
spoedig weer aan de Afgescheidenen. En om allerlei redenen wilde
hij zich toch ook niet aansluiten bij de Gereformeerden onder het
Kruis. Zoo bleef hij dan op zich zelf staan, overal predikende, maar
zonder de vrijheid aan te vragen. Daarom werd hij telkens tot
boeten veroordeeld, en omdat hij weigerde die te betalen, werd
hij ook tot tweemaal toe gevangen gezet. Bijna twintig maanden
bracht hij in den kerker door, waarin hij zong:
Mijn leerschool is 't gevangenhuis,
't Gevangenhuis mijn zachte kruis.

Na 1844 had Ledeboer geen vervolging meer te verduren. En
nu kon hij zich des te beter wij den aan de stichting van Oud-Gereformeerde gemeenten, vooral in Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland,
Overijsel en Drente. Ook werd Pieter van Dijke, een Afgescheiden
oefenaar te Sint-Filipsland, na herroeping van de gevraagde vrijheid, door Ledeboer tot leeraar geordend.
Deze Ledeboeriaansche gemeenten namen de Drie Formulieren,
de Dordtsche Kerkenorde en de Psalmberijming van Datheen aan.
Om nietige redenen kwam er later weer een scheuring tusschen
de Ledeboerianen en de Bakkerianen, volgelingen van Daan Bakker,
te 's-Gravenpolder.
Maar ook in den boezem der Afgescheiden gemeenten zelf ontstond een groote scheuring. In 1843 hielden zij te Amsterdam een
Synode, die den naam van de Rooverssynode draagt.
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De Cock was toen reeds overleden. Maar Scholte was aanwezig.
Doch hij verliet de vergadering reeds op den tweeden dag met
negentien ouderlingen. Drie en twintig leden bleven. Maar na een
beraadslaging van zes dagen moesten de afgevaardigden onverrichterzake uiteengaan wegens gebrek aan eensgezindheid. Drie jaar
later was de eenstemmigheid nog ver te zoeken. Feitelijk was de
Afgescheiden Kerk destijds in twee deelen gescheiden: de partij
van Van Velzen en die van Brummelkamp. In Overijsel en
Gelderland vergaderden ze zelfs in afzonderlijke Provinciale Vergaderingen. Deze scheuring heeft voortgeduurd tot in i 854, toen
ze te Zwolle werd geheeld.
De eigenlijke oorzaak van al deze verdeeldheid was wantrouwen,
een lichtelijk en onverhoord oordeelen over personen. Ware dan
ook de Afscheiding geen werk Gods geweest, ze zou in al deze
troebelen vrij zeker te gronde zijn gegaan. En ook mag wel geconstateerd worden, dat op de aanvrage om vrijheid geen zegen heeft
gerust. Hinc illae lacrymae ! Daaruit zijn meerendeels deze oneenigheden ontstaan. De aanvrage om vrijheid heeft de Afscheiding dan
ook meer ellende berokkend dan de vervolging ooit had gedaan,
gelijk trouwens door de voormannen later eerlijk erkend is.
Eindelijk, in 1869, kwam de hereeniging met de Gereformeerden
onder het Kruis (door wijlen Ds. Gispen in i86o plaatselijk reeds
bewerkt) ook generaal tot stand op de Synode te Middelburg. Als
naam voor de vereenigde kerkengroepen werd toen aangenomen:
Christelijke Gereformeerde Kerk. De bijvoeging Christelj/ke durfde men
toen nog niet weglaten, uit vrees dat de Regeering bezwaar zou
maken tegen de erkenning van een Gereformeerde Kerk naast de
Hervormde.
Maar het woord Afgescheiden, dit groote struikelblok, viel toen
dan toch weg. En aandoenlijk, zeggen de Handelingen, was het
oogenblik, toen broeders, na jarenlange scheiding, zich weer met
elkaar in liefde mochten hereenigen, en ondervinden, dat het goed
is als broeders samen te wonen.
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schrijvers, maar met aanwijzing van staat
en woonplaats des schrijvers. 18 34.
Verzameling (Tweede) van
eenige Brieven der geloovigen, ten
blijke hunner overeenstemming en ter
openbaring van de dwalingen en het
verderf onzer dagen, door H. de Cock.
18 35.
N o o r d t z ij, M. Brieven en Stukken
uit het archief van Hendrik de Cock.
Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie, jaarg. V, VI en VII, 1898,
1899, 1900.
Groen van Prinsterer, G. Opstel over brochures van Engels en Le
Roy. 1834, Maart 31. 3 vellen. Rijksarchief. Nagelaten Papieren, no. 26.
-- Brief over de vervolgingen tegen de
Afgescheidenen, omstreeks 1836. 8
vellen. Rijksarchief. Nagelaten Papieren, no. 32.
Brieven aan Ds. Budding van eenige
„Vaders der Scheiding", in: Leven en
Arbeid van H. J. Budding, door J.
H. Gunning J.Hzn. 1909.

Vlugschriften.
REVEIL.
S c h o t s m a n, N. Herinnering aan
de voornaamste Lotgevallen van Kerk
en Vaderland, gedurende de Agttiende Eeuw, bij derzelver uitgang,
in een dank- en bid-uur. En de
Nieuwe Eeuw geopend met eene
Leerrede, over onzen thans bedenkelijken toestand. (Uitgegeven volgens
Kerkenorde.) 18o 1.
-- De Godvruchtige Veldheer, geschetst in eene leerrede over 2
Chron. 17 : i6a, uitgesproken voor

zijne Doorluchtige Hoogheid Willem
Frederik Carel, Prince van OranjeNassau. 1814.
Schotsman, N. De kunstgrepen,
waarvan het bedendaagsch ongeloof
zich bedient om de godsdienst door
den bijbel en den bijbel door de
godsdienst te bestrijden. 1816.
-- Eerezuil ter gedachtenis van de voor
twee honderd jaren te Dordrecht gehouden Nationale Synode. 18 i 9.
Asher, Ananias. De Afval der
Christelijke Kerk in onze dagen. Gedenkschrift. Met een voorrede door
Nic. Schotsman. Uit het Fransch vertaald. 1822.
C o s t a, I s. d a. Bezwaren tegen den
Geest der Eeuw. 1823.
R o y, J. J. 1 e. Een woord voor onzen
tijd. 1823.
T h e 1 w all, A. S. Keert u tot Hem,
die slaat. 1825.
R o y, J. J. 1 e. Is dan de Christelijke
Opwekking aan de Nederlanders, van
den Weleerw. Heer A. S. Thelwall, in
het geheel niet waardig te behartigen ?
En zoo ja, hoe zal het 't best geschie-

den ? Beantwoord in een ernstige overweging van de Ernstige Toespraak
van Thelwall. 1825.
MOLENAAR'S „ADRES".
Molenaar, D. Adres aan alle mijne
Hervormde Geloofsgenooten. 1827.
Verwey, Bernardus. Het Adres
getoetst aan den geest der Waarheid,
der Liefde en des Vredes. 1827.
F e b u r é, J. 1 e. De toetser getoetst,
of verdediging van het adres.., tegen
de zoogenaamde toetsing van Bernardus
Verwey. 1828.
R o y, J. J. 1 e. Een woord voor
Vrede en Waarheid aan mijne Protestantsche, bijzonder Hervormde
Medechristenen in Nederland. 5829,
ZAAK DE COCK.
Benthem Reddingius, G. Brieven over de tegenwoordige Verdeeld-
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beden en Bewegingen in de Hervormde
Kerk. 1833.
Meyer—Brouwer, L. Noodige
waarschuwing en heilzame raad aan
mijne gemeente. 1833.
Cock, H. de. Verdediging van de
ware Gereformeerde leer en van de
ware Gereformeerden, bestreden en
ten toon gesteld door twee zoogenaamde Gereformeerde leeraars, of de
Schaapskooi van Christus aangetast
door twee wolven en verdedigd door
H. de Cock. 18 33Tenckinck, W. J. Wenken aan
mijne gemeente, bij het lezen van een
onlangs door den Eerw. Heer De
Cock ... uitgegeven geschrift tegen
de Weleerw. Heeren Meyer—Brouwer
en Reddingius .. • 1834.
V e r h a a l (Een omstandig en met afdoende bewijzen gestaafd) : dat den
Weleerw. Heer H. de Cock ... wegens zijn schrijven tegen de aldus
genoemde wolven in schapenvachten,
de kansel, zonder zich wettelijk te
mogen verdedigen, verboden is, en

dat wel door middel van openbaar
geweld! — of uitnoodiging in een
Brief gedaan aan een gezelschap
Gereformeerde waarheidsvrienden ..
1834.
Vertelling (E e n e), inhoudende: de
mislukte geestelijke wolvenjagt, in
welke de aanvoerder Kok gevangen
gemaakt wordt. Op rijm gebracht,
door een aanschouwer. 1834F a b e r, J. S. Opmerkelijk gezicht van
eenen Herders-Vorst, bij het aanvallen
van twee wolven, in schapenvachten
vermomd. 1834.
Linden, J. van der. Bijdragen
voor de zuivere Bijbelleer of: het
oude kleed zonder nieuwe lappen.
1834.
C o c k, H. de. Openlijk Protest, tegen
zeker blauw Boekje, in Nov. 18 33
uitgegeven bij M. Smit. 1834.
Laurman, J. De Dweper. 18 34.
Cock, H. d e. Noodige waarschuwing

en tegengift tegen het gruwelijk boek
De Dweper getyteld, waardoor de
ware godsdienst en de ware Godvreezenden gedreigd worden met uitbanning en vervolging. 18 34C o c k, H. de. Ernstige en hartelijke
Toespraak aan mijne landgenooten in
deze zorgvolle en droevige dagen;
vooral met betrekking hunner eeuwige
belangen. 1834.
— Opwekking en toespraak aan de
Gemeente des Heeren in Nederland.
— Beantwoording van de opwekking
en toespraak aan de Gemeente des
Heeren in Nederland.
— Vriendelijk Antwoord aan den
kleinen Vriendenkring enz. 1834.
— Vervolg van het Vriendelijk Antwoord aan den kleinen Vriendenkring.
18 34(Benthem Reddingius, G.).
Beschouwing over de belijdenis des
geloofs. 1834.
Cock, H. d e. Wederlegging van het
goddelooze stuk, getiteld : Beschouwing van de Belijdenis des Geloofs,
onlangs door een onbekende Nachtuil
uitgegeven, met oogmerk om ... in
plaats van den waarachtigen dienst
van God, den afschuwelijken kalverdienst des vrijen wils op te rigten.
1835.

— Voorloopig Berigt aan mijne Gereformeerde Geloofsgenooten, nopens
mijne verantwoording en de onredelijke
handelwijze van het Provinciaal Kerkbestuur ten mijnen opzigte, waaruit
het tegenwoordig willekeurig en tyranniek gezag onzer Kerkelijken in
tegenstelling van de regten der Geref.
Kerk, ons gewaarborgd bij art. j van
onze door het goed en bloed onzer
Voorvaderen gekochte Geloofsbelijdenis, blijken kan. 18 34.
— Verder Berigt, nopens mijne Verantwoording voor de Synode, mijner
Conditioneele Veroordeeling, en mijne
verdere Pogingen tot Herstel van Gods
waarachtigen Dienst. 1835.
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Cock, H. d e. Verdediging tegen de
aanvallen op de ware Gereformeerde
Kerk en mij gedaan, door onderscheidene dwaalleeraren dezer Provincie... z. j.
D ij k s t r a, L u i t s e n. Dichtregelen,
vervaardigd op verzoek van den heer
H. de Cock, getiteld; „Wien moet
men gelooven, den mensch of God ?"
Faber, J. S. en J. Meijering, als
leden van een Gezelschap Gereformeerde Waarheids-vrienden. Omstandig verhaal, gestaafd met afdoende
bewijzen, dat men H. de Cock den
kansel verboden heeft, zonder zich
wettelijk te hebben mogen verdedigen,
en dat door middel van openbaar geweld. 18 34.
Q. N. Ulrum, zooals het is, en deszelfs toenemende volksbewegingen in
October 1834. 18 34.
S c h u u r, R. Eene zamenspraak tusschen vader en zoon over deze tegenwoordige tijden, uitgegeven door H.
de Cock. Voorafgegaan door een vers:
Op de verdediging van Ds. H. de

Cock voor de Groninger Regtbank,
door A. van Rhee.
A n o n i m u s. Iets over de liefdebeurten van H. de Cock, zoogennamd
gereformeerd leeraar te Ulrum, vervuld den 25en Augustus 1833, des
voormiddags te Lagemeeden, en des
namiddags te Oostwold, en den I en
September d. a. v. te Niezijl, benevens
een brief aan De Cock en een ernstig
woord. Of: de Mystieke De Cock
vernederd en ten beste geraden. 1834.
ZAAK SCHOLTE.

S c h o f t e, H. P. Merkwaardig voorbeeld van hedendaagsche verdraagzaamheid van het Nederlandsch
Hervormd Kerkbestuur, ten opzigte
der Gereformeerde Gemeente van
Doveren, Genderen en Gansoyen en
derzelver Herder en Leeraar, met eene
inleiding en narede. 1834.
— Vervolg der liefdelooze Handelingen

van het zoogenaamd Hervormd Kerkbestuur, ten opzigte der Gereformeerde
Gemeente van Doveren, Genderen en
Gansoyen, benevens derzelver Herder
en Leeraar. Met de daarop gegevene
antwoorden en verdere aanmerkingen
enz. 1835.
S c h o f t e, H. P. Laatste getuigenis
tegen de liefdelooze Handelingen van
het zoogenaamd Hervormd Kerkbestuur, benevens een opwekking aan
de geloovigen, tot afzondering van
een vast-, dank- en bededag, 1835.
P a p e, C. W. Handelingen van het
Klassikaal Bestuur van Heusden omtrent den gewezen Predikant H. P.
Scholte, en zijne aanhangers. In 2
stukken. 1835.
Verslag (Kort) van het zoo geruchtmakend gedrag des afgezetten
predikants H. P. Scholte in de Hervormde Gemeenten Doveren, Genderen
en Gansoyen, 2e druk. Gevolgd van
een kort berigt van het gedrag en de
afzetting van Gezel]e Meerburg en J.
van Rhee, gewezen predikanten te
Almkerk en Veen. Door een vriend
der waarheid en des vredes. 1836.
S c h o f t e, H. P. Kort verslag eener
regtsvervolging voor de Regtbank te
Gorinchem, wegens godsdienst-oefeningen onder het ressort der Utrechtsche Regtbank gehouden. 1836.
GEZANGENKWESTIE.

Hoogendorp, Maria. De Evangelische Gezangen getoetst aan den
Bijbel en de Formulieren van Eenigheid der Hervormde Kerk. 1834.
K 1 o k, Jacobus. De Evangelische
Gezangen getoetst en gewogen en
te licht bevonden. Met eene korte
voorrede en uitgegeven door H. de
Cock. 18 34.
Cock, H. de. De zoogenaamde Evangelische Gezangen, de oogappel der
vervoerde en verleide menigte in de
synodaal Hervormde Kerk, ja zelfs
nog van sommige van Gods kinderen
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uit blindheid, en omdat zij dronken
geworden zijn door den wijn harer
hoererijen, nader nog getoetst, gewogen en te ligt bevonden, ja strijdig
met al onze Formulieren van Eenheid
aan Gods Woord. 1835.
C o c k, H. d e. De Dagon onzer dagen
(de Afgod van Asdod, waaraan onze
Evangelische gezangen niet ongelijk
zijn), gevallen voor de Arke des
Heeren, en weder opgericht, valt voor
de 2e reis, en breke het hoofd en
de beide handpalmen. 1836.
PRO EN CONTRA AFSCHEIDING.

Beantwoording (Korte) der
vraag : Wat moet men denken van
die leden der Nederl. Herv. Kerk,
welke in het begrip staan, dat hunne
leeraars van de zuivere leer van het
Evangelie zijn afgeweken, en uit dien
hoofde zich aan derzelve prediking
onttrekken ? Een woord voor allen,
die de waarheid en de liefde wenschen
te betrachten. 1833.
Bijeenkomst (De ware onder1 i n g e) in tegenstelling der menigvuldige menschelijke Bijeenkomsten,
tot waarschuwing, vermaning en opwekking voor alle ware Sioniten, om
zich van alle zoodanige menschelijke
Bijeenkomsten af te scheiden, en
zich te begeven tot de eenige ware
geestelijke Bijeenkomst, naar aanleiding van Hebr. 10 : 25. 1833.
M u 11 e r, L. Paulus, gij raast! Uit
het Hoogduitsch vertaald, en met
eene korte voor- en narede voorzien,
door J. J. E. F. Schröter. Als een
wederantwoord op de korte beantwoording der vraag: wat moet men
denken, enz. 1833.
B o r n e m a n, N i c. Nadere beantwoording der vraag: Wat moet men
denken, enz. Aan alle mijne Landen Natuurgenooten. 2e dr. 1834.
Vraag (De vriendelijke) van
eenen vriendenkring beantwoord uit
Damear. 1834.

Denkwijze (De godsdienstig e) en het gedrag van de zoogenaamde Separatisten verdedigd en
volkomen gehandhaafd, of Menschen Zielkundige Beschouwing der
Christelijke gemoedsverandering of
zedelijke vernieuwing des harten. 18 34•
M o o r r e e s, B. Leerrede over de algenoegzaamheid van Jezus Christus .. .
Met een voorrede ter openlegging der
redenen van mijn gehouden gedrag
ter zake van de Afscheiding door
den Eerw. Heer H. P. Scholte. 1835.
H o g e r z e i l Mz., S. Rondborstige
verklaring, waarom ik mij niet afscheide van de gevestigde Hervormde
Kerk. 1836.
— De Kerk van Christus : wat zij zijn
moet, hoe zij zich in het openbaar
voordoet, met een woord aan alle diegenen welke die Kerk lief hebben.
1836.
M o o r r e e s, B. Een eenvoudig, doch
ernstig woord aan mijne geloofsgenooten, in deze donkere en treurige
dagen, zoo aan degenen die zich van
de thans bestaande Kerk hebben afgescheiden, als aan degenen die nog
in de Kerk gebleven zijn. 1837.
H a s s e l m a n, J. De Afscheiding der
geloovigen van het Hervormd Kerkbestuur en Genootschap in Nederland,
getoetst aan het Woord Gods en de
voornaamste bedenkingen daartegen
ingebracht, wederlegd. 1841.
Pieters (K. J.), D. J. van der
Werp en J. R. Kreulen. Apologie. Is de Afscheiding ... uit God
of uit de Menschen? 1856.
DE GROOT'S ,,GEDACHTEN".

Hofstede de Groot, P. Gedachten over de beschuldiging tegen de
leeraars der Ned. B erv. Kerk, in
deze dagen openlijk ingebracht, dat
zij hunnen eed breken, door af te
wijken van de leer hunner kerk, dien
zij beloofd hebben te zullen houden.
2e druk. 1834.

3 18
Kemp, C. M. van der. De Beschuldiging tegen de leeraars der
Hervormde Kerk, dat zij hunnen eed
breken door af te wijken van de leer
hunner kerk, die zij beloofd hebben
te zullen houden, gestaafd. 18 34.
Adres (Vriendelijk) door den
kleinen vriendenkring aan den WelEdelGestrengen Heer Mr. C. M. van
der Kemp, waarin eenige punten uit
deszelfs wederlegging der gedachten
van den heer P. Hofstede de Groot,...
ter nadere overweging worden opgegeven. 1834.
S c h r ó t e r, J. J. E. F. Gedachten
over den toestand van Neêrlands
Kerk en de daaruit voortvloeiende
Beschuldigingen tegen de Leeraars
dier Kerk ingebracht. Ook naar aanleiding van het over dit onderwerp
in het licht verschenen stukje van
den Groningschen Hoogleeraar Hof
stede de Groot. 1834.
Andriessen (Joh.) en J. B. Wie1 e n g a. Tegengedachten op de gedachten van P. Hofstede de Groot,

omtrent de afschaffing van het Dordsche Formulier en over de Eedbreuk.
1834HERDERLIJKE BRIEF.

Brief (Herderlijke) van de gezamenlijke Bedienaren van het Evangelie in de Ned. Herv. Gemeente te
Amsterdam, aan dezelve Gemeente.
3e druk. 1836.
C o u p r i e, J. C. Eenige aanmerkingen
op den Herderlijken Brief... 2e druk.
1836.

F e e n, Z. H. v a n d e r. Broederlijke
brief aan de Gemeente des Heeren,
na de in het licht verschijning eener
herderlijke brief der leeraren in de
Geref. Gemeente te Amsterdam. 2e
druk. 1836.
Gedachten over den Herderlijken
Brief.., door den schrijver van het
„Eenvoudig woord over de Gods-

diensttwisten van den dag, in de
Ned. Herv. Kerk". 1836.
FORMULIERKWESTIE.

R o y, J. J. 1 e. Een woord ter behartiging bij de tegenwoordige twisten
en verdeeldheden in de Herv. Kerk
in Nederland. 18 33.
E n g e ls, R. Ontboezeming over de
godsdienstige denkwijze, vroomheid
en regtzinnigheid in de Hervormde
Kerk, bijzonder met betrekking tot
de leeraars. 18 34.
Bedenkingen over de Ontboezeming van den Weleerw.Z.Gel. Heer
R. Engels, door een onderzoekend
Gereformeerd Protestant. 18 34.
Engels, R. Waarheid en Geloof. Of
mijne ontboezeming in eenige voorname bijzonderheden nader opgehelderd en ontvouwd. 18 34.
R o y, J. J. 1 e. Wat zal en moet er
noodwendig gebeuren, wanneer de
formulieren van eenigheid van onze
Herv. Kerk in Nederland worden
afgeschaft? 1834.
— Is er dan in 't geheel geen middel,
om de oneenigheden, die de Herv.
Kerk van Nederland dreigen te beroeren, met algemeen genoegen te
doen ophouden? 1834.
C a p a d o s e, A. Ernstig en biddend
woord aan de getrouwe Leeraren der
Hervormde Kerk in Nederland, betreffende den tegenwoordigen toestand
van de Kerk en derzelver Synodaal
bestuur. 18 35.
Cramer von Baumgarten, G.
J. F. Gedachten omtrent den toestand der Nederl. Gereformeerde Kerk.
Een woord aan allen, die het met die
Kerk wel meenen. Geschreven na de
Synode van 1835. 18 35.
W i t, P. d e. Iets over het Adres der
20 Predikanten uit de provincie
Groningen. Hetwelk aan de Synode
der zoogenaamde Ned. Hervormde
Kerk van 1835 is aangeboden, en
van het antwoord daarop ontvangen.
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Benevens wat men nu billijk van
genoemde 20 predikanten verwachten
moet. 1835.
W i t, P. d e. Ook dit nog! Een
woord aan de vervolgde Kerk, over
het correctioneele Geregtshof te 's Gravenhage, i Dec. 1835. 1835.
H e u s d e n, J. van. Het behoorlijk
eerbiedigen van de Geloofsformulieren
der Herv. Kerk, beschouwd als het
geschikte middel ter bereiking van
derzelver doel, de eenigheid des geloofs, ook bij de tegenwoordige onrust,
in dezelve verwekt. 1836.

Rechtsgeleerde Vertoogen.
G r a a f f, M. H. d e. Memorie over
de Godsdienst, of Bijbelsch en wijsgeerig onderzoek naar de vraag : Is
een wetsbepaling voor dweepzuchtige
denkwijzen in zaken van Godsdienst
geoorloofd of niet? 1836.
Kemp, C. M. van der. Over het
grondwettig recht om zich van het
bestaande Hervormde Kerkgenootschap af te scheiden en een nieuw
Kerkgenootschap op te richten. Bijdragen van Den Tex en Van Hall.
Dl. IX, ze stuk, blz. 46 vv.
Groen van Prinsterer, G. De
Maatregelen tegen de Afgescheidenen
aan het Staatsregt getoetst. 3e druk.
1837. Herdrukt in Verspreide Geschriften, Dl. II, z 86o. Opnieuw uitgegeven met aanteekeningen door G.
J. Grashuis, 1903.
F r e t s, F. De betrekking van den
Staat tot de Godsdienst, volgens de
Grondwet, met eene voorafspraak aan
Mr. G. Groen van Prinsterer. 1837.
Appeltere, A. W. van. Het
Staatsregt in Nederland, vooral met
betrekking tot de Kerk, en de Handelingen der Regeering ten opzigte
der Afgescheidenen nader toegelicht.
1837.
H a 11, A. M. C. v a n. Iets over het
onlangs uitgekomen geschrift van Mr.

A. W. van Appeltere, voornamelijk
ingericht ter verdediging der vervolgingen tegen de Afgescheidene Gereformeerden in Nederland. 1837.
R o y, J. J. 1 e. Vrijmoedig woord
over de Geschriften van de Heeren
Frets en Van Appeltere, betrekkelijk
dat van den Heer Groen van Prinsterer, wegens de maatregelen der
Regeering tegen de Afgescheidenen.
18 37Groen van Prinsterer, G. Antikritiek. 1837. Herdrukt in Verspreide
Geschriften. i 86o.
Kemp, C. M. va n der. Beoordeeling van het geschil over de maatregelen tegen de Afgescheidenen. 2
stukken. 1837, 1838.
B o e l e s, F. Over Staatsregt, Hervormd Kerkbestuur en Separatismus,
naar aanleiding van het geschrift van
Mr. Groen van Prinsterer. 1838.

Pleitredenen.
D ij k s t r a, L. J. De onschuld der
ware Gereformeerden gehandhaafd
zijnde. Eene Memorie van verdediging
voor de Regtbank te Assen, den 18en
December 18 34. 18 35H a 11, A. M. C. v a n. De Vrijheid
van Godsdienst-oefeningen in Nederland verdedigd. Pleitrede. 2e druk.
18 35S c h o 1 t e, H. P. Verdediging van
conscientie- en godsdienstvrijheid.
Pleitrede. 1835.
Appeltere, A. W. van. Pleitrede
in de zaak van Hendrik Petrus
Scholte, ... uitgesproken in de terechtzitting van het Hoog Gerechtshof te
's Gravenhage, 2 Dec. 1835. 1836.
H a 11, A. M. C. v a n. De vrijheid
der Gereformeerde Gemeenten in
Nederland verdedigd. Pleitrede, uitgesproken in de terechtzitting van
het Hooggerechtshof te 's Gravenhage
op den I Oden October 1836. 1836.
S c h o f t e, H. P. Verdediging van
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Conscientie- en Godsdienstvrijheid.
Twee pleitredenen, uitgesproken te
Utrecht en Amsterdam. Met de daarbij behoorende vonnissen. 1836.
Scholte, H. P. Verdediging van
Conscientie- en Godsdienstvrijheid.
Pleitrede, uitgesproken ... te Middelburg. 1836.
V e 1 z e n, S. van. Verantwoording
wegens Godsdienst, voor de Regtbank
te Heerenveen, met een woord aan
mijne landgenooten. 1836.
Scholte, H. P. Memorie, ingeleverd aan den bogen Raad der
Nederlanden, ter zake van Godsdienstoefening. 1 839.
Z o n n e, P. Verslag van de ongeloofelijke handelwijs der ArrondissementsRegtbank te Utrecht; en Pleitmemories ter verdediging van Staats-Burgerlijke rechten en vrijheid van Godsdienst.
1 846.

Verzoekschriften.
R o y, J. J. 1 e. Adres aan de Hoog
Eerw. Alg. Synode ... benevens het
antwoord. 1835.
A d r e s aan Z. M. den Koning der
Nederlanden, enz. (namens den Kerkeraad en de Gereformeerden van
Ulrum, door H. de Cock). 1835.
Adressen aan Z. M. den Koning,
aangeboden ter handhaving van conscientie- en Godsdienstvrijheid, overeenkomstig de Grondwet, door de
bedrukte en dolerende gemeenten,
welke zich om der conscientie wille
hebben afgescheiden van het, sedert
1816 opgericht Kerkbestuur, en het
genootschap hetwelk door dat Bestuur
wordt geregeerd, met eene voorrede
door H. P. Scholte. 1835.
Adres aan de Algemeene Synode...
van 1835, aangeboden door eenige
Predikanten in de Provincie Groningen, benevens het daarop ontvangen
antwoord. 1835,
Adressen ingediend door de Ge-

meente Jesu Christi te Amsterdam,
welke zich om der conscientie wille
heeft afgescheiden van het sedert i 8 i 6
bestaand Hervormd Kerkgenootschap.
Met eene voorrede van H. P. Scholte.
1835.

Smeekschrift (Ootmoedig)
van de geloovigen der Provincies
Groningen en Drenthe. Aangeboden
aan Z. M. onzen geëerbiedigden
Koning en de Hooge Overheden onzes
Vaderlands, in hunne verdrukking
(door H. de Cock). 1836.
S m e e k s c h r i f t aan de Hoogmogende Heeren Staten-Generaal, door H.
de Cock namens den Kerkeraad van
de Christelijke Gereformeerde Gemeente van de Smilde. 1836.
R o y, J. J. 1 e. Aan al mijn Herv.
landgenooten ter verdediging van mijn
in het verleden jaar ingeleverd Adres.
1836.
B r u m m e l k a m p, A. Adres, ingediend door de Gereformeerden in
Overijssel en Gelderland. Met eene
voorrede en geleidende Missive aan
Z. M. den Koning. 1836.
A d r e s aan Z. M. den Koning der
Nederlanden enz., wegens verdrukking na het Koninklijk Besluit van
5 Julij 18 3 6 .
A d r e s, ingediend aan Z. M. den
Koning, en opwekking der Gemeente
tot de heiliging van eenen algemeenen
Dank-, Vast- en Bededag, door de
Synode der Chr. Geref. Kerk onder
het Kruis in Nederland. 1836.
A d r e s aan Z. M. den Koning, ingediend door de Gemeenten in Vriesland, die wegens de uitoefening der
Geref. Godsdienst vervolgd en verdrukt worden. Met eene voorrede door
S. van Velzen. 1837.
A d r e s aan Z. M. den Koning bij, en
gevolgd door, het Huishoudelijk
Reglement voor de Chr. Afgescheidene Gemeente te Utrecht. 1838.
Adres aan de Edelmogende Heeren
Staten-Generaal, Tweede Kamer. In-
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gediend door Afgescheidene Gereformeerden. Met eene voorrede door H.
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Tijdschriften.
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Stemmen en Beschouwingen
over Godsdienst, Staat-, Geschieden Letterkunde. 2 dl. 1839 en 1840.
Bijdragen, De Godgeleerde.
1834 tot 1840.
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Clercq, Willem de. Iets over
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i 888.
Oosterwijk Bruijn, W. van.
Het Réveil in Nederland. 1890.
- Uit de dagen van het Réveil. 1900.
Bijzonderheden (Treffende)
uit de geboortegeschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk (door
R. T. Kuiper). 1881.
Velzen, S. van. Gedenkschrift der
Christelijke Gereformeerde Kerk. 1884.
- Gedachtenis-rede . na vijftig-jarige
Scheiding te Drogeham, i i Dec. 1885.
- Gelegenheidsrede. i 888.
D ij k s t r a, H. Na zestig jaren. Een
gedachteniswoord voor de Gereformeerde Kerk te Smilde. 1895.
B o u w m a n, H. Na vijf en twintig
jaren. De Afscheiding te Ulrum. i 9 4 9.
Een Nagel in de heilige Plaats.

P r o o s dij, C. v a n. Ter gedachtenis.
1835 - 14 October - 1910.
A k k e r m a n, O. S. Hwet a,lde Hilbert fortelle fen de ófskieden tsjerke
yn Tsjalbert. Yn us eigen Tael. Jg. 2,
no. 4, 1910.
Kouwenhoven Dz., H. J. Het
eerste decennium der afscheiding te
Leiden. Gereformeerd Tijdschrift, jg.
12, afl. 4, blz. 29 -141, 1911.
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Haldane, Alexander. The Lives of Robert and James Haldane.
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M a l a n J r., C é s a r. César Malan.
Uit het Fransch. 1874.
Herzog, J. J. und G. L. Plitt.
Real-Encyklopádie für protestantische
Theologie und Kirche, in zweiter
Auflage. Band IX. 181I. Malan.
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K r o m s i g t, J. C. Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de ge.
schiedenis van het Piëtisme in de
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Bilderdijk, Mr. Willem. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk
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en zijn Tijd. 1. i886.
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Prinsterer. Een Bibliografie. 1908.
Lonkhuyzen, J. van. Hermann
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Cock, H. d e. Hendrik de Cock...
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1825.
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G u i z o t, M. Méditations sur la Religion chrétienne, Deuxième série. i866.
Le Réveil chrétien en France.
G(u e r s), E. Le premier Réveil et la
première Eglise indépendante à Genève,
1871.
M a u r y, D r. L é o n. Le Réveil religieux dans I'Eglise réformée á Genève
et en France, 2 vl. 1892.
T o i t, J. D. d u. Het Methodisme.
Academisch Proefschrift. 1903. Hoofdstuk IV, blz. 82-91.
W u m k e s, G. A. De Gereformeerde
Kerk in de Ommelanden tusschen
Eems en Lauwers 1 595 -1 79 6 . 2e
dr. 1905.
G i e s e 1 e r, J. C. L. De bewegingen
in de Nederl. Herv, Kerk, in de
jaren 1833 tot 1839, uit de bronnen
en met inlassching der voornaamste
actestukken, verhaald door P. Hofstede de Groot. In het Hoogduitsch
uitgegeven. Met de voor- en slotrede

des Hoogduitschen uitgevers en eenige
bijvoegselen des schrijvers, vooral
dienende tot voortzetting van het verhaal tot in 1841. 1841.
Haar (B. ter) en W. Molt. Geschiedenis der Christelijke Kerk in
Nederland in tafereelen. D1. II, 1869.
Wagenaar, L. Het Réveil en de
Afscheiding, 1880.
Vos A z., G. J. Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, 2e druk. 1888.
G e e s i n k, W. Beknopt overzicht van
de geschiedenis der Nederduitsche
Gereformeerde Kerken in de negentiende Eeuw. 1889.
G u n n i n g J. H z n., J. H. Het Protestantsche Nederland onzer dagen.
1889.
R e i t s m a, J. Geschiedenis van de
Hervorming en de Hervormde Kerk
der Nederlanden, 2e dr. 18 99.
W u m k e s, G. A. It fryske réveil yn
portretten. 191 I.
C o c k, H. d e. Het ontstaan der
Christelijke Gereformeerde Kerk, haar
strijd en verdere geschiedenis. I 873.
M u 1 d e r, C. Proeve van Inleiding op
de Geschiedenis der Afscheiding in
Nederland. 1874.
S c h o t, C. C. Voorbereiding en Aanvang der in de Ned. Hervormde
Kerk in de eerste helft der XIXde
eeuw voorgevallen Afscheiding. Historisch-kritische studie. Academisch
Proefschrift. 1879.
V e r h a g e n J r., J. De Geschiedenis
der Christelijke Gereformeerde Kerk.
1881.
K 1 e ij n, H. G. Algemeene Kerk en
Plaatselijke Gemeente. Proeve van
historisch onderzoek. 1888.
Lohman (Jhr. A. F. de Savornin) en F. L. Rutgers. De
Rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke
kerken. 2e dr. 1887.
F a b i u s, D. P. D. Het Reglement
van 1852. Historisch-juridische studie
over het Hervormd Kerkbestuur.
1888.
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van Rotterdam van af 1835 tot heden. F e r n hout M z n., K. De Christelijke Gereformeerde Kerk. Kerk en
1905.
W o r m s e r, J. A. De vurige oven;
Secte, serie V, n. 8. 1912.
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Academie te Genève, I I, 12,
19, 38, 2 2 ; - te Groningen,
98; - te Leiden, 185.
A c t e van Afscheiding of Wederkeering te Ulrum, 146 -150, 217 ;
- te Doeveren, Genderen en Gansoyen, 151 ; - te Smilde, 163.
A d r e s van Bilderdijk, 67 ;van Brummelkamp, 178, 179, 202;
- van De Cock, 144; - van
Engels c.s. 176, 202; - van Molenaar, 7 0 , 7 1 , 72, 89, 175, 2 94,
296; - van Van Rhee en Gezelle
Meerburg, 195-198, 202; - van
Le Roy, 176, 202; - van Rutgers c.s., 176, 202; - van de
eerste Syn. der Afg. Gem., 222225 ; - van Vijgeboom, 66.
Adressen uit Assen, Smilde,
Meppel, Hoogeveen, Steenwijk,
Grootegast en Uithuizen, 137.
Afscheiding voorzien door de
classis Amsterdam, 48; - door
Schröter, 67; - door Bilderdijk,
67-70; - Kohlbrügge aan 't
hoofd gewenscht, 7 8 ; - Da Costa's
houding beslissend, 8 i ; - Van
der Kemp en Capadose af keerig,
132; - Uitbreiding, 2 3 ; -

1)

Scholte door Twent met het denkbeeld vertrouwd, 12I ; - Van
Raalte evenals Capadose af keerig,
212, 213.
Afzettingsbul van Ds. De
Cock, 1 34Almkerk, 130, 176, 192, 1 93,
195, 196, 198, 199, 269, 302.
Alliantie, Heilige, 13.
Alphen, Van, 298.
Amerika, 131, 234, 263-267,
270.
Amnestie, Algemeene, 50.
Amshof, Ds., 190.
A m s ter dam, 216, 222,229-236,
263, 269, 277, 281, 282, 285,
291, 306-309.
Andel, Van, 2 75.
Anderson, 26.
Andriessen, Ioo.
A n e bij Gramsbergen, 242.
Apeldoorn, 257.
Apologie van de Afscheiding,
222; - der Regeering, 2 93.
Appeltere, Mr. W. van, 2 59,
260, 2 93 -2 97, 3 0 3•
A r c h i v e s du Christianisme du
dix-neuvième siècle, 94 , 3 0 I A s c h, Van, 2 49.

') Dit uitvoerige Register is samengesteld door de hulpvaardige hand van den heer
J. Kleyn Rzn., hoofd eener Christelijke school te Berkel en Rodenrijs. De schrijver is
hem ten zeerste dankbaar voor zijn nauwkeurige bewerking, die zeker ook door den lezer
op hoogen prijs zal worden gesteld.
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A s h e r, Ananias, Afval der Chr.
Kerk, 54, 55•
A t h e n a e u m, Franeker, 56; -Amsterdamsch, 56, 92.
Audientie, Ter, De CockenDe
Wit bij Koning Willem I, 132;
— Klaas Smit, 260; niet ter —,
Gr. v. Prinsterer, 289.
A v o n d m a a l zonder leertucht,
214; --svragen, 97, 1 97.
Avondmaalsviering in Genève voor 't eerst buiten de Staatskerk, 17, 26; -- aangekondigd te
Ulrum, 142; -- in Amsterdam
's nachts, 233.
Axel, 49, 66.
B a a y, Ds. G., 271.
B á h l e r, 93, 94•
Barendregt, 269.
Barger, H. H., 107.
B a r k e m a, K. J., ouderling te
Ulrum, 147.
Bakker, Daan, 309.
Bakker, D. G., 276.
Bauer, Bruno, 13.
B e c k i n g, Jan Willem, 189.
Begrip, Kort, 104, 118, 122.
Biggekerke, 1 95.
B e k e e r i n g van Samuel Gobat,
12; - van Malan, 2,; - van
Neff, 28; --- van veldwachter
Koelewijn, 244; -- bij het zien
van De Cocks gevangenneming,
174; — van Van Raalte, 207.
Bestuur, Classicaal, van MiddelStum, II0, I13 -I16, I25-I27;
-- van Heusden, 150, 1 93, 1 94,
198; — van Harderwijk, 18o,
182-184; — van Dokkum, 189
—191; — van Middelburg,
196.

B e r k u m, Theunis van, 189.
B e u k e m a, J. J., ouderling te
Ulrum, 147.
Beukers, J., 276.
Beuningen, Ds. Van, 75.
Bibliotheek, Nederlandsche, 51.
Biesterveld, 107.

Bijbellezingen van Haldane,
'9, van Da Costa, 77.
B ij d r a g e n, Gereformeerde, 42.
Bijeenkomsten,stichtelijke, 12,
16, 25, 3 1 , 36, 38, 59, 6o.
B i l d e r d ij k, geen kerklid, 69 ; —
— 45, 54, 5 8 , 6 4, 6 5, 6 7, 68 ,
69, 70.
Blaak, 269.
Boer, Jan de, 162.
Bos, Geert K., diaken te Ulrum,
1 47•
Bost, I2, 16, I7, 41.
Bouwman, Ioo.
Box, Mr., 260.
Brake1, Wilhelmus à, 61, de
Redelijke Godsdienst van ---, 167.
Brandstichting ten huize van
A. de Weert te Kesteren, 251.
Brandt, J. D., 236, 237, 278;—
weduwe, 222, 231.
Brief, Herderlijke, 232, 2 33•
Brouwer, L. Meyer, 83, Io2, Io3,
114, II 5, i18, 120, 122, I2 5, 137.
Broedergemeente, 12.
B r u m m e l k a m p, A., Zie inhoud.
Brumm elk ampJr., A.,69, 292.

B u d d e, 232, 234, 266, 308.
Budding, Ds., 268, 272-276.
Buning, A. W., 189.
Bunschoten, 67, 245, 276, 278,
279.
Burnier, Ds., 302.
Buter, 2 33.
C a l l e n b a c h, Ds. C. C., 130,
131, 177-179, 198, 205.
Canones van Dordt, 147.
Cantiques van Malan, 43.
Capadose, 57, 69, 78, 82, 131,
212, 213, 286.
Capelle, J. P., 56.
Carbasius, 57.
Cellérier, 23, 25•
Chavannes, Alex, 36, 37.
Chenevière, 23, 38.
Chevalier, Pierre, 92.
Clarisse, Prof., 135, 136, 209,
210.
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Classis Amsterdam, 47, 4 8 , 49,
70; - Leiden, 49; - Woerden,
49; -- van Walcheren, 67;
Middelstum, 113, 17 6; - Appingedam, 113; - Harderwijk,
179; - Heusden, 195.
Clercq, Willem de, 42, 80, 222.
Cloppenburg, lid der Synode
van Zuid-Holland 1629, 61.
C 1 o p p e n b u r g, „kruisdominee"
te Amsterdam, 308.
C l o u x, Ds. A. P. A. du, I IO, I I I,
I13, I16.

C l u b van Scholte, 93, 94, 211.
C o c k, Ds. H. de, zie inhoud.
Cohen Stuart, 266.
Collectebus, gestolen, 2 53.
Commissie uit Ulrum naar den
Koning, 217.
Congregationalisten, 18, 25.
Conventikel, 59, 6o, 61, 62,
64, 66, 67, 145 ; -- strijd, 62;
- wezen, 62.
Costa, Da, 57, 64, 69, 7 0 , 77, 7 8 ,
8o, 81, 82, 84, 92, 93, 94, 9 6 ,
131, 222, 284.
C o s t a's, Da, Bezwaren tegen den
geest der Eeuw, 1 4, 57, 77, 92,
296.
Couprie, 2 33.
Cramer van Baumgarten,
204.

Damstee, Ds., 114.
Dankensteyn, 276, 277.
Dekker, J. den, 2 59.
Dermout, 132, 136, 219, 296,
3 0 3•
D e t e l e f f, ouderling, 23!.
D ij k e, Pieter van, 309.
D ij k s t r a, Luitsen, I, 6, 117, 124,
129, 130, 163, 164, 168.
Doeveren, 95, 9 6 , 97, 98, I18,
131, 141, 150, 151, 179, 218.
Doleantie, 41, 69.
Donker Curtius, Ds., 79, 1 35,
183, 2I0, 2II, 219.
D o o d, plotselinge, van burgemeester,
I 5 2 ; - van spotter, 200.

Dordrecht, 268.
Drogeham, 186, 191, 263, 273.
Drummond, Henri, 25, 26.
Duyl, Ds. Van, 85.
D w e e p e r, De, smaadschrift, 123.
E e r e z u i l voor de Synode te
Dordrecht door Schotsman, 5 i, 52.
E g e l i n g, Ds. Lucas, 49, 186.
E g 1 i s e du Bourg-de-Four, 26, 34,
35, 4 0 .
Eglise libre (Vrije Kerk), 40.
Eikelboom, T., 273.
Elberfeld, 82, 83, 85, 86.
Elout van Soeterwoude,58,
301.
Emmikhoven, 2 53 , 2 57 , 2 59,
275, 302.
Empaytaz, 12, 13, 14, 1 5 , 2 3 , 35Engels, Ds. R., 176, 177, 20I,
202, 205, 287.
E p e, 260.
Eppenhuizen, 98, IOI.
F a 1 c k, minister, 57.
F a r n s u m, Kerkeraad van, 113.
F e b u r é, Le, 63, 8 9, 94•
Fivas, 37.
Flier, A., 308.
F o c k e n s, Ds. Lucas, te Sneek,
44, 49, 18 9.
Fockens, J. L., 275.
F o n t e i n e n, De Drie, vergaderplaats der eerste Synode, 222.
F r e t s, Mr., 298, 2 99, 3 0 3•
F r i e s l a n d en Drente (Uit), naar
Ulrum, 99.
Galland, 3 8 , 39•
Gansoyen, 95, 96, 151, 218.
Gansvoort, io5.
Gaussen, 23, 26, 3 8 , 39, 4 0 .
Geesink, 107.
G e d a c h t e n, Nederlandsche, 287,
288.
Geloofsbelijdenis,Nederlandsche, 178; - art. 28: 161, 192;
- art. 209: io6, 112, 146, 147,
I 6 I; art. 36: 156, 2I 7
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Gen deren, 95, 96, 150, 151, 218.
Genemuiden, 172.
Genève, I 1--42, 5 2 , 53, 8 o, 95,
I2I.

Genootschappen, Bijbel- en
Zendeling-, in Genève e. a., 38.
Geranseld, Er uit, 2 53.
Gezangen, Evangelische, 95, 97,
11 9, 12 4 , 1 33, 1 39, 1 4 2 , 1 5 0,
162, 169, 182, 183, 184, 187,
190, 191, 192, 198.
Gezelschap van Vrienden, 12,
14, 15, 16.
Gezelschappen, 59, 6i, 66,67.
Giessen, M. van der, 275.
Gispen, Ds., 308, 310.
Go b a t, Samuel, 12.
Gobius du Sart, Ds., 86.
Gonthier, 16, 17.
Gorkum, 131,268,269,271,272.
Goudoever te Utrecht, „machine
van den burgemeester", 248.
Gouverneur van Groningen, 148,
157; -- van Utrecht, 248.
Graaf, M. H. de, 257.
Gravenhage,'s-, 131, 132, 195,
2 09,

2 7 8 , z 8 5, 2 93, 296.

Graveland, 's-, 277.
Greaves, miss, 36.
Groen van Prinsterer, Mr. G.,
47, 42, 58, 168, 205, 28 7 -2 93,
295, 298, 307.
Groen, Ruth, 258.
Groningen, 129, 132, 162, 166,
167, 171, 176, 177, 269, 306.
Groot, Hofstede de, 90, 98, 99,
I24, I25, I26, I27, 132, 175, 190.
Grootegast, 166, 168.
Guers, 14, i6, 17.

Hattem, Van, 62.
Hâvernick, 39.
Heemse, 241.
Heerenveen, 263, 281, 282.
Heldring, 266.
Helm, Ds. J. van der, 149.
Hendriksen, Ds., 138, 177.
Heraut, De, van 16Junyi865, 86.
Herwerden, Ds. Van, 190.
Herwijnen, 257, 272.
Heus den, Land van, 95, 97, 1 9 2 ,
1 93Heykens, B., 64.
Hillo, H., 252.
Hilversum, 276.
Hoest, Ds. De, 84.
o f w ij k', buitenplaats te Dalfsen, 171.
H o g e n d o r p, Willem en Dirk,
van, 57.
Hogerzeil Mzn., Ds. S., 187
—189.
Hoksbergen, D., 308.
H o o f d p ij n van Moulinié, i 8, 42.
H o o g e n d o r p, Maria, schrijfster
van een werkje over de Gezangen,
1 33Hoogkamer, 232.
Hoorn, Klaas de Wit getransporteerd naar —, 166.
Hornhuizen, 163.
Horst, W., 249, 256.
H o r s t, W., Junior, 2 5 6.
Horst, G. H. van der, 236.
Houten, Mr. S. van, 291.
Hóveker, H., 269, 308.
Huizen, 96, 97.
Institutie van Calvijn, 89, 99,
111 167.
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Haan, T. F. de, 56.
Haldane, Robert, 17-26, 42.
Hall, Mr. A. M. C. van, 2 2 2,
284-286.
H a m, Den, Van Raalte te -- , 242.
Ham, Ds. Van den, 296.
Hasselman, 131.
H a t te m, 176-185, 208, 258, 260,
263, 269.

Jaaps Raize naa Domenei Kok,
I00, IOI.

Jager, vrijwillig, 93; —s, Leidsche, 93.
James, L. G., 18, 19, 42.
Jansen, secretaris van Eeredienst,
217.
Jeugd (De) opgestookt, 251, 252.
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Jong, J. de, 269,275•
Jonge, De, 274.
Jorissen, Ds., 86.
Juvet, H., 36, 37•
Kampen, 1 7 2 , 1 73, 3 08 •
K a n t i a a n, eerder Christen dan geweest, 176.
K a p e 1, De Getuigenis-, 33, 34.
K a r s e m e y e r, 253, 276-278.
K e m a, Roelf, 165.
K e m p, Mr. Care! Maria van der,
de Advocaat der Geref. Kerk, 13 2,
1 75, 2 95 , 2 9 6 , 297; - Didericus,
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Zeeland, 49 ; van N.-Holland, 76,
96 ; - van Utrecht, 96; - van
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1 3 2 , 1 33, 1 34, 1 3 6 , 1 37, 1 3 8 ,
1 45, 1 5 5;- van Gelderland, 182,
I85, 190, I9I, 2IO; - van
Z.-Holland, 185, 207, 212, 213;
van N.-Brabant, 198, 1 99 ; -Ned. Herv. 148, 149, 184, 215,
216, 2 20 ; - Haagsche, 210, 211.
K e r k e r a d e n, Reglement op de,
47.
Kerkegoederen, Handhaving
in het bezit der, 217, 218.
K e r k e n o r d e, Dordtsche, 45, 66,
130, 147, 148, 151, 160, 227.
Kerkgenootschap, Hervormd,
III, II2, 161, 167, 187, 195,
205, 223, 23 I ; - Nieuw, 223,
224, 227, 243•
Kerssies, G. R., 130.
K 1 a g e r s zonder en met grond, 13 7.
Kl ij n, H. G., 131, 225, 228, 255,
256.
Klok, Jacobus, te Delfzijl, 124,
125, 132, 1 33, 1 34, 1 39, 169.
Klundert, 278.
Knap, Ds., 204.
K n o x, het leven van, i67.
Koekange, 172.
Koelewijn, Dirk, 250.

K o e 1 m a n, Jacobus, 6o, 62; De reformatie van -, 167.
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