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"Wat snoefft ge op ouden tid,
wat praelt ge op vroeger daghen ?
Van 't gunt men nu aenscout,
con men oock toen gewaghen.
Dat heden wordt gepleeght,
is gisteren oock geschiedt.
'T was in verleden eeuw,
de gulde eeuwe nyet!"
C. VAN OVERSTEGE.
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UTREOHT,

Inleiding,

Toen de Wel Eerw. Heer

VAN VEEN

van mü eenige regels verzocht

ter inleiding bÜ de lezers van zÜn Schetsen over de kerkelüke toestanden
van voor tweehonderd jaren, bevonden wÜ ons juist in de Juli-dagen,
die herinnerden aan den 27en, 28en en 2g en dier maand van 't jaar 1830;
dagen van rijke en hoog ernstige herdenking.

Wanneer men ze verge-

lijkt met de onze, worden we bevestigd in wat Mommsen ergens beweert,
dat de menschheid ontzachelijk zwaar tot nieuwe ideeën geraakt.

Dit

is waar, want men mag er wel ongeveer een halve eeuw voor rekenen,
eer men de doorwerking van nieuwe ideeën of waarheden over 't algemeen goed onderkennen kan onder de menschen.

ZÓÓ was 't met

't Christendom, zóó met de Hervorming, zóó is 't ook met de Revolutie
beleefd. De nieuwe begrippen toch, in onzen tijd, van de zedelijke
vrijheid der menschen, de veranderde Staatsvormen, een geheel verschillende verhouding der menschen onderling op 't wijde veld der
Maatschappij, 't betere inzicht in de opvoeding en 't onderwijs des
volk!!.; -

van dat alles en van wat niet meer? heeft men de eerste

zaden wel zien ontkiemen te midden van de stormen der Revolutie;
maar weldra scheen alles als een schoone droom geweest te zÜn, waaruit
men bitter teleurgesteld was ontwaakt. Het Keilerrijk ten minste had
met zijne stroomen van bloed de menschheid te midden van hare utopieën
en idyllen ontnuchterd en de kille adem van de Restauratie had doodend
op wat zich nog boven 't destijds lage peil des geestelüken en verstan-
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delijken levens verheven had, gewerkt.

Maar daar lichtte, na 40 jaren

van druk en stil verbeiden, de zon van '30 aan voor de volken en
waarlijk! er scheen leven en beweging in 't dorre gebeente te dalen.
En zoo was 't.

Het nieuwe, waarnaar men zoo lang en zoo vurig had

uitgezien, scheen aangebroken; ook, en wel niet 't minste, wat betrof
de kennis en den dienst van God.

Tot op dien tijd toch werd er geen

Protestantsche kerk of kapel, sedert de intrekking van 't Edikt van
Nantes in 1685, te Parijs gevonden en nu, sedert 1830, zijn er meer
dan vijftig, waar 't Woord, naar de Schrift, verkondigd wordt.

Ook

bij ons kwam er opwekking (Réveil) en 't waren vooral de jaren van
'34 en '35 die veel hebben opgeleverd aan merkwaardige geschriften en
gebeurtenissen.

't Merkwaardigste was de Afscheiding van onze Kerk

en de herleving van 't positieve Geloof in onze Kerk.

En toch scheen

er nog een laatste stoot na 1789 en 1830 vereischt te worden, voor
dat men zeggen kon, dat de Moderne tijd, 't kind der Revolutie,
waarlijk zou zijn aangebroken.
schok van '48.

Die stoot werd gegeven door den wereld-

Sedert dien tijd heeft de Revolutie en ook, men bedenke

't wel, 't Evangelie vrij spel en 't is dit proces, dat we nu aanschouwen
met al zijne goede en kwade richtingen en strevingen, met al zijn
schitterend licht en zijn zwarte schaduwen.

Is 't wonder dat de een

't begroet met stille vreugd over Gods groote daden en oordeel en te
midden van 't geloof en ongeloof der wereld, en de ander 't beweent
met heete tranen, want hij ziet niets dan een grenzenlooze verwarring,
een rijk van zonde, waarin, wat er dan nog van den dienst van God
was overgebleven, spoedig zou ten ondergaan.
Wij zeiden daar, dat 't nieuwe, waarnaar men zoo lang en zoo vurig
had uitgezien, met '30 scheen aangebroken en zoo was 't ook, maar
alles verkwijnt en veroudert zoo snel in deze, ten gevolge der zonde,
vergankelijke wereld, dat de glans der nieuwheid zeer spoedig vervliegt
en 't leven zich alsdan weder in zijn oude, eentoonige voegen schikt.
Dit werd ten allen tijde aanschouwd, alleen, na de grievende ervaringen
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na 1789, had dit verlangen er naar dieper wortelen geschoten. Maar
altijd zijn el' mannen gevonden van den vooruitgang, altijd ook van den
teruggang, die wilden doen herleven. wat reeds gestorven was} tegeni>ver hunne tegenstanders, wier leus in '30 door Thiers geformuleerd
werd door 't bekende: la liberté viendra.

Nu is er te midden van deze

worsteling niets heilzamers en weldadigers voor vele kranken op dit
gebied, dan de studie der geschiedenis.

Deze is een ware leerares , al

moet men ook erkennen, dat de menschen maar al te weinig van haar
nebben geleerd.

Daar hebt ge nu b. v. 't leven del' 17 de en der 18de

eeuw, want deze moet men niet scheiden of afzonderen van elkander.
Hoe vaak wordt die tijd niet geroemd als de goede oude tüd, de tüd der
vrome vaderen. Voorzeker hij bezat, als ieder andere, veel goeds en
liefelijks en de weinigen onder ons, die hem in hunne eerste jeugd
hebben beleefd of er door hunne ouders en magen van hebben hooren
verhalen, zien er nog met stillen weemoed op terug en keer en zich af
van de woelige, hoofd en hart afmattende drukte van 't negentiendeeeuwsche leven, waarin ze door God geplaatst zÜn om te arbeiden voor
de komst van zÜn KoninkrÜk.
Een der bewijzen nu van wat we daar beweerden wordt in de volgende
Schetsen geleverd. Het is een geschrift, dat met zeldzame kalmte en
nauwgezetheid is opgesteld en rijk is aan lessen en opmerkingen, die
van 't hoogste gewicht voor onzen tijd zÜn.

Men wordt aan de hand

van een ervaren leidsman rondgeleid in vorige toestanden, die men zoo
vaak anders had verwacht en beter had gewenscht, maar de onverbiddelijke geschiedenis, die heldere afspiegeling van 't leven, geeft
't alzoo en niet anders te aanschouwen.

Kerkenraden, Classikale ver-

gaderingen, Synoden, Universiteitsleven op Gereformeerden grondslag,
Conventikels, al deze dingen gaan als in een statigen optocht voor
't oog uws geestes voorbü en de toepassing dezer preek, want ook de
geschiedenis is een prediking, is 't oude woord van den Prediker: "Zeg
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"niet wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn, dan deze t
"want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen."
En zoo is 't waarlijk.
Schetsen.

't Is ook 't getuigenis van den Schrijver dezer

Veel heeft hij er voor doorzocht, veel vooral van de Synodale

en Classikale en Consistoriale akten en oorkonden van dien tijd er voor
gelezen en ten slotte komt hij tot deze verklaring: "hoe meer ik er mij
"op toeleg om de Gereformeerde Kerk in ons Vaderland te leeren
"kennen, des te hartelijker dank ik God bU alles wat mij blijkt, dat
"BU mU deed geboren worden in de 19 de en niet in de 17 de eeuw."
Tot deze ervaring moeten allen komen, die uit de waarheid willen
spreken en in de waarheid willen wandelen.

We moeten niet koorts-

achtig trachten uit te zien naar een toekomst, die nog niet is geopenbaard, even min als met strakke blikken naar een verleden te staren,
dat niet meer in 't leven is te herstellen.

Alleen't heden is 't onze ,

dit is de wel aangename tijd, dit is de dag der zaligheid; al 't overige
behoort tot 't rUk der gedachten, hier hebben we de werkelUkheid ,
hier moet ieder zijn levensdoel zoeken en vinden, hier wandelt men
waarlijk, zoo als de Schrift zegt, op den verschen en levenden weg.
En hiermede leg ik de pen neder.

Ik wensch dit boekske een voor-

spoedigen gang toe in de Gemeente en hoop, dat de Eerw. SchrUver
God zal mogen danken voor den zegen aan zijn arbeid verleend.
dm Haag, Juli '86.

L. R.

BEIJNEN.

Aan den Lezer.
Dit werkje is een overdruk van eenige artikelen, die ik schreef
en die door Dr. B ron s vel d welwillend opgenomen werdAn in de
Stemmen voor Waarheid en Vrede van 1885 en 1886.

Onder den

algemeen en titel »Voor tweehonderd jaren" verschenen zij in dat tijdschrift als schetsen van het gemeentelijk, het kerkelijk en het uni versiteits-Ieven in de laatste helft der 17 de eeuw.
De eerste schets was oorspronkelijk eene lezing, door mij gehouden
in eene der gewone vergaderingen van den ring Bergum, waaronder
mijne toenmalige standplaats Rijperkerk ressorteert.

Bij het bewerken

daarvan had ik niet de minste gedachte om haar te publiceeren.

Dat

ik er toch toe kwam, had zijne oorzaak in de zeer welwillende beoordeeling mijner collega's en den raad, door een hunner mij gegeven, om
haar niet in portefeuille te houden.
Al spoedig ontving ik van meer dan één, die haar gelezen had, het
verzoek om voort te gaan met het schrijven van zulke schetsen en
vooral de wel willende beoordeeling van Dr. L. R. B e ij n e n in de
Stemmen van Nov. 1885 prikkelde mij om aan dat verzoek te voldoen.

Zoo verschenen dan achtereenvolgens de vier schetsen, die hier in
één geheel op nieuw worden uitgegeven, op enkele punten met eenige,
naar ik hoop niet geheel onbelangrijke, aanteekeningen vermeerderd.
Waarschijnlijk zou ik deze afzonderlijke uitgave niet ondernomen
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hebben, indien ik er niet door verscheidene hooggeachte mannen zoowel
als door sommige mij geheel onbekende personen toe ware aangezocht.
Ik betuig allen, die mij door brieven of anderszins blijken van instemming met mijnen arbeid gegeven hebben, hier gaarne mijnen dank,
inzonderheid hem, die door terstond voor 300 Ex. in te teekenen , deze
uitgave heeft mogelijk gemaakt.
En zoo gaan dan nu deze schetsen de wereld weer in met eene poging
om in ruimer kring door te dringen dan mogelijk was, toen zij voor

't eerst in de Stemmen verschenen.
Of' deze poging geheel bereikt zal worden? Ik wil mij volstrekt
geene illusies scheppen en daarom erkennen, dat ik het betwijfel.
De zoogenaamde Gereformeerde partij, in wier handen vooral ik dit
werkje gaarne zag, is maar al te veel gewoon geraakt om niets anders
te lezen dan de Heraut en wat door dit blad aangewezen en aangeprezen
wordt; terwijl het feit, dat door de pers, die van deze partij uitgaat,
in 't geheel geene notitie van deze Schetsen genomen is, mij doet vermoeden, dat men met mijn werkje wel geene uitzondering maken zal
op deze gewoonte.
Toch wordt de poging gewaagd met de bede tot God, dat Hij haar
doe gelukken en dezen arbeid zegene , opdat ook daardoor de oogen
mogen opengaan van menigeen

die nu nog schijnt te meenen, dat het

vroeger de gouden eeuw was.
Ik heb getracht aan te toonen, zoowel uit officieele kerkelijke bescheiden als uit de werken van algemeen als Christenen erkende Gereformeerde schrijvers, dat het er met het Christelijk leven in den
zoogenaamden bloeitijd der Gereformeerde kerk diep treurig uitzag.
Ongetwijfeld hebben verschillende oorzaken daartoe meegewerkt. Maar,
naar mijne innige overtuiging is wel de voornaamste reden geweest het
eenzijdig nadruk leggen op de leer, de leerheiligheid dus, waarnaar
men jaagde.
herdenken

(t

Ook de vrome Lodenstein, wiens sterfdag wij heden
1677), dacht el' zoo over toen hij zeide, "dat men de
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letterkennis aansiet voor den dienst in den Geest, en dat men voor
ware Christenen aansiet de gene, die maar wat van de Religie en
Godsaligheyd weten te praten.
toe -

Maar -

zoo voegde hij er terecht aan

de Geleerste zijn dikwils de Verkeerste."

Daartegen te waarschuwen in onzen tijd, die aan hetzelfde euvel weer
mank begint te gaan, en dat te doen door de vorige dagen met al
hunne ellende te laten spreken, stelde ik mij voor.

Was het eene

pijnlijke zaak, dat te moeten doen, ik dank God, dat ik het heb
mogen doen.
Stelle Hij nu ook maar dit boekske tot een zegen en worde zoo mijn
wensch vervuld en bovenal zijn naam ook hierin door lezers en schrij ver
groot gemaakt.
Zoo zij het!

Dedemsvartrt,
6 Augustus 1886.

S. D.
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Bijna twintig jaren zijn voorbijgegaan sinds dit werkje voor het eerst
verscheen. Het was wel zeer spoedig uitverkocht, maar verschillende
oorzaken werkten mede om het niet te herdrukken. Eindelijk verschijnt
nu echter eene nieuwe uitgave. Hier en daar is in den tekst iets
gewijzigd of bijgevoegd, terwijl in de noten zeer vele wetenswaardige
bijzonderheden zijn vermeld, die in de eerste uitgave niet voorkwamen.
Dat in onze dagen kennismaking met vroegere toestanden overbodig
is, zal niemand beweren. Ook thans is het evenzeer als twintig jaar
geleden voor menigeen dringend noodig gewaarschuwd te worden voor
overschatting van het verleden.
Nu nog veel minder dan vroeger word ik tot de uitgave gedrongen
door antipathie tegen wat Gereformeerd is. Men heeft mij dat indertijd
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wel verweten.

Maar de kennelijke sympathie, waarmede ik Gerefor-

meerden als Wilhelmi, Joosten en van Bergen geteekend heb, bewij st
voldoende het tegendeel.

En daarom verklaar ik dan ook vrijmoedig,

dat juist zoo wel liefde voor onze Gereformeerde Kerk als instemming
met wat waarlijk Gereformeerd is mij tot deze uitgave drong en dringt.
Utrecht,
6 Juni] 905.

S. D.

VAN VEEN.

I.
In de Pastorie.
Te Diependaal , een niet onaanzienlijk provincie-stadje in ons
Vaderland, stond ten jare 1678 als predikant Petrus Wilhelmi,
met zijn ambtgenoot Jan Verweert.
Nog maar weinige maanden is het geleden, dat hij hier den
dienst aanvaardde. Op wettige wijze beroepen, heeft hij zijne
vorige gemeente ook niet anders dan op wettige wijze willen
verlaten. Voor hij dan ook het beroep aannam, vroeg hij de
bewilliging van zijn kerkeraad en diegenen, welke te voren in
dienst van ouderlingschap en diakenschap geweest waren, gelijk
mede van den Magistraat, terwijl hij het advies inwon van de
Classis, waartoe hij behoorde. 't Is waar, dat het 10 de Artikel
van de Dordsche Kerkenorde , 't welk dit vourschrijft , langzamerhand
in onbruik geraakt j maar Ds. Wilhelmi is een conscientieus man.
Noode verleenden de leden en oudleden van zijn kerkeraad hunne
goedkeuring, omdat zij den ernstigen man, die waarlijk een herder
der kudde was, ongaarne zagen heengaan. Anders stond het
daarentegen met Magistraat en Classis. De eerste gaf gaarne
toestemming aan den man, die, als 't noodig was en pas gaf,
gedurig voor de rechten der kerk opkwam en in menig confl,ict
met eene zich steeds méer aanmatigende Overheid getoond had,
dat hij niet kruipen of buigen kon, als staan roeping was. En
1

2
de Classis, tegen welker zonden zijn ernstig optreden niet luider
protest was dan zijn ingetogen leven, was al te verheugd, dan
dat zij zijn heengaan ook maar de geringste moeielijkheid in den
weg gelegd zou hebben.
Zoo is hij dan te Diependaal gekomen; maar is het ambt van
den prediker zwaar in deze tijden van 11 verdorventheyt der Kerke",
in welke "hare grouwelycke ongestalte" eene oorzaak is van
velerlei jammer; dubbel moeielijk is de dienst wel hier, waar de
gemeente, mede onder den invloed van ontrouwe leeraren , geheel
verachterd en verwilderd is.
Zijn voorganger, wiens plaats hij ingenomen heeft, was een van
die vele predikers, die zich gedurig schuldig maken aan dronkenschap en allerlei andere zonden. Traag in zijn werk, bepaalde
hij zich alleen maar tot het prediken in zijne beurt en tot enkele
catechisatiën. Van het opzicht houden over de gemeente kwam
natuurlijk niets bij een man, die zelfs in zijn publiek leve n zich
niet binnen de perken van het burgerlijk fatsoen kon houden.
Ten laatste was zijn gedrag zóó ergerlijk geworden, dat hij,
vreezende, dat de classis, die tot hier toe hem ongemoeid had
gelaten, de zaak ter hand zou nemen, eene plaatsing naar OostIndië verzocht had, waarheen hij dan ook, tot blijdschap van velen,
maar zeker niet tot stichting der Kerk aldaar, vertrokken was 1).
1) Dat ik hier niet overdrijf, moge blijken nit het volgende. Joh. Hartenbergh,
predikant te Hoogcarspel onder de classis van Enkhuizen, beloofde 29 Juli 1689
aan de Noord-Hollandsche synode, dat hij, wegens zijn onstichtelijken wandel,
tegen Mei 1690 vrijwillig van zijn dienst aldaar afstand zou doen. Vóór het
zoover kwam, werd hij echter benoemd tot predikant in Oost-Indië (Zie: Acta
Syn. N. HoU. 1689, art. 52; 1690, art. 1 en 53). leder meende voor Indië nog
altijd wel geschikt te zijn, en het behoeft ons niet te bevreemden, dat in de
Noord-Hollandsche Synode van 1708 (Zie: Acta art. 49) door Fl. van Hoorn,
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Wat Wilhelmi's ambtgenoot aangaat, och deze is een goed man,
wat al te goedig en te zwak van charakter j een van die "soppredikers", zooals Prins Maurits hen placht te noemen en die ons
ergens beschreven worden als "menschen-behaagers, pluymstrijkers,
dienaars van Overheden, zich conformeerende met haar, en ontziende haar te bestraffen, eu zoekende slaefachtig na haar zin te
spreeken ende te doen, uyt eygen inzichten, die zy daer in hebben."
Vijand van alle last en moeite, houdt hij gaarne met iedereen
goede vriendschap, vooral echter met de grooten, wier maaltijden
hij dan ook, als de gelegenheid zich aanbiedt, geregeld frequenteert.
Aan bepaalde dronkenschap maakt hij zich nu juist niet schuldig,
maar men kan ook niet zeggen, dat hij, vooral bij gastmalen,
statig, matig en stichtelijk zich gedraagt. Integendeel, bij zulke
gelegenheden is hij ontegensprekelijk "tot veel wijn genegen." De
gemeente weet dat zeer goed en maakt zich daaruit dan ook met
gretigheid een vrijbrief om nog een paar stappen verder te gaan.
Zijn ambt beschouwt hij "als een middel om aan de kost te
komen", gelijk vele leeraars dat doen, en als gij hem vraagt,
waarom hij dan toch predikant werd, dan zal hij u misschien
hetzelfde antwoord geven, 't welk Voetius van een zijner collega's
ontving, nl. "dat zijn Vader qualijk gedaan hadt dat hy hem tot

afgezet predikant van Noord-Syp, het verzoek gedaan werd om dan toch "beroepelik te mogen zijn na Jndien", hetgeen hem echter geweigerd werd. Zoo
kon dan ook Jac. Koelman in zijn De Pointen van Nodige Reformatie enz.
(Vlissingen 1678, blz. 39) schrijven: "De Leeraars die na Oost-Indien gezonden
worden, zijn meest of ergerlijk van leven hier, ofte zo slecht en onbequaam,
datse geen beroep ergens krijgen kunnen, waar door men dan by na niet als
quaadt hoort van haar verrichtingen in dat landt i en zodanigen zijnze ook, die
op de Oorlogh-schepen plegen te vaarcni en dit laaten de Classen ende Synoden
zo heenen gaan."

4
de Theologische Studie en Predikdienst gevordert hadt, als geensins
met zijn humeur over een komende I want dat hy niet genegen
was te blokken en dat hy zich daaraan niet konde overgeven."
't Is voor hem echter te hopen, dat het hem niet eenmaal ga als
dien collega, "die dan ook wegens zijn ergernissen uyt den dienst
geworpen wierd."
't Is te begrijpen, dat met zulk een ambtgenoot naast zich,
Wilhelmi's positie niet zonder veel bezwaar is. Voetiaan in den
besten zin van het woord, is zijn leven bevestiging van hetgeen
hij predikt. En in zijne prediking vereenigen strengheid en ernst
zich met vroomheid en liefde in eene schoone harmonie. Zuiver
in de leer, ijvert hij met al wat in hem is voor de praktijk der
godzaligheid, waarom velen zijner collega's, wier geweten niet
zuiver is, hem schimpend een "precisist" noemen. Dat neemt niet
weg, dat hij met te meerder ijver op bekeering aandringt. Hij
ziet met een helder oog de gebreken der kerk, die hij liefheeft ;
ziet ook, dat het leven van zeer vele predikers niet overeenkomt
met de leer, die zij verkondigen. Daarom heeft hij dan ook met
zooveel instemming gelezen, hoe de ten vorigen jare overleden
Lodenstein, in het pas uitgegevene :werk 1) van zijne hand, uiteenzet, dat de inwendige deugdelijkheid der kerk zich naar buiten
moet openbaren door de op rein geloof gegronde godzaligheid
harer belijders en dat men, door alleen op het zuivere der leer
en minder op de godzaligheid aan te dringen, voorbijgezien heeft
dat de eerste alleen het middel moet zijn om tot de laatste te
1) "Beschouwinge van Zion ofte Aandagten en Opmerckingen van den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t'Samenspraken:' - Dit werk, door Lodenstein in 1676 en 1677 geschreven, werd in
1678, dus na zijn dood (t 6 Aug. 1677) te Utrecht uitgegeven.
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geraken. Niet dat Wilhelmi iets op de leer zou willen afdingen.
Integendeel; beschouwen vele predikanten hunne onderteekening
van de formulieren van eenigheid , die bij de toelating tot de
Evangelie-bediening van hen geeischt werd, als een bolwerk om
daaraéhter vele en velerlei ketterijen te verbergen, - hij niet
alzoo. Hoe hij ook zou zoeken, - en hij heeft met studie onderzocht, - hij zou niet één eenig "gravamen" kunnen vinden tegen
de aangenomene leer, en alle bestrijdingen daarvan zijn slechts
middelen mede geweest om zijne overtuiging vaster te maken.
Maar daarom is de leer hem nog niet het één en het al; - neen,
waar hij gedurig op aandringt en wat hem èn onder de predikanten
èn in zijne loszinnige gemeente, reeds vele vijanden gemaakt
heeft, is, dat de waarachtigheid der leer zich openbaren moet in
een Gode gewijd leven en dat eene kerk, die Gereformeerd heet,
ook reformeeren moet alles, wat in haar zelve en in hare leden
niet is naar den eisch des Woords.
Maar het wordt tijd, dat wij met hem persoonlijk kennis maken.
Gaan wij daartoe naar zijne woning, waar wij hem op dit uur
van den dag - 't is Saturdag en 3 uur na noen, -. zeker op
zijne studeerkamer zullen aantreffen.
't Is een eenvoudig maar degelijk huis, dat door Ds. Petrus
Wilhelmi bewoond wordt. Niet groot, want de prediker is ongehuwd; klein echter evenmin en op deugdelijke wijze van alles
voorzien, gelijk men verwachten kan bij iemand, die niet enkel
van het vaak vrij sober predikants-tractement behoeft te leven 1).
1) In 1658 verscheen te Delft een werkje in 4°. onder den titel: Bewijs dat
het een predikant met zijn huisvrouw alleen niet mogelijek en is op 500 gulden
eerlijek te leven. - In 1684 hadden de predikanten te Schiedam ieder f 790.jaarlijksch tractement, "daerin de Huyshuyr is begrepen"; die van Oudewater
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Treden wij
einde daarvan
vertrek, eene
heeft op een

den langen gang door, dan vinden wij aan het
eene deur, die toegang verleen t tot het studeergroote vierkante kamer, waaruit men het gezicht
uitgestrekten tuin. Wij zullen maar niet spreken

over het ameublement, dat, hoewel eenvoudig, tech aan de kamer
een gezellig ensemble verleent, om u alleen te wijzen op de boekenplanken langs de wit gepleisterde wanden, die plaats verleenen aan eene groote verzameling werken in allerlei formaat. Veel
en velerlei treffen wij hier aan, wat ons bij een welgesteld man,
als Ds. Wilhelmi is, niet verwondert, maar dadelijk reeds de gedachte doet opkomen, dat hij ook een man van studie is. Gelukkig
echter voor onzen dominé, en niet minder voor ons zelven , dat
wij niet als Drentsche kerkvisitatoren komen, want dan zouden
wij volgens Art. 5 van onze instructie, die door Drost en Gedeputeerden is gearresteerd, gehouden zijn al de boeken. die wij in zijne
bibliotheek vinden, niet overeenkomende met de oude ware Gereformeerde leer, - en derzelver aantal is, bij een man van studie
zeer verklaarbaar, niet gering; - dadelijk en zonder "vertoegh"
uit den weg moeten ruimen en verplicht zijn andere, die zuiver
zijn, daarvoor in de plaats te stellen 1). Gelukkig voor ons, want
't zou ons heel wat moeite kosten hier te schiften en ons onderzoek, wat zuiver en wat zulks niet is, zou ons te lang ophouden.
Gelukkig voor Ds. Wilhelrni, want zijne bibliotheek zou misschien

ieder f 787.-, waarvan f 6~.- was voor huishuur, maar deze "werdt vry traegh
betaeld"; en die van Muiden ieder f 700.- (huishuur daarin begrepen) "met noch
150 Manden Turf, welke 150 Manden geestimeert zynde op f 60, soo gheniet hier
yeder Praedicant f 760" (M. W. L. van Alphen Sr. Nieuw Kerkelijk Handboek.
Supplement III blz. 17, 19. 's Gray. 1891.)
1) T. A. Romein, De Herv. predikanten van Drenthe. Gron. 1861. blz. XIII, XIV.
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op allertreurigste wijze geschonden en een deel van zijn herderlijk
werk, het behandelen der "controversiën", er zeer door bemoeielijkt
worden, temeer daar alle tegenstand hem niets zou baten, wijl wij
dan "ten spoedigste" daarvan kennis zouden moeten geven aan Drost
en Gedeputeerden, opdat deze er naar behooren in mochten voorzien.
Maar wij zijn geen kerkvisitatoren; wij brengen alleen als ongeziene gasten den waardigen kerkleeraar eene visite, om, indien
het kan, het een en ander te vernemen aangaande den toestand
der kerk, zooals die openbaar wordt in hare voorgangers, opzieners en leden.
Vóór eene lange tafel, midden in 't vertrek, is de predikant
gezeten. Hij is een krachtig, breedgeschouderd man van omstreeks vijftigjarigen leeftijd. Op zijn forsch gelaat zetelt de
ernst, uit zijn heldere oogen spreekt geestdrift en tevens zachtmoedigheid. Gij hebt hier een man voor u, die weet wat hij wil
en die, om zijn doel te bereiken, als 't moet, geen strijd ontziet.
De diepe rimpels in zijn hoog en breed voorhoofd, litteekenen
van menigen strijd, zijn voor ons oog verborgen, omdat hij ze
bedekt met de hand, waarop zijn hoofd leunt. Hij is in diep
gepeins verzonken, om zijne lippen plooit zich een weemoedige
trek en zijne oogen staren op den bijbel, die opengeslagen voor
hem ligt, maar waarin hij niet meer leest. Eindelijk ziet hij op,
en - daar ligt een ernstig en krachtig willen in zijne woorden,
als hij spreekt: "Zóó kan, zóó mag 't niet langer. Dit volk eert
Hem met zijne lippen, maar zijn: hart houdt zich verre van Hem.
Daar moet verandering in komen."
"Waarin, dominé? wat kan en mag zoo niet langer?" zóó vragend reikt een bezoeker, die onaangediend binnengetreden is,
Ds. Wilhelmi op hartelijke wijze de hand. 't Is dan ook een zijner
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beste vrienden, Willem Joosten, die, geheel en al een geestverwant van den leeraar , hem met woord en daad in zijn arbeid
voor de gemeente steunt, waar en zooveel hij kan, en met zijne
neigingen en wenschen tamelijk wel op de hoogte is.
"Och, de droeve staat der kerk baart mij niet weinig zorg; antwoordt Wilhelrni, - ik zie de meest schrikkelijke zonden,
die gedurig toenemen, niet. alleen hier, maar overal en dat niettegenstaande het volk onophoudelijk het zuivere woord hoort, ten
minste hooren kan. Er wordt gepreekt, gecatechiseerd, onderwezen, maar ach! 't schijnt wel alsof alles niets baat. De meeste
leeraars doen dan ook niets meer dan dát, bekreunen zich weinig
om den inwendigen toestand der kerk en denken niet aan reformeeren van al het ongoddelijke, dat van dag tot dag meer openbaar wordt. Op de praktijk der godzaligheid wordt haast niet
gewezen, omdat bij zeer vele predikers die praktijk zooveel te
wenschen overlaat - en al wordt er al op gewezen, dan denkt
de menigte zoo dikwijls, - en eilacy niet altijd ten onrechte,doe naar hun woorden maar niet naar hun werken. Dat maakt
den arbeid zoo zwaar voor leeraars , die getrouw wenschen te
zijn in leer en wandel!"
"Maar wij hebben dan toch altijd nog de oefening der christelijke tucht om daardoor het euvel te keeren. dominé!"
"Van die tucht hebt gij eene veel te hooge gedachte, broeder.
Ja, als zij geoefend werd; maar waar heeft dat plaats naar den
regel van Gods heilig Woord? Zie hier heb ik juist bij mij
liggen het "Kerckenboeck voor die gemeijnte Jesu Christi in
Diependaal" 1). Neem dat nu eens en lees, en wat blijkt u dan?
1) Diependaal is hier "Molcquerum". Het kerkeraadsboek der toen bloeiende
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Dat er jaren voorbijgegaan zijn, waarin men niet éénmaal dezen
sleutel des Hemelrijks gebruikt heeft. Is er dan in al die jaren
geen ergernis gegeven? Gij weet wel beter, even als ik. Is 't
niet treurig gesteld I - al over lange jaren en nog, - met de
profanatie van 's Heeren dag, met het ontheiligen van 's Heeren
naam door vloeken en ijdel zweeren, met zoovele andere zonden?
En tegen dat alles wordt niets gedaan, zooals gij uit dit Kerckenboeck zien kunt. Als 't eens heel erg gaat, zoodat de gansche
gemeente zich ergert over een burgerlijk onfatsoenlijke daad ja,
dan kan men al heel moeielijk stilzitten. Maar anders, - men
laat de gemeente gerustelijk zondigen en doet het onreine niet uit
haar midden weg. En Classen en Synoden, die toch over de
kerkeraden zeggenschap hebben, laten 't begaan. 't Is God geklaagd, dat men zulke kerkeraden , die de tucht nalaten, zelve
niet onder censuur stelt, want zij maken het den getrouwen herders onmogelijk aan hun lastbrief te voldoen, terwijl zij de predikers, die hunnen wandel lichtelijk aanstellen, - en zulke zijn
er helaas in deze droeve dagen zoo velen, - door hunne lauwheid
stijven in de zonde."
"Gaat gij nu niet wat te ver, Eerwaarde? Is uw oordeel over
Classen en Synoden wel geheel en al billijk? Ik weet ook zeer
wel, dat daar niet alles gaat zooals 't behoort. Als ouderling ben ik
meer dan eens op classikale en synodale Vergaderingen geweest
en ik heb mij menigmaal geërgerd over de dingen, die daar gesChiedden, "niet hebbende konnen denken, dat het er onder Predikanten zoo toeging." Maar vergeten wij toch niet, dat zij
I

gemeente van Molkwerum in Friesland, dat in het jaar '1611 is aangelegd door
Ds. Julius Atsonis, wordt hier door mij bedoeld.
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menigmaal aandringen bij de Overheden op het rigoureuselijk
houden der placcaten en dat zij ook ordinantiën geven...."
"Die maar zeer weinigen nakomen, - valt Wilhelmi hem in
de rede, - en die na enkele jaren geheel vergeten zijn. Wie
bekommert er zich nu nog over, dat vele Synoden het dragen
van lang hair en weeldrige habyten censurabel gesteld hebben en
dat b. v. bij de verkiezing van ouderlingen en diakenen hierop
door de kerkeraden striktelijk moest gelet worden 1). Neen, mijn
waardste, de tucht moet geoefend worden allereerst tegen predikanten, opzieners overheden en regenten. Inzonderheid tegen de
predikanten. Wat baat het ons al , of wij de gezonde leer
prediken, als ons leven ongezond en verderfelijk is? Wat geeft
het, of wij in de leer al streng op de vormen en op strenge
vormen zijn, zoo onze wandel niet is in teederheid, godzaligheid
en rechtvaardigheid, zoo wij niet schuchter zijn om het kwade te
doen? 0, gij weet, broeder, ik heb de leer onzer vaderen met
heel mijn hart lief, en wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig, maar dubbel wee, als wij, die anderen prediken, zelve
verwerpelijk bevonden worden, ja erger nog, als wij, zelve niet
ingaande, anderen verhinderen, het koninkrijk der hemelen binnen
te gaan. De gemeente ziet zoo scherp op ons en 't is u bekend,
hoe de zaken zijn. Zij zoekt bij hare herders teederheid jegens de
kudde, maar zij vindt zoovele heerschende huurlingen; zij wil van
hare voorgangers godzaligheid zien, maar velen wandelen in
dronkenschap en brasserijen en andere zonden; zij eischt van
hare leeraren rechtvaardigheid, maar zij merkt het wel op, dat
menigeen de grooten ontziet en tweeërlei weegschaal gebruikt,
t

1) Synode van Gelderland, 1633.
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wat den Heere een gruwel is. Zoo staat het en ondertusschen
verachtert de gemeente en gaat zij, als God het niet genadig
verhoedt, te gronde; hare zonden dagelijks vermeerderend, hoort
zij en droomt zij van vrede, vrede en geen gevaar.
dat kán, dat mág zoo niet langer.

Waarlijk,

Wee den gerusten te Zion en

den zekeren op den berg van Samaria ! Ik moet het hun aanzeggen,
het verderf, dat haastig hen overkomen zal; ik mag mij niet
langer stille houden; ik moet hen opwekken tot boete. Met hunne
Gereformeerde belijdenis gaan zij verloren, zoolang hun wandel
gedeformeerd blijft. De Heere, die tot mij spreekt: Zeg den
rechtvaardige, dat het hem wèl gaan zal! wil ook, dat mijn mond
het van Zijnentwege hun toeroepe: Wee den goddelooze, het zal
hem kwalijk gaan."
Ds. Wilhelmi was in vuur geraakt. Heilige geestdrift tintelde
uit zijne oogen en zijne lippen, die vast zich sloten, spraken van
moedige beradenheid. Hij had eene roeping, hij voelde die en
als een dienstknecht Gods zou hiJ haar ook vervullen.
"Wat wilt gij dan?" vroeg Joosten op belangstellenden toon.
,,'t Is morgen proefpredikatie ; - antwoordde Wilhelmi, die
reeds weer kalm was geworden; -

dan moet ik der gemeente en

al wien het aangaat zeggen, wat de Heere wil, dat zij hooren
zullen.

Den eisch der wet zal ik hun voorhouden, opdat zij de

heerlijkheid des Evangelies mogen verstaan. Maar laat ons nu
heengaan, 't is onze tijd, daar zoo aanstonds de vergadering van
den kerkeraad aanvangt. Ook daar zal wel weer strijd zijn;" voegde hij er met een zucht aan toe.
Ook wij gaan heen, om, zoo wij hopen, Ds. Wilhelmi morgen
weder te ontmoeten.

Ir.
Onder de Preek.
De Zondagochtend vindt ons om 8 uur reeds geheel en al gereed
om ter preek te gaan. Daarvoor is het echter nog wel wat vroeg,
omdat de dienst eerst om negen uur een aanvang neemt. Wij
hebben wel eens gehoord, dat "de Sabbath-schending in Nederlant
groulijk in zwangh gaat" en dat, niettegenstaande er nu reeds
sints bijna 100 jaren door de Synoden bij de Overheden geklaagd
is over de ontheiliging van den dag des Heeren I) en ongeacht de
verschillende placcaten, die daartegen uitgevaardigd zijn, "evenwel
dese zonde noch zoo groot in Nederlandt is, datse op een zonder-

1) De Nationale Synode van Middelburg in 1581 besloot, "Datmen wt namen
deses Sijnodi bij Requeste versoecken sal, zo wel bij de Generale als bij de
Particuliere Staeten van elcke Prouincie, dat haere E. belieue Orden te stellen,
dat de ontheylichinghe vanden Sondaech, Bordeelen, Ouerdadicheijt ende allerleij
andere misbruijcken ende zonden, strijdende teghen de 16 ende 26 Tafel der wet
Godes, gheweert worden". (F. L. Rutgers, Acten van de Neder!. synoden der
zestiende eeuw. 's-Grav. 1889, blz. 439.) In 1574 had de Provinciale synode van
Dordrecht reeds bepaald: "De Classen sullen van haren Ouerheijden begheeren,
datse het coopen, vercoopen, drincken, arbeijden, wandelen etc. insonderheijt
des Sondaechs te wijle men predickt verbieden willen. In welcke saecke 500
daer eenighe Ouerheijden sich onwillich bewij5en, 500 sal mijn Heer de Prince
mueghen ghebeden worden dat hij de Ouericheijden tot dien ampte vermane, om
sich na 't exempel der ghenen die sul x alreede in t' werck ghestelt hebben te
schicken". (Rutgers , t. a. p. blz. 144.)
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!inge wijse, de zonde van Nederlandt mach genoemt worden."
Wij willen dan, vóór wij ons onder het gehoor van Ds. Wilhelmi
begeven, een paar straten omloop en. Misschien zien of hooren wij
wel het een of ander, dat ons, met het oog op dit, ook in onze
dagen niet onbekend kwaad, het woord van den Prediker bevestigt: Er is niets nieuws onder de zon.
Die meent, dat het op den rustdag stil en rustig is op de
straten, vergist zich. 't Is integendeel den meesten aan te zien,
dat zij wat gejaagd zijn. Er zijn zoo velen, die vóór kerktijd nog
haastig wat doen moeten. Zie dien schoenmakers-jongen, die op
een sukkeldrafje loopt om nog tijdig een paar schoenen te brengen
bij een van zijns meesters klanten, die ze vóór 9 uur hebben
moet; of dien koopman, die, na aan zijne knechten hun weekloon
betaald te hebben, hetgeen hij gewoon is Zondagsmorgens te doen,
nog wat op zijn kantoor heeft zitten werken en zich nu huiswaarts
spoedt, om zich te kleeden voor de preek; of dat dienstmeisje,
dat zich haasten moet om nog door den winkelier geholpen te
worden, daar deze om half negen zijn winkel sluit; of dien winkelier
zelven , dien gij door de geopende voordeur juist kunt zien staan,
zich beijverende om een paar huismoeders, die boodschappen
hebben, te helpen; of dien barbier, die in allerijl over de straat
trippelt, omdat hij den notaris, die vandaag eene verkooping
heeft, nog scheeren moet, voordat deze naar de kerk gaat. 't Is
alsof ieder voelt, dat het wel geen dag is als de andere dagen,
maar dat er toch evengoed gewerkt moet worden.
Als wij die straat daar ginds inslaan, zien wij weer eenigszins
andere tooneelen. Langs eene bakkerij gaande, komt u de geur
van verseh gebak tegen, wat u niet al te zeer moet verwonderen
op Zondag, immers "men bakt broodt op dien dag in veele
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plaatsen" evengoed als "men maalt op dien dag op de publijke
meulens, al is 't buyten noodtzaaklijkheydt." Waren wij wat
vroeger geweest, wij zouden meer dan Mne huismoeder of maagd
gezien hebben, bezig zijnde met het schoonmaken van straat of
stoep, of de "vuillens-karren-voerders" in het uitoefenen hunner
minder reine hanteeringe. Nu echter hoort gij het eentoonig geroep
van menschen, die met "garnaat, krabben, alykruyken, oesters,
nooten, raapen, bukking, fruyten" of wat er meer zij van dien
aard, langs de straten loopen te venten. Geen wonder, nu het
"selfs by Placcate is toegelaaten, te venten, te lossen en te
laaden, karsen , krieken, druyven, pruymen, en andere bederffelijke
waren." Op de marktplaats zelve is het ons te druk op dezen
dag der ruste; wij gaan daarom eene stille straat door, daar 't ook
zoo langzamerhand negen uur zal worden. Maar hoe wij ons
vergist hebben! Vreemdelingen te Diependaal , zijn wij zonder
het te willen aan de kaai gekomen. Wat eene drukte! Welk
een rumoer! Karren en wagens, die de goederen vervoeren naar
het beurtschip, dat zoo aanstonds afvaren moet, doen alle
Sabbatsgedachten binnen in ons haast sterven. Sleep ers en
kruiërs hebben druk werk en schipper en knechten niet minder.
Toeven wij ook hier niet lang, te meer daar wij reeds te ver
zijn omgeloopen. Wij moeten ter kerk en vreezen reeds te laat
te zullen komen.
Dit verhindert ons echter niet gindschen man, die daar voor
ons uitloopt, in te halen en aan te spreken.
"Gaat dat hier altijd zoo, vriend, zooveel drukte en arbeid op
den rustdag?" - vragen wij.
"Wel zeker, heerschap; - luidt zijn antwoord, -- de eene
Zondag verschilt niet van den anderen. De schepen hebben hunne
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vaste veer-uren. 't Welk gij nu gezien hebt, dat geladen werd,
moet morgen te Amsterdam wezen, waar 't Maandags marktdag
is, en Amsterdam ligt niet bij de deur."
"Maar dat vertier op de markt, dat roepen op de straten .... "
willen wij hem in de rede vallen.
"Och, - gaat hij voort, - dat zijn wij al lang gewoon, en
waar merkt men 't niet? 't Is overal al gelijk ...."
"Maar, - wij kunnen ons niet best stilhouden; - hoe maakt
men 't dan met het Sabbatsgebod ?"
De man lacht, alsof wij eene onnoozele vraag deden. ,,'t Vierde
gebod is immers maar louter ceremoniëel; - verklaart hij, dat gold den Joden, wij zijn niet meer onder de wet. Wel zijn
er van die femelaars, die ons als kluizenaars willen doen leven,
maar dat gaat nu eenmaal niet meer. De Sabbat is om den
mensch, niet den mensch om den Sabbat. De dominés preken
wel over 't vierde gebod als een moreel gebod, maar zij doen er
zelve meestal niet naar. Ik hoorde laatst, toen 'k te Leeuwarden
moest zijn, eenen dominé Brakel daarover preeken en zeggen,
dat men van den Sabbat hedendaags veel "een werk-dag, een
merkt-dag, een wereltsch Playsier-dag, een sonden-dag of een
ezels-dag" maakte 1). Nu van zulk een man, die vroom is, naar
men algemeen zegt, kan ik dat zetten; maar heel veel predikanten
geven aan het volk een geheel ander exempel. Ik voor mij zie
er anders niets in, om den Zondag als een vrije-dag te gebruiken, -

en laat dan ieder doen, wat hem lust."

Wij hebben geen tijd den man bescheid te geven of meer van
hem te hooren, want wij staan reeds voor de kerk.
1) Wilh. à Brakel, Redelijke Godsdienst. Dl. II, Cap. VI, § X, 2-6.

16
Binnen tredende, bemerken wij, dat wij al veel te laat zijn.
Reeds is de psalm gezongen en het gebed gedaan en de prediker
staat gereed zijn text voor te lezen. De kerk is vol, want uit de
omliggende plaatsen komen velen - en meestal zijn het de besten
uit gemeenten, die zich aan het leven hunner predikanten ergeren,bij Ds. Wilhelmi onder 't gehoor. Geen wonder, want de ernstige
prediker, niet geheel vrij van mystiek, is een gemoedelijk en
begaafd man en daarom nog al populair in de beste beteekenis.
Gelukkig heeft hij eene krachtige en heldere stem, zoodat wij,
hoewel wat achteraf staande, hem duidelijk verstaan kunnen, als
hij met waardigheid zijn text afleest: Marcus 7: 6, de laatste
woorden: "Dit volck eert my met de lippen, maer haer herte
houdt hem verre van my."
In eenvoudige, onopgesmukte taal, niet ontsierd, gelijk velen
plegen te doen, door allerlei Latijnsche en Grieksche aanhalingen,
zet de prediker uiteen, bij welke gelegenheid de Heer deze
woorden van Jesaja heeft overgenomen als de zijne, om ze op
het J oodsche volk toe te passen. Hij toont duidelijk aan, dat de
ware vereering van God bestaat in de vereeniging des harten met
Hem; dat echter daartoe het zondige hart eene geheele verandering
moet ondergaan; maar dat de menschen in den regel alles wel
gaarne doen willen, als zij hun hart maar niet behoeven te veranderen. Dan wil men desnoods den Heer ook wel vereeren
met de lippen, dan wil men de belijdenis wel onderschrijven, dan
wil men wel gaarne Gereformeerd heeten en voor de Gereformeerde leer ijveren, vooral ook omdat dit uitwendig geen nadeel
aanbrengt, mits men het hart maar verre van Hem houden mag.
"Ook hier in deze landen en in deze stad, -- zoo gaat Wilhelmi
voort; - ook hier zou de Heere kunnen zeggen: Dit volck eert
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my met de lippen, maer haer herte houdt hem verre van mij.
""Het Landt vloeyt over van alle boosheden en zouden, zoo veel
en verscheyden, dat ik niet weet, wat de volgende tijden daar
by kunnen doen, zo enorm en schriklijk , datmen mochte zeggen,
als eens Cyprianus seyde, geen soorten maer monsters van zonden;
men wil van de zonden niet afscheyden, men houdtse vast, ja
als met beyde handen; ware het mogelijk, men zoude zonde tot
geen zonde maaken. Onder den Titel van Christelijcke vryheydt
(men mocht het eer losheydt en stoute licentie noemen) schijnt' er
nu by na niets ongeoorloft te weesen ; immers is het zoo, dat de
gemoederen van veele daar door zoo wankelbaar zijn geworden,
dat'er van dien ernstigen, en soberen geest der Oude Belijders
nauwelijks iets te vinden is: wat sal ik veel zeggen? Van de
ware Godtsaligheydt is naulijks iets meer, als de naam, en bloote
klank overgebleven; De Religie, die nochtans het leven van
Landen, en Steden is, is als uyt het herte der menschen verstorven. Gansch weinige zijn'er, die 't aangesicht des Heeren
soeken; wij mogen met den Prop heet wel uytroepen, 0 Heere,
behoudt, de goedertieren ontbreekt.'''' 1)
Gij bemerkt, de prediker moge wat pessimistisch zijn, hij is in
alle geval dan toch ook geen vleier. Maar hoor, daar wordt gesproken over de leden der kerk.
""De Ledematen vau de Kerke zijn niet te kennen uyt haer
gedrag, leven niet beter als andere, die buyten de Kerke zijn,
ja zijn'er sonden die van de vervreemde van de waerheyt bedreven
worden, in de kerke vind men de stapel van de soodanige - de
werelt in den top is in de kerke te sien. De Sabbath-schendinge,
1) S. Simonides.
2
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nieuwe leeringen , onwetentheyt, de haet, nijd en bitterheyt vervullen de kerke."" 1).
Terwijl Wilhelmi zoo voortgaat het volk op zijne overtreding
en inzonderheid de leden der kerk op hunne zonden te wijzen,
luistert de gemeente met gespannen aandacht. Eindelijk is hij
geheel in vuur, als hij, diep aangedaan, met levendige kleuren,
al de ongerechtigheden schildert dergenen , die den Heer eeren
met de lippen, maar wier hart zich verre van Hem houdt.
Plotseling echter houdt hij op. De stem, zooeven krachtig klinkend door de hooggewelfde kerk, daalt zoo laag mogelijk, als hij
weemoedig voortgaat:
""Ik derf schier niet spreeken van de Voorgangers in de Kerck ,
opdat het niet verkondigt en worde te Gath, op dat het niet geboodtschapt en worde op de straaten van Askelon, opdat de dochters der Philistynen haar niet en verblijden, opdat de dochters
der onbesnedene niet op en springen van vreugde. - Maar 't is
my onmogelijk, dat ik nu hier van zwijgen zoude, zo ik niet by
al de wereldt voor een partijdig oordeeler gaan wilde. - Immers
't is openbaar, dat de nakomelingen getuygen sijn, van 't hertseer
der welmeenende te deser tijdt, over de algemeene verdorventheydt, die het Heyligdom oock niet verschoont heeft 2). Veeie,
die witter als melk, en reyner als sneeuw behoorden te zijn, zijn
zwarter als de Baalitische Chemarim, en God mach klagen van
ons HolIandsch Israël: Beyde Propheeten en Priesters zijn huychelaars, zelfs in mijnen huyse vinde ick haare boosheydt, spreekt
de Heere: Daarom zal hen haaren weg zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheydt, zy zullen aangedreven worden, en daar
1) W. à Brakel.

2) H. Witzius.
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in vallen j in de Propheeten van Jeruzalem zie ick afschouwelijckheydt j zy bedrijven overspel, en gaan om met valsheydt, ende
sterken de handen der boosdoenders , op datse zich niet en bekeeren, een yegelijk van zijn boosheydt j zy alle zijn my als
Sodom, ende haare inwoonders als Gomorrha 1). 't Ontbreekt noch
aan geen huyr-Propheeten, en lichte Leviten, die met de zoonen
van Eli den Heere om een bolle broodts dienen."" 2)
Gij kunt het Ds. Verweert, die ook onder 't gehoor van zijn
ambtgenoot is, aanzien, dat hij althans niet gesticht wordt.
Wilhelmi ziet daarvan niets; hij ziet geen bepaalde personen;
hij ziet alleen zondaren, die hij bestraffen, en zonden, die hij aanwijzen moet; zijn hart is vol van smart en droefheid en uit die
volheid spreekt hij, ook als hij wijst op de fouten der overheden t
die zoo menigmaal over de kerk willen heerschen, voor de eere
Gods niet ijveren, de volks-zonden niet genoeg tegengaan, zelve
dikwijls een verkeerd voorbeeld geven en in dat alles toonen, dat
hun hart zich verre van den Heere houdt, hoewel zij met de
lippen Hem eeren, door zich Gereformeerde Overheden en Voedsterheeren zijner kerk te noemen.
"Dit alles - zoo hooren wij verder, - bedroeft my tot in het
binnenste van mijne ziele: - En ik verheffe door desen mijne
stemme als een Basuyne, en roepe uyt de keele, en houde niet
in, verkondigende den volke des Heeren hare overtredingen en
den huyse Jacobs hare sonden. Och! dat het ter herten namen
alle die dit hooren. Och! dat men sigh bekeerde, dat men sigh
verwonderde over de lankmoedigheyt Gods, in sijn kerke noch in
dit Land te laten in een vredigh besit van alles, en dat men den
1) Jer. 23 : 11-14.

2) S. Simonides.
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Heere rechtvaerdighde
eens mochte doen gaen!

als hy ons sal straffen en te gronde
Met droefheyt en schaemte kenne ik

my solven schuldigh en gebrekkelijk,

de Heere vergeve het

genadelijk , en make my getrouwer en heyligèr in mijn persoon
en dienst."" 1)
En terstond toonende , dat deze persoonlijke bede hem ernst is
en dat hij getrouw wenscht te zijn in zijn dienst, wijst hij er op,
hoe aan het Avondmaal de vereeniging des Heeren met zijne ge·
loovigen openbaar wordt, dat deze vereeniging niet plaats kan
hebben dan door geloovige overgave des harten aan Hem en dat
daarom niemand zich tevreden mag stellen met het uiterlijke,
maar ieder zich zei ven beproeven moet, of zijn hart veranderd is.
"Denkt gy, - zoo spreekt hij, - dat, als gy den Heere met
de lippen eert. het op uw herte niets aenkomt, of het naby den
Heere of verre van Hem is en dat gy daernaer niet te onder·
soecken hoeft?

"Meent gy om dat gy Gereformeert zyt en om

dat gy de waarheit hebt, dat gy u daarom niet beproeven moet?
Gy zoudt zeggen, dat wy geen trouw Predicant en waren, als
wy niet zeiden: gy moet u zeI ven beproeven. -

Wij hebben al

dikwiIs gezien, dat de menschen meenden, alsze belydenisse ge·
daan hadden, datze dan moesten ten Avondmaal gaan: dog bely·
denisse moet elk doen, maar elk mag niet ten Avondmaal gaan.
Niemand mag 'er gaan, als die genade heeft.

Wat moet gy dan

in u zelven vinden, om waardiglyk en met vertrouwen ten Avond·
maal te mogen gaan? Dit moet gy vinden: Eene hartelijke droef·
heid over uwe zonden, dat gy'er God zoo door vertoornt hebt.
Verder: Het opregte geloof in den Heere Jezus. Eindelijk: eene
1) W. à Brakel.
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hertelyke lust om voor God te gaan leven. - Geliefde! zult gy
u aan dat alles niet eens bekreunen? Al moet gy in uw hart
zeggen: ik ben aan dat en dat schuldig; al moet gy zeggen: ik
hebbe geen droefheid over myne zonden; ik hebbe geen geloof in
den Heere Jezus; ik kenne dien lust niet om voor God te leeven ;
gaat gy'er evenwel? Dan zeit God: mijn verbond wordt ontheiligt. Dan wordt zyn toorn tegen de gantsche gemeinte ontsteeken. De geheele gemeinte geraakt dan als in slaap en in vervremdinge en in verhardinge. 't Is eene zonde om welke de Heere
ons zoude bezoeken met allerlei plagen en straffen. Daarom zyn
'er onder u veele kranke, veele zwakke, en veele slapen, dat is
sterven.
Zegt gy nu: dat is wel volgens het Woord gepredickt; maar
gy zult 'er mij evenwel niet afhouden. Ik antwoorde u: Dat
weet ik wel, dat ik dat niet kan doen, en die'er 't allerminst in
staat toe zyn, die gaan 'er 't allermeest. Dat'er zulke zijn, die'er
niet meugen komen, maar die'er van moeten worden afgeweert,
is klaar, en daar toe heeft de Heere magt gegeven om ze te
weeren. - Maar als er nu Opzienders zijn, die voor de kudde
niet en zorgen; ach God hoe zal 't dan gaan, als zy de gemeinten
doen zugten! Dog nu het gehoor der Gemeinte doorgaans
ketelachtig geworden is, tracht men ook al naar Leeraars die zoo
wat naar den mond konnen praeten , en kussens onder de armen
weten leggen. God zal 't van haare hand eischen.
Geliefde! Bereidt gij u zelven wel behoorlyk tot het Nagtmaal
des Heeren, en is daar ook al geen verv".l in? Hoe slordig gaat
dat dikwils toe! zelfs komt men den meesten tyd in de voorbereidinge niet. Gij zult zeggen: het verval is in de Predicanten ,
datze niet hertelijk en zyn. 't Kan ook wel waar zijn; zy zouden
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misschien hertelyker zijn, als gy 'er meer kwam, als gy eens
een uurtje uit uw beroep nam en daar aan te koste lei. Gy
moet het niet alles op ons schuiven. Zyt gy lieden traag; meint
niet, dat uwe Predicanten Engelen zyn, en dat ze ook niet
eens traag kunnen worden: ja God geeft dat wel eens als een
oordeel.
Maar als gy u dan al bereidt, zyt gy dan wel tydig op? Hoe
bereidt gy u? Uw zelven opschikken, uwe beste kleederen aan
te doen j dat zyn dikwils al uwe bereidzelen. Gy vindt de regte
gronden niet. Waar is uwe droefheid over uwe zonden? Waar
is uw geloof in den Heere Jezus, uw lust om voor God te
leeven?
Zegt gy: zijn'er dan geen goede Avondmaal-gangers? Wij zeggen:
wij hoop en ja; dat zijn zulke, die veel van onderzoek houden;
die haar hart voor God openleggen j die haar hert in de tegenwoordigheid van den Heere uitstorten j die zig durven stellen voor
het aangezigte des Heeren, die tusschen de reijen gaat en vraagt:
waar voor moet ik u aanzien? die ziek zyn naar de gemeinschap
Gods, en stryden tegen haare verdorventheden. Die zoo gestelt
zyt, gaat vry ten Avondmaal. Zoo gy u dan ontrekt, dan heeft
Gods ziel geen welgevallen aan u. Gaat gy'er dan niet aan, dan
loopt gy naar nw verderf. Zegt liever: wy en zyn niet van de
gene die zig ontrekken, maar die gelooven ten eeuwigen leven.
Dan durven wy u verzekeren, dat, hebt gy hier Avondmaal
gehonden, gy ook boven in den Hemel eenmaal voor eeuwig met
alle Gods kinderen en gnnstgenooten zult aanzitten aan de Bruiloft
des Lams, en aldaar genieten verzadiginge van vreugde en lieflykheden aan Gods regterhand altoos en eenwiglyk. Wij blijven dan
by 't geen wy in 't begin zeiden: wy wilden wel, dat wy u
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altemaal in den hemel zagen.
om zijns Zoons wille.

En dat gunne en geeve ons God,

Amen." 1)

De gestrenge, maar toch gemoedelijke prediker, die veel kwaads
heeft opgenoemd, maar niets dan waarheid sprak I en die het
deed met een hart, innerlijk bewogen over de talloos velen I die
met de lippen wel den Heere eeren maar nochtans hun hart
verre van Hem houden, is getrouw geweest aan zijne roeping en
de gemeente heeft zijn woord, onder ademIooze stilte, gehoord.
Zal zij het ook ter harte nemen? Zal er zegen rusten op het
gesprokene of zal de stem des leeraars die eens roependen in de
woestijn blijken te zijn? Het een zoowel als het ander. Gods
woord keert niet ledig tot Hem weder, 't is ten voordeel of ten
oordeel.
De dienst is geëindigd.

Wij verlaten met de schare het kerk-

gebouwen zullen heden in de gemeente nog wel gelegenheid
vinden om het een en ander te vernemen van de aanleiding tot
deze preek en de uitwerking er van.

1) B. Smytegelt. - Door dezen Middelburgschen predikant, die 20 Augustus
1665 geboren is, reeds in 1678 te laten preeken, maak ik mij we) is waar aan
een anachronisme schuldig. Dit is echter geen bezwaar, als men bedenkt, dat
het mijn doel niet is den toestand, zooa)s die in genoemd jaar, maar zooals die
in de laatste helft der 17de eeuw was, te schetsen. en dat Smytegelt in 1689
predikant geworden is.

111.

Naar een Vriend.
Er is des Zondags te Diependaal niet I gelijk in vele plaatsen,
vooral in Friesland, slechts éénmaal, maar twéémaal dienst. Dat
is het geheele jaar door zoo. Diependaal behoeft zich dus niets
aan te trekken van hetgeen Voetius verhaalt: "In veele Kerken
van het vereenigde Nederlant (of in alle, weet ik niet, en ik
zoude het niet derven bevestigen) plegen de Kerken ten tijde van
den oegst, vijf of zes weeken geslooten te worden 1) I en de toehoorders af te laten, van Predikatien te hooren I en van des
Heeren Dag t.e heyligen en te onderhouden I en de Predikanten
van Predikatien te doen, vry te zijn en na haar goedt vinden
buyten te reysen, haar Ouders, Maagen, en vrienden te besoeken,
en haar zaaken, die zy mochten hebben, te verrichten, zo dat
dan Christi kudde zonder toevergadering , en zonder Herder was." 2)

1) Tegen het nalaten der namiddagbeurten in den tijd van den oogst had de
Synode van Friesland in 1640 (zie Acta, art. 18) reeds, hoewel te vergeefs, gewaarschuwd.
2) Treurig was het veelal ook gesteld met de vacante gemeenten, waar het
waarnemen van den dienst zeer dikwijls werd nagelaten. Herhaaldelijk troffen
mij bij het nalezen der Acta Classis Leov. de menigvuldige "klachten over de
nalatige bedieninge van de vacante plaetsen" en dat niettegenstaande in gemelde
Classis meer dan eens· de resolutie genomen werd, "dat die gene die in culpa
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Wij zouden dus dezen middag weer ter kerke kunnen gaan,
maar, daar Ds. Verweert de beurt heeft, vreezen wij, dat wij wat
al te toepasselijk herinnerd zullen worden, door zijn eigen voorbeeld, aan het eeren met de lippen, terwijl het hart zich verre
houdt van den Heer.
De Heidelbergsche Catechismus wordt behandeld en er moet
heden onderwezen worden uit Zondag 31. Ds. Verweert heeft dus
te spreken over de sleutelen des Hemelrijks, "dat onzaggelijke
stuk - zooals Smytegelt zegt - waar tegen veele Predicanten
zoo opzien om het te prediken, vermits zy zoo schuldig zijn."
Wij zullen maar niet gaan hooren, wat hij er van maakt, want
wij kunnen wel begrijpen, dat hij in het stuk zelve wel zuiver
Gereformeerd zal zijn, maar tevens zijne eigene handelwijze en die van
de meesten zijner collega's, het nalaten der tucht, wel verdedigen
zal op derelfde wijze, als onlangs een zijner ambtgenooten te
Utrecht deed, n.l. dat men de tucht in vier gevallen voor een tijd
mag opheffen, uit vrees voor scheuring, uit vrees voor vervolging,
door overmaat van zonde en als de tucht te lang verzuimd is.
Misschien zal Verweert nog wel meer gevallen opnoemen. Hij zal
althans als reden, waarom de tucht te Diependaal moeielijk te
handhaven is, kunnen noemen, dat de kerk hier behoort tot die
"pruil-kerken" of "muil-kerken", "die niet navolgen, maar verwerpen, hetgeen een andere Kerk naukeuriglijk tracht te doen in
de Kerken-Tucht, en rechtsinnigheydt; en die tot zich loeken, en
wert bevonden een ducaton sal verbeurd hebben, aen de buidel van de Fiscus,
nis i intersit causa" (Acta Class. Leov. 26 Maji 1666.) - Ook in dit opzicht behoevcm wij geen laudatores temporis acti te zijn. Waren er toen lang zoovele
vacatures niet als thans, nu worden de meerdere vacatures veel beter bediend
dan toen.
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trekken ettelijke toehoorders van een andere, betere en naukeuriger
Kerk, naamlijk sulke, die of walgachtig , of klaagachtig , of ongebondener , ofte eenige heterodoxie begunstigende sijn; en die by
sich toelaaten, als tot een toevlucht en appelI, gelijk als over zee,
degene, die met de Censure wegens de seeden, ofte heterodoxie
genoteert sijn, ofte staan genoteert te worden." 1)
Wij blijven dus uit de kerk en hopen straks, als de preek
gedaan is, naar onzen vriend Willem Joosten te gaan, dien wij
gisteren bij Ds. Wilhelmi ontmoet hebben. Hij is een bezadigd
man, reeds boven de middelbare jaren, van goede positie in het
maatschappelijke en ouderling der kerk, een man alzoo, van wien
wij nog wel het een en ander hooren kunnen, dat ons belang
inboezemt.
Al moeten wij ons dan voor heden maar met Mne predicatie
tevreden stellen, wij zullen, terwijl Verweert de gemeente onderwijst, genoeg zien, dat ons aan het gehoorde van dezen morgen
herinnert, maar waarvan ik niet belooven kan, dat het alles ons
zal stichten. Nu, er is één troost, dát te doen zou hoogstwaarschijnlijk ook wel niet gelukt zijn aan Ds. Verweert, nu wij hem
zoo goed kennen en hij een onderwerp moet behandelen, dat hij
niet behandelen kan.
Ziet gij daar dien pasteibakkers-jongen, als gebogen gaande
onder den last van eenige doozen en trommels, waarin het kunstwerk van zijn meester geborgen is, dat dezen voormiddag is
gebakken? Het groote huis, waarvan hij den klopper aan de
voordeur in beweging brengt, wordt bewoond door een der burgemeesters, die heden een gastmaal geeft.
1) Voetius.

Gelukkig voor den

27

"achtbaren" Heer, dat in de Classis, waaronder Diependaal ressorteert, niet een gelijk besluit genomen is en uitgevoerd wordt, als
nu zeven jaren geleden (1671) de Classis van Walcheren nam,
dat n. I. de Kerkeraden , na ernstige vermaning, van het Avondmaal weren zouden niet alleen al wie niet getrouw ter kerke
kwam, maar ook degenen, die door ontijdige gastmalen de middaggodsdienstoefeningen verhinderden of door ondienstig tafel-houden
zich daartoe onbekwaam maakten, "waar door zy betoonden, geen
ware honger na de geestelijcke spijze haarer zielen te hebben."
Het huis, naast dat van den burgemeester, is het Weeshuis.
Wij zullen maar niet binnentreden, want al de kinderen zijn uit.
Indien gij meent, dat zij zich bevinden onder 't gehoor van
Ds. Verweert, dan vergist gij u. Waar zij zijn, weten wij niet,
want te Diependaal heerscht dezelfde gewoonte als te Amsterdam.
"Tot Amsterdam - zoo verhaalt men ons - werdt de weeskinderen in 't Weeshuys, ende de kinders uyt .Almoesseniershuys,
en misschien ook in het Diaconye-huys, vryheydt gegeven om van
's Middags ten een uure des Rustdags te gaen daer zy willen tot
vermaak, ende zo leeren zy, ende worden gewend, den Sabbath te
ontheiligen." Dat zulk eene vrijheid voor kinderen, die een
gansche week onder streng opzicht staan, wel wat heel gevaarlijk
is, vooral te midden van eene menigte, die den rustdag als een
dag der verlustiging in verkeerden zin te vieren pleegt, kan niet
ontkend worden.
Dat er velen zijn van de inwoners van Diependaal, die "gaen
daer zy willen tot vermaak", zal u straks, als de middag-preek
uit is, eerst recht blijken. "Dan zoekt men wereldtsche verlustigingh. de stoepen zijn vol, en de straaten en de markten
krielen van menschen, de thuynen en hoven hebben noyt meer
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besoeks, en de cingels, wandel- en uyt-Ioop-plaatsen zijn zwart,
men loopt lanterfanten, als ledig-gangers, pronken en pralen."
"Dan loopen de jongens en jongelingen kolven, kaatsen, kooten,
klootschieten, elteren, met slingers werpen, vliegers opzenden,
om geldt speelen en tuyschen, kegelen, bollen, ravotten op kerkhof,
straaten en weyen, cingels, en andere l'ublijke plaatsen." Nu
echter kunt gij daar ook reeds een begin van zien. Er komen
ons reeds "karossen, kalessen en speel-wagens" tegen, waarmee
men rijdt naar buiten de stad om daar in een der tuinen den dag
verder door te brengen. Begeven wij ons naar de kaai of naar
enkele andere aan het water gelegene plaatsen, dan kunnen wij
er getuigen van zijn, dat "men gaat uyt-zeylen met Tent-schuytjens
of Jachten, en dat in menigten:' Gaan wij naar de poorten, dan
zien wij vele buitenlui van den Zondagmiddag gebruik maken om
in de stad iets te komen "bestellen, of koopen, ofte iets anders
doen, om op andere dagen in de week niet te verzuimen, want
dan heeft men op zijn negotie ofte op zijn werk te letten." Wilden
wij de poort uitgaan en 's avonds de herbergen bezoeken, die daar
zijn, dan zouden wij kunnen onderzoeken, of de klacht waar is:
"Buyten de Stadt zijn de herbergen ende kroegen vol menschen,
alwaar dan geschieden allerlei baldaadigheden, ongeregeltheden, ende
grouwelen, zoo als noit op eenigen dag van de week." Wij zouden
dan ook getuigen er van kunnen zijn, dat "men speelt met dobbelsteen en kaert ofte troefbladeren", waarin trouwens voorgaan "zommige
Leeraaren, die ja somtijdts wel snoodt duyvelsch spel speelen,
naamlijk met de kaart, waar voor zy dan noch pleyten, als
middelmatig, ende niet derven daar tegen spreeken." Of indien
wij een der naastbijgelegen dorpen wilden bezoeken, wij zouden
kunnen zien, op welke wijze men daar den Sabbat viert; immers
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"in veel herbergen op de Dorpen danstmen , springtmen , quinkeleert
men, springtmen met de violon, en diergelijcke snoode exercitieu
heeft men daar meer."
doel verwijderen.

Maar zoo ver willen wij ons niet van ons

Wij hebben dan ook reeds genoeg gezien of

gehoord, om te begrijpen, dat het niets geeft de Gereformeerde
belijdenis toegedaan te zijn, tot eene Gereformeerde kerk te behooren, onder eene Gereformeerde Overheid te leven, indien niet
het hart gereformeerd is. En waar is het, wat men klaagt:
"Gereformeerde meynt men te zijn, maar Reformeerende wilt men
niet zijn." Waar zal het dan ook wel wezen, wat wij van een
ander hooren: "Reformatie is nu een lastige naam, men mach
nauwlijks van Reformatie hooren. Is'er een man Godts, die met
yver dese dingen soekt aan te dringen, hy loopt gevaar, om voor
een halve scheurmaker gehouden en uytgekreten te worden; licht
zal hy moeten hooren, dat Pharao's knegten van Mose zeyden:
Hoe lange salons dese· tot een strik zijn?" En wij stemmen het
Ds. Wilhelmi gereedelijk toe, ook hier geldt het: "Dit volk eert
my met de lippen, maer haer herte houdt hem verre van my."
Hoewel -

laat ons dit laatste niet al te spoedig zeggen.

het eeren met de lippen ontbreekt ook nog zoo veel.

Aan

En dat

slaat nu niet op de geloofsbelijdenis, want Gereformeerd in de
leer is bijna ieder. Wij bedoelen wat anders.

"Het misbruyk

van Godts heilige Naam is ysselijk, in 't midden des Landts, zoo
dat men naulijcks op de straeten gaen, of in schepen en schuyten
kan reysen, of met veele menschen, al zijnse Gereformeerde in
Belijdenis, groote of kleyne, kan omgaan, of men hoort haar
Godts Naam door lichtvaerdig gebruyck ofte door onnodig, en
moetwillig zweeren op veelerley wijsen ontheyligen; behalven dat
men veel vervloekingen en lasteringen, of recht uyt, ofte wat
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verbastert, gebruikt." Er zijn wel hier en daar placcaten tegen
het plegen dezer zonde, maar zij worden niet uitgevoerd. Als "de
Schippers, Voerluyden, Bierdragers , Sakkedragers , Meesters,
Slepers, Kruyers, Turfvulsters, Arbeyders aan Stadtswercken, en
Dienaars van de Justitie, ofte die in Stadts-dienst zijn" eens,
gelijk gedreigd wordt, gestraft werden met "cassatie ofte suspencie
van hun dienst", zou dan dit kwaad wel zoo algemeen zijn? Of
wat meent gij, zou gindsche officier, die hier zijne familie is
komen bezoeken en dien gij, terwijl hij met enkele vrienden u
voorbijgaat, zoo schrikkelijk hoort vloeken, dat gij er gerust uit
opmaken moogt, dat hij het heden niet voor de eerste maal doet;
wat meent gij, zou hij deze ellendige gewoonte van te vloeken
wel hebben, indien werkelijk de hand gehouden werd aan de
"Ordre van syne Hoogheyt tegens het lichtvaerdigh vloecken en
sweren, en het profaneren van Godts naem in het Leger"? De
Prins toch heeft, nog pas vijf jaar geleden 1), bevolen dat de
officieren, die zich hieraan schuldig maken, "voor de eerste reyse
sullen verbeuren een maendt solds, te appliceeren een derden deel
ten profyte van den Aenbrenger, en de twee resteerende derdendeelen voor den Armen, en voor de tweede reyse sullen de selve
Officieren van hare Charges gedeporteert worden, voor soo lange
als sijne Hoogheyt goedtvinden sal." Vergeleken met de soldaten
komen zij er nog al genadig af, want dezen "sullen voor de eerstemael onder den blaeuwen hemel voor hare Regimenten ten thoone
voor alle de wereldt aen een Pale geslooten, ende twee dagen
langh te water en te broodt aldaer gestelt , ende de tweedemael
met een gloeyende priem door de Tonge geboort, ende uyt het
1) 24 Julii 1673. N. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-Boek. 's-Grav. 1722. I. 756,757.
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gebiedt van desen Staet gebannen werden." Maar wat baat het
dreigen met zulke straffen, als zij toch niet toegepast worden?
Zoo denken de burgers er ook over en zij laten zich daarom ook
niet bang maken door de bepaling: "alle de geene die Godes Naem
. . .. ydelijck misbruycken en in de mondt neemen , of eenige
vloecken of execratien tegens haer selven, of haer Evennaesten
uytspreecken, sullen, daer op betrapt of wel achterhaelt wordende,
voor yeder reyse verbeuren de somma van ses guldens." 1) Gij
hebt het zooeven nog gehoord, dat het eeren met de lippen, ten
minste in het dagelijksche leven, nog al iets te wenschen
overlaat.
Maar zie, - de drukte in de straten wordt grooterj het "lanterfanten" neemt toe, en steeds meerderen ontmoeten wij, dien wij
het haast aan kunnen zien, dat zij, na tweemaal gekerkt te
hebben, er thans op uitgaan om den dag verder als een "wereltsch
Playsier-dag" door te brengen.
De kerk is dus uit - en Willem Joosten zal hoogstwaarschijnlijk
nu wel thuis zijn.
Wij vinden onzen vriend in den huiselijken kring, bezig met
de zijnen "de predicatien te repeteeren", die zij heden gehoord
hebben, "een werk, dat van niemant by na gedaan wordt in den
lande, en van de Leeraars niet aangepreesen wordt."
"Maar Vader, -

zoo hooren wij zijn zoon Joost Willemsz, een

jongeling van' ruim twintig jaren, vragen j -

is het nu inder-

daad zoo droef met de Kerk gesteld, als wij dezen morgen van
Ds. Wilhelmi gehoord hebben? Ik. meen, dat het toch niet eene

1) Nader Ampliatie van het Placaet van Policie. Den 24 Januarii 1673.
N. Wiltens t. a. p. I. 749.
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kleine zaak is, als men nog altijd de zuivere verkondiging des
Woords heeft. En die is er dan toch nog in de kerken dezer
landen, niet waar?"
"Daarin hebt gij gelijk; - antwoordt de vader, - over 't algemeen zijn de meeste leeraren , althans wat de kenmerkende stukken betreft, goed Gereformeerd. Maar gij weet immers wel, en
anders hebt gij 't dezen middag weer kunnen hooren uit Zondag
31, dat er twee sleutelen des Hemelrijks zijn, te weten de prediking des Woords en de ban. 't Is dus niet voldoende de zuivere
verkondiging te hebben, als men niet leeft en doet naar den eisch
des Woords. Wat geeft mij één sleutel, als ik er twee noodig
heb? En de tweede sleutel ontbreekt of wordt haast niet gebruikt. "De excommunicatie geschiedt onder ons nauwlijcks eens
in twintigh jaaren, zelfs in de grootste Gemeynten." Zoo weet ik,
dat bijv. in Amsterdam, zulk eene groote gemeente, "waar het
getal van ergerlijke Leden, snoodt van leven ende wandel zoo
blijkelijk groot is ," j3in achtien jaaren niet eenen is geëxcommuniceert."
"Maar er wordt toch nog wel tucht geoefend, - valt zijn zoon
hem in de rede, - ook al gaat men niet zoo licht tot den
ban over."
"Wel zeker; - hervat Joosten, - hier en daar wordt nog wel
de censuur gehandhaafd. Maar hoe dan? "Als men Censure doet,
't geschiedt maar ordinaris ontrent eenige sulke grove sonden, die
de menschen burgerlijk oneerlijck, en infaam maaken, als on trent
hoerery, overspel, vechterye, en diergelijke, hoewel onse Catechismus, en Formulier des Avondtmaals, en Kercken-Ordeningen
stellen, dat allerley misdaaden sonder onderscheydt, die met hardtnekkigheydt, en ergernis vergeselschapt gaan, met de Censure
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moeten gestraft worden, en niet alleen sulcke schelmstukken en
misdaaden, die den zondaar voor de Politike Vyerschaar infaam
maaken." Tegen het ontheiligen van den Sabbat, het schrikkelijk
vloeken en meer andere zonden wordt bijna niets gedaan.

Gij

hebt het toch zeker meer dan eens gezien, hoe de Lombaardier ,
die "van alle, zonder onderscheit, te veel overwinst neemt,
naamlijk 22 ofte 21 ten hondert", evengoed ten Avondmaal gaat
als ieder ander, hoewel ons Formulier zulks den woekeraars niet
toelaat. En als men dan al iets doet aan censuur, dan is 't meest
tegen den kleinen man en met ontzien van de grooten en machtigen.
Tegen dezen mocht het anders wel in de eerste plaats, want zij
worden door de geringeren tot voorbeelden genomen, helaas ook
veelal in slechte dingen.

Ja, 't is droef gesteld met Land en

Kerk. Ik hoorde nog niet zoo lang geleden, te Amsterdam zijnde,
den eerwaardigen Ds. Belcamp prediken over de woorden: Het is
de laatste uure; en toen moest ik hem toestemmen wat hij zei:
"Gods Kerk was eertijdts in de wereldt: maar nu is de wereldt
gekomen in de Kerk; Godts Kerk, daar licht en kennisse behoorde
te woonen, daar woont blindtheydt en onwetenheydt, daar Heyligheydt en Godzaligheydt behoorde uyt te blinken, daar wordt Godloosheyd gevonden; Godts Kerk. daar eertijdts Gods Toorn gestilt
wierd, daar wordt Godts Toorn nu ontsteeken, en daar eertijdts
gerechtigheydt, vrede, nedrigheydt en oprechtigheydt placht te
woonen, daar woont nu Godloosheydt, hoovaardye, haat en geveynstheidt. - De ingetoogentheydt des levens wordt bespot, en
die preciis na den regel Christi wil leven , wordt voor een gaapspel
gehouden; de Christelijke vryheydt is in een Libertinisterye verandert: men moet bekennen met schaamte, dat in 't uytterlijke
leven tussen Jooden, Papisten, en Gereformeerde Christenen, geen
3

S4
onderscheydt is." Dat getuigenis was scherp, maar is het hier te
Diependaal wel anders?"
"Kunnen dan de opzieners der Gemeente daar niets tegen
doen?" ...:..- vraagt Joost op eenigszins weifelenden toon, bedenkende,
dat zijn vader zelf een der ouderlingen is.
"Wat zal ik zeggen? - herneemt deze, - kunnen? ja j maar
zij doen 't niet, althans tot nog toe is er weinig gedaan, hoewel
ik hoop heb, dat de invloed van Ds. Wilhelmi hier een ommekeer
ten goede bewerken za!."
"Waarom werd er dan zoo weinig gedaan?" - vraagt weer
de zoon.
"Dat zal ik u uitleggen; - wordt hem geantwoord. - Gij kent
de leden van den Kerkeraad , en zonder nu te zondigen tegen het
negende gebod van 's Heeren wet, mag ik wel zeggen, dat hun
leven het bewijs levert, dat hun hart zich nog verre van den
Reere houdt. Hunne werken spreken daarvan. 't Is duidelijk,
dat zij niet de aangewezene mannen zijn om opzicht over anderer
leer en leven te houden. Werden de opzieners gekozen uit de
achtbaarste en vroomste lidmaten, dan zou 't gaan, maar nu de
Kerkeraad zich zelve benoemt en de gemeente in de verkiezing
niets te zeggen heeft, nu wordt er wel voor gezorgd, dat er van
de aanzienlijksten gekozen worden j of zij vroom zijn van leven,
doet er minder aan toe. Treurig moet het dan ook heeten, zooals
't hier en elders menigmaal toegaat."
"Hoe zoo?" - luidt de korte vraag.
"Wel, - zegt Joosten, "in de Kerken-Raaden gaat het'er veel
onordentelijck en oneerbiedig toe, veel harrewarren en knibbelen,
veel twist, krakkeel en bitterheyt I en smading tegen elkander
wordt'er gevonden." "Er worden somtijds partyen en aanhang
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gemaekt, waar door 't geen d'eene wil, d'ander tegenloopt, zelfs
wegens particuliere interesten."
voordat Ds. Wilhelmi kwam?
men niets; over "wandevoiren"

Wilt gij weten, hoe 't hier was,
Van ernst en deftigheid bespeurde
of ongeregeldheden werd bijna

nooit geklaagd, hoewel zij er wel degelijk waren; gewichtige zaken
werden veelal maar haastig afgedaan, zonder behoorlijk onderzoek
of genoegzame bespreking; men handelde niet zonder aanzien des
persoons; de een zag dikwijls den ander naar de oogen of sprak
naar diens mond; aan reformatie van het verkeerde werd niet
gedacht, veel minder gedaan; "in een geheel Jaar werd'er niet
een ernstige en deftige vermaning voor den Kerken-Raadt gedaan,
opdat zoo grooten werk niet slap noch vleeschlijk betracht mocht
worden"; "door meerderheyt van stemmen werd dikwils iets strijdigs
tegen Gods gebod beslooten" ; men gaf haast geen acht op het
weeshuis en diaconie-huis "om aldaar de kennisse Godts en de
Godzaligheydt ernstig voort te zetten", en droeg weinig zorg voor
de scholen; men gaf "aan de Overheden, in den Kerken-Raad
zittende, de Hoogste en eerste plaats, als of zy ook daar een
hooger macht hadden"; men liet "in het H. Avontmaal die Overheden de eerste Communiceeren, als of die de voornaamste Leden
van de Kerk waren"; -

maar waartoe zou ik nog meer noemen?

En zoo als 't hier is, zoo is 't op zeer vele andere plaatsen; en
de geest, dien men in de kerkeraden merkt, is in de meeste lidmaten te zien. "Een Gallios gestaltenis
, een Neutraliteyt, indifferentI
heydt, onbekommertheydt en ongevoeligheydt is'er in allerley belijders
in Nederlandt ontrent Christi interest." Ik heb in den kerkeraad
daar menigmaal tegen getuigd, maar het hielp weinig, en ik heb
het zelf dikwijls ondervonden, wat ik dezer dagen las, "dat
goede Ouderlingen en Diakenen, die in de Kerkenraadt zitten,
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en beter gevoelen van die Vergaderingen plachten te hebben, zoo
ge-ergert en aangestooten zijn, datse wenschten noyt die Vergaderingen gezien ofte by gewoont te hebben.""
"Als dan de predikanten eens als één eenig man tegen die
ergernissen getuigen door woord en daad, dan zullen toch vele
van die treurige toestanden, als God zijn zegen geeft, ophouden,
en er zal wis verbetering komen in den staat der Kerk, die,
zooals ik het nu inzie, waarlijk droevig genoemd mag worden j" meent Joost Willemsz, terwijl hij zijn vader vragend aanziet.
"Ja, dat zou iets heerlijks zijn; - geeft deze ten antwoord, maar vóór dat dit geschiedt, moet er nog eene geheele verandering plaats hebben. Dan mogen de Dienaren des Woords zich
eerst wel algemeen voor den Heere verootmoedigen en zich bekeeren van hunne zonden. Want met hen is 't voorwaar ook
treurig gesteld. Gij hebt er van Ds. Wilhelmi iets van gehoord.
Waren zij allen mannen als hij, - en Goddank zulken zijn er
meer, - wat zou de toestand onzer kerk veel beter en Godverheerlijkender zijn. Zoo kort als hij hier is, heeft hij reeds veel
goeds uitgericht in kerkeraad en gemeente, door zijn krachtig
woord, maar niet minder door zijn godzalig leven. Doch er zijn
slechts weinigen als hij.

En al kunnen er nog velen geteld wor-

den, die Sions breuke met leede oogen aanzien, zij zien het aan
en derven den moed om publiek daar tegen te getuigen en middelen aan te wenden tot herstel.

Maar dat is nog het ergste

niet. Ik wil ook niet eens spreken van het onheilig kuipen, dat
er dikwijls plaats heeft om maar een plaats te verkrijgen, want
"ontrent het doen van beroepen geschieden in desen lande veele
snoode kuyperyen en Simonien, wonderlijke praktijken en kunsten, zo dat wel blijkt dat den aart en zonde van Simon den
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rroovenaar als noch onder ons leeft." I) Anders zou ik u kunnen
verhalen, dat men wel eens "eenige leden van de Kerk ofte Kerkenraadt in de Herberg sleept, ofte in het Huys van de Schout,
ofte Burgemeester, ofte Heer van de plaats, en na wel gedronken
te hebben, zoekt men haar ondertekening ofte belofte van haar
stem ~e zullen geven; of men belooft aan den Heer, ofte Burgemeester, ofte leden van de Consistorie eene gifte , een dienst, een
stem, hulp, recommandatie of diergelijk; of men zal het eerste
jaar Tractement, of een andere meerder of minder somme, of een
raar of kostelijk juweel of stuk huysraadt geven, of aan den Heer,
die 't jus patronatus heeft, of aan den Ambachts-Heer of Burgemeesters, of aan haar Vrouwen, kinderen etc.; of men zal de
Dienstmaagt ofte Gouvernante van 't huys van de Jonker van 't
Dorp trouwen; of men bied den Patroon aan, dat men alle de
Pastorale goederen niet zal genieten, maar een deel minder 2); of
men zal de voorgaande Predikants Weduwe ofte houwbare Dochter
trouwen; of ook wel men zal de heele Kerk ofte Kerkenraadt een
somme geldts aanbieden, om te brengen in de beurs van de

1) De Staten van Holland en West-Vriesland gaven 27 Maart 1698 een placcaat
tegen de Simonie, waarin zij zeiden, dat hun "onderscheydene klaghten te vooren
gekomen zijn over de groote onordentelijckheden, en selfs over Simonie, omtrent
de beroepinge van de Praedikanten in de Gereformeerde Kercken", en van alle
proponenten een zuiveringseed eischten (Wiltens t. a. p. I, 74. Vgl. verder I, 77,
85 en Acta Syn. Z. Hall. 1678, art. 30; Overijs. 1698, art. 42; 1699, art. 42).
2) Zoo erkende b. v. Nicolaus Theodori, candidaat te Franeker, die het beroep
naar Beers en Jellum in 1652 had aangenomen, voor de Classis, "dat hij in
antecessum door speciale ende schriftlijcke Acte hem selven verbonden hadde
om alleen met hondert ca rl : gldn wegen de profyten ende opcomsten des dorps
Jellum te sullen te vreden syn, ende dat hy also in dien deele een grote
lnisslag begaen hadde." Zie Acta Clas$. Leov, 16 Augusti 1652.
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Diaconye; of men zal de schulden van de Diaconye betalen; of
men zal eenige schuldt quijtschelden aan den Heere ofte leden
des Kerkenraadts , ofte men zal haar niet zeer dringen om te
betaaien ; of men laat eenige vaste goederen op zijn Achabs koopen ofte verwisselen; of men zal haar zonen, neven, vrienden
een officie zien te verkrijgen; mits dat men uytwerke, dat het
beroep op so een valle. Dit is een deel van de quade praktijken,
bysonder op de Dorpen, doch in veel Steden gaat het niet veel
beter." Maar dat alles wordt niet openbaar, en wat men niet weet
kan ook niet tot ergernis strekken. De geheele gemeente weet echter,
hoe ergerlijk het leven van vele predikanten is. En dat ergerlijke
ziende, worden de lidmaten daardoor in het kwade gestijfd. Dat
"zommige Leeraren , als of zy geen werck genog hadden aan
haar Opsienders ampt, zich begeven tot veele andere bezigheden
buyten haar beroep, tot koophandel, reden van schepen, asseurantien ende andere wereltsche affaires ende zorgen", wil ik nog
voorbijgaan, hoewel ik niet begrijpen kan, hoe een predikant,
die werkelijk een herder der kudde wil zijn, voor zulke dingen,
die met zijn ambt niets te maken hebben, tijd kan vinden. Maar
dat vele predikanten leven in brasserijen, dronkenschappen , ontuchtigheden, zie, dat is onnoemelijk veel erger.

En dat ge-

schiedt. Van daar dat zij slap zijn in hun werk; in hun huis
geen goede orde kunnen houden; meen en , dat met preeken alles
gedaan is; vele zonden verschoonen en verkleinen; hunne gemeenten aan haar lot overlaten; -

en alzoo, in plaats van,

zooals hun roeping is, de Kerk op te bouwen, haar veeleer door
hunne daden afbreken. Inderdaad, 't is jammerlijk gesteld. Jammerlijk ook, dat Classen en Synoden zoo weinig daartegen doen
en zoo traag zijn in het toezien op elkander. Want tegen één
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van deze ergerlijke predikanten, dien men ter verantwoording
roept, zijn er zoo velen, wien men nooit lastig valt over hun
goddeloozen .wandel. Maar

ondertusschen gaan de gemeenten

achteruit en de profaniteyten des Lands nemen toe met den dag."
"Daar is dan toch nog een kern in de gemeente, Vader! zoo voegt zijn zoon, haast troostend, hem toe, -

die niet enkel

met de lippen den Heere eert, maar wier hart zich ook nabij
Hem houdt. Hier in Diependaal zijn er toch ook nog wel
dezulken, die zich samen vereenigen om met elkander te spreken
over de dingen Gods en te bidden voor het herstel der Kerk van
Christus. Gij zelf zijt immers een van hen en Ds. Wilhelmi komt
toch ook in deze samenkomsten. Wellicht wil de Heere dezen gebruiken als een zuurdeeg en als een mosterdzaad, om de Kerk
weer te doen worden, wat zij zijn moet."
"Och mijn zoon, -

antwoordt Joosten op weemoedigen toon, -

ook op dit gebied openbaart zich alweer de bedorven toestand
van Land en Kerk. Overheden en Synoden en Kerkeraden hebben zich hier en ginds tegen deze samenkomsten, die zij conventikelen noemen, verzet en ze verboden, meenende , dat zij
zouden dienen tot scheul'makerij in de Kerk. "Men haat ende
bestrijd alle de private toe-vergaderingen van vroome, waar in
men van Godt ende zijn Woordt tot stichting spreekt, waar men
eens samen bidt, en zingt, ende elkander verwakkert ; hoewel
zulke byeenkomsten zeer weynige zijn, somtijdts in een heele Stadt
maar een, ende een kleyn geselschap van 13 of 14 menschen, in
een Dorp somtijdts maar 7 ofte 8, terwijl dat andere geselschappen , vergaderingen, comparitien, om 't vleesch te verzadigen, de
wereldt te dienen, ende malkander te verydelen, daar veele zijn;
nochtans dese worden op de preekstoel, ende van de menigte des
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volks, ende ook wel van Overheden tegen gegaen, als ondraeglijk
ende gevaarlijk." Zoo is 't nog maar drie jaren geleden, dat een
leeraar te Leeuwarden 1) in zijn eigen huis en elders private
catechisatiën en samenkomsteu hield, waarop groote en zichtbare
zegen rustte.

Sommige zijner coIlega1s konden dat niet dulden

en hebben ze in den kerkeraad geïmprobeerd en hem bij de
Classis aangeklaagd, om hem tot orde te brengen.

Toen de zaak

voor de Synode kwam, heeft deze besloten aan de Staten van
Friesland te verzoeken: "soodanige ordere te stellen, en die voorsieninge te doen, dat alle particuliere Magistraaten nauwe acht
nemen mogen, dat geen Praedicanten der Gereformeerde Kercke;
of Leden der selver eenige sulcke; of diergelijcke Conventiculen
mogen aanstellen; of bij woonen sonder expres goet vinden;
ordere, en consent van de Kercken-Raden ofte Classen, onder
welken sij resorteren." 2) En de Staten zijn der Synode ter wille
geweest en hebben deze private samenkomsten verboden.

Dien

weg zal 't hier te Diependaal ook wel opgaan. Wat gij niet weten
kunt, maar wat ik u, nu wij er over spreken, wel zeggen kan,
is, dat de Kerkeraad gisteren aan Ds. Wilhelmi het bouden van
zulke catechisatiën en samenkomsten verboden heeft en den sterken
arm van den Magistraat ter hulp zal roepen, voor 't geval, dat
zulke conventikelen toch nog verder gehouden zullen worden."
Onder 't spreken heeft Joosten den klopper van de buisdeur
gehoord.

Hij houdt op, -

en wij maken van deze gelegenheid

1) Niemand minder dan de bekende Wilh. à Brakel, die later ook de enorme
misdaad beging van den onrechtmatig afgezetten Ds. Koelman "op sijn eigen houtie,
met misnoegen van sijn Collegen" te Leeuwarden te laten prediken. Zie, Acta
Class. Leov. '1675.
2) Syn. v. Leeuw. 1675. SeS8. 9a art. 45.
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gebruik om voor een oogenblik de woning te verlaten, waar wij,
naar ik hoop, niet zonder leering geweest zijn.
Wij zullen maar niet meer de stad ingaan; wij zouden getuigen
moeten zijn van dingen, die wij liever niet zien.

Wij spoeden

ons dus naar huis, maar moeten op weg daarheen menige
herberg voorbij, waaruit ons allerlei dartel gerucht tegenklinkt.
Vraagt gij, wat die drukte daar ginds beduidt? 't Is de
sehutterij, die hier en op meer andere plaatsen gewoon is, des
Zondags tegen den avond op te trekken om parade te houden.
Dat moogt gij nu afkeuren; goed! maar het volk, dat in groote
menigte daarbij tegenwoordig is, heeft wel lust in deze vertooning, - en de Gereformeerde Overheid heeft het in hare
hooge wijsheid zoo verordend.

Weinig vermoedt men in deze

dagen, dat het twee eeuwen later, wanneer de Overheid niet meer
Gereformeerde Overheid zal zijn, algemeene afkeuring zal vinden,
als een Gereformeerd schutter, die uit overtuiging zijn rustdag
meent te moeten heiligen en daarom op dien dag niet deel wil
nemen aan schutters-exercitiën, deswegen door den bevoegden
rechter veroordeeld zal worden.
Maar er zullen in de 19 de eeuw wel meer dingen geschieden,
waarvan men in de 17 de niets vermoedt. Laat ons ook niet vergeten, dat er in de 17 de Eeuw, den zoogenaamden bloeitijd der
Gereformeerde Kerk in Nederland , dingen geschiedden en toestanden
waren, van welke velen in latere dagen, met de historie onbekend, ook niet het geringste vermoeden.

IV.

Een conventikel.
"Goeden avond, vrienden! Gij schijnt het druk onder elkaêr
te hebben."
Met deze woorden treedt Ds. Wilhelmi de huiskamer binnen
van zijn ouderling en vriend Willem Joosten , die mèt zijn zoon
Joost een levendig gesprek heeft.
"Wel Dominé, daar doet gij goed aan, dat gij ons weer eens
komt bezoeken;" - antwoordt de huisheer, wien het is aan te
zien, dat zijn mond uitspreekt, hetgeen zijn hart gevoelt.
Het blijkt wel, dat de predikant hier niet voor de eerste maal
is. Voordat Joosten namelijk gelegenheid heeft hem tot zitten uit
te noodigen, heeft hij reeds een stoel genomen; en gezeten zijnde,
vraagt hij:
"Als ik niet onbescheiden ben, waarover liep het discours, dat
gij hadt? 't Ging, dunkt mij, te levendig I dan dat het niet de
eene of andere belangrijke zaak zou betreffen."
"Gij hebt gelijk; - antwoordt hem de vader, - 't was wel
iets gewichtigs, dat ons bezig hield. Wij waren aan het repeteeren van de leerrede, die dezen morgen door U gehouden is.
De droeve toestand der kerk gaf ons maar al te treurige stoffe
tot gesprek."
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"Waaraan ik dan door mijn komen een al te haastig einde
gemaakt heb, -

zegt weer de predikant, -

want eilacy! gij

zoudt den ganschen avond wel door kunnen spreken, zonder nog
al de ellende behandeld te hebben, die er zich dagelijks openbaart
en waaraan geen einde schijnt te kunnen komen.

't Schreit tot

God in den hemel en 't is maar al te waar, wat ik Lodenstein,
zaliger gedachtenis se , eens heb hooren zeggen, "dat'er in het
Lichaam van de Gereformeerde Kerke geen Geest is." Ach, het
is zoo treurig, dat Koelman gelijk heeft, als hij zegt: "Wat
smeerig is, al is het Paapsch, kan qualijk uit onse Kerk."
"En wie in de Kerk naar den wil des Heeren wenscht te
leven, wordt gesmaad en vaak vervolgd; _. hervat Joosten. Waarlijk, Eerwaarde, nu de kerkeraad ons ook nog gewaarschuwd
heeft onze samenkomsten niet langer te houden, waar wij onderling
Gods Woord en de dingen van zijn Koninkrijk bespreken, nu-"
"Zullen wij er evenwel mee voortgaan; - valt Wilhelmi hem
in de rede. - Men moet Gode meer gehoorzamen dan de menschen.

Gisteren na afloop van de vergadering van den kerkeraad

heb ik den vrienden, die gewoon zijn met ons ten huize van baas
Jansen te vergaderen, nog doen aanzeggen, dat wij van avond
bijeen hopen te komen. Ik vreesde, dat er anders verwarring
mocht ontstaan in geval zij eens door onze tegenstanders, die van
hnn moed wel niet best zullen kunnen zwijgen, vernamen, wat
de kerkeraad in het schild voart. En daarom kom ik nu bij u
aan, Broeder, om u te vragen of gij meegaat, opdat wij voldoen
mogen aan den eisch des Apostels, die niet enkel den predikanten,
maar aIlen ledematen Christi geldt: sticht de een den ander I"
"Wel gewis ga ik met n; moge van komen, wat wil.

luidt het besliste antwoord, -

er

't Zijn er wel tijden naar om gesa-
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mentlijk den Heere aan te roepen en elkander op te bouwen in
ons allerheiligst geloof. Wij moeten niet eerst vragen wat de
machthebbers in kerk en burgerij te zeggen hebben, maar naar
hetgeen de Heere wil. Immers 't is beter tot den Heere toevlucht
te nemen, dan op den mens eh te vertrouwen. Daarom I ik ga met
u mee, waarde Dominé! -

Maar misschien heeft Joost ook wel

lust ons te vergezellen?"
"Gaarne vader; -

antwoordt deze, - althans indien de Dominé

het goed vindt."
"Indien uw hart daarheen trekt, jongeling! - zegt Wilhelmi
op ernstigen toon, - dan behoeft gij niet achter te blijven, dan
moogt gij om mijnentwille zelfs zeer gaarne met ons gaan. Maar
ga met een biddend hart, mijn jongen, en vergeet vooral twee
dingen niet, namelijk vooreerst, dat de menigte der naambelijders,
die met de lippen den Heere eeren, u smaden zal, en vervolgens,
dat er misschien gevaar aan verbonden is, als gij met ons gaat."
"Dan wensch ik toch nog mee te gaan, en God geve zijnen
zegen daartoe;" - antwoordt Joost met ernst en beslistheid.
"Laat ons dan gaan;" stoel opstaat.

zegt de predikant, terwijl hij van zijn

Ook vader en zoon staan op, ten einde zich klaar te maken
om uit te gaan; en weldra is het drietal op weg naar de woning
van baas Jansen, welke aan het andere eind der stad is gelegen.
Daar wij met onze gedachten sneller kunnen gaan dan onze
vrienden te voet, zijn wij natuurlijk ook eerder ter bestemder
plaatse dan zij.
Dat hechte huis met trapgevel en luifel, daar ginds midden in
de straat, wordt bewoond door Dirk Jansen, meester timmerman,

in de wandeling bekend als baas Jansen. Of hij bekend is, de
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flinke werker; en al houden de meesten ook al niet veel van
hem, omdat de stoere Calvinist hun veel te ernstig is en veel te
kras tegen de gebreken zijner eeuw getuigt, van zijn werk houdt
ieder even veel, want dat heeft in den regel geen gebreken. Hij
was het, die, toen onder den dienst van de predikanten Krimp
en Verweert de gemeente hard achteruitging, dat niet alleen
betreurd had, maar ook een kleinen kring van gelijkgezinde,
ernstig denkende mannen rondom zich had vereenigd, die niets
anders begeerden dan, standvastig in de belijdenis der Gereformeerde leer, ook ten opzichte van hun leven een onergerlijk
geweten te bewaren voor God en de menschen en daarom geregeld zich samen vereenigden in bidden en overdenken van Gods
Woord.

In deze vergaderingen ging hij den broederen dan voor.

Sedert echter Krimp zijn leven zóó ergerlijk aangesteld had,
dat hij in eene verplaatsing naar Indië een middel zag om aan de
gevolgen, al zouden die misschien zoo heel erg niet geweest zijn,
te ontkomen en derwaarts vertrokken was, werd de

to~stand

te

Diependaal eenigszins anders.
De samenkomsten ten huize van baas Jansen bleven echter
bestaan, alleen met dit onderscheid, dat deze zijne plaats gaarne
afstond aan Ds. Wilhelmi, die wel Krimps opvolger maar overigens wat zedelijkheid van leven betreft evengoed diens tegenbeeld
was als ten opzichte van vastheid van karakter dat van zijn
ambtgenoot, den "sopprediker" Verweert. En dat was maar goed
ook, want het viel niet te ontkennen, dat er in deze vergaderingen elementen waren, die, vreezende, dat er voor "de verdorventheijt der kerke" geen genezing meer mogelijk was, zich niet
geheel en al afkeerig toonden van eene afscheiding en wel
eenigszins overhelden naar de Labadi8ten of de volgelingen van
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Adr. de Herder. Wel had Koelman , die, hoeveel reden hij ook
persoonlijk had om zich te beklagen over de smadelijke en
schandelijke behandeling, door de Kerk hem aangedaan, toch
altijd afscheiding van de kerk ten zeerste bleef ontraden, ook
onder hen somtijds zijne stem tegen zulke neigingen verheven,
als hij op zijne zwerftochten door het land nu en dan ook in hun
midden vertoefde en hen voorging in het gebed tot God om zijne
ontferming over Nederlands gedeformeerde kerk. Maar Koelman
was niet áltijd tegenwoordig en - de verzoeking was soms zoo
sterk. Nu echter Wilhelmi gekomen was en hoe langer hoe meer
een man bleek te zijn naar het harte dergenen , die treurden om
Sions breuke; en nu hij de leiding der broederen, uit kracht van
zijn ambt en naar de begeerte zijner ziel, had overgenomen; neen,
nu werd de gedachte aan separatie niet zoo dikwijls meer op den
voorgrond gesteld, al was zij dan ook bij enkelen nog niet geheel
geweken. Toch behoorde er moed toe, geboren uit beho~fte aan
gemeenschap met anderen en bovenal uit gehoorzaamheid aan Gods
wil, om vol te houden met deze bijeenkomsten. Eer of voordeel
was aan het bijwonen daarvan niet verbonden. Wel smaad en
schade. 't Viel voor 't vleesch lichter de genietingen der waereld
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 geloovige, die in Christi Naam vergaderen, om Predikatien te repeteeren , ofte over de Schrift ofte eenig hoofdstuk van de Religie
samen te spreeken, nochthans sijn die vergaderingen Koninklijke
Collegien, van den Oppersten Meester der gemeynte, van de
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Koninklijke Wet der vryheydt, en van 't godlijk recht goed
gekeurt, en gerecommendeert, en van de ware godzalige t'allen
tijde en t' aller plaatse de gelegentheyt zo mede brengende, of
toelatende, gebruykt."
Maar, willen wij eerder de plaats der samenkomst bereiken dan
Wilhelmi en zijne vrienden, dan wordt het tijd dat wij de woning
van baas Jansen binnentreden. Door het voorhuis, dat als timmerwinkel gebruikt wordt, komen wij in de groote midden-kamer,
waar gij reeds eenige vrienden bijeen ziet.
Als gij hen telt, en Jansen, dien langen breedgeschouderden
man daarginds bij de tafel, meerekent, dan vindt gij hier veertien
men!!chen bijeen. En als gij dan aannemen moogt, wat ik echter.
niet durf uit te maken, dat deze menschen allen rechtvaardigen
zijn, dan blijkt het u, dat, hoe treurig het ook in Nederland met
de vreeze des Heeren gesteld is, het toch zóó erg nog niet is,
als enkele jaren geleden een oud-Ieeraar van Bommel het deed
voorkomen, die een werkje schreef om aan te toonen, dat het in
Nederland niets beter is dan het in Sodom en Gomorrha was I).
Wij weten toch, dat in Sodom zelfs geen tien rechtvaardigen
gevonden konden worden. Evenmin zou ik echter willen beweren,
dat er in Diependaal geen andere vromen zijn, dan de weinige
vrienden, die de vergaderingen bij baaR Jansen bijwonen.
Doch laat, liever dan u met gewaagde bespiegelingen te vermoeien, uw blik eens door de kamer gaan; want ieder oogenblik
kan Wilhelmi komen en dan neemt de vergadering een aanvang.
Aan die groote vierkante witgeschuurde eikenhouten tafel, waarop
een opengeslagen bijbel ligt, zal de predikant zoo aanstonds plaats
1) Petrus Eykbergh, De Basuyn van Sodoma ende Gomorra. Amst. 1659.
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nemen.

Alleen voor hem is eene stoel gereed gezet; de overige

stoelen zijn naar een achtervertrekje overgebracht, en rondom de
tafel zijn eenvoudige banken geplaatst, waarop de vrienden voor
een deel reeds zijn gaan zitten.
elkander te praten.

Sommigen ook staan nog met

Gij kunt het hun aanzien, dat zij niet be-

hooren tot de rijken, edelen en machtigen llaer de waereld, maar
dat zij Of eenvoudige handwerkslieden Of kleine burgers zijn.
Aller wachten is op den leeraar.

Eindelijk, daar wordt de

deur geopend en Wilhelmi treedt binnen, gevolgd door zijne beide
vrienden.

Na allen hartelijk gegroet te hebben, zet hij zich op

de voor hem bestemde plaats en, nadat hij de vrienden verzocht
heeft zich eerbiedig met hem in het gebed te vereenigen , staan
allen op, ontblooten hunne hoofden en storten, bij monde van den
predikant, hunne harten uit voor den Heer.

Wilhelmi belijdt

ootmoedig de schuld der gemeente, ook dergenen , die hier tegenwoordig zijn, hun veelvuldige ontrouw, zondige lauwheid, gebrek
aan ijver.

Hij vraagt om 's Heeren zegen, zoo menigmaal, zoo

onophoudelijk genoten tegen verdienste; om zijne nabijheid, zoo
hoog noodig ten allen tijde, maar inzonderheid in deze dagen van
afval en verval; om zijne genade ten einde staande te blijven in
de verzoeking en tegen de dreigingen dergenen , die Hem tegenstaan; om zijnen Geest, opdat de besprekingen geheiligd mogen
worden aan de zielen en een heilige ijver ontbrande om in alles
zijnen wil te volbrengen.

Innerlijk bewogen smeekt hij in den

naam van Christus) het hoofd der Gemeente, om herstel der
verdorvene Kerk, om opwekking onder de Leeraren , om bekeering
der ledematen, om uitbreiding van Gods koninkrijk, om vervulling
aller nooden en behoeften, lichamelijke en geestelijke, opdat in
alles de naam des Drieëenigen verheerlijkt worde.

Een hartelijk
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amen besluit het eenvoudig maar krachtig gebed dezes rechtvaardigen.
Nu leest hij het negende hoofdstuk van Hosea's godspraken.
"Broeders! -

zegt Wilhelrni, als hij hiermee ten einde is, -

ik heb u dit capittel voorgelezen, omdat ik er zoo treffend bij
bepaald werd, toen ik nadacht over den toestand onzer Gereformeerde Kerk. Dezen morgen heb ik het uitgesproken, dat ook
op ons van toepassing is het woord des Heeren: "Dit volck eert
my met de lippen, maer haer herte houdt hem verre van my."
En als ik nu lees, hoe de Heere zijnen toorn bewijst aan zijn
eigen volk Israël, dan wordt mijn harte bang in mij en ik vreeze,
dat Hij ons ook wel eens zijn oordeel zou kunnen doen hooren:
" Want ook, wee hen, als ik van hen sal geweken zyn." Als ik
merk "hoe het nu gestelt is met de tegenwoordige staat van ons
Land en Kerke, dan sie ik dat de Heere met sijn heylige inwooning geweeken is (had ik by na geseyd) maar altoos seer aan 't
wyken is, van onze genaamde Christenen Kerke. Dit sien wy klaar
in onse dagen. Dat nu is de schrikkelijkste, en alder erbarmelijkste staat, daar een kerk in komen kan: namelijk, dat de heerlijkheid des Heeren weggaat van een volk, van een land en van
een ziele." 1)

"Is het niet te beklagen, datter soo vele gevonden

worden in het midden van ons Landt, die haer selven niet en
onthouden van allerley sonden, overtredingen, ende by de welcke
dat allerley ongerechtigheden in swange gaen, ende noch doorgaens seer overvloedighlick gepleegt worden. Voorwaer dit is een
algemeyne sonde ende gebreck onder ons, onder groote ende
kleyne, arme ende rijcke, Edelen en onedelen, jongen en ouden,
'1) J. van Lodenstein.
4
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Hooge ende Leege, Leeraars ende Leerlingen. Over al waer men
nu de voet set, of in de Kerck, of in 't Hof, of op 't Raedthuys,
of in bysondere huyshoudingen, Och 't is al bedorven, van de
yoetsolen af tot het hooft toe, van de groote tot de kleyne, van
de Oversten tot de houtdragers ende waterputters toe. Seer vele
gouden Hoofden staen op leemen voeten.

En hoe is dien witten

linhen Priesterlicken rock bevuylt met het slijck des wereldts,
ende bezoedelt met allerley sonden! Wat draeght'er al vele menige
den naem van Godt op 't voor hooft , die den swarten Beëlzebul
in ft herte plaets geeft; alsoo is het bedorven van boven tot beneden in 't midden van ons, ende niemandt by na wacht sich
seer sorghvuldelick van allerley quade saken, om die niet te bedrij'ten." 1) "Velen walgen van de Geestelijke Zielespijs ; de verharding, indien niet tegenkanting, tegen de ernstigste soort van
bedieningen, geven grond om te dugten, dat er een quaat tegen
ons uitziet." 2)

Wat is er al veel over geschreven en door ge-

trouwe Leeraars tegen getuigd, en nog helpt dat alles niet.

Om

maar enkelen te noemen, "Willem Teeling in zijn Nootwendig
Vertoog, Hermanus Witz, in zijn twist des Heeren, J. v. Lodenstein, in zijn Beschouwinge van Sion, hebben het Droevig verval
van de Nederlandtsche Kerke zoo levendig afgeschildert, dat, als
men haar in haar Schriften hoort spreken men moet bekennen
I

dat

I

I

zelfs veele van de Besten haar glans verloren hebben." 3)

"Och! Babel is in het midden van ons en sit op den throon.
Siet doch eens aan het leven der Heydenen en der Turken; siet

1) Corn. de Kranckel.
2) Abr. Hellenbroek.
3) J. Fruytier.
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eens aan het leven van die van het Pausdom: overtreffen die
niet veele van de Gereformeerde Naam-Christenen. Zoo is het
met ons Gereformeerde volk; het welk des te slechter is, omdat
wy daaglijks voor onze oogen sien, hoe de Papisten duysendmaal
meer doen voor de Kerke, en voor de Bekeeringe der ongeloovige,
als wy Gereformeerde. En dan die algemeene Geestloosheyd van
de Kerke. Het moest geheel geestlijk zijn, in onze dagen: maar
het is byna overal vleeschlijk; daar is geen geest in de Kerke te
sien; en men houd sich te vrede met zoo wat op een vleeschlijke
wijse te doen. En och elendige! Wy en sien het gevaar niet,
en al slapende, merken wy de hand des Heeren niet aan. Ik
zelfs ben alzoo, wy dromen zoo wat van de Kerke. En 't is al
de Kerke! de Kerke! die is in zulken heerlijken staat; doch ondertusschen verrotten wy aan het herte. Wy leggen in een diepen
slaap; de Heere stoot ons wel al te met eens aan. en hy trekt
ons de oogen wel eens open: zeggende tot ons: wat is u gy hard

8lapende? en dan waken wy zoo eens een uur of twee: maar wy
leggen haast weer neder te slapen, als te vooren. Ook leggen
de vrome by na over al in alle gezelschappen onder, en de wereldsche menschen hebben de overhand. Dit blijkt, omdat anders,
indien de vrome de overhand hadden, soo zoude J esus Koning
zijn. Maar de Gereformeerde Kerke word geregeert door den
geest der wereld; elk wil de meeste zijn; en wij behoorde geen
ander hooft te hebben, als Christus. - De bedienende macht der
Kerke, onder ons Opperhoofd J esus is verlooren; de Sleutelen
der Kerke werdell vermist, of zijn ten minsten uyt het gebruyk
geraakt. En God weet waar dit noch heen zal." I) Veel vroome
1) J. van Lodenstein.
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zielen
toorne
Heere
begint

zuchten over desen ban, ende vreesen , dat Godts ban en
over de Kerk en het landt eens komen zal." 1) "Ja de
gaat vast met zijn gezag verhuysen uyt on se Kerke. Ook
de Heere de Regering zijner Kerke te laten komen in de

handen van zijne vyanden: hij laat zijne Kerke beroven en hy
staat stil.

De Heere zoud het wel konnen verhinderen, maar

neen, hy laat dat zoo toe.

Elk rukt aan een eynde, en het

onnosele Lam de Kerke raakt zoo vast hare rechten quyt. Is dat
dan niet een klaar bewijs, dat de Heere van ons wykt? Hoe
zoud'er anders zijn die jammerlijke mishandeling van de Heyligheyd
des Heeren: en ik denk dik wils , zoude de Heere Jezus dat wel
toelaten, dat zijn Heilige dingen zoo zouden werden ontheyligt,
indien hy noch onder ons zoude willen blyven woon en. 0 1 wat
al onwaardige, overdadige, weeldrige, onwetende menschen laat
men niet al ten Avondmaal toe-treden. Hadden de Leeraren lust
om te gaan examineren, zy zouden'er veel onbequaam vinden.
Maar neen dat gaat zoo al henen j 't is als of Jesus dagt, "laatse
daar met omspringen, gelijkse willen; de band is doch los, en ik
zalse verlaten." 2)
"Och Heere, wat is 't dan toch treurig met je volk gesteld I" zucht een der broederen j zóó luide echter I dat Wilhelmi het hoort.
"Treurig, ja dat wel j - herneemt deze, - dank er den Heere
voor, Broeder, als Hij 't je te gevoelen geeft. Want wat wel het
allertreurigst is, is "die groote ongevoeligheyd, welke in onse
Gereformeerde Kerke bespeurt werd. Soo dat men wel te recht
mag vragen, of'er wel ergens ongevoeliger Volk, als onder de

1) Gisb. Voetius.
2) J. van Lodenstein.
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Gereformeerde, gevonden werd? Immers werd van het Woord
Gods getuygt, dat het selve is levendig en krachtig, ende scherpsnydender dan eenig twee snydende sweerd, en dat het gaat door
tot de verdeeling der ziele, en des geests, en der t'samen-voegselen, en des mergs, en is een oordeel der der gedachten, en der
overleggingen des herten. Maar, waar werden de Gereformeerde
menschen, door dat krachtig woord, bewoogen tot afstand van
het quade en tot beherting van het goede? Men siet in den
mensch meer beweeging, door een stuyver schade of profyt, als
door het toepassen van de krachtigste Schriftuur plaatsen." 1)
En hoe blijkt die ongevoeligheid ook bij hen, die geroepen zijn de
gemeente des Heeren te besturen en te verzorgen; hoe blijkt ze
zelfs daar, waar men samenkomt om te spreken en te handelen
over het belang en het welzijn van de Kerk van Christus, in de
"Kerkelijke Vergaderingen en Collegien; Waar word'er ergens van
Jezus gesproken? Waar leeft de Heere Jezus in de by-een-komsten?
Men kan in geen gezelschappen komen, of men moest verbaast
staan dat men het sietj en mag met verwondering vragen: Is dit
het Volk, daar de Heere Jezus onder woont? Want men eet en
drinkt slechts, men vermaakt sich met sotgeklap en gekkerny.
Men is weeldrig in syne bedriegeryen. Men acht de daaglyksche
weelde tot sijn vermaak. Men drinkt gesondheden tot eigen ongesondheid, en tot ontstichting van de tedere in den Lande. En is'er
een Predikant by, die doet ook soo. Ja men houd sich vremd, als
men niet medeloopt , en men lastert degene, die ons niet volgen.
Een klaar bewijs, dat'er in het Lichaam van de Gereformeerde
Kerke geen Geest is. 1) J. van Lodenstein.

En ook zelfs die, die den naam van
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vroome hebben, en geven geen schijnzeI van haar. O! die kostelyke kinderen Sions, tegen fyn goud geschat, hoe zynse nu gelyk
gerekent den aarden flesschen! Want van de Dochter Sions, is al
haar cieraad weg-gegaan. Elk houd noch zijne sonden by de hand;
de Gods-dienst werd geesteloos en levenloos betracht, en doet aan
haar het rechte nut niet; alhoewel men veel te Kerk gaat, en
alhoewel men ook veele uytwendige pligten waarneemt. Het welk
dan een klaar bewijs is, dat God niet woont onder ons. Zou men
evenwel willen zeggen: wij hebben toch meer licht, als die van
het Pausdom. Dan zeg ik tegen zulk volk, dat dit waar is, maar
dat verswaart onze elende schrikkelijk, want licht te hebben en
Gods Geest te missen, is een groot oordeel. En ik mag zeggen
dat de Gereformeerde Kerk is een Babel der Babelen, duyzendmaal erger dan die van 't Pausdom, van wegen het licht, dat zij
heeft, doch niet recht gebruykt." 1)
"Indien dan 't licht dat in u is, duysternisse is, hoe groot sal
de duysternisse selve zijn!" -

merkt weer de broeder van zooeven

op, als 't ware overluid denkende.
"Zeer groot is die duisternisse reeds, weer voort, raden.

zoo gaat de predikant

zeer groot, ook in Synoden, Classen en Kerke-

"De Synoden besoigneeren heden niet over het bysonder

noodige, naamlijk over de Reformatien der gebreeken der Kerke
en Kerkelijken, hoewel Godts toorn sterk daarom roept. Zy laaten
zich meermael door Overheden verhinderen, de Censuren te doen
na Christi wil. Zij worden niet gehouden als vrye gerichten onder
Christus den eenigen Heer der Kerke, maar als gesubordineert in
haar verhandelingen over Kerkelijke zaaken, onder de macht der
1) J. van Lodenstein,
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Overheden en trekken zich niet aen de userpatien van de Kerckelijcke Macht door de Overheden, en zy doen daer geen verklaering
tegen, maer zien het aen ende zwijgen. 1) De Synoden leggen
zommige lasten op in 't stuk van Godsdienst; die Godt niet opgeleydt heeft, en overtreden zo haer macht en Commissie, die zy
ontfangen hebben. Zy maaken ook wel besluyten tegen de private
samenkomsten der Christenen [zooals wij er thans eene houden]
die tot stichting ende onderlinge verwakkering zijn aangesteld.
Synodale besluyten worden somtijdts gemaekt om de handen van
de vroomste en yverigste Leeraars te binden, datse niet zoo veel
Particuliere Catechisatien, ende Huys-Oeffenin~en, ende Collegien
mochten hebben; sommige Synodale Regelen, oock op Godts Woord
en goede reden gebouwt, worden verbroken ende verlaten, zonder
dat de Synoden daer tegen yveren.

Daarentegen worden nu dik-

maals Synodale Regelen meer dan de Apostolische gedrongen, en

1) Tot staving van 't gevoelen van Koelman, 't welk hier Wilhelmi in den
mond wordt gelegd, en tevens niet onbelangrijk voor de kennis van het charakter
van den bekenden W. à Brakel, is het volgende, letterlijk overgenomen uit de
Acta van de Friesche Synode van het jaar 1682 (art. 44): "Op de sake van
D. Koelman is geresolveert van de E. Synodo dat syn predickdienst in dese
provintie rebus sic stantibus niet magh exerceren, noch sal worden ge tolereert
om sulcks te doen. - En heeft bij dese gelegentheit rev. D. praeses [n.l. Brakel]
als desen angaende conclusie soude maken, in syn advys laten invloejen eenige
harde expressien, die oock meermael heeft wederhaelt, dat D. Koelman noit was
ge censureert , noch ge deporteert van syn predickdienst, en dat geen poli[ti]ke
Overheit macht hadde om een pedicant te deporteren, over welcke uitdruckingen
sigh de Ed. Mog. sensibel hebben getoont, en bevolen dat sulcke onverwachte
ontmoetingen in actis sou den worden geinsereert , protesterende vorders haar Ed.
Mog. wegens laesie harer Ed. Commissie en kleinachtinge haer Ed. personen hun
door sulcke expressien angedaen, reserverende 't vorder resentiment an haer
Heeren principalen, en committenten." - De Synode protesteerde daartegen niet
in het minst. Overigens is commentaar hier wel overbodig.
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meer wort daer voor geyvert door Politijke en Kerckelijke; zoo
stelt men de menschelijke Constitutien en wetten boven de Godlijcke; 1) is jemandt luy, en nalaatig, gemaklijek, en vleeschlijck
in zijn dienst, niemant doet hem moeyte aen; maer worden 'er
buyten gewoonte der Kercke, eenige Synodale Regelen nagelaaten ,
nopende eenige veranderlijcke en middelmatige dingen, daar over
roeptmen , als orer een crimen begaen was, dat met de hoogste
straf te straffen was." 2)
"En de Classicale Vergadering, ach dat ik het zeggen moet,
maar 't is zoo, "veel ydelheydt, lichtvaerdigheydt en kouten van
allerley zaaken wordt'er bevonden, ende zeer weynig stemmigheydt, zedelijkheyt, deftigheyt den Opzienderen betaemlijk, zoo
dat de Vergaderingen van Politijke, en gemeene Burgerlijke
Lieden, ja van Militaire haer menigmael zouden beschamen. Men
vaert in de Classen dik wils hevig tegen malkanderen uyt, en
komt tot schelden, lasteren en smaden 3). Men is nauw gezet op
1) De lezer merkt hieruit, dat de klacht van Dr. Kuyper c. s. als zouden in
onze Ned. Herv. Kerk de reglementen boven Gods Woord gesteld worden, gansch
niet nieuw is, maar ook reeds tegen de vroegere Gereformeerde Kerk werd ingebracht, en dat nog wel in haar zoogenaamden "bloeitijd".
2) Jac. Koelman.
3) Zie b. v. Art. 2 der Acta Class. Leov. Deputatorum van de yergadering van
29 Jan. 1695, waar ik het volgende lees: "Hierop is de E. Deputaten voorgestelt,
naedemael in de Classicale bijeenkomsten veel warrerije, kibbelerije en disorderes
tot gemeene laster en opspraek wierde vernoomen, soo in 't gemeen ontrent
andere saeken, als bijsonder in censura morum, of men niet diende bedacht te
weesen op heijlsaame middelen, om dit quaet in 't toekoomende te weeren , en
is daerop goet gevonden nae het voorlees en van de Classicale wetten aen de
E. Classis te versoeken , dat die selve wetten met ernst moogen aengedrongen
worden, en soodaer eenige veranderinge noodich was door af of bij te doen, dat
men daerop geliefde bedacht te sijn, sijnde hier toe ge committeert Rev. D. Praeses,
D. R. Meilsma, D. H. Stapert."
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het leesen en bekentmaaken van de Classicale Wetten, die de
omstandigheden van 't houden van die Kerkelijke Vergaderingen
belangen, en men is ernstig en bezig, om de boeten af te eyschen
van diegene, welcke daer tegen misdoen; maar weynig wordt'er
gerept ofte gepast op Gods Wetten, en Apostolische Regelen, om
wijsselijck, vyeriglijck, geestelijck, en getrouwelijek te verrichten
en te verhandelen de groote en gewichtige zaaken, die aldaer
voor-komen. En de Classicale Maeltijden worden veel zoo ydel
en vleeschlijck gehouden, datmen niet zou deneken , dat men is
by geestelyke menschen, Vaders, en Voorgangers in Godts Kerk,
maar onder een 'deel vleeschelijke spottende, schreeuwende, de
Wijnen en Bieren en Spijsen prysende, ende bedrijvende overdaed, tot veel aenstoot." 1)
"En wat de Kerkeraden betreft - och Broeders! laat mij daarover maar niet eens spreken. Gij weet allen wel, hoe het daar
toegaat. Inzonderheid in deze onze stad. En 't wordt er niet
beter op. Eer slechter. 't Is nog niet genoeg, dat de Synode
aan de Staten dezer provincie heeft verzocht "soodanighe ordere
te stellen en die voorsieninge te doen, dat alle particuliere magistraten nauwe acht nemen mogen, dat geen Praedicanten der
Gereformeerde Kercke, of Leden der selve eenige.... con venticuIen mogen aanstellen; of bij woonen sonder expres goet vinden;
ordere, en consent van de Kercken-Raden ofte Classen, onder
welken sij resorteren." 2) Neen, nu heeft de Kerkeraad mij gisteren ook nog aangezegd, dat ik voortaan met u niet meer mocht
vergaderen en daarbij ons gedreigd met den sterken arm der
1) Jac. Koelman.
2) Zoo de Synode van Friesland in het jaar 1.675, Zie de Acta 1 art. 45.
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politie. Toch zijn wij samen gekomen om met elkaêr te bidden
en te spreken.

Dat behoort tot mijn ambt, 't welk God mij ge-

geven heeft, en geen mensch, ook geen Kerkeraad , mag mij in
de nitoefening daarvan hinderen.

Maar is ook dit ons niet op

nieuw een bewijs, dat de staat onzer kerke allertreurigst is?
Moeten wij, nu zelfs de Kerk opstaat tegen de vereeniging der
vromen, niet vragen, of het oordeel van den Heere al over ons
in vervulling gaat: wee hen, als Ik van hen sal geweken zyn?"
"Maar wat moet er door ons dan gedaan worden, opdat, als
God het geven wil, dat oordeel nog afgewend worde?" -

Ik stel u voor, mijn lezer, dat wij van het voorrecht, 't

welk wij als ongeziene bezoekers bezitten, gebruik maken en
daarom even stil weer vertrekken als wij gekomen zijn. Niet
dat het toepasselijk gedeelte van zijn toespraak, waarmee Wilhelmi
nu zal beginnen, ons geen belang zou inboezemen.

Ik verwacht

van u betere dingen, want gij zijt het immers met ons eens, dat
een preek zonder toepassing geen preek is.

Als gij die toepas-

sing nu maar niet bepaald aan het einde wilt hebben en anders
niet tevreden meent te mogen zijn. Want de heele preek of toespraak, of wat het dan ook is, moet toepasselijk zijn. En daarom
kunnen wij het. naar 't mij voorkomt, ook zonder Wilhelmi's toepassing voor ditmaal wel stellen.

Wat hij zeggen zal, dat zal

zonder twijfel wel goed wezen en als 't van hem en zijne vrienden afhing,

0

zeker, dan bloeide de kerk morgen aan den dag

weer en wel met een luister, zooals zij nooit heeft gekend, want
de broeders meenen het waarlijk goed. Maar weet gij, waar het
hapert? De leer,

0

dat gaat nog al, heel best zelfs; onzuiverheid

daarin is nog altijd eene schande en -

voor schande, dat is be-

kend I zijn de meesten nog al bang; eer is veel zoeter, al moet
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dan ook aan 't geweten -

doch laat ons over 't geweten liever

maar niet spreken, .dat kan soms heel gemakkelijk in een klein
hoekje weggemoffeld worden.

Met de leer staat het dus goed,

dank zij de formulieren en de hul p van pen en inkt om ze te
onderteekenen , ook al meende Vader Lodenstein al voor enkele
jaren te moeten waarschuwen: "selfs aan de leere sal het ons
wel haest beginnen te haperen." Waar het dan mankeert? Laat
Lodenstein het u maar zeggen: "het Anti-christendom is in de
Seden. Men begrypt tot den huydigen tijd toe de Reformatie
qualyk, haar opvattende voor een reformatie alleen in de Lere
en niet in de Seden. Hier door behouden wy wel een lichaam
der waarheyd in de Lere; maar men staat niet genoeg na de
verbetering in de Seden." De vrome man heeft gelijk. Daarom
bloeit de Kerk niet, daarom leeft zij niet, daarom zal de Gereformeerde Kerk "wel haast dor en droog en ten laatsten verworpen worden" 1) - omdat de leer en het leven tegen elkander
vloeken.
i) J. van Lodenstein.

v.
Ex ungue leonem.
't Is ondertusschen al donker geworden op straat.
Wij hebben dan ook langer in baas J ansen's binnenkamer vertoefd, dan oorspronkelijk in onze bedoeling lag.

Hadden wij plan

gehad den geheelen avond daar te blijven, wij zouden er wel
voor gezorgd hebben van een lantaarn voorzien te zijn. Van
straatverlichting toch bespeurt gij niets; die kent men nog niet.
Gelukkig, dat wij te Diependaal niet geheel en al onbekend zijn,
anders zouden wij bij deze duisternis allicht een ongeluk.....
"Voorzichtig !"
't Is maar goed, dat dit woord ons waarschuwt, zoodat wij
nog juist eene minder aangename botsing kunnen voorkomen, door
een paar passen uit :te wijken.

Wij hadden niet gezien, dat er

juist om dien hoek een paar mannen aankwamen, die tusschen
hen in een derde geleiden, welke meer gedragen wordt dan gaat.
Bij het licht van de lantaarn, die een der twee in de hand houdt,
zien wij een treurig schouwspel.

Ons raad-vermogen behoeft niet

zoo heel sterk te zijn, om al terstond de gissing uit te spreken,
dat de middelste persoon behoort tot die soort van menschen, die
in den sterken drank iets anders zoeken dan er in zit en die dan
de treurige gevolgen daarvan ondervinden.
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"Wat hebt gij daar?" -

vragen wij, onwillekenrig denkend

aan een iets en niet aan een iemand.
"Och, een dronken kerel, -

wordt ons geantwoord, -

dien

wij even buiten de poort aan den weg vonden liggen. Wie hij
is, weten wij niet en waar wij hem brengen moeten, weten wij
evenmin. 't Zal het beste maar zijn hem weer te brengen waar
hij van daan is gekomen en dan zullen wij wel moeten wezen in
de eene of andere taveerne. Goeden avond!"
Het drietal gaat verder en wij laten hen gaan. Wij hebben
geen lust de beide geleiders, die ons ook al niet van de besten
voorkomen, verdere inlichtingen te geven. Of wij er dan toe in
staat zijn? Wel zeker, want, wisten zij het ook al niet, wij
weten zeer wel, dat dit dronken schepsel niemand anders is dan
Sibrandus Mancadan, 1) de gewezen predikant van een nabijgelegen
dorpje, die na verleden jaar om verschillende redenen afgezet te
zijn, onlangs weer tot de Evangeliebediening is toegelaten door
de Gedeputeerden van de Synode.

Wel is hem daarbij de ver-

plichting opgelegd, dat hij "in de Stadt dicwils in de Vergaderinge
der heiligen soude verschijnen om stichtinge wille" 2) ; maar gij
bemerkt hoe hij dat opvat. Wij betwijfelen ten minste, of de
Deputaten met hun "heiligen" dezelfde personen bedoeld hebben
als die, welker gezelschap deze Mancadan, blijkens hetgeen wij
zoo even zagen, op prijs schijnt te stellen. Anders zou "een zeker

1) Sibrandus Mancadan is een historisch persoon, die van 1658-77 pred. was
te Oosterwierum (class. Leeuwarden). Wat hier verder van hem medegedeeld
wordt, is evenzeer zuiver historisch. Zie daarover de Acta van de Classis
Leeuwarden 1673-76, van 't College van Deputaten der Friesche Synode 1675-78
en van de Friesche Synode zelve 1677-79.
2) Acta Deput. Syn. Bolsw. 20 Julij 1678.
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Predikant van Leeuwarden" wel eens gelijk kunnen hebben,
die, naar men zegt, "zig zoude hebben laten verluiden, dat
DO Mancadan was hersteld door een Collegie van Drinkebroers", J)
waarmee hij de eerwaardige broeders Deputaten van de Synode
zeker geen compliment maakte. Met dat al moet het u deren,
dat de Kerk zulke dienaren, als Mancadan een is, niet strenger
straft.

Laat het u echter niet al te zeer verwonderen, dat een

predikant dronken is.

't Wordt u dadelijk toegestemd, dat het,

inzonderheid in hem, sterk af te keuren is, meer nog dan in
gewone lidmaten. Maar hoe sterk gij 't ook afkeurt, dat neemt
niet weg, dat een dronken dominé niet tot de zeldzaamheden
behoort. En als gij eens een onderzoek insteldet bij de kerkeraden
naar het levensgedrag hunaer predikanten, ik zeg niet dat zij u
alles zeggen zonden wat zij wisten, maar áls zij dat deden, dan
zouden wel minstens vijf van de tien u zeggen, dat hun dominé
wel eens te diep in 't glaasje keek; maar tien tegen één weer,
dat zij er verontschuldigend aan zouden toevoegen: "hij is toch
zuiver in de leer"; -

en dát zal wel waar wezen. 2) Toch durf

ik er niet voor instaan, of niet menige kerkeraad , des gevraagd,

1) Acta Classis Sylvanae, 30 April 1679.
2) Geen wonder echter, dat zij niet alles zeggen zouden, wat zij wisten, want
in den regel waren de kerkeraads-leden al niet veel beter dan de predikanten.
Zoo blijkt, om maar één staaltje te noemen, uit de Acta Class. Leov. van 18
Oct. 1665, dat de Ouderling 11k Herm. Wespasius en de diaken Jan Meijnerts
zich gezamentlijk met hunnen predikant Ds. Joh. Sylvius te Weidum "in dronckenschap verloopen" hadden. Met dezen herder en leeraar, die een "graaggetrouwe" genoemd werd, maar ondertusschen een liederlijk sujet was, heeft de
classis zich meer dan dertien jaren achtereen moeten bezighouden wegens zijne
"quade comportamenten ende begane dronckenschap" en daaruit voortvloeiende
andere zonden.
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hetzelfde zou doen wat die van Sevenhoven deed, die den predikant
dier gemeente, Thomas Bubbenius, een getuigschrift van goed zedelijk
gedrag gaf, niettegenstaande hem zeer wel bekend was, dat hun
dominé dronken op den predikstoel gekomen was en zich te Leiden
ook aan sterken drank had te buiten gegaan;

of zooals de

1)

kerkeraad van Oosterwierum, één ouderling uitgezonderd, die aan
den genoemden Mancadan, tegen beter weten in, eene gelijke
verklaring gaf, "ten einde het hem dienen mogte in sijn vrijage
tot becominge van sijn tegenwoordige vrou." 2) Gij ziet dus al
weer, dat het hebben van de waarheid nog niet hetzelfde is als
de waarheid te spreken of overeenkomstig de waarheid te handelen.
Meen nu echter niet, dat het met alle predikanten dien loop
neemt, dien het nam met Ds. Mancadan. Wij willen den toestand
op kerkelijk gebied in de laatste helft der 17 de eeuw niet donkerder schetsen, dan hij is; hij is toch al donker genoeg, helaas!
Maar, dat sujetten als Mancadan z6ó behandeld worden als hij
behandeld is; zie, dat teekent het tijdperk, waarin zulks geschiedt.
"Waarom de nieuwgierigheid z66 geprikkeld? -

vraagt gij, -

vertel dan toch eens, wat gij van hem weet."
Nu goed, als gij het wilt, zal ik het doen; al ligt er dan ook
niets verkwikkelijks in, het kwaad van een ander aan het licht
te moeten brengen.

Misschien echter valt er wat uit te leeren.

Laat mij u dan allereerst zeggen, dat hij vroeger in zijn kring
een man was, die nog al het vertrouwen genoot.

Of hij het

daarom ook verdiende, durf ik niet uitmaken, wel betwijfelen.
Meermalen was hij praeses of scriba van de Classis, Classicaal of
1) Acta Syn. Z. H. 1676, art. 9.
2) Acta Classis Leov. 16 Mai 1676.
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Synodaal Deputaat en lid van de Synode, terwijl hij menig
keer zitting had in commissien, welke nu juist niet de onbelangrijkste zaken te onderzoeken of te behandelen hadden. Nu
vijf jaren geleden, er verandering.

het was in het jaar 1673, -

kwam

Hij was afgetreden als Fiscus van de Classis en

toen hij rekening en verantwoording moest doen van zijn gedaan
beheer, brak de storm los. Eerst weigerachtig, zoo zelfs dat hij
daarom voor den tijd van Mne maand van zijn predikdienst werd
geschorst, bleek het, toen het eindelijk tot afrekening kwam, dat
zijne boeken niet in orde waren. Had hij twee posten, namelijk
een van 50 goud-guldens en een van 50 car. guldens niet onder
de ontvangsten geboekt, hoewel hij van de laatste erkennen moest
die ontvangen te hebben; hij had twee andere posten in uitgaaf
gebracht en wel een voor een half anker Hooglandsche en een
voor een half anker Rijnlandsche wijn, die de Classis zou verteerd
hebben, maar die door deze ontkend werden. Twee jaren reeds
was deze zaak hangende, toen er andere dingen aan het licht
kwamen. Zijn eerste vrouw was al lang overleden, evenzoo zijne
tweede, die niet een gelukkig leven bij hem gehad, maar aan
wreede mishandelingen bloot gestaan had. Ondertusschen was hij
aan het "vrijen" om Catharina Mederhuys, eene predikants-dochter,
en het valsche getuigschrift van zijn kerkeraad moest dienen om
zijn ergerlijk leven voor haar te bedekken. Reeds was de tweede
afkondiging van hun huwelijk gedaan, toen er iets geschiedde,
dat den voortgang belette. Zijne gewezene dienstmaagd, die kort
na haar vertrek uit zijn huis, moeder geworden was, beklaagde
zich over hem bij de Classis, verklarende van hem "vele godtloose
mishandelingen geleeden te hebben", en klaagde hem aan bij het
Provinciaal Hof als den vader van haar kind, daarom "spieringe van
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de houlyks-proclamatien" en eerherstel voor haar zelve eischende.
Ondertusschen had hij zijne brlrid bij zich in huis genomen; en
volgens zijne eigene bekentenis leefden de predikant van Oosterwierum en zijne aanstaande, hoewel niet getrouwd, als man en vrouw.
Daarbij kwam, dat zijn leven in de gemeente in de hoogste mate
ergerlijk moest heeten. Gedurig dronken, is het misschien
daaraan te wijten geweest, dat, zoo als hem bewezen kon worden,
"een uitdaginge tot een gevecht spel" door hem gedaan was en
dat hij zich schuldig gemaakt had aan "moetwillige vingerbijtinge
aan een Dieuke Hillebrants." Zelfs beschuldigde men hem, dat
hij in dronkenschap op den kansel staande, dien niet weer zoo
zindelijk had kunnen verlaten, als hij was toen hij er op kwam.
Neemt gij daarbij in acht, dat hij omging met leugen en bedrog,
dat er een "bijna algemene tegenheit der Gemeente tegen sijn
persoon" was, zoodat zij verzocht van hem ontslagen te worden,
en eindelijk, dat hij schuldig was aan "ongehoorsaamheit tegen de
Classe en lasterlijke en smadelijke beswaringe der selve voor het
Collegie der Ed. Mog. Gedep. Staten", dan begrijpt gij, dat de
Classis wel niet anders kon dan hem afzetten van zijn dienst,
vooral daar er bij hem in 't geheel "geen bekeeringe en salutaire
veranderinge gebleken" was, terwijl er nog vele bezwarende omstandigheden aanwezig waren. Gij kunt echter nagaan, dat dit vonnis
niet naar den zin van den veroordeelde was. Hij ging dan ook in
hooger beroep en maakte zijne zaak aanhangig bij het Collegie
van Deputaten der Synode. Dit, bestaande uit zes predikanten
en zes ouderlingen, zette zich tot "dat lastig en voor onse zielen
bedroevde werk", zooals zij het noemden, en gevolg van hun
onderzoek was, dat hij, ja wel afgezet werd, maar slechts voor
den tijd van een half jaar, indien hij zich namelijk dan verbeterd
5
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zou hebben. Hij had toch iets gewonnen; er was echter nog ééne
kans te wagen door te appelleeren bij de Synode. Ook dit deed
hij dan, met dezen uitslag, dat de Synode van Sneek ten vorigen
jare (1677) het vonnis der Deputaten bekrachtigde, na niet minder
dan zeven zittingen aan deze treurige zaak gewijd te hebben. Gij
ziet, Lodenstein .had wel gelijk: "het Anti-Christendom is in de
Seden." Of is 't niet ergerlijk, dat een predikant zulk een leven
kan leiden, en ergerlijk evenzeer, dat eene Synode, naar haar
eigen zeggen bestaande uit eerwaardige, godtsalige, welgeleerde
en hooghgeleerde, erentveste, achtbare en seer achtbare, voorsienige, discrete en seer discrete mannen, zulk een schandvlek,
als Mancadan is, na verloop van een half jaar weer beroepbaar
durft verklaren. Toch zegt zij, gehandeld te hebben "in de vrese
des Heereu na den Regel van Godts H. woordt ende den schuldigen plight haerder conscientien."
Maar hebt gij soms lust het vonnis zelf in te zien, ga dan even
mee naar onze woning. Toevallig zijn wij in de gelegenheid aan
uw wensch te voldoen. Misschien vinden wij nog wel het een of
ander, dat ons, daar wij onze kennis van dezen tijd wenschen te
vermeerderen, niet onbelangrijk zal voorkomen. Ondertusschen,
terwijl wij naar huis gaan, kan ik u wel iets mededeelen uit
den overvloed van stof, die er is. Als gij denken zoudt, dat
Mancadan de eenige is, die op dusdanige wijze leeft, dan vergist
gij u. Zoo herinner ik mij een zekeren predikant Wisman 1),
wien bewezen werd, dat hij derdehalf week met zijne bruid in

1) Joh. Hermanni Wisman te Olde- en Nijerberkoop, waar hij in 1654 predikant
geworden was. Hij werd 25 Aug. 1702 emeritus en was toen reeds meer dan
80 jaar oud.
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concubinaat geleefd, zich meermalen aan sterken drank te buiten
gegaan, en zich bij de bediening van het Avondmaal ergerlijk gedragen had, hetgeen alles door hem bekend werd. Verder werd
hij beschuldigd van benadeeling der diaconie en aanstootelijkheid
bij het uitoefenen van den predikdienst. De Classis van Sevenwol den t de getrouwe waakster voor de rechtzinnigheid, zoo getrouw
zelfs dat zij een predikant censureerde, omdat hij aanmerkingen
op de Staten-Vertaling des Bijbels durfde maken 1), deze trouwe
Classis liet den ouden zondaar vrij met eene geringe straf en de
Synodale Deputaten keurden dat goed. Wat echter in deze zaak
opmerkelijk is, is dit: Wisman werd beschuldigd, dat hij bij het
bedienen van het Avondmaal telkens uit den Avondmaals-beker
dronk 2), zeker wanneer zijn keel wat droog werd van 't spreken.
En hoe verontschuldigde de man zich? Eenvoudig, hij "bekent
wel nu ende dan onder het communiceren uit den beker te hebben
gedronken, maar vermeint daar in niet te hebben misdaen, sijnde
een oudt gebruik ook bij andere." 3) Sijnde een oudt gebruik ook
bij andere.

En dat sprak niemand tegen. Zóó sterk schijnt dus

bij vele predikanten de behoefte aan iets prikkelends te zijn, dat
zij zich niet ontzien op deze wijze het Avondmaal des Heeren te
ontheiligen, ja dat zij zelfs in deze ontheiliging geen kwaad kunnen
zien. Wat dunkt u, heeft Lodenstein niet gelijk, dat het AntiChristendom in de zeden is?
1) Ds. Johannes de Bruine, toen predikant te Knijpe of Nieuw-Brongerga
1682-1686, later te Stavoren 1686-1694, te Wezel 1694-1701, te Dordrecht
1701-1705, en te 's Gravenhage, waar hij tot aan zijn dood, 6 Aug. 1721, een
der meest geachte leeraars was.
2) Iets wat in onze dagen wel door ieder predikant, ook door den minder
zuivere in den leer, als een heiligschennis ten hoogste afgekeurd zal worden.
3) Actll Deput. Syll. Ilarlinganae 30 Aug. 1701.
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Maar hier zijn wij, waar wij wezen moeten. - Treed binnen! Zie zoo, daar hebt gij nu de bronnen, waaruit gij vele wetenswaardigheden verzamelen kunt. aan. -

Reik mij dien foliant eens

Ja, hier is het, wat wij zoeken.

Als gij nu lust hebt,

luister dan naar de sententie door de provinciale Synode van Sneek
ten jare 1677 over Sibrandus Mancadan geveld.

Art. 41.

"De

Christelycke Synod: Provincialis gehouden binnen Sneeck in de
vrese des Heeren na den Regel van Godts H. woordt ende den
schuldigen plight haerder conscientien grondigh ende wel nau
ondersoght hepbende voor eerst de Stucken , Munimenten ende
Beweeg-redenen soo bij geschrifte, als mondelingh bij D. Sibrandus
Mancadan als Appellant van de sententie der Deput. Synod. in
Dato den 14en July 1676 voortgebraght ende gededuceert ende
daer tegen gehoort de swaere beschuldingen door de Hoogh-Eerw.
Gecommitteerde Broederen des E. Classis Leoverd. D. Lambertus
Persijn ende D. Theodorus Paludanus Predicanten binnen Leeuwaerden
dictae Sententiae defensores, alsmede van de Heeren Deput. Sijnod.
hebben ter eere van Godts H. naem, afweeringe van alle lasteringen
tegen syn dier gekoghte Kercke, weghneminge van alle gegevene
ergernissen in quitinge van onse goede conscientie met droeffheit
onser herten ende ontroeringe onzer zielen hem Mancadan door
veel wettelycke vertoonde getuygenissen bevonden schuldigh geworden te sijn niet alleen aen een ontydige bijslapinge bij syn
tegenwoordige Huijsvrouw Catharina Abrahami Mederhuijs met een
continuatie daer in met ongehoorsaemheit aen den E. Olasse, maer
oock aen lasterlijcke ende smadelijcke beswaringe der selver aent'
Collegie der Ed. Mog. Heeren Gedep. Staten, mitsgaders een langen
treijn van menigvuldige dronckenschappen, waer van geen genoegsame bekeeringe ende salutare veranderinge is gebleecken, alsmede
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aen een oorsaeck van bij na een algemeene tegenheit der Gemeynte
in Oosterwijrum tegens sijn E. persoon, verklarende wegens syn
ergerlycke leven geen stightinge van hem te koonen ontvangen;
waer bij nogh koomen andere ergerlycke misvallen een Predicant
niet betamende, alwaerom wij hem D. Sibrandus Mancadan hebben
wettelyck den H. Kercken-dienst onbequaem ende onweerdighlyck
geoordeelt , gelijk hij daer toe door desen reght doende van ons
onbequaem ende onweerdighlyck wort geordeelt, ende daerom gedeporteert ende geremoveert uyt dien hoogh weerdigen Kerckendienst, bijsonder tot allen tijden in den dorpe Oosterwierum. Edoch
aengesien alle Kerckelycke Censuren strecken niet om een gevallenen
sondaer te verbitteren, maer te verbeteren, 800 wort hij Mancadan
na verloop van een halff jaer allata hac sententia tot die H.
Kercken-dienst wederom vocabel gestelt , als hij dan een beroepinge
mogende bekoomen door gcnoeghsame getuijgenissen van den
Kercken-raedt ter plaetse syner wooninge den Classi daer onder
de plaetse sortere kan geven een waeraghtigh geblijck van een
Christelyck, voorsightigh ende een Leeraer betaemlyck heylige
wandelinge, des dat Hij meer gemelte Mancadan na belofte van
beterschap des levens schult bekenne ende vergiffenisse bidde voor
den Classe van Lieuwaerden. Godt onderwijlen geve hem Mancadan
den Geest des waeren berouws ende oprechte boetveerdigheit.
Amen."
Van dat ware berouwen die oprechte boetvaardigheid kwam
men echter weinig te zien.
Evangelie-bediening.
vandaan gehaald.

Toch is hij weer toegelaten tot de

Wie weet, waar hij de getuigschriften heeft
In elk geval zullen zij wel weinig te betee-

kenen gehad hebben; ten minste toen de Deputaten hem herstelden,
werd hij beschuldigd van verscheidene dronkenschappen. De Depu-
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taten, door den Leeuwarder predikant "drinkebroers" genoemd,
konden ten opzichte dier beschuldiging niet tot zekerheid komen
en in plaats van den gulden regel "in dubiis abstine" toe te passen,
hebben zij hem weer toegelaten. Zelfs gaat het gerucht nu, dat
hij reeds ergens in aanmerking komt; ongelukkig echter de gemeen te , die hem tot haren voorganger krijgt. 1).
Denk nu echter niet, dat bij eene Synode de barmhartigheid
altijd roemt tegen het oordeel, gelijk in de zaak, die wij u ver~
haalden, geschiedde. Neen waarlijk niet, de noodige strengheid
wordt ook wel eens toegepast, zóó zelfs, dat de gedachte soms
opkomt aan een meten met twee maten. Inderdaad, als het niet
wat heel kras klonk, dan zouden wij zeggen, dat men zeer zachtmoedig is als het geldt gepleegde zonden tegen den Heere 2), maar
kraçhtig optreedt als het betrekking heeft op misdaad tegen de

Heeren. Wilhelmi heeft gelijk, dat vaak menschelijke inzettingen
in de Gereformeerde Kerk meer kracht hebben dan Goddelijke
wetten.

1) Hij werd in 1679 weer pred. te Tjerkgaast c.a. en daar "ingehuldigd met
aandringende predikatiën." AI spoedig werd hij weder beschuldigd van verschillende zonden, en, na eerst aenigen tijd geschorst geweest te zijn, is hij eindelijk
4 Oct. 1682 "wegens vele, en sware aanhoudende zonden, en zig verbeterende
als de jonge Wolven, die dagelijks erger worden, met eenparige stemmen van
het H. Predikampt gedeporteert." J. Engelsma, Volglijst van de Pl'edd. onder
de Class. Zevenwolden. blz. 106, 107.
2) Een sterk sprekend geval dier zachtmoedigheid vinden wij in de Acta Class.
Leov. 16 Oct. 1676, waar wij van Ds. Jungius te Goutum het volgende lezen;
"D. Nicolaus Jungius beschuldigt zijnde over zijn onvoorsichtigen wandel, door
t al te veel nuttigen van sterken drank, zoo nu en dan gepleeght, heeft su\cks ten
deele geexcuseert, en ten deele genegeert. Waarin het E. Classe door eenige
gecommitteerden, desen aangaande beter geinformeert zijnde, geen contentement
heeft genomen maar heeft hem Jungium door D Praesid. broederlijk doch eern-
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!raar dat is toch inderdaad al te kras; -

meent gij.

Ja kras is het, maar wij zullen u bewijzen, dat wij niets te
veel hebben gezegd.

Gij hebt gezien hoe uitermatig genadig

!rancadan behandeld is.
41. -

Zijne sententie hebt gij gelezen in Art.

Lees eens twee artikelen verder. -

Ja, artikel 43.

Wat

vindt gij daar? Iets van valsche attestatiën. 't Is aan de Synode
gebleken, dat de getuigenissen, door de kerkeraadsleden van
Oosterwierum aangaande hun predikant gegeven, niet volkomen
met elkander overeen kwamen.

De attesten, door drie leden ge-

geven, zijn "contrarieerend ," dat wil in dit geval zeggen, die
menschen hebben een goed getuigenis aangaande Mancadan gegeven.
Nu kunt gij denken, dat zij hebben getracht hun dominé als een
onschuldige te doen voorkomen, hoewel zij beter wisten.

Dan

dwaalt gij echter. Hun handelwijze was niet goed, dat is zoo,
maar zeer wel te begrijpen. Mancadan had hen zóó lang gesmeekt
om hem te helpen bij zijn dingen naar de hand van zijne tegenwoordige vrouw, dat zij hem eindelijk een getuigschrift gaven,
onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat hij het hoegenaamd tot geen
ander doel gebruiken zou dan om hem te dienen tot aanbeveling
bij zijne aanstaande. Toch had de trouwelooze er zich voor de
Classis en voor het Hof mee zoeken te rechtvaardigen. En wat
doet nu de Synode? Mancadan bestraffen wegens zijn listig bestelijk laten waarschouwen , om in posterum voorsichtelijker en stichtelijl\er te
wandelen, ende toe te zien, op dat hij onder geen swaarder censure kome te
vervallen." - Iemand, die zich schuldig maakt aan "onvoorsichtigen wandel",
die "zoo nu en dan" eens dronken is, dit deels tracht goed te praten en deels
in strijd met de waarheid ontkent, wordt niet anders gestraft dan met een
broederlijke waarschuwing. Dat deze zelfde persoon niet zoo heel lang daarna
weer praeses van de Classicale vergadering was, mag volstrekt niet als een
bewijs van beterschap aangemerkt worden.
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drog? Of de drie kerkeraadsleden zachtmoedig waarschuwen in
't vervolg wat voorzichtiger en waarheidlievender te zijn? Neen,
op hoogen toon verklaart de hoogeerwaardige Vergadering, daarin
"een merckelycke ongereghtigheit ten hooghsten Censurabel" te zien
en gelast haren Scriba, uit haar naam aan de Classis van Leeuwarden
te schrijven, "dattet niet genoegh is sulcke exorbitante sonden soo
light met een bloote vermaninge voorbij te gaen, maer dat de selve
dienen eernstiger ende serieuser bestraft ende gestraft te worden." 1)
- Wat mompelt gij daar van "mug" en "kemel"? Maar zie nu eens hier. Weer een paar artikelen verder in de
handelingen van diezelfde Synode, die ten vorigen jare te Sneek
gehouden is. Wat dunkt u van art. 47? De Synode, die het zoo
streng afkeurt, dat een drietal dorpelingen, die uit zwakke goedhartigheid een onwaar getuigschrift afgegeven hebben, waarvan
zij zelve de onaangename gevolgen ondervonden hebben, met "een
bloote vermaninge" vrij zouden komen, maakt zich hier nagenoeg
aan hetzelfde schuldig, wat zij bij eene Classis als "niet genoegh"
veroordeelde. De zaak is deze. Ds. Petrus Vomelius, uit eene
aanzienlijke dominé's-familie gesproten, heeft zich in zijne gemeen te , Gaast en Ferwoude, herhaaldelijk schuldig gemaakt aan
"de oude ende aanstootelijcke sonde van dronckenschap." Reeds
meer dan eens om die reden geschorst, heeft de Classis van
Bolsward hem een acta laten teekenen , waarbij hij verklaarde
zich aan afzetting te onderwerpen voor 't geval dat hij weer in
deze zonde viel. Dàt geschiedde al heel spoedig, want nog geen

1) Dat is dan ook geschied. De Classis heeft n.l. "geordonneert datse haar
voor eenmaal van des H. Heijligh Avondmaal hadden 't onthouden." Zie Acta
Class. Leov. 6 Aug. 1677. art. VII.
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drie maanden daarna zette de Classis hem af van zijn dienst·
Ook hij waagt een kans bij de Deputaten der Synode, met dit
gevolg, dat deze wel het vonnis van de Classis bevestigen, maar
hem, als hij zich goed gedraagt, na

~en

half jaar weer overal

beroepbaar verklaren, behalve te Gaast en Ferwoude. Iets gewonnen hebbende, wil hij meer. Vandaar dat hij beproeft, of de
Synode hem gunstiger zijn zal. Bevestigt deze nu voor het minst
het vonnis van Deputaten, te meer omdat de leden der gemeente
van Gaast en Ferwoude "van hem D. Vomelio dickwijlen geergert
zijn" ? Och neen, zij reformeert - dat klinkt wat zachter dan
vernietigen, maar 't komt op 't zelfde neer, - zij reformeert de
sententies van Classis en Depntaten, want zij heeft, zooals gij
hier lezen kunt, "goet gevonden om te vertoonen de uijtterste
lanckmoedigheit aen een gevallen sondaer, off nogh de Heere
int' vervolgh gelieifde te verleenen door sijn Geest beteringe des
levens." De "gevallen sondaer" wordt echter gelast voor de
Synode en voor zijne gemeente zich te vernederen, aan beide vergiffenis te vragen en beterschap te beloven.

Door verder aan

eenige formaliteiten te voldoen, ,,'t welck bij hem vrijwilliglijk
ende met ontroeringe en ontsteltenisse sijns gemoeds is aangenomen ende gedaan", komt hij geheel en 'al vrij en alle gevaar is
voor 't oogenblik afgeweerd. 1) Zelfs is hij ieder oogenblik weer
benoembaar tot eereposten. Hoe groot een dronkaard hij ook geweest is en misschien nog wel is, dit neemt niet weg, dat hij
zeer wel het volgend jaar lid kan zijn van de Synode. Niets is
er, wat de Classis, waartoe hij behoort, belet hem naar die hoogste

1) Hij heeft aan zijne heilige beloften, die hij ook afleggen moest, niet voldaan,
want hij is in 1683 als predikant afgezet.
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vergadering af te vaardigen om rechter mede te zijn over personen, die lang zoo schuldig niet zijn als hij zelf.
Er zijn echter ook zonden, die iemand begaan kan en waardoor
hij zich alle kerkelijke commissiën onwaardig maakt. Maar dat
zullen dan ook zeker verschrikkelijke zonden zijn, meent gij?
Ten minste indien een man als Vomelius alles, tot zelfs praeses van
de Synode worden kan, dan moet iemand, die door eene Classis
zelfs niet tot lid der minste commissie van onderzoek benoemd
mag worden, zonder twijfel wel aan iets zeer verschrikkelijks
schuldig staan. Gij vergist u; - het is reeds voldoende eene synodale wet te overtreden of de leden van de Synode minder beleefd
te behandelen. Als gij Gods wetten overtreden hebt door de eene
of andere zonde of ook wel door verscheidene grove zonden, dan
moogt gij de Kerk van Christus, zelfs in het hoogste ressort,
nog wel mee helpen besturen; maar

0

wee uwer, als gij iets doet

tegen menschelijke bepalingen, die nu juist niet uit Gods Woord
voortvloeien; dan wordt gij uit de synagoge geworpen, dan hebt
gij in de Gereformeerde Kerk het recht verloren om de belangen
der Kerk in hoogere vergaderingen mee te behartigen.

Wel

had Wilhelmi gelijk, toen hij straks zeide: "worden'er buiten
gewoonte der Kercke , eenige Synodale Regelen nagelaaten ,
nopende eenige veranderlijcke en middelmatige dingen, daar over
roeptmen als of'er een Orimen begaen was, dat met de hoogste
straf te straffen was." En dat behoeft gij niet zoo maar op ons
zeggen aan te nemen. Neen, hier hebt gij bewijs. Neem dit boek
en lees: "D. Kingma 1) op vorgaende citatie gccompareert, en in

1) Petrus Kingma, pred. te Exmorra c. a.
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sijn defensie verstaen zijnde, is geordeelt: Dewijle klaerlijck gebleken is, dat tegens de sijnodale wet, binnen de twee jaeren
heeft geambieert en geobtineert een kerckelijcke commissie 1), Dat
hij sich sal hebben te onthouden de tijdt van ses jaeren van alle
kerckelijcke, soo classicale als sijnodale eommissien: Ende dewijle
d. Kingma de gepronuncieerde sententie, met spottelijcke gesten
en woorden heeft opgenomen, seggende: Dat Hij de Eerwaerdige
vergaderinge voor dese heerlijcke, tref-lijcke ende beleefde sententie
bedanckte; soo is sijn straffe verdobbelt, ende hem opgeleijdt
twaelewe jaeren te supercedeeren van alle sodanige commissien. En
heeft D. Praeses, volgens hier toe ontvangene last, d. Kingma
hier ower ernstiglijck bestraft, en hem opgeleijdt, de Erwaerdige
Vergaderinge om vergiffenis se te bidden, 't welcke bij d. Kingma
is geschiedt" 2).
Gij kunt hier weer denken aan "mug" en "kemel."
Mij dunkt, wij moesten de folianten thans maar aan kant zetten.
Wat wij er nu in gevonden hebben is nog maar een zeer klein
gedeelte, doch het zal wel genoeg zijn om u eenig denkbeeld te
geven van de wijze, waarop er in de Gereformeerde Kerk met de
zonde en de zondaars wordt omgegaan. Ex ungue leonem, dat wil
zeggen: uit dit kunt gij het andere opmaken. Er is anders nog
een rijke overvloed om uit te putten. Ik zou 11 kunnen verhalen
van een afgezet predikant, die weer eene standplaats kreeg, maar
het zoo bar maakte, dat de Classis zich gedurende tien achtereen-

1) Hij was in 1676 lid van de Synode van Heerenveen geweest. Dat de Classis
van Bolsward, die hem afgevaardigd had, eene berisping of straf ontving, is mij
niet ge bleken.
2) Acta Syn. Fris. 1679, art. 37.
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volgende jaren in 34 vergaderingen met zijne zaken bezig moest
houden; en hoewel hij soms jaren achtereen het Avondmaal niet
bediende, terwijl de gemeente het ook niet met hem vieren wilde
wegens de ergernis, die hij gaf; en hoewel hij ten opzichte van
het doopen van kinderen, op zijn zachtst genomen, zeer vreemd
handelde en van prediken en studie geen werk maakte; en hoewel
zijne "gedraagzaamheid weynig met het ampt van een leraar
overeenkomende" was en hij zelf, ook als hij schuld beleed, "nogh
niet na goeder trouwe" handelde; en hoewel de Classis "het
verval van de Gemeente" zag en erkende, dat het er "in veele
opsichten seer slordig toeging en dat er weynig hoope van
stichtinge was"; en hoewel hij menigmaal beloofde zijn "onordenteIyke conduite" te zullen beteren, maar nooit overeenkomstig die
belofte deed; - toch, niettegenstaande dat alles, in al die tien
jaren niet éénmaal gecensureerd werd, ja zelfs, toen er reeds zeer
veel van hem aan 't licht gekomen was, toch nog tot Classicaal
Deputaat benoemd werd 1). -- Of ik zou u kunnen vertellen van
het Collegie van Deputaten Synodi, hoe het ook in dezen kring
van hooggeplaatste mannen, niet altijd toeging zooals 't behoorde
en ik zou u dat bewijzen, door u mede te deelen, dat vier dezer
broeders eens zich schuldig maakten aan eene onbetamelijke ver-

1) Zie Acta Classis Leov. 1685-95. Deze predikant was Wernerus Wilhelmus
Cancrinus, van 1682 tot 1695, toen hij emeritus werd, pred. te Wier. De Classis
ging zelfs zoo ver, dat zij zijne schulden betaalde en hem boven zijn pensioen
als emeritus, nog hulp verleende. - Van onzuiverheid in de leer werd hij nooit
beschuldigd - en dan kon er nog al veel op door. Dat het "anti-christendom
in de Se den" was, blijkt uit alles. Dit merkwaardig geval van Cancrinus heb
ik onder den titel "Slappe tucht in de 17de eeuw" beschreven in de Stemmen
voor Waal·heid en Vrede 1887, blz. 1-27.
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teering van honderd rijksdaalders uit de kas der vidualia (Weduwenbeurs) 1); of dat een lid van dit Collegie 2) op een anderen tijd
"eens of tweemaal zijn zwacheden in dronckenschap heeft betoont,
waarover van de E. Praeses aangesproken zijnde, heeft zijn foult
rond uyt bekent verfoejende zijn zonden, met eeu hertelijek berouwen leedwezen, met een vast voornemen om naa dezen voorzichtiger te zullen wandelen, op welcke ronde bekentenisse de E.
vergaderinge als dan acquieseert." - Of ook wel, ik zou u kunnen
spreken van eenen Joh. Hartenuergh, predikant te Hoogcarspel ,
over wien nu reeds zes jaren lang elk jaar in de Synode gesproken
wordt, omdat er in zijne gemeente groote onlusten heerschen
ten gevolge van het ergerlijk leven, waarvan hij beschuldigd wordt,
en die reeds in twee jaren het Avondmaal niet heeft bediend,
terwijl nochthans de Synode gansch geene schuld in hem schijnt
te kunnen vinden; en ik zou u daarbij dan wijzen op het inderdaad vreemde geval, dat 5 getuigen bij notarieele acte en onder

eede verklaard hebben hem den 24 sleu Mei van het vorige jaar
'savonds om 9 uur dronken op den weg gezien te hebben, terwijl
Ds. Hartenbergh daar tegenover 7 getuigen stelt, die zeggen hem
op dien zelfden dag ter zelfder ure volkomen nuchter gezien en
gesproken te hebben. Die eed der vijf getuigen was der Synode
echter niet "een einde van alle tegenspreken j" integendeel scheen

1) Zie Acta Deput. Syn. Fris. 31 Mei 1655 enz. Geen wonder, dat later gesproken werd van ,,'t aUermoeijelijkste van de Bedieninge van 't Deputatusschap,
namelijck de Quotizatie der Vidualia" (Acta Deput. Syn. Fris. 23 Apr. 1709).
2) Joh. Stonebrinck, predikant te St. Jacobi parochie (Acta Deput. Syn. Fris.
24 Apr. 1689). Hij was in het daaraan voorafgaande jaar 1688 zelfs praeses der
Deputaten Synodi geweest.
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zij te denken: zeven is meer dan vijf j althans zij nam aan, dat
de predikant niet dronken was geweest 1).
Maar genoeg reeds. Indien gij meer wilt weten, wijd dan eens
eenigen tijd aan de lezing van verschillende Synodale of Olassicale
Acta; en, inderdaad, als gij misschien nog behoort tot degenen,
die "droomen zoo wat van de Kerke" en die zeggen: "de Kerke!
de Kerke! die is in zulken heerlijken staat !", na de lezing dier
Acta zult gij er ongetwijfeld wel anders over denken, en al
beaamt gij dan misschien ook al niet ten volle de bewering van
Lodenstein, dat "de Gereformeerde Kerk is een Babel der Babelen,
duyzendmaal erger dan die van 't Pausdom," gij zult toch niet
kunnen ontkennen, dat het met haar allertreurigst gesteld is 2).

1) Deze Joh. Hartenbergh beloofde, toen de stemming in de gemeente tegenover
hem hoe langer des te ongunstiger werd, den 29sten Juli 1689 aar. de Synode, dat
hij, wegens zijn onstichtelijken wandel, tegen Mei 1690 vrijwillig van zijn dienst
te Hoogcarspel afstand zou doen. Gelukkig voor hem, zond de Classis van
Enkhuizen, die hem zoo lang gedragen had, hem. voordat het zoo ver was, als
Predikant naar Oost-Indie. Zie Acta Syn. N. H.1689, art. 52; 1690, art. 1 en 53.
2) Het is verschrikkelijk, hoe in de Gereformeerde Kerk van ons land de
predikanten zich vroeger schuldig maakten aan dronkenschap en niet minder,
hoe Classen en Synoden daartegen weinig of niets deden. In dat opzicht althans
staat onze tegenwoordige Ned. Herv. Kerk oneindig ver verheven boven de Gereformeerde van vorige eeuwen. Hoe de predikanten van toen, die de formulieren
van eenigheid hadden onderteekend , ook uitmuntten in zuiverheid in de leer
(maar ook in die dagen waren er ketters!) boven die van onzen tijd, welke slechts
eene belofte of verklaring hebben afgelegd; wat het leven aangaat kunnen de
eersten met de laatsten zelfs niet in éénen adem genoemd worden. Wat het
volk daar echter van zei? Om dit te weten te komen Ie ze men bijv. eens het
volgende, door Ds. C. S. Adama van Schelterna verhaald (in Maranatha 1886
nO 3): "Zulk een toestand maakt de mededeeling begrijpelijk, welke de oude
predikant Hagen van Heinkenszande mij deed in een tijd, toen in ons vaderland
nog van ge ene afschaffing sprake was: dat toen hij in 1809 in den ring van
Borselen, toen eene ring van 16 predikanten kwam, hij en de predikant van
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Doch daar schiet mij te binnen, dat het morgen Classicale Vergadering is en dat wij met Wilhelmi daarheen zouden gaan. 't Is
maar goed, dat Diependaal de Classicale hoofdplaats is, want nu
behoeven wij niet al te vroeg op te staan, wat wel het geval is
met die broeders, die vijf, zes uren werk hebben voordat zij
hier zijn. Vroeger was dat niets, want toen kon men wel wat
te laat komen, als men wat ver af woonde. Maar sints bij de
rivisie van onze Classicale Wetten bepaald is: "en zullen voortaan
geen Broederen van de Verre afgeleegene Dorpen van de breuke
des Laatkomens ,ge-excuseert zijn ," dienen ook zij op tijd tegenwoordig te wezen, willen zij ten minste niet vervallen in de boete
van "twee stuijvers" 1).

Nisse de eenigen waren,' die niet tot de dronkaards behoorden. En gaf dit
bijzondere ergernis? Geenszins. Wel werd wie tegen de kermis preekte naar
de intree van predikanten en de classicale maaltijden als van eeuwenher zwarte
kermissen verwezen, maar oude menschen konden mij in volle gemoedelijkheid
vertellen, hoe een mijner voorgangers, als hij goed dronken was, 0 zoo zuiver
en dierbaar preekte. Toen ik bij de afzetting van den predikant van 's Heerenhoek als consulent moest optreden, verzpkerden mij de oudste bewoners, dat
men daar bij menschenhengen nooit een predikant had gehad, die geen dronkaard was. De voorlaatste predikant, zoo verhaalde men mij, bedronk zich eiken
avond met en bij den pastoor, en als beiden dan de hoogte hadden, droeg de
knecht van den geestelijke den predikant naar huis en bracht hem te bed. Ook
was het niets ongewoons, dat de roomsche boeren in de herberg tot dien predikant zeiden: "Domine, wij hebben gehoord, dat gij zoo mooi bidden kunt, bid
eens voor ons en dan krijgt gij een glas klare met suiker; en zoo geschiedde
het. Toch kwam men eiken Zondag met wagens van heinde en verre om 's mans
prediking te hooren, en berekende de schipper van het Sloeveer slechts halfvracht aan wie uit Walcheren dien 's Heerenhoekschen predikant gingen hooren." De naam van dien predikant van Nisse, die nog niet behoorde tot den rijken
buit, dien de alcohol-duivel zich won onder de Gereformeerde predikanten, verdient waarlijk wel vermelding. Hij heette D. A. Buyt.
1) Art. 3 en 5 van de "Wetten der Eerw. Classis van Leeuwarden, gerevideert,
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Wij hopen echter te zorgen, dat wij morgen niet behooren tot
de "sero-venientes ," zooals men in hollandsch-Iatijn de te laatkomenden noemt; maar zullen wel maken, dat wij om klokke tien
ons bevinden in de Classicale kamer.

Laat mij echter u mogen

waarschuwen, dat gij van deze vergadering toch niet al te hooggespannene verwachtingen koestert. Vergeet niet, dat al die WelEerwaardige en Eerwaardige Heeren ook maar menschen zijn,
evenals wij j en zoo gij wilt, moogt gij er tevens aan denken, dat
velen hunner soms in toestanden verkeeren, waarin zij meer op
beesten gelijken. Maar wij zullen morgen zien, wat wij zien
zullen.

vermeerdert en gearresteert den 3 Septemb. 1677." Van deze Wetten, te vinden
in het Archief van de voormalige Classis Leeuwarden, wordt ook in het volgende

hoofdstuk gebruik gemaakt.

VI.

Een plenaire classis.
Indien gij gereed zijt, dan stel ik u voor, dat wij nu gaan. De
klok wijst reeds even over half tien; wij hebben nog een klein
kwartier te loop en , eer wij ter plaatse zijn waar de vergadering
gehouden zal worden; en, al is nu ook al niemand van ons fiscus
van de Classis, die, als hij er niet precies om tien uur is, twee
schellingen verbeurt, - ik wil toch gaarne op tijd present wezen.
Eéne vraag echter, v66rdat wij gaan. Gij hebt toch zeker uw
geldbeurs wel bij u gestoken?
Of er dan eene entrée betaald moet worden? - vraagt gij op
uwe beurt.
Neen, dat niet; als gij nu voor de eerste maal als predikant
zitting gingt nemen in deze Classis, ja dan zoudt gij 25 goudguldens aan den fiscus ter hand moeten stellen pro introïtuj maar
weet gij, waarom ik dat vraag? Gij zijt misschien onbekend met
onze Classicale "ReguIen" en al wil ik u nu gaarne vooraf eenigszins inlichten, 't zal de vraag zijn of gij alles in eens z66 goed
onthouden kunt, dat gij niet een enkele keer de een of andere
bepaling vergeet, waarvoor gij beboet zult kunnen worden. Maar
bovendien, - gij moogt het verkeerd vinden naar eene vergadering
te gaan met het vaste voornemen de wet te overtreden, ditmaal
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doe ik het toch en gij moet u goed houden, als ik u ook niet tot
overtreding breng; - wij zullen elkander tijdens de vergadering
wel enkele opmerkingen te maken hebben en daar de wet nu
luidt: "Niemandt zal 't geoorloft zijn, terwijl eenigh broeder zijn
advijs geeft, met een ander eenige t'zamenspraak te houden, uyt
de welke confusie worde veroorzaakt, bij poene van t'elkens met
twee stuivers te worden gestraft," loop en wij groot gevaar, misschien meer dan eens die twee stuivers te moeten betalen.

Gij

begrijpt nu, waarom ik u vroeg, of gij uw geldbeurs wel bij u
hebt. Laat het u echter troosten, dat de boeten niet zwaar zijn.
Zoo verbeurt gij b.V. twee stuivers, als gij op eene andere plaats
gaat zitten dan op die, welke u toekomt. Gij moogt u dus niet
zetten, waar gij wilt. 't Zelfde geldt ook bij de Classicale maaltijd.
Zoo wordt verder van u geëiscbt "den praesidi behoorlijk respect
ende gehoorzaamheijt te bewijzen." Mocht gij dat soms een oogenblik vergeten, denk er dan om: "indien ijemandt, volgens judicature van de E. Vergaderinge, zich hiertegens quame te vergrijpen, zal zonder conniventie betalen de mulcte 1) van 4 stuivers."
Voorts moogt gij in de vergadering gerust uw hoed op uw
boofd houden, als gij er maar voor zorgt, dat gij hem afneemt,
wanneer gij spreekt en hem afboudt "ter tijdt toe dat gij uw advijs
geëijndight hebt ," want de bepaling luidt: "die hier tegens pecceert,
zal t'elkens voor ij eder inbreuk met twee stuivers gemulcteert
worden." Iemand in de rede vallen, denk daarom, wordt zwaarder
gestraft, want die zich daaraan schuldig maakt, wordt "voor die
Sessie uijt de Vergaderinge gesloten." 't Zou echter kunnen gebeuren, dat "yemandt wat noodtwendighs hadde voor te stellen /'
1) mulcte

= boete.
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-

meent gij j

-

welnu, die zoo iets heeft "zal veniam 1) D.

praesidis verzoeken, ende die bekomen hebbende, zulkx vrijelijk
mogen doen." Gij ziet dus, dat gij met eene kleine moeite klaar
zijt, als gij iets te zeggen hebt, dat geen uitstel lijden kan.
Staat de praeses het u echter niet toe, vergeet dan niet, dat gij
hem "gehoorzaamheit" schuldig zijt en zwijg zoo lang stil j ook al
zouden u de woorden op de lippen branden, houd ze zoo lang in.
Maar pas op, als uwe beurt van spreken komt, dat gij u dan niet
"hevigh komt aan te stellen ," want als het gebeurt, dat zoo iets
iemand overkomt, dan "zal de Vergaderinge oordelen, of zoodanigen broeder niet voor gepassioneert zij te houden j en wanneer
't oordeel zoodanigh valt, zal dezelfde gehouden zijn als partije
buijten te staan, zoo langh die zaak is afgehandelt." Hebt gij
echter geen lust om buiten te staan, dan kunt gij ook binnen
blijven, als gij namelijk maar "op staande voet" aan den Fiscus
zes stuivers betalen en u verder buiten het debat houden wilt.
Bij 't spreken moet gij echter zorgen voet bij stuk te houden j
want gij begrijpt, als Broeder Deze aanmerking zou mogen maken
op hetgeen Broeder Die gesproken heeft en Broeder Gene zou weer
zeggen, dat hij 't niet en waarom hij 't niet eens is met het
advies van Broeder Deze, gij begrijpt, dat er dan in eene vergadering, waar zoovele predikanten zijn, van welke Heeren men
zegt dat zij gaarne hun eigen stem hooren, wel veel gesproken
maar weinig afgedaan zou worden. Daarom dan ook mag niemand
de adviezen der broeders, die vóór hem gesproken hebben, "opneemen; om ex professo dezelve te refutéren, of te beknibbelen j
die zulkx doet zal vervallen in de mulcte van 3 stuivers, om ex
1) venia

=

vergunning.
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tempore aan den fiscus te betalen." Gij ziet, men is op orde gesteld. Om die reden dan ook moogt gij, zoolang de zitting duurt,
niet "over de kamer wandelen ," maar ieder moet "opdat de goede
ordre werde geobserveerd, en meerder respect gemaakt, altoos zijn
zitplaatze aan den Tafel houden." Houdt gij u daaraan niet,
d. w. z. zoo wel aan de tafel als aan die bepaling, dan worden u
weer twee stuivers afgeëischt door den fiscus, die "in 't invorderen van de breuken hier van geeximeert" is. Valt het u echter
wat heel lang, drie volle uren, - want om één uur eindigt de
vergadering, - zoo te moeten zitten, zonder ook maar even te
mogen opstaan, vraag dan, indien gij ten minste niet 4 stuivers
boete geven wilt, den Praeses verlof om u te mogen verwijderen;
"voor 't sluyten der Sessie" moet gij evenwel terug zijn, indien
gij althans "geen finale afscheijdt" hebt begeerd en verkregen.
Reken er op, dat de fiscus u, als gij beboet wordt, geen pardon
zal verIeenen, want als hij "alle voorvallende breuken tot genoegen der E. Classis niet en komt in te vorderen, zal [hij] de facto
van zijn dienst vervallen zijn, en ontslagen worden." Hem de
boeten te weigeren; 't zou u niets baten, want mocht iemand het
eens wagen dat stoute stuk te bestaan, dan zouden die boeten
"op 't aangeeven van den fiscus op staande voet van den E. praeses
en Scriba worden ingevordert, en dan nog in 't betalen onwilligh
zijnde, zal [de weigerach tige] uijt de Classicale Vergaderinge en
alle bij-gaande Officien geslooten worden, ter tijdt toe dat hij alles
voldaan hebbe."
Zie, hier moeten wij zijn. De koster staat reeds gereed ons
toegang tot de Classicale kamer te verIeenen.

Ga binnen.

Er zijn nog maar weinige leden tegenwoordig. Gij moet dan
ook niet verwachten, dat allen komen. In den regel blijven
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velen weg, zoodat de Classis dan ook in hare vorige vergadering
besloten heeft bij de Censura morum, "dat eenige Broederen zal
worden bekent gemaakt om neerstiger de Classicale Vergadringe
te frequenteeren , dewijle sij daar in seer suimachtig worden bevonden." 1)

Er zullen strenger maatregelen genomen moeten

worden. Vier stuivers boete wegens afwezigheid, wie betaalt die
niet graag? vooral als men weet, dat er "weynige nodige en
importante zaken worden verhandelt in de Classe, of immers afgedaan, zoodat het te beklagen is datmen den tijdt daer toe geeft,
om'er na toe te reysen." 2) 't Is daarbij veel voordeeliger die
boete maar te betalen en weg te blijven, want zoo'n vergadering
en de napret komen in den regel nog al duur uit. Als men maar
zorgt tweemaal in 't jaar tegenwoordig te zijn, want "bij gebreeke
van zulkx zullen de na-Iaatige voor elke absentie van die twee
verbreuken 25 stuivers." 3)

1) Acta Class. Leov. 3 Nov. 1679. Ik houd mij in dit hoofdstuk niet
aan de juiste data, maar deel geen andere dan historische bijzonderheden mede,
uit de laatste helft der 'i 7de eeuw, die ik uit de Acta bewijzen kan. Terwijl ik
in de vorige uitgave om bijzondere redenen vele gefingeerde namen gebruikt heb,
noem ik thans, daar deze redenen vervallen zijn, de personen, over wie gesproken wordt, en de plaatsen, waar zij woonden, bij den rechten naam.
2) Jac. Koelman.
3) Of deze boete geholpen heeft, bleek mij niet, maar wel dat het noodig
geworden was iets te doen tegen het niet bijwonen der vergaderingen. Zoo vind
ik in de Acta Cluss. Leov. 1 Oct. 1666 art. 7 het volgende: "In de Censura
morum is voorgekomen, dat eenige broederen gewoon sijn, wel in een gantsch
jaar de Classicale vergaderinge niet eens bij te woonen, en goed gevonden met
expres schrijvens uit den name der vergaderinge de selven haar misnoegen te
kennen te geven over dese saak met waarschouwinge van na desen sigh voor
dese naalaatigheijt te waghten, en sullen brieven hier over gaan aan D. Gerh.
Gorp tot Roordahuisum, D. Nic. Mamminga tot Grouw, Allardus Staphorstius tot
Garijp, D. Feico Oetsonius" (te Leeuwarden.)
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Onder de afwezigen behoort ook de Scriba van de vorige vergadering en daar nu juist de klok haar tien slagen hooren doet,
neemt de Fiscus het werk op zich, dat de eerste anders zou
moeten verrichten en dat, ware ook de Fiscus niet aanwezig,
voor rekening zou komen van "den oudsten broeder des Classis,
die tegenwoordigh magh zijn." - Wat werk? - Luister maar,
de laatste klokslag is verstomd en de Fiscus verheft zijn stem en
verzoekt de broederen om over te gaan tot het verkiezen van een
Praeses en een Scriba voor deze samenkomst. Laat mij u even
mogen waarschuwen, indien gij misschien daarmee onbekend zijt,
dat gij uwe stem niet uitbrengt op een ouderling, want alleen
heeren predikanten zijn voor deze betrekkingen benoembaar. Gij
moet n.L weten, dat de broeders ouderlingen, hoewel ons systeem
van kerkregeering presbyteriaal heet, eigenlijk meest voor figuranten dienst doen. De hooge betrekkingen, en daarbij ook het
hoogste woord, hebben de dominé's. Zelfs heeft onlangs de Classis
op de vraag "ofte een Ouderlingh in Cas van Censure over een
Predicant sijn advijs hadde te gewen", besloten, "dat hij van
't advijs behoorde verexcuseert te zijn, doch wel sessie conde
hebben om alle de besoignes aen te hooren." Zei ik te veel, als
ik zoo'n ouderling een figurant noemde? Dat zagen ook enkelen
in, die zich daarom tot de Staten der provincie wendden.

En

toen deze, na eerst te vergeefs vernietiging van dat besluit bevolen te hebben, de Classis "onder harde bedreijginge belast
hebben, de Olderlingen mede te laten stemmen ower 't censureeren",
is men maar wijselijk van deze dwaling gekeerd. 1)

1) Zie: Acta Clas8. Leov. 19 Aug. 1678 art. 1; 2 Sept. d. a. v. art. 1-5; 70ct.
d. a. v. art. 1.
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De verkiezing is ondertusschen afgeloopen en de benoemde
Praeses plaats zich nu "aan 't midden van de tafel, en

D.

Scriba

aan zijn slinkerhandt." "Terstondt neemen alle de Broederen
meede haar Sessie in deeze ordre, dat de Broeders, die Langhst
membra hujus Classis zijn geweest voor aan zitten ad Latus D.
Scribae, 1) en alzoo vervolgens naa malkanderen." Ieder ouderling
gaat zitten naast den predikant zijner gemeente en daar Diependaal als Classicale hoofdplaats twee ouderlingen afvaardigt, zit
"de eene bij de eerste, en de ander bij de laatste predikant dier
plaatze."
Allen zijn gezeten; de Praeses opent met gebed de vergadering,
en de werkzaamheden vangen aan. Ik verzoek u thans op te
letten, want, naar ik heb hooren fluisteren, zullen er heden nog
al eenige zaken behandeld worden. De vorige vergadering, waarvan
de handelingen voorgelezen worden, waaruit u blijkt dat er niets
anders gedaan is dan een paar candidaten examineeren, was niet
zoo belangrijk, als deze zijn zal.
Maar wie wordt daar door de koster Claes Jillis binnengeleid.
'k Weet niet, of gij hem kent; 't is de "Notarius" C. Feicama. Wat
die hier te doen mag hebben? Luister Rlechts. Uit naam van
een deftig Magistraatspersoon, die in de vorige vergadering als
ouderling zitting had, levert hij "een ernstige clachte" in "aengaende een besondre laesie en affront sijn Edelh. jn naestvoorgaende
vergaderinge nae de maeltijt aengedaen" door een der predikanten.
Wij zitten wat te ver af om goed te hooren, waarin die laesie en
dat affront bestaan hebben, maar wel vernemen wij, dat de Notarius
het "ernstig versoeck" doet, 1) ad latus D. Scribae

=

't welk echter te oordeelen naar

aan de zijde van D. Scriba.
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den toon, waarop het gedaan wordt, wel eenigszins naar eene
bedreiging zweemt, - "dat de Eerw. vergaderinge gelieve van
voors. actie informatie te nemen, op dat sijn Edelh. hem daer nae
moge reguleren." Als ik n nu vertel, dat diezelfde predikant
's avonds van dien zelfden dag, waarop hij de Classis had bijgewoond en dien Edelen Heer beleedigd, dronken in de stad heeft
rondgeloopen en de herbergen bezocht, dan rijst onwillekeurig de
vraag bij u op, of hij misschien aan den maaltijd zich niet reeds
te goed had gedaan aan "Hooghlandsche oftewel Rhijnlandsche
wijnen." Nu, men moet het maar niet al te nauw nemen. Ondertusschen, de Classis belooft, dat zij "daerop informatie sal nemen";
maar ik durf te wedden honderd tegen één, dat de geheele zaak
met een sisser afloopt.
Als 't van de Classis afhangt, dan verzeker ik u, dat zulks het
geval niet zijn zal met die andere zaak, die nu aan de orde is.
Verbeeld u, "een seeker Ruijrt Pijckes Roomsgesinde van confessie
en Kleermaker van bedieninge" heeft zich niet ontzien te Engelum
"onder den Prae dik-dienst , met vingerwijsen tegen den Leeraar,
speelen op de bank met de handen, rontom draijen van de hoed
op het hooft etc." zich te bezondigen. De eerlijkheid gebiedt echter
te zeggen, dat de Leeraar, die toen den dienst waarnam, "beschonken op den praediekstoel gegaan was, volgens eijgen beli}
denisse, praedikende sonder eenige stichtinge tot de grootste en
hoogste ergernisse van die Gemeijnte", terwijl het zeer best mogelijk
is, dat Ruyrt den dominé den vorigen dag in de stad gezien
had, toen deze "hem wederom schandelijk had verloop en in die
verfoeijlijke ende ergerlijke zonde van Dronkenschap." Dat maakt
de daad van Ruyrt nog niet goed. Al leidt de predikant ook nog
zoo'n ergerlijk leven, de Gemeente is, volgens Classicale aan-
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schrijving, verplicht "tot betooninge van alle behoorlijke liefde en
respect als sijnde haer Leeraer en Opsiender." Hoeveel te meer
dan een Roomschgezinde, die "een afgodendienaar is". De Classis
committeert dan ook twee der broederen "om te gaan na de Heer
Procureur Generaal om hem in bedenkinge te geven het ergelyke
aanstell" -- van den predikant, die dronken op den kansel
kwam, meent gij? och neen. van den Roomschgezinden kleermaker, die er den draak mee stak; - en te vragen "off ook actie
tegen hem mochte geschapen zijn, als Crimineel off Politiek". Arme Ruyrt Pijckes! wee uw gebeente, als de Classis over u
oordeelen moest.
De Classis heeft heden echter slechts over predikanten te oordeelen. Daar hebt gij allereerst Ds. Foppo Gellius te Wirdum.
Drie maanden geleden is door de overheid eene "sware beschuldinge van groote dronckenschap" bij de Classis tegen hem ingebracht. Verschillende personen hebben gezien, hoe hij eenigen
tijd geleden in de stad dronken was, en J urgen Jillis verklaart,
dat hij toen, "s'avonts in de herberge de Valck enigsins beschoncken sijnde, gecomen is, en noch vorts was drinckende", terwijl
"Keympe waerdt tot Husum getuygt dat D. Gellius enigsins droncken
s'avonts in sijn huijs gecomen is." De geheele zaak is nauwkeurig
onderzocht door twee leden van de Classis en de beschuldiging is
volkomen .bewezen. Ondertusschen is er nog een ergerlijk feit
bekend geworden aan de Classis, dat wij, evenals deze, maar met
den mantel der liefde bedekken zullen. Eerst heeft hij wel getracht zich te verontschuldigen, maar nu staat hij daar met zijn
arme-zondaarsgezicht en gij kunt het hem aanzien, dat het gewicht
der getuigen tegen hem te zwaar voor hem is. Hij bekent dan
ook volledig en wordt buitengeleid , opdat middelerwijl de Classis
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beraadslage over zijn vonnis. - Ondertusschen wil ik u een raad
geven. Mocht gij, wat ik niet hoop, eens in een gelijk geval
komen, dan zijn er twee manieren om er u zoo goed mogelijk uit
te redden. Naar gelang der omstandigheden moet gij uit die twee
ééne kiezen.

Voelt gij, dat de getuigen tegen u wat zwak zijn

en dat de geheele quaestie wat verward is, al zijt gij dan ook
schuldig, 't doet er niet toe, ontken met beslistheid wat men u te
laste legt; wees brutaal, wel te weten tegen de getuigen, en niet
tegen de Classis, - tegen haar zoo beleefd mogelijk, - en denk
er om, dat de brutalen de halve waereld hebben. Maar bemerkt
gij, dat alle ontkennen u toch niets zal helpen, en dat is spoedig
te merken, tap dan uit een ander vaatje, wees deemoedig tegenover de Classis, maak een pleister van "swacheit des vleisches",
"natuyrlycke verdorventheyt", "hertgrondigh berouw", "eernstige
voorneemens", van ieder de noodige dosis, wat zacht en week gemaakt met "brandende tranen", en leg die op het medelijdende
hart der broeders, die misschien ook menigmaal verzocht zijn,
gelijk als gij; en -- probatum est! - Maar Ds. Gellius wordt
reeds weer binnen gebracht. De praeses neemt het woord en
verklaart, dat "de Vergaderinge heeft geordelt dat D. Gellins sigh
al te seer hadde ingelaten in eenige lossigheden." Hij wordt nu
"eernstelijck bestraft ende trouwelyck gewaerschout sigh in toekomende van sulcke exorbitantien te wachten, ofte bij gebreke
van sulckx, salt E. Classis genoodtsaeckt zijn strenger tegen hem
te procederen." Gij zult zeker niet zeggen, dat men nu streng
procedeert, maar misschien, evenals wij, vermoeden, dat de jeugd
van den beschuldigde, die nog geen vier jaar predikant is, als
verzachtende omstandigheid heeft gegolden. Zie echter het gezicht eens van den jongen man, wiens bede: "Doch vergeet de
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sonden swaer Mijner jonckheyt seer lichtveerdigh", althans door
de Classis verhoord is; zie zijn gezicht eens, zeg ik, als hij
"daerop met handt-tastinge de E. Praeses belooft zigh na desen
te sullen reguleren"; en gij zult het wel met ons eens zijn: die
zal mettertijd nog wat aan de Classis te doen geven! 1)
Uw aandacht wordt echter reeds gevraagd voor eene andere
zaak. De fiscus deelt namelijk mede, dat Ds. Joh. Moll te Hempens, hoewel het reeds meer dan drie jaren geleden is, dat hij
als lid dezer Classis zitting genomen heeft, nog altijd de 25
goud-guldens, die hij pro introïtu betalen moest, schuldig blijft.
Hoe dikwijls de fiscus hem daarover ook heeft aangesproken,
altijd heeft hij "sich weigerachtig betoont en uijtvluchten gesocht."
Hij is de eenige niet, maar wel "de oudste in schult." 't Begint
den fiscus te vervelen. Wat moet er nu gedaan worden? vraagt
hij. Eene moeielijke zaak; - meent gij? - Volstrekt niet. Zulke
menschen, die niet betalen willen, wat der Classis toekomt, pakt
men eenvoudig maar kras aan. Al is Ds. Moll dan ook al overigens
een onbesproken predikant, 't doet er niet toe. De wet bepaalt
het en de Classicale Regelen moeten onderhouden worden, vooral
door een man, die drie maanden geleden zelf nog lid van de Synode
was. Bovendien de Classis kan het geld ook zeer wel gebruiken.
't Staat al zoo heel best niet met de kas. Heeft niet Hans Jaspers,

1) Hij was in 1674 als candidaat te Wirdnm (Friesland) predikant geworden.
In 1685 bleek het aan de classis van Leeuwarden, dat Ds. Franciscus Elgersma
en hij "op den wech van Leuwarden naar Wirdum dronken zijnde gevonden zijn"
en dat hij "droncken soude zijn geweest in de herberg tot Wijtgaart". Ja, deze
man ontzag zich zelfs niet in beschonken toestand op den preekstoel te komen.
Tot afzetting is het echter bij hem niet gekomen. Hij werd in 1689 pred. te
Hallum en in 1702 te Dokkum 1 waar hij in 1708 overleed.
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de waard uit de Toren van Babel, waar de Classicale maaItijden
gehouden woeden, eene schuldvordering op de Classis van 168
guldens en 4 stuivers, en moet men ook aan den koster Claes
Jillis niet nog 123 guldens betalen en zijn er ook nog niet andere
rekeningen, die voldaan moeten worden? Men zou dus wel dwaas
doen, als men Ds. Moll met rust liet. En daarom, de vergadering
besluit door den Scriba hem "aen te schrijven, dat sijn E. sulx
met den eersten tegen de aenstaende Vergaederinge hebbe te
praesteren , of bij weigeringe ende nalatigheijt van sulx dat het
E. Classis genoodsaeckt sal sijn te concluderen de finale sententie
van sijn E. niet alleen te excluderen alle Classicale Vergaederinge
ende bijeenkomste, maer ook te suspenderen van sijn dienst, tot
dat de schuIt aen den Fisco betaelt sal sijn."
Gij zoudt denken, niet waar, dat de man, die nu voorkomt,
ook wel geschorst zal worden van zijn dienst? Als gij hem aanziet, behoeft gij niet lang te gissen, hoedanig een persoon hij is.
Het hoogrood gekleurde, bolle gezicht met den purperen neus en
de waterige oogen zeggen ons al genoeg. Reeds in vorige vergaderingen is over hem en zijn "ergerlyk leven" gesproken. Hoor
nu eens wat de gecommitteerden, die benoemd waren om een
onderzoek in te stellen, te zeggen hebben. Zij verklaren, "dat
sy in den dorpe J orwert, de plaetse sijner Bedieninge uyt eene
der Ouderlingen, de andere Kerkenraeds persoonen niet by der
hand zijnde, als mede uijt twee geloofweerdigc Ledemaeten hebben
verstaen, dat hy D. Sijtsma hem meermaelen in de sonde van
dronkenschap hadde verloop en. En dat besonderlik naestverledene
Paesch-Maen- en Dings-dag, so dat ook de meeste nacht tusschen
beyden in de Herberge huys gehouden had de , en dat, na eenig
kort vertrek na huys, daer was wedergekeert , en sich met los
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geselschap vermengt en gemeen gemaekt had de." En wat antwoordt de beklaagde hierop? "Hardnekkiglik ende met hooge
betuygingen" ontkent hij alles. De Classis heeft echter in de
kamer hiernaast de getuigen. Deze worden geroepen en gij vindt
onder hen den geheelen kerkeraad van Ds. Sijtsma. Hunne getuigenis schijnt hem geheel en al ter neder te slaan, ten minste
de "hooge betuygingen" houden op. De vergadering oordeelt hem
dan ook schuldig en besluit, dat hij "per D. Praesidem eernstelijck
vermaendt en scherpelijek wegens de sonde van dronckenschap en
al te groote lossicheit in redenen sal worden bestraft, dat hij
namaels voorsichtiger en Christelijcker, niet meer als een onwijse
maer als een wijse, sal hebben te wandelen, opdat niet meer van
andere sulcke geruchten gehoort en hij D. Sijtsma geen swaerdere
censure onderworpen moge worden." De Praeses voldoet aan dezen
last en Ds. Sijtsma neemt de vermaning aan "met dancksegginge
aen de E. Vergaderinge en onder belofte van beterschap." Nu,
bij heeft dan ook wel reden om dankbaar te zijn voor zulk eene
onbegrijpelijke zachtmoedigheid; - en wat de belofte van beterschap betreft, maak er staat op, dat hij het daarmee niet zoo
nauw zal nemen. Hij is een candidaat voor het deportement,
d. i. voor de afzetting, hoewel het nog wel wat duren kan, voordat
men het tot dit uiterste laat komen. 1)
"Maar hoort gij dát? Die schijnheilige! - Pas op, roep niet
zóó luid, dat gij "confusie" veroorzaakt, of houd anders uw twee
stuivers boete gereed I vermaant gij ons. - Wat het is? vraagt gij.

1) Melius Sijtsma, predikant te Jorwerd, is 18 Oct. 1680 van zijn dienst ontzet
en daarna verdronken.
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Luister dan goed. Heeft de kerkeraad niet tegen Ds. Sijtsma
getuigd? En wat doet nu die schijnheilige? Is 't om zich te
wreken? Hoor, hij "klaeght enighe leden des Kerkenraedts aan
wegens ontheylinge van den dagh des Heeren door kaetsen." Ik
zie de verontwaardiging op uw gelaat, niet alleen over den schijnheiligen predikant, maar ook over zulke kerkeraadsleden.

Pas

nu zelf op voor confusie, mijn vriend! Laat liever in dezen
treurigen tijd uw stelregel zijn: Nil mirari! d. w. z. verwonder
u maar over niets meer.. Al die dominé's hebben, volgens onze
Classicale wetten, "de Formulieren van Eenigheijt praeciselijk
verte ekent" - en toch zit ook bij hen "het Anti-christendom in
de Seden."
De aanklacht van Ds. Sijtsma tegen zijne kerkeraadsleden komt
vandaag evenwel niet in behandeling; evenmin die, welke ingebracht wordt tegen Ds. Atzo Inia te Sua woude, die zich later te
verklaren zal hebben over "de eene ende ander ergerlike begangene dronkenschap, besonderlik op de begraffenisse van D.
Keller 1), zal. ged. tot Bergum." Als gij namelijk de klok raadpleegt, dan zult gij zien, dat het zoo aanstonds één uur zal zijn
en onze Classicale wetten schrijven voor: "Gelijk de Vergaderinge
des Zoomers te tien en des Winters te elv' uijren praecijs zal
beginnen, zoo zal ze ook praecijs te Een uijr eijndigen, in voegen
dat alles wat naar Een uijr beslooten wordt, voor nul en van
geender weerden zal worden gehouden."
De Praeses sluit dan ook, zoodra de klok geslagen heeft, de
vergadering en de Broeders scheiden j - maar om zoo aanstonds
weer bijeen te komen in de Toren van Babel, waar de waard een
1) Henr. Keiler

t

6 Oct. 1678.

95
flinke tafel houdt, wel voorzien van allerlei spijzen, die men
nuttigen zal, met de noodigen dranken er bij. Als ouderling zijt
gij 15 stuivers schuldig, als gij mee eten wilt, die gij betalen
moet "aan den Fisco, eer gij aan den Tafel gaat aanzitten." 1) Ik.
verzeker u, dat gij er lekker eten zult, want daar zijn de heeren
wel op gesteld. En Hans Jaspers , de waard uit de rroren van
Babel, verstaat de kunst. Nergens kan men beter terecht dan bij
hem. Men heeft het al eens geprobeerd bij Claes Jillis den koster,
die, wel wetende, .dat deze Classicale maaltijden Hans geen windeieren brachten, die voordeelen ook wel graag genieten wou I maar
koster en kok scheen kwalijk samen te gaan; men at ten minste
bij Claes niet zoo goed, bij lange na zoo goed niet als bij Hans, en
men is dan ook ~ijselijk weer naar de Toren van Babel teruggekeerd.
Ik stel u echter voor aan dien maaltijd geen deel te nemen,
want bij 't begin gaat het nog; maar aan 't eind, och mijn lieve
vriend, dan komt waarlijk ook bij dezen Toren vau Babel de
spraakverwarring, maar alleen op eene andere wijze en in andere
vormen dan oudtijds.
Misschien zijt gij in 't heimelijke een liefhebber van het Nicotiaansche kruid. Welnu, onze Classicale wetten bepalen: "Niemandt

1) Zoo goedkoop kwamen de candidaten er echter niet af, als zij, na in de
laatste vergadering geëxamineerd te zijn en hunne proposities gedaan te hebben,
voor dien keer mede aan den classicalen maaltijd mochten deelnemen. Den 2den
September 1662 toch werd in de Classicale Vergadering van Leeuwarden "besloten dat de Candidaten tot de maeltijt sullen betalen elk 25 goutgl." - Of ,de
heeren daar met elkaêr een extraatje van namen? en of 't niet beter zou zijn
geweest, zoowel voor de heer en als voor de predikants-weduwen, indien deze
gelden, gelijk in onze dagen geschiedt, in de kas der vidualia gestort waren?
Op de eerste vraag moet naar alle waarschijnlijkheid, op de tweede met alle
beslistheid bevestigend geantwoord worden.
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der Broederen zal 't geoorloft zijn naa gedaane maaltijdt in de
Classicale kamer tabak te rooken ter praesentie van eenige Heeren,
of Huijs-luijden, of andere perzoonen, dewelke geen Leeden zijn
van de Vergaderinge j maar zoo wie daartoe mochte geneegen zijn,
en van ijemandt genoodight worden; zal hij naa een ander Kamer
moeten vertrekken, om den swakken geen ergernisse te geeven." 1)
Op uw eentje te zitten rooken, wilt gij niet j en daar niemand
der broederen u kent. zult gij ook wel niet uitgenoodigd worden
door den een of ander, als de maaltijd gedaan is. Ga daarom
maar terstond met ons mee; na datgene, wat wij ook gister weer
van Wilhelmi gehoord hebben, lokt het tafelgenot met de broederen
ons niet aan.
En nu weet ik al, wat gij zeggen zult. Niet waar? gij wilt
vragen, of het nu altijd op de Classis zoo gaat, en of er geene
andere openbare zonden bij de predikanten voorkomen dan die van
dronkenschap? En dan moet ik allereerst u antwoorden, dat niet
alle vergaderingen even belangrijk zijn; dat spreekt wel van zelf.
En wat het tweede aangaat, och wat zal ik daarvan zeggen ? Ja,
de meeste gevallen zijn wel van dit kwaad, maar uit deze zonde
komen zoovele andere voort. De meeste dier sterk borrelende
1) Dat velen aan het "taback-drincken", zooals men het rooken wel noemde,
zich ergerden, blijkt uit het volgende: "Sondigen soodanige menschen, die Predicanten zijnde, nochtans sich begeven tot Taback-drincken buyten noodt: want
al hoe wel al het drincken van den Taback in hem selven niet ongeoorloft en
is, nochtans en past het selve gantschelijck niet voor de gene die den Predickstoel bekleeden, datse het selve doen buyten noodt, buyten consideratie van
tijdt en plaetse, tot vermaeck, ende om malkander daer mede te onthalen; alsoo
het selve aenstootelijck is voor veele vrome, ende soo quaden naem en schijn
heeft, dat sommige van de Predicanten selfs haer dies schamen, alsse van deftige
Christenen, ende die een teeder gemoedt hebben, daer in betrapt worden"
(Jac. Hondius, Swart Register Van duysent Sonden Amst. 1679. blz. 268, 269.)
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dominé's laten het blijven bij Wijntje, maar als de sluiers eens
opgelicht werden I gij zoudt, vooral onder de ongehuwde predikanten en weduwnaars ook nog al eenigen vinden I die gansch
niet afkeerig zijn van Wijntje's zuster rrrijntje. Niet ten onrechte
zegt Koelman : "haar dienstmaagden zijn dikwils schandtvlekken
in de Gemeynte"; en meer zeg ik er hier liefst niet van.
Reken er echter niet op, dat al die zoetsappige vermaningen en
bestraffingen van de Olassis veel baten, al worden ze ook toegediend onder 0 zulke ernstige bewoordingen. De heeren weten
maar al te goed, dat de Praeses, die hen van daag uit naam der
Olassis eene berisping toedient, misschien gister zich aan dezelfde
zonde heeft schuldig gemaakt of morgen als aangeklaagde staan
en dan op zijne beurt eene gelijke bestraffing ontvangen zal.
Als gij lust hebt, volg dan van avond, wanneer gij huiswaarts
rijdt, Ds. Joh. Sylvius van Weidum eens en tel, bij hoevele herbergen
hij stil houdt, en ga eens na hoeveel hij daar dan voegt bij de
wijnen, die hij reeds aan den maaltijd genoten heeft; en onmogelijk
is 't niet, dat hij dan eindelijk weer "van de wagen afstort, wt
oorsaak van Dronkenschap", gelijk men zegt, dat hem onlangs,
"door Oosterwierum rijdende", is overkomen.
Of volg na den Olassicalen maaltijd eens de beide predikanten
Gellius en Sijtsma - ja juist, dezelfden, die heden terecht
stonden. - Waar zij heengaan, zijt gij hoop ik niet gewoon te
komen. Naar huis gaan zij nog lange niet. Gij zult hen zien
"overstallig droncken." En als gij dan morgen naar de taveerne
gaat, waar "de Volle Kan" uithangt, dan zult gij "uijt de mondt
van de waerdinne verstaen, dat voors. D.D. Gellius en Sijtsma
s' avonts seer beschoncken tot haerent gecomen sijn, en datse hen
heeft voorgehouden sulcken doen voor predicanten insonderheit
7
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seer onbetamelick te wasen verclarende daerbeneffens, dat voors.
D. Gellins met Sijtsma noch in haer huijs waren drinckende met
malcandren Alsem wijn, om 80 (nae 't spreeckwoort der dronckaerts)
van die vorige hayren daerop te leggen." En ik verzeker u, dat
hun van wege de Classis, die 't wel hooren zal, toch niets kwaads
zal overkomen.
Of wilt gij, - volg hen of andere predikanten en ouderlingen
dan verder tot in de plaats hunner woning, tot in hunne huizen j
en zie, hoe zij een aanstoot zijn voor de goeden en eene aanflniting voor degenen, die wel lust hebben in eens anders kwaad;
en hoor, hoe het toegaat in de binnenkamer tusschen man en
vrouw.
En als gij dan nog lust hebt, mijn vriend, om mee te roepen
in het koor: "de Kerke! de Kerke! die is in znlken heerlijken
staat!" - en als gij dan nog verwachting koestert, dat de onderteekening van formulieren van eenigheid iets baat, zoolang niet
de kracht des geloofs het antichristen dom uit de zeden verdreven
heeft j -" en als gij dan nog vrijmoedigheid bezit, om ook deze
laatste helft der 17 de eeuw een deel te noemen van den bloeitijd
der Gereformeerde Kerk in Nederland j - dan weet ik niet, wat
gij onder heerlijk, goed en bloeiend verstaat, maar wel weet ik
dan, dat de historie voor u althans te vergeefs geschreven is.

VII.

Synodalia.
Na dezen morgen de classicale vergadering te hebben bijgewoond,
waar het ons al wederom bleek, dat de Kerk toch niet in zulk
een heerlijken staat is, als velen wel roepen, stel ik u voor den
middag gezellig met elkander door te brengen en eens rustig te
gaan zitten praten.
Gij moogt met alle genoegen uw "toeback drincken", indien gij
er lust toe gevoelt, zonder dat gij "den swakken ergernisse"
geeft, en in het minst behoeft gij geen vrees te koesteren, dat
onder ons plaats zal vinden, wat er onlangs geschiedde in den
kerkeraad van eene onzer aanzienlijkste Vaderlandsche gemeenten.
Wat dat dan was? wilt gij weten.
Och, dat is u spoedig verhaald. Het eerwaardige college was
onlangs vergaderd en onder meer kwam ook de vraag ter sprake,
of het een Christen, natuurlijk een Gereformeerd Christen, wel
geoorloofd is te rooken?

De broeders konden het echter over

deze allerbelangrijkste vraag niet eens worden, en toen geen
argumenten van de eene of de andere zijde iets hielpen, slingerde
men ten slotte elkander de leege bierkruiken naar het hoofd. Of
men nu dacht, dat deze argumenten krachtig genoeg zouden zijn
en of men nu meende, dat zulk een doen er bij een Gereformeerd
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Christen wel op door kon; ik weet het niet, maar dit weet ik
wel, dat de Magistraat dezer zeer aanzienlijke stad, vreezende
misschien voor moord en doodslag, den kerkeraad gelastte zorg
te dragen, dat deze vraag niet weer in zijne vergaderingen ter
tafel kwam.
Maar om ter zake te komen. Ik hoorde u straks, toen wij uit
de vergadering van de Classis naar huis gingen, zeggen, dat gij
zoo ook wel eens een Synodale bijeenkomst zoudt willen bijwonen
om dan eens te zien, wat er op de Synode wel verhandeld wordt
en hoe het daar toegaat.
Ik moet u echter al terstond opmerken, dat gij u toen niet al
te juist hebt uitgedrukt. Niet, dat ik er nu van houd de woorden
zoo te ziften en ze als het ware op een goudschaal te wegen.
Och neen, eene minder juiste uitdrukking kan er nu en dan wel
mee door, maar
door kome en
En dat gevaar
spreekt van de

altijd onder voorwaarde, dat er geene verwarring
dat er geen onjuiste denkbeelden door ontstaan.
bestaat er nu wel een klein weinigjen , als gij
Synode. Immers, als gij die een Hagenaar zijt

van de Synode spreekt, dan bedoelt gij natuurlijk die vergadering,
die telken jare nu eens in deze en dan weer in gene Zuid-Hollandsche stad gehouden wordt en waar alleen de gemeenten van
Zuid-Holland en een deel der Generaliteitslanden vertegenwoordigd
worden. Maar ik als Fries heb, als ik zeg de Synode, weer
eene geheel andere vergadering op het oog, waar alleen de Friesche
kerken vertegenwoordigd zijn. En zoo bedoelen uw broeder, die
te Amersfoort, en uw neef, die in Gelderland, en uw vriend,
die te Alkmaar woont, allen, als zij de Synode noemen, weer
iets anders, evengoed als een professor uit Groningen, een predikant uit Zwolle en een ouderling uit Assen. Als men dus
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iemand iets hoort vertellen van de Synode, dan mag men eerst
wel vragen, uit welke provincie hij komt.
Ja, maar -

zegt gij, -

ik bedoel nu de Synode, die over alle

kerken in ons Nederland "zeggen" heeft.

o

zoo; nu dan bedoelt gij iets, dat er niet is. Er zijn alleen

provinciale of particuliere synoden, van welke ieder op zich zelve
staat. Gij weet toch, dat wij in Nederland niet ééne, maar wel
negen Gereformeerde kerken hebben, waarvan zeven elk jaar eene
Synode hebben; eene I die van Drenthe, om de drie jaren; en die
van Zeeland nooit. De meeste van deze provinciale kerken zenden
onderling elkaêr hunne afgevaardigden, die dan met de noodige
eer ontvangen worden, verslagen uitbrengen, adviezen geven en
soms als tusschenpersonen dienst doen om geschillen, die twee
provinciale kerken met elkander hebben, uit den weg te ruimen.
Verder bestaat er geen band, dan de leer-band, die voor velen
blijkt te zijn, wat de leiband is voor kinderen.
Maar gij hebt toch wel eens hooren spreken over eene Nationale
Synode; -

meent gij.

Wel zeker, zestig jaren geleden, toen was er zoo iets.
dat er nog was, dan -

En als

ja dan kondet gij spreken over de Synode.

Maar nu niet. Want die Synode van voor zestig jaren, - gij weet
wel, die van Dordrecht, .- heeft het wel noodig geoordeeld, dat
er van toen af om de drie jaren eene Nationale Synode zou gehouden
worden, maar in dit opzicht heeft Dordt niets te zeggen. - Wie
't dan te zeggen heeft? -- De Overheid. En deze verhindert het,
door geene toestemming tot het houden van zulk eene Synode
te geven.
Of de kerk zich dat dan maar laat welgevallen? -

vraagt gij.

Wat zal zij er aan doen? Zij is staatskerk, staatsdienaresse
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altijd, staats-slavin niet zelden. 1) En de kerk schikt er zich in,
hoewel zij, naar men zegt, altijd nog op de Nationale Synode
wacht. Niet onaardig laat Voetius zich hierover uit, als hij zegt:
"het beroepen van een Nationaal Synode is by ons byna, gelijk
den Eliss der Jooden, den welken zy in twijffelachtige ende donkere zaaken te vergeefs verwachten met dat gemeene spreekwoordt,
Elias zal komen." Maar maak er gerustelijk staat op, de Synodale
Elias komt niet.
1) De verhouding tusschen Overheid en Kerk en de houding van beiden wordt
aanschouwelijk voorgesteld in het volgende, overgenomen uit de Acta Classis
Leov. extra-ord. 15 Aug. 1670 (art. 2): "Hier op is voorgeleezen zeekere Missive
van haar Eed. Mog. de H.H. Gedeputeerde den Classi toegezonden, waar in haar
Eed. Mog. verzochten, en ook amptshalven ordonneerden, dat Een Gecommitteerde, uijt haar Eed. Mog. Collegie zitplaatze mochte hebben in de Vergaderingen der Classen, midtsgaders der Deputaten Synodi, zoo dikwijls als' er eenige
quaestieuze Beroepinge van predikanten zal worden ge-examineert ende geventileert. Het E. Classis deeze zaak van importantie rijpelijk overwoogen hebbende,
en heeft niet anders konnen verstaan, of zoodanige ordonnantie smaakt naa een
notoire inbreuke van het recht der Kerke, 't welk (Godt betert!) zeer kleyn is
overgelaten; zijnde ook strijdigh tegen het Reglement van de Eed. Mog. Heeren
Staten des Landts, in cas van Beroepingen genoomen in den Jaare 1645. Heeft
derhalven ge resolveert , uijt het midden van haare Vergaderinge de respective
Broederen D.D: Antonium Petri, Abrahamum Julij, en Sibrandum Mancadan te
committéren, om mijne Heeren de Gedepde op 't ernstighste en vriendelijkste met
alle bedenkelijke expres si en van ootmoedigheijt te verzoeken, dat het haar Eed.
Mog. mochte believen af te laaten van zoodanige resolutie in 't werk te stellen;
of bij weijgeringe van zulks worden de voorgenoemde Broederen gelastight, bij
de eerste gelegentheijt haar te adresséren aan de Hooge en Souveraine Machten
deezer Landtschappe, en door alle mogelijke middelen haar E.E. te disponéren dat
het KerkelUk recht in deezen deele ongekrenkt en ongekreukt mooge verblijven.
En zal van deeze Classicale Resolutie den E.E. Deputaten Synodi Copie worden
toegezonden, om te moogen weeten, waar naa zij haar hebben te gedragen.
Ondertusschen wordt ook goedt gevonden, dat gemelte D.D. Deputati in de
quaestieuze beroepinge van Huijzum niets en zullen ter handt neemen , voor al
eer de zaak, booven geroert, ten principale is gesleeten."
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't Doet mij echter leed, dat ik nu ook juist niet in de gelegenheid ben, u eene der provinciale Synoden te doen bijwonen. Niet,
dat de afstand ons ook maar eenigszins een bezwaar zou zijn j het
snelle voertuig der gedachten, waarvan wij oris bedienen, maakt
het ons gemakkelijk genoeg, zoodat wij met afstanden niet meer
rekening behoeven te houden. Maar het eenige, doch onoverkomelijke bezwaar is dit, dat er dezer dagen nergens eene Synode
gehouden wordt. In sommige provinciën is zij al geweest, in
andere duurt het nog eenigen tijd, vóórdat men vergadert. Stelt gij
er u echter mede tevreden, dat ik u het een en ander verhaal van
de Synode van Leiden, die ik onlangs, van den 11 den tot den
23 sten Juli bijgewoond heb, dan wil ik u gaarne het belangrijkste
daarvan mededeelen. Ik beloof u, dat ik mijn best zal doen u de
zaken zoo eenvoudig en duidelijk mogelijk voor te stellen, in de
hoop dat gij daardoor u eenig denkbeeld van eene provinciale
Synode zult kunnen vormen. Gij moogt mij echter met alle vrijmoedigheid in de rede vallen, als ik soms iets zeg, waarover gij
nadere inlichtingen begeert.
Welnu dan, "onder consent en auctoriteijt van hare Edel Groot
Mogenden" was de Synode te Leiden bijeengeroepen. 't Is u immers
bekend, dat tot het houden der Synoden "de gunste en toelatinge"
dezer Hooge Machten noodig zijn, die echter in den regel verleend
worden. Slechts zelden komt het dan ook voor, dat er hier of daar
geen Synode gehouden kan worden. Zoo werd, om een voorbeeld
te noemen, dat ons nog versch in 't geheugen ligt, deze vergadering ten vorigen jare (1677) in Stad en Lande niet bijeengeroepen.
Voor eene kerkelijke vergadering zal u de reden hiervan misschien
wat vreemd voorkomen, als ik u zeg. dat dit nagelaten werd
wegens "de droevige onlusten in de politieke regeeringe harer
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provincie"; maar gij moet in gedachten houden, dat kerk en politiek
nauw verbonden zijn in deze dagen.
't Was eene deftige vergadering, die daar te Leiden bijeenkwam.
Niet minder dan vier en veertig personen, uit ieder der elf classen
vier, zoudt gij daar aangetroffen hebben. Toen ik al deze Heeren
zag, trokken twee dingen mijne opmerkzaamheid. Ten eersten,
dat de predikanten verreweg het sterkst vertegenwoordigd waren.
Niet minder dan drie en dertig van de leden der Synode behoorden
tot dezen stand. Nu is 't waar, dat het in de provincie Groningen
hiermee nog erger gesteld is. Daar treft men onder de één en
twintig personen, die in de Synode zitting hebben, in 't geheel
maar één ouderling aan, terwijl de andere twintig allen dominé's
zijn. Maar ik kan 't niet helpen, de gedachte komt altijd weer
bij mij op, dat in eene kerk, wier inrichting en regeerstelsel
presbyteriaal en democratisch genoemd wordt, de ouderlingen voor
het minst evenveel recht moeten hebben als de predikanten en in
geen geval, als het aankomt op het besturen der kerk, ooit bij
dezen mogen achterstaan.

Anders begint men onwillekeurig te

denken aan dominocratie , dat is heerschappij van een zoogenaamden
geestelijken stand. -

Maar ik merkte nog iets op.

Van de elf

ouderlingen, die ter Synode verschenen, waren niet minder dan
tien uit de regeeringskringen, wat mij al weer eene bevestiging
scheen van wat ik zoo even zei, dat in deze dagen kerk en politiek
nauw verbonden zijn. Drie en dertig predikan~en, tien regeeringspersonen en één Medicinae Doctor, ziedaar de mannen, die als
stemhebbende leden der Synode de gemeenten van Zuid-Holland
regeeren. Onwillekeurig vroeg ik mij af, of al degenen, die buiten
deze beide standen staan, nu te samen eene schare vormen, welke
de wet niet weet.
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Naar gewoonte werd "dese christelyke Synodus" ook nu geopend
"met een stichtelyke en ter saeken voegende predicatie." Dat ik
hier spreek van gewoonte, beeft zoo wel betrekking op de wijze
van opening, als op de eigenschap der preek. Gij moet namelijk
weten, dat er nooit een slechte preek bij zulk eene gelegenheid
wordt gehouden, ten minste als men de Synodale acta gelooven mag.
Al deze leerredenen zijn modellen in haar soort. Nu eens hoort
men "een seer stichtelycke geleerde ijverige en bewegelijcke", dan
weer "een seer geleerde, weldoorwrogbte, vredelievende en welgepaste", op een anderen tijd "een stichtelycke, welbewerkte en
aengename", soms ook "een seer wijse, stichtel. wel gevoede en
bevoegbde predicatie." Wat wij in de predikanten van dezen tijd
ook te laken hebben, zeker niet, dat zij elkander en anderen niet
genoeg prijzen en vleien. Lees maar eens de opdrachten aan het
adres der aanzienlijke Heeren en Vrouwen of aan de Staten en
Steden, aan welke zij de boeken, die zij schrijven "toeeigenen".
Zij geven ons soms de walgelijkste vleierijen te lezen, zoodat
wij, denkende aan de geschenken, die zij voor zulk een opdracht
krijgen, het versje van vader eats ons maar al te wel herinneren:
Om de wille van de smeer likt de kat de kandeleer ! Wilt gij
een voorbeeld? Zie, ik heb hier juist voor mij liggen "de getrouwe
Harder", een werk, dat de.schrijver 1) opdraagt aan een aanzienlijk
Edelman en zijne Echtgenoote en waarin hij deze Vrouwe in haar
aangezicht prijst boven vele anderen, omdat zij navolgt, zooals bij
zegt, "de godtvruchtigheydt van Rebecca, de voorsightigheyt van
Abigail, de eerbiedigheyt van Ruth, de geduldigheyt van Hanna,
de yver van Esther, de onberispelijckheyt des wandels in alle de
1) Everhardus Bornaeus, predikant te Bolsward, 1651-1680.
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gebooden ende rechten des Heeren van Elisabeth, het gheloove
van 't Cananeesche Vrouwken , de meededeelsaemheyt aen den
armen met Tabitha." Wat een volmaakt mensch, niet waar?
Maar gij dwaalt van uw onderwerp af; -

vermaant gij.

Gij hebt gelijk, maar het een lokt soms het ander uit. En als
men eenmaal aan 't verhalen is, dan komt er zoo telkens wat in
de gedachten, dat ook over de lippen wil. Er is anders nog genoeg
mede te deelen aangaande de Leidsche Synode, want al heeft
Vondel ook, niet zonder onverdrijving , gezegd van de predikanten
Drinken, plengen, zwelgen, brassen,
Op Synoden en in Classen,
Met een welgebakerd lijf
Dat is al hun tijdverdrijf; 1)
ik durf u gerust verzekeren, dat men dit doende, toch vele andere
dingen niet nalaat. -

Maar om dan naar Leiden terug te keeren;

in de eerste zitting der Synode moest men, eer men tot sommige
dingen van ceremoniëelen aard kon overgaan, de "directores van
de aenstaende handelingen" verkiezen. Deze directores, drie in
getal, namelijk een Praeses, een Assessor en een Scriba, werden
natuurlijk, gelijk altijd, uit de predikanten gekozen, tot welker
privilegiën het bekleeden dezer waardigheden schijnt te behooren.
Nadat deze verkiezing afgeloopen en over den tijd en den duur
der samenkomsten beraadslaagd en besloten was, werd de vergadering in vier tempo's met zeventien personen vermeerderd, die
uit kracht van ambt of commissie recht hadden de Synodale zittingen bij te wonen.
1) Compl. gedichten (uitg. v. Vloten) 1. 282.
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Allereerst kwam zonder eenig geleide een viertal predikanten
binnen. Misschien raadt gij terstond, wie zij waren en waarom zij
hier kwamen. - De Deputati Synodi; - meent gij. - Juist. Maar wat zijn dat voor lui? - vraagt gij. - Laat mij 't u in
't kort verhalen, want als wij straks ook nog naar Ds. Wilhelmi
zullen, gelijk wij afgesproken hebben met hem, dan moet ik mij
eenigszins haasten. Nu, zooals gij weet, worden de Synoden slechts
éénmaal in een jaar gehouden. Men vergadert echter slechts gedurende enkele dagen en, gelijk te begrijpen is, valt er in al den
tijd, dat er geen Synode is, nog al het een en ander te doen.
Zoo moeten natuurlijk de Synodale besluiten uitgevoerd worden; het
geval kan zich voordoen, dat er bij de hoogere of lagere machten
des Lands belangen der kerk behartigd dienen te worden; er kunnen
geschillen tusschen Classen onderling of tusschen eene Classe en
een enkele of meerderen harer leden of andere personen ontstaan;
tuchtzaken iu hooger beroep moeten soms behandeld worden; in
één woord, er komen misschien duizend zaken voor, welker behandeling op den weg der Synode ligt. Maar als de Synode niet
vergaderd is, wat dan? Zie, daar heeft men nu voor gezorgd
door vóór het einde van de vergaderingen enkele mannen te
benoemen, die tot een volgend jaar de zaken loop ende houden of
afdoen. Dus, wat men zou kunnen noemen, eene Synodale Commissie, die niet slechts Synodale lastgevingen uitvoert, maar ook
menigmaal eigener autoriteit optreedt, geheel en al volgens de
Dordsche kerkenorde 1), om "voorts in alle andere voorvallende
swarigheden den Classen de hand te bieden, opdat goede eenigheyd,
ordre en suyyerheyd der leere behouden en gestablieerd worden."
1) Art. 49.
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Twee dingen moet gij echter niet vergeten. Vooreerst, dat in de
verschillende provinciale kerken het aantal dezer Deputaten nog
al verschilt. Zoo zijn het in Friesland zes predikanten en zes
ouderlingen, die het Oollegium Deputatorum Synodi uitmaken; in
Noord-Holland slechts twee predikanten; en, om maar niet meer
te noemen, hier in Zuid·Holland, zooals gij gezien hebt, vier
dominé's zonder ook maar één enkelen ouderling. Vervolgens moet
gij in 't oog houden, dat b.v. de Zuid-Hollandsche Synode niet
ieder jaar vier nieuwe Deputaten benoemt, maar dat er jaarlijks
twee aftreden, in welke vacatures dan wordt voorzien door de
benoeming van twee primi en twee secundi. De beide primi treden
als Deputaten op; maar sterft of vertrekt er nu een uit de provincie, dan neemt zijn secundus de ledige plaats in. Gij bemerkt
uit het een en ander, dat wij hier dus zoo ongeveer te doen
hebben met een vast bestuurs-collegie, in hetwelk het personeel
ieder jaar eenigszins wisselt ten gevolge van periodieke aftreding.
Nu gij dan weet, wat deze Deputaten zijn en te doen hebben,
begrijpt gij van zelf wel, dat zij ter vergadering' verschenen, om
rapporten uit te brengen, rekenschap af te leggen, altijd zoo ver
als 't gaat, adviezen te geven en bevelen te ontvangen.
Nadat de vier heeren "haere gewoone sitplaetse genomen" had·
den, moesten drie hunner al spoedig de vergadering weer verlaten.
Zij gingen echter in goed gezelschap, namelijk met den Praeses
en den Assessor. Eerst begreep ik niet recht, waarom dat gebeurde.
Hoe nu? - dacht ik, - gaan deze vijf mannen, die toch niet
gemist kunnen worden, zoo maar weg? het mij duidelijk.

Doch al spoedig werd

Van den Praeses en Assessor beroofd, scheen

de orde een oogenblik geweken. In eens werd alles weer stil; de
deuren werden geopend en, door de genoemde mannen "in dese
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vergaderinge geïntroduceerd", traden "de Wel Edele Hoogh Achtbaere Heeren Commissarissen van de Edel Groot Mogende Heeren
de Staeten van Holland ende West-Vriesland" binnen. Nu, ik moet
zeggen, er geschiedde den beiden Heeren, een "Raed Ordinaris in
den Hoogen Raed" en een "praesiderend Burger Meester deser
Stad Leyden", alle denkbare eere. 't Spreekt wel van zelve, dat
de vooraanzitting hun niet onthouden werd. In onze democratische
kerk heerscht altijd nog al wat voorliefde voor aristocraten en al
heet Christus de Koning der Kerk, men buigt zich toch haast nog
wel zoo diep voor de Heeren der "borgerlyke Regeeringe" als voor
Hem. Nadat de beide Commissarissen-politiek hunne geloofsbrieven
hadden overgeleverd, werden zij "in alle respect en eerbiedigheyd
ontvangen en in dese vergaderinghe door D. Praeses, nomine Synodi, hertelijken verwellekomt ende begroet." Ik twijfel geen
oogenblik, of de voorzitter heeft oprecht gemeend, wat hij zei i
maar mij dacht toch, als ik in zijne plaats geweest was, ik zou
die twee dwarskijkers, hoe respectabele mannen zij overigens ook
mochten wezen, hier niet een hartelijk welkom hebben: kunnen
toeroepen. Zulke Commissarissen herinneren door hunne tegenwoordigheid der Synode maar al te levendig, dat de Kerk als eene
onmondige onder voogdij van den Staat gesteld is. Zonder hen
toch mag eene Synode niet gehouden worden; en bepaalde zich
hunne werkzaamheid nu nog maar alleen tot het geven van praeadvies, waartoe zij recht hebben, och, dan was het nog aan te
zien, hoewel het eigenlijk zoo niet behoorde te zijn. Maar neen,
deze mannen verschijnen ter vergadering met eene zeer uitgestrekte
macht. Zij kunnen, als 't hun behaagt, - en dat gebeurt wel eens,-ik zeg, zij kunnen verhinderen dat de een of andere zaak, die op
de agenda staat, behandeld wordt, door die behandeling eenvoudig
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te verbieden. Zij hebben de bevoegdheid, wanneer zij er reden voor
meenen te hebben, discussies over ter sprake gebrachte onderwerpen, op hun bevel te doen ophouden, terwijl zij evenzeer de macht
bezitten om door een enkel woord het nemen van besluiten te
beletten. 1) En dat alles, omdat zij in de Synode zitting hebben
om toe te zien, ne quid detrirnenti rempublicam capiat, dat de
belangen van den Staat door kerkelijke beraadslagingen of besluiten
geen schade lijden. Natuurlijk wordt dit doel ook wel eens voorbijgezien en verwart men wel eens belangen met wenschen en
inzichten. Niet waar? nu begrijpt gij, waarom ik die Heeren
1) Dit geval deed zich in deze zelfde Synodale vergadering van het jaar 1678
voor (zie art. 30 der Acta). Deputaten hadden den 6den Mei d. j. een conceptReglement ontworpen van 8 artikelen tegen "hat indringen der kerkelyke persoonen, die haer selven door Simonie of diergelyke verkeerde middelen inbrengen
in den Dienst." Dit ontwerp boden zij der Synode aan. Nauwelijks was het
voorgelezen, of een der Commissarissen "heeft getoond van hoe grooten gevolgh
en uytgestrektheyd dit was, en dat wel licht iets kan beraemd worden, waer
door aensienlyke Heeren souden worden benadeeld in het haere, en daerom in
bedenken gegeven. of de Syn. niet en soude goed oordeelen, hier in als noch
niets definitive te beraemen? - Nu, de Synode moest het natuurlijk, re bus sic
stantibus, wel goedvinden, en besloot daarom "dit noch mael te nemen ad
referendum, en nu te laeten in statu." De zaak bleef dus hangen, gelijk zij
was. - In de Vergadering van de Staten van Holland en West-Vriesland van
9 Augustus d. a. v. deed de Raad-Ordinaris in den Hoogen Raad, die als Commissaris-politiek de genoemde Synodale Vergadering had bijgewoond, verslag, o. a.
ook over dit punt. De Staten namen toen eene resolutie, waarin ook dit voorkomt: "dat deselve oock geensins souden konnen versta en ofte gedogen, dat,
nopende het indringen der Praedikanten eenige deliberatie in de Synoden aengestelt ofte gehouden, veel min ijets ge arresteert ofte ter executie geleijt soude
worden; ende dat daerom de Commissarissen politijck op de Synoden te committeren, alle sodanige deliberatiën tijdelijck sullen voorkomen, weeren , ende
niet gedogen, dat die sullen werden gehouden." (Zie Acta Syn. Z. H. 1679. aI·t.
26.) - 't Spreekt van zelf, dat ik hier niets meer behoef bij te voegen. De
zaak zelve is duidelijk en sprekend genoeg.
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daar ter plaatse maar liever niet gezien had, want in hunne
hoedanigheid van dwarskijkers kunnen zij het der Synode tamelijk
lastig maken, terwijl bovendien - en dit vind ik nog het ergste hunne tegenwoordigheid mij weer op nieuw het bewijs leverde,
dat eigenlijk de Overheid Souverein is in de "kerke Christi" en
dat daardoor, ook in hare hoogste vergaderingen, die kerk gebonden is met handen en voeten, niet allereerst aan de wet Gods
en het woord des Heeren, maar aan den wil der politieke machten.
Waren de beide vertegenwoordigers der hooge Regeering door
den Praeses uit naam der Synode "hertelijken verwellekomt ende
begroet", de mannen, die een oogenblik later door twee Deputati
Synodi binnen werden geleid, moesten zeker wel van heel wat
mindere qualiteit zijn, daar zij slechts "door D. Praeses beleefdelijk
verwelkomt" werden, zonder dat het blijkt, dat deze zulks deed
uit naam der Synode. Nu, het waren dan ook maar zeven eenvoudige dominé's, waaronder zelfs twee simpele dorps-dominé's,
een uit de klei en een van het zand. Zij waren niet gezonden
door de Regeering, zij waren alleen maar vertegenwoordigers der
andere provinciale kerken, de "Correspondenten van de Corresponderende Synoden", gelijk men hen noemde. Toch kwamen zij,
om naar hun beste weten de belangen der kerk te behartigen.
Om zooveel mogelijk tusschen de verschillende Gereformeerde
kerken van de Nederlanden eene gewenschte verstandhouding tot
stand te brengen en te doen blijven bestaan, werd, zooals gij
weet, dit stelsel van correspondentie ingevoerd. Al wederom
echter, bij de gratie der Overheid, aan wie vergunning hiertoe
gevraagd moet worden en die, deze verleenende , dan ook de vaak
niet geringe kosten daarvan draagt. Dat het evenwel soms heel
wat voeten in de aarde kan hebben, eer zulk eene vergunning
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gegeven wordt, hebben de kerken van Gelderland en van Stad en
Lande ondervonden. 1) - Wat nu zulke correspondenten te doen
hebben ter Synode? - vraagt gij. - Veel en velerlei; zij hebben
verslag uit te brengen aangaande den staat hunner kerk; adviezen
te geven betreffende allerlei zaken; waarschuwingen over te brengen
tegen verkeerde leeringen en personen; verschillen uit den weg
zoeken te ruimen tusschen de kerken onderling; noodlijdende kerken
en personen elkaêr te recommandeeren; in één woord, alles te
doen, wat maar eenigszins strekken kan tot bevordering der
onderlinge éénheid in leer en praktijk. Om eerlijk te zijn moet
ik echter er bij zeggen, dat deze correspondenten, hoe goed zij
als dominé's ook praten kunnen, - daarom misschien kiest men

1) De ondragelijke tyrannie der Overheid, waaraan de Kerk ook in het stuk
der Correspondentie onderworpen was, ,blijkt eenigszins uit het volgende. Van
wege de Friesche Kerk was Ds. Rudolphus Meijerus te Herbajum afgevaardigd
als Correspondent naar de Noord-Hollandsche Synode, die in Augustus 1663 te
Haarlem gehouden zou worden. Hij ging er heen, en als men nu de Acta dier
Vergadering leest, zou men zeggen dat hij haar bijgewoond heeft, althans in
rrontp dier Acta lees ik: "Tot onderhoudinge van de loffelijcke correspondentie
sijn met behoorlijcke credentien mede gecompareert ende verwelcomt" en dan
volgen de namen der Correspondenten en daaronder ook den naam van Ds.
:Meijerus. Verder wordt er niets van hem gemeld. Wat blijkt nu echter uit de
Acta Deput. Syn. Fris.? Dat Ds. Metierus reeds den 7den Oct. 1663 (sessio quinta)
melding er van maakt, dat hij uit de Synodale Vergadering van N. Holl. als
correspondent geweerd is; en verder, dat in de Deputatenvergadering van 19 Jan.
1664 "is voorgelesen sekere Missiue van de E.E. Gecommitteerde des NoordHollanschen Synode, aen dese E. uergaderinge gesonden, waer inne haer E.E.
sich ten hooghsten uerexcuseren wegen de weringe D. Meieri als Correspondent
Frisiae uijt ha er E. Synodale bijeenkomste, voorgeuende sulxs dovr ordre van
haer Ed. Mog. Heren Commissarien ge schiet te zijn." Niet alleen staat het dus
vast, dat de Commissarissen-politiek den Frieschen Correspondent geweerd hebben,
maar ik vermoed. dat ook op hun last niets daarvan in de Acta der NoordHollandsche Synode geboekt is mogen worden.
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nooit een ouderling tot correspondent! - toch niet verhinderen
kunnen, dat ten slotte iedere Synode doet wat zij zelve wil en
dat, hoe men ook naar éénheid streve, de kerk van Nederland
nog altijd verbrokkeld is en zich met eene schijn-éénheid tevreden
stelt. 1)
De broeders Correspondenten namen dan zitting in de gewone
volgorde, waarop altijd streng acht genomen wordt, eerst die van
Gelderland, na hem de beide uit Noord-Holland, daarna die van
Utrecht, vervolgens die van Friesland, naast dezen die uit
Overijsel en eindelijk die van Stad en Lande.
Daar de Synode dit jaar te Leiden vergaderde, hadden de
Deputaten reeds van te voren de vier hoogleeraren der Heilige
Godgeleerdheid "vriendelijk genoodighd" deze vergaderingen met
hunne tegenwoordigheid te vereeren. Nauwelijks waren dan ook
de Correspondenten gezeten of "de Eerwaerdighe, Hoog Geleerde,
Wijse en seer voorsienige Heeren, de Doctores en professores
Sacrae Theologiae verscheenen in dese Vergaderinge" en namen
"haere sitplaetse in, door D. Praeses begroet sijnde."

1) Er werd wel naar éénheid verlangd. B. v. "Inter particularia is voorgekomen, of het niet dienstich zij een eenparige voet te houden in het waernemen
van de maendelijcke Vast- ende Bede-dagen, uijt oorsake , die in de Provintie
van Hollant alle vierendeelen des jaers gehouden worden. De vergaderinge heeft
geoordeelt , dese sake aen te bevelen de broederen Deputaten ad causas, om op
de aenstaende Sijnode de se sake voor te stellen, niet als of het den broederen
Predikanten een vermoeijtheijt soude zijn, langer alle maenden den Heere in sijn
huijs te dienen, maer alleen uijt kracht van de Unie, dat gelijck wij hebben een
en de selve Godts-dienst, wij alsoo oock mochten hebben een en de selve dagh
en tijt des Godtsdiensts" (Acta Deput. Syn. Fris. 26 April. 1678). - Zou hier
ten opzichte van de bijgebrachte verontschuldiging misschien ook het spreekwoord
gegolden hebben: qui s' excuse s' accuse?

8
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Eindelijk was de vergadering dan voltallig en de één en zestig
mannen zetten zich tot den arbeid, in het vooruitzicht daarmede
dagen achtereen bezig te zullen moeten zijn. Reeds des morgens
om acht nur -- zoo had men besloten - zou men aanvaugen om
dan tot elf uur te vergaderen. Van elf tot drie zouden de heer en
hun middagmaal en hun middagslaapje kunnen genieten, maar om
drie uur moest men weer present zijn om present te blijven tot
de klok zes zou slaan. Dan mocht men zich in den avond ten
huize van de Leidsche patriciërs of de Leidsche collega's of elders
ontspannen van de vermoeienissen des daags, als namelijk het lid
zijn van eene of andere commissie niet noopte tot voortgezetten
arbeid. Men diende echter te zorgen, dat men zich des morgens
of des middags niet versliep of dat men om andere redenen zich
niet na den bestemden tijd in de vergadering wachten liet, want
de te laat komenden zouden beboetbaar zijn met zes stuivers,
terwijl er eene boete van twaalf stuivers geëischt moest worden
"van die een geheele sessie afblijven" mochten.
Twee dagen in de week maakten echter eene uitzondering op
den vastgestelden tijd van vergaderen. Allereerst "de Saturdagh,
als wanneer de Vergaderingh sou wesen des morgens van 7 tot
10 uuren." Dit was zoo bepaald, zeker ten gerieve van die
predikant-leden, die des Zondags in hunne gemeente den dienst
zouden moeten waarnemen. Daarom dan ook was er des namiddags
van dien dag geene zitting, evenmin als des Maandagmorgens.
Opdat allen op dien dag tijdig weer te Leiden teruggekeerd
zouden kunnen zijn, had men vastgesteld om dan alleen "in de
naamiddagh van 4 tot 7 uuren" te vergaderen.
De volgorde in het behandelen der zaken was dezelfde als die
van vorige jaren. Eerst werden eenige zittingen gewijd aan het
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artikels-gewijze herlezen van de Acta der Synode van het vorige
jaar, zoodat men gelegenheid had de toen behandelde punten, voor
zoover noodig bleek, weer ter sprake te brengen en in discussie
te nemen. Vervolgens kwamen de gravamina der Classen en de
quaeritur's en particularia ter tafel. Daarna hadden de benoemingen
plaats voor de Synodale Commissiën, namelijk voor Deputati Synodi
en "tot onderhoudinge van de loffelyke Correspondentiën." Eindelijk
werd, nadat aene afscheids-predikatie uitgesproken en de Censura
morum gehouden was, "dese Vergaderinghe, naa een krachtig en
beweeghlijk gebed en danksegginge tot God, in groote liefde,
rust en eendracht gescheyden."
En nu vraagt gij misschien, wat er zoo al behandeld is in deze
Synode? -

't Is natuurlijk moeielijk, zoo niet onmogelijk, n in

weinige woorden al datgene te verhalen, waarover zulk een aantal
geleerde en wijze mannen eenige dagen gehandeld hebben. Toch
wil ik n enkele dingen aanstippen. Zoo hoorde ik spreken over
noodlijdende kerken, die om hulp aanklopten bij de Synode, 1) en
over predikanten, die klaagden "over de wanbetaelinghe van de
Tractementen" 2) en van deze vergadering raad en bijstand vroegen. 3)
-

Zoo werd "allen Classen aenbevolen te continueren in het

1) Art. 1.
2) Over die wanbetaling hadden te klagen de predikanten in de Stad en het
Land van Vianen, die bij het leger en de predikanten en schoolmeesters in het
Graafschap Leerdam en de Baronie van Accoy. Velen van hen waren daardoor
in "grooten ongelegentheyd", en dat het maar niet eene kleinigheid was blijkt
hieruit, dat o. a. Ds. Streso te Vianen aan achterstallig tractement niet minder
te vorderen had dan f 2052, zegge twee duizend en twee en vijftig gulden. Alles
wat men tot hiertoe aangewend had tot herstel, was te vergeefs geweest.
3) Art. 7, 32, 46.
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waeken tegen de Labadisten, dese onordentelijke menschen" 1) en
"allen predicanten aenbevolen te continueren in het yverigh bidden
voor die soo bedrukte en bedroefde Ungarische predicanten die
elendige Broederen." 2) -

Doornen in het oog der Kerkelijke

heeren bleken nog altijd te zijn, zoowel een zekere "paepsche
Secretaris tot Rijswijk ," 3) als "die schadelyke menschen" de
Herder, de vroegere predikant van Bleiswijk, en Koelman , de
voormalige leeraar van Sluis. 4) -

Er werd gepoogd maatregelen

te nemen tegen "het indringen der kerkelijke personen, die haer
selven door Simonie of diergelijke verkeerde middelen inbrengen
in den Dienst;" 5) en daartegenover geklaagd, dat b. v. "het Collegie
ter Admiraliteyt tot Rotterdam" op het verzoek, door Deputaten
namens de Synode gedaan, "dat doch een genoeghsaem getal van
predicanten op 's Lands oorlogscheepen mochten ges onden worden ,"
verklaard had, "dat haer Edel Mogenden de Gedeputeerden des
Syn. bedanckten voor de goede sorge: edoch dat dat Collegie de
gewoonte niet en hadde van predicanten aen te stellen op 's Lands
oorloghschepen buyten de Vlagge Schepen, en dat daer in geen
veranderinge konden maken" 6). -

Ik vernam, dat de Synode op

haar hoede was tegen het "licentieus drukken van schadelijke
boeken", zoodat op eene klacht, door Deputaten aan het Hof van
Holland gedaan naar aanleiding van "B. d. S. Opera posthuma
(na a alle bedenken van Spinosa) het Ed. Hof alle de exemplaeren

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

4.
5.
1'1.
28.
30.
6.
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van het gemelde boek noch dien dag uyt alle de winkels van den
Haage hadde doen ophaelen"; 1) en tevens, dat de Correspondent
van Groningen namens zijne lastgevers kennis gaf, dat van de
Concordantie van Trommius het eerste gedeelte 2) gereed was, en
"versocht, om dat kostelyke werk te faciliciteren , dat de liefhebbers souden willen teekenen dat een exemplaer sullen nemen: het
welk ad Classes sou gerefereerd en gerecommandeert werden" 3). Over "de lossinge der Slaeven in Turkeyen" 4) en over verbetering
van het lot der predikants-weduwen 5) werd gehandeld, hoewel
er, van wege de afhankelijkheid der Kerk van de Overheid, niets
vastgesteld kon worden. - Op het nemen van maatregelen tegen
"roepende sonden, overspel, vloeken, sweren, comedien, dansereyen etc." 6) werd aangedrongen; over "paepsche stoutigheden" en
"kerkelyke middelen tegen het pausdom" werd gesproken 7); "het
tweemaal prediken en het catechiseren" zou "allen kerken en
Classen aanbevolen" blijven 8); men oordeelde "niet anders te
kunnen zien, of eenige de minste veranderinge in de gebruyckelyke
en gewoone Formulieren, -- men had het oog op de vragen aan
de ouders in het Doopsformulier , -

sou in dese schrupuleuse tijd

schadelijke bewegingen kunnen veroorsaeken" 9); het onderteekenen
van de Formulieren van eenigheid zou verder aan alle Classen

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Art. 9.
"van Genesis tot Esther incluys."
Art. 16.
Art. 19.
Art. 24.
Art. 2 en 21.
7) Art. 2 en 11.
8) Art. 13.
9) Art. 31.
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gerecommandeerd blijven 1); en een besluit werd genomen, hoewel nog één jaar met de uitvoering zou worden gewacht, "dat van nu voortaen geen proponenten van Vriesland souden
geadmitteert werden in dese provincie van Zuyd-HoIlandt, om te
prediken of beroepen te worden". 2) - Gij ziet, het stond er met
de eenheid en eensgezindheid der kerk nog niet zoo heel best
voor, naar dit laatste besluit te oordeelen.
Met de zuiverheid in de leer echter stond het uitnemend; zoo
zelfs, dat het niet beter kon. Ik hoorde ten minste verklaren,
"dat de elf Classen niemand en kenden in den haeren, die afweek
van de aengenomene leere, en dat alle bereyd bleven bij de selfde
leere te volharden." 3) Nu zal dit echter wel niet al te precies
moeten worden opgevat. Althans bij het herlezen van de Acta der
voorgaande Synode 4) trok het mijne aandacht, dat eene zekere
Maria Vuijst door den kerkeraad van Moordrecht gecensureerd
was, omdat zij den predikant dier gemeente, Ds. Lepelaar, van
onrechtzinnigheid beschuldigd had en al had nu zoowel de Classis
als eene Synodale Commissie dezen leeraar "een regtsinnig predikant" verklaard, hem werd toch tevens "versocht, omme de ruste
van swakke gemoedren in sijne gemeijnte te besorgen, dat sijn
Eerw t• sig in alle klaarheijd en moderate voorsichtigheijd op den
predikstoel ende in het bijsonder sou Elagieren." Geheel zuiver
in de leer schijnen dus allen nog niet geweest te zijn. Maar in het
leven nog minder. Niet alleen, dat er in deze Synode gesproken

'1) Art. 22.
2) Art. 25.
3) Art. 32.
4) Acta Syn. Z. H. 1677, art. 18 en 45.
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werd over "swaere klachten tegen D. Knaeps, predicant ter Heyden", Mar aanleiding waarvan de Classis van Breda hem reeds
provisioneel geschorst had; 1) maar de Synode achtte het ook
noodig tot de predikanten de vermaning te richten, "dat ook meer
en meer sal behartighd worden de eenigheyd en eensgesindheyd
der Leeraeren onder malkanderen "; ook, dat alle sullen continueren
of noch meer trachten naa een onergelyken en onberispelyken
wandel: om alsoo alle die buyten sijn door onse werken te overtuygen , dat onse leere is een leere der waerheyd die naa de
godsaligheyd is", 2) en tevens te waarschuwen tegen de "ongebondentheyd onder de Christenen, bysonder onder de kerkelyke
persoonen" 3)
Ik twijfel niet, of gij zult mij toestemmen, dat er nog al veel
en velerlei is verhandeld.

En nog lang niet alles noemde ik u.

Zoo zou ik u kunnen verhalen van de bekeering der Joden en de
vermeerdering der predikantstractementen, die beide gewenscht
werden; van boeten, die men vaststelde, en profanaties, waarover
men klaagde; van brieven, door de Indische Kerken gezonden, en
rapporten, uitgebracht aangaande Lingen en andere Duitsche graafschappen; van Hendrik Symonsen van Heijningen, gekozen maar
niet toegelaten ouderling te Rijswijk, "een man vol van Gal en
oneenigheyt" 4), en Petrus van Balen, weggeloopen predikant van
Breda, die "wederom tot het Pausdom vervallen is." 5) Zoo zou ik
u verder eenige kerkrechtelijke bepalingen kunnen mededeelen, die
1) Art. 43.
2) Art. 11.
3) Art. 44.
4) Art. 36. Vgl. Acta Syn. Z. H. 1677, art. 54.
5) Art. 49. Vgl. Acta Syn. Z. H. 1679, art. 10.
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gemaakt werden naar aanleiding van ingeleverde gravamina en
quaeritur's; 1) - maar genoeg reeds.
Genoeg reeds. Mij dunkt, dat zullen de een en zestig Heeren der
Leidsche Synode ook wel gezegd hebben, toen eindelijk de zaken
afgedaan waren. Geen wonder, als zij weer naar hunne woningen
en huisgezinnen verlangden. Die het eerst gekomen waren, de
vier en veertig broeders, die tot het lichaam der Synode behoorden,
moesten natuurlijk tot het einde toe blijven. De andere Heeren
echter konden eerder henengaan en werden wèl voorzien van de
noodige, - of wilt gij liever, onnoodige vleierijen en complimenten.
Niet allen tegelijk, maar in de telken jare gevolgde orde, - want
men is nog al tamelijk vormelijk, - verlieten zij de vergadering.

1) Eigenaardig is hetgeen in 1680 op de Synode te Harlingen voorviel. Aan
de synode werd medegedeeld, dat aldaar, ook tijdens de zittillg der synode, in
't openbaar te koop geveild werden verscheidene Sociniaansche boeken door een
zeker burger, Simon Boack genaamd. Zij benoemde nu eene commissie van drie
predikanten, die terstond uitgingen "om ontrent de boecken en de omstandigheden van het verkopen derselver haar op het nauwste te informeren." Al
spoedig kwamen deze drie broederen, na den boekwinkel "an Simon Bouck
doorzocht te hebben, in de vergadering terug, medebrengende drie Sociniaansche
boeken, "die haer in handen waeren gevallen." J)e Synode gelastte daarop
"haer Eerwaerdigheden om voort te gaen in het doorsien van die winckel,
twelcke de Ed: Mogende Heeren Commissarien aennaemcn met haer autoriteit
ende krachtige influentie te sullen secunderen, en vorder te toucheren welmeninge van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten tot weringe van het verkopen van sulcke er:.de diergelijcke boecken door placcaten verboden, niet meer
soo sachtelijck overtreden worde." De commissie voldeed aan hare opdracht,
doorzocht den boekwinkel nauwkeurig en rapporteerde daarna, dat zij vele
Sociniaansche boeken gevonden had, "die door Stadts boden uijt last van haer
achtbaerheden al hier sijn weghgenomen ende aen het logiement van de Ed.
Mog. Heeren Commissarien bestelt, om ontrent de selve ende de Persoon die se
geveilt heeft te doen nae dat Haer HoogEd: sullen oordelen te behooren." Acta
Syn. Fris. 1680, art. 3, 8, 9.

121
Eerst namen de correspondenten "met een deftige aenspraek, zegenwenseh en hertelyke danksegginge aen allen, afseheyd", waarop zij
"door D. Praeses, uyt naam deses Synodi, hertelyken sijn bedankt
voor haer lieftaelige, vreedsaeme en vriendelyke bywooninge, en
voor de geleerde, deftige en wel geraisoneerde Advysen." Vervolgens gingen "de Hoog-Waerdighe, Hoog-geleerde en seer beroemde
Heeren Professoren" heen "met een deftige en krachtige oratie,
en danksegginge en segenwenseh aen allen." Ook zij werden door
den voorzitter, namens de Synode, "hertelyken bedankt ende gepresen", terwijl hun tevens werd toegewenseht "des Heeren zegen
over haere Hoog-waerdige persoonen en illustre bedieningen."
Daarna namen de beide aftredende Deputaten "met een ernstige
betuyginge van haer Eerw. sineere meyninge in alle de aengewende devoiren en aenbevolen saeken, een vriendelyk afseheyd."
Natuurlijk werden zij weer "door den praeses hertelyken bedankt
voor haere getrouwigheyd en onvermoeyde neerstigheyd in het
uytvoeren van de Synodaele Resolutien."

Nadat de Deputaten en

Correspondenten nu benoemd waren, kwam de beurt aan de Commissarissen-politiek -

om de Synode te bedanken voor het goed

onthaal en het genoegelijk samenzijn, meent gij? Dan hebt gij
't mis.

Neen, om bedankt te worden voor de eer, door hunne

tegenwoordigheid der Synode aangedaan.

Waarlijk, er ging mij

eene huivering door de leden en ik vroeg bij mij zei ven , of het
zoover reeds met de Gereformeerde Kerk gekomen is, dat zij de
gouden slavenboeien , die zij torseht, ook nog hartelijk kust, toen
ik hoorde, hoe die beide Heeren, "uyt Naame van dese Christelyke
Synodus met alle eerbiedigheyd en schuldigh respect [werden]
bedankt voor haar Ed's vriendelyke bijwooninghe, als ook voor
haere wijse en verstandige Advijsen; met versoek , dat se aen
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haere principaelen van het verhandelde alhier [souden] gelieven
gunstigh rapport te doen." Zij beloofden dit en gingen met eene
eenvoudige zegenwensch heen.
Nu werd de Synode "beslooten met een geleerde en yverige
predicatie" j de Regeering van Leiden bedankt " voor alle goed
onthael en gemak"; censura morum "naa gewoonte" gehouden,
waarbij eveneens naar gewoonte weer bleek, "dat onder de aenwesende Broederen volkomen vergenoegen was"; en "dese Vergàderinghe, naa een krachtig en lJeweeghlijk gebed en dánksegginge
tot God, in groote liefde, rust en eendracht gescheyden. I,
Veel heb ik te Leiden gezien en gehoord, wat mij verwonderde
of bedroefde; 't bleek mij bij de synodale zittingen telkens opnieuw,
dat het geroep over den heerlijken staat der Kerk een leugenroep
is; maar ik had toch geen spijt, dat ik daar geweest was. En
ik hoop dat het u niet verdroten heeft naar mijn eenvoudig
verhaal te luisteren. Indien gij er echter meer van wilt weten,
hoe het met de Kerk staat en in Synoden toegaat, dan moet gij
eens de Synodale Acta, die echter voor het meerendeel alleen in
handschrift bestaan, aandachtig nalezen. Gij zult u, daar sta ik
voor in, die moeite niet beklagen, maar mij dankbaar zijn voor
dezen raad.
Doch ik bemerk daar, dat wij ons haasten moeten, als wij Ds.
Wilhelmi nog even spreken willen, want ik weet, dat hij van
avond in de vergadering van den kerkeraad moet zijn.
I

VIII.

Particularia.
Wat wij bij Wilhelmi te doen hebben?
Zooals gij weet, hebben wij hem gisteren hooren preeken over
Markus 7: 6. "Dit volck eert my met de lippen, maer haer herte
houdt hem verre V,l1n my." Daar onze dominé nu een man is,
die niet lichtvaardig oordeelt en met de kaart van het land goed
bekend is, verwacht ik, dat hij ons wel wat naders daarover zal
kunnen mededeelen en ons het een en ander zal willen verhalen,
waaruit wij zullen kunnen zien, hoe het op kerkelijk gebied onder
het volk toegaat. Ik heb hem daarom met dezen wensch bekend
gemaakt, en, welwillend als altijd, verklaarde hij zich daartoe
gaarne bereid, maar vroeg mij tevens I waarover wij inlichtingen
begeerden. Eigenlijk over alles, wat maar belangrijk is; dacht
ik; -- maar om toch wat te zeggen, noemde ik zoo het een en
ander, waarop bij de gedachte aan de gehoorde proefpredikatie I
mijn aandacht zich onwillekeurig vestigde. Zoo komt het dan,
dat hij ons aanstonds wat zal vertellen van de wijze, waarop de
doop wordt bediend, de lidmaten worden aangenomen, de attestatiën worden afgegeven, het Avondmaal soms wordt gevierd, en
misschien nog iets anders.
Wij vinden den Diependaalschen Leeraar in zijn studeervertrek.
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Zonder vele plichtplegingen ontvangt hij ons op hartelijke wijze,
verzoekt ons te gaan zitten en, na, als ter inleiding, onze begeerte nog eens kenbaar gemaakt te hebben, zijn wij al spoedig
op ons onderwerp gekomen.
"Ja; -

zegt Wilhelrni, -

er is onder ons Gereformeerden een

eeren met de lippen, waartegen het leven vloekt.

Als gij ziet,

hoe wij overeenstemmen in de leer en op de zuiverheid daarvan
allen prijs stellen, niet waar? dan zoudt gij meenen , dat alles
heerlijk bij ons is. Maar helaas! .'t is meest napraterij en in den
grond weet men van de dingen niets af. En weet iemand wat
meer dan gewoon, "heeft hy soo veel geleert, dat hy voor de
waarheyd kan twistredenen ; is iemand een gauw kenner van de
Verschillen over de Geloofs stukken, dan houd men sich selven
voor wijs en begaaft in de Leere, dan scheynt men verre genoeg
te zijn gevordert." 1) Maar de practijk, de practijk! ai mij! wat
geeft die wat anders te zien, geene vordering, maar altijd nog
meer achteruitgang.

Daar hebt gij nu 't stuk van den Doop. Gij

weet wat onze Kerk daarvan belijdt. En hoe staat het daarmee
nu in 't leven? "Hoe meenige agten den Doop klein. Was het
de mode niet in het Land, zy deed en 't niet: was 't nalaaten geen
schande, zy doeden 't niet." 2)

Nu, men laat den kinderen dan

ook het Heilig Sacrament toedienen, maar "men handelt veel
uytwendig, en huychelachtig, hebbende maer het oog op menschen,
en beloovende maer om welstaans wil, niet met oordeel en resoluyt
voor-neemen, in Christi kracht, van de kinderen zoo voor den
Heere op te brengen, zijnde dikwils ook dan niet ernstig in den

1) J. van Lodenstein.

2) Bern. Smytegelt.
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geb ede om den zegen over dien Doop, alsof dat uytterlijke gedaan
zijnde, alles wel was; dat is de gestalte van on se genaamde Christenheit , en Gereformeerde Christenen." 1) 't Schijnt wel, dat de
meesten zich te vreden stellen, "als 't kind maar gedoopt is;

0I

dan is men in zynen schik: nu is myn kind gedoopt, zeit men,
als men t'huis komt: nu is 't genoeg. Dat men eens in de Stad
Ouders vondt, die vijf of zes kinderen hadden, die niet gedoopt
waren, wat zou dat door de Stad klinken: en egter zynze zoo
laauw en ongevoelig, als het Sacrament des Doops aan haare
kinderen bedient wordt." 2) .Daar komt bij, dat, hoe onze Gereformeerde Kerk ook altijd waakt tegen Roomsche dwalingen, toch in
vele ouders, ook door de Leeraars , "gevoed wort dat Paapsche
gevoelen, van dat den Doop absolutelijk noodzaaklijk is ter zaligheyt, en datse de genade daedelijk toebrengt, als het water maer
uytterlijk met aenroeping van Gods naem daer op gesprengt wort." 3)
En daarom gelooft men ook niet, dat "alle kinderen der Bontgenoten , 't zy bekeerde ofte onbekeerde, 't zij voor ofte na het
ontfangen des doops, in hare jonkheyt stervende, moeten gehouden
worden salig te zijn, uyt kracht van het verbond Gods, in welke
sy gebooren zijn, en alsoo te zijn kinderen des verbonts." 4)
"Maar op welke wijze wordt de doop nu eigenlijk bediend?"met deze vraag wagen wij het Wilhelmi even in de rede te vallen.
"Juist de wijze van bediening -

antwoordt hij, -

levert u

het krachtigst bewijs, hoe weinig men met het hart den doop acht.

1)
2)
3)
4)

Jac. Koelman.
Bern. Smytegelt.
Jac. Koelman.
W. à Brakel.
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"In sommige plaatsen van 't landt worden de Ouders haer beloften
niet eens afgevraegt , haer tegenwoordigheydt wordt niet vereyscht,
al sijnse niet siek, noch buyten de Stadt, zy komen zelfs niet
voor de preekstoel; zy zenden het kindt daer henen met een
minne ofte vroedtvrouw, ende dat laeten de Leeraars en Kerkenraeden zo toe." 1) Kom eens in de Kerk, als 't formulier wordt
voorgelezen, ,,'t is zonder hert, zonder eerbied, zonder aaudagt;
en de Gemeinte hoort het oneerbiedig aan. De Predicanten brabbelen 't daer wat heen. De Toehoorders zyn eveneens ofze dan
wel wat mogten lagchen en praaten, en als ofze haar zelven eens
uitspannen mogten. Men gaat dan uit de Kerk om naar huis, ja
zelfs om naar een Coffy-huis te gaan." 2) En wat nu de getuigen
aangaat I die over den doop staan en op zich nemen om de kinderen
mede op te voeden in 't geloof en in de godzaligheid, zij "zijn
dikwils niet rechtzinnige en vroome lieden, die zelfs goede Conscientie van 't verbont maeken, maer wel meermael onrechtzinnige,
onwetende, notoyre Godlooze, en Prophaene"; 3) "zy zyn dikwiIs
botte en domme menschen, die niet eens weten of bevatten de
plegtigheid die zy bywonen, of watze daar belooven: en men doet
het dikwiIs maar om de stasie, en om de gifte , die men indertyd
daar van verwagt." 4) Men moest zulke menschen tot zoo iets niet
toelaten, want "als de Kerk sulke getuygen niet en weert, so
schijnt sy goedt te keuren de Profanatie van den Doop, begaen
van Ouders, die sulke getuygen mede brengen." 5) Gaat het bij
1)
2)
3)
4)
5)

Jac. Koelman.
Bern. Smytegelt.
Jac. Koelman.
Bern. Smytegelt.
Gisb. Voetius.
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den Doop "in 't gemeen so slordig, so vleeschlijk en onbeweeglijk,
men onderzoekt daar na niet, of Moeders en Vaders de dingen
van den Doop haer kinderen inplanten en leeren ; daarmen wel
weet, dat zulks van de Ouders niet en geschiet, zoo laat men ook
dat onverbetert leggen, en de Ouders en Kinderen in haar zonden
verstinken en verderven." 1)
"De Ouders laten het zeker over aan de Predikanten om in
de catechisatiën hunne kinderen hieromtrent te onderwijzen?" gissen wij.
"Wel mogelijk! - wordt ons geantwoord. Maar hoewel het
noodig geweest is, dat de Overheid den Leeraren aanschreef, "so
die in beslootene steden zijn, als insonderheydt ten platten lande
des Sondags , de namiddags Predikatie geeyndigt zijnde I alle de
gene, die tot het gehoor van Godts Woordt komen, te Catechiseeren , en te onderrichten in de Fondamenteele gronden van de
Religie, en zich daar in meer, als voor desen, met allen yver
en naerstigheydt te evertueeren ;" 2) toch wordt "het catechiseeren
van de jonkheydt nochtans van veele Leeraars schandelijk nagelaaten, hebbende of geen Catechisatie, ofte so goed als geene;
selfs in groote Steden wordt seer weynig daer ontrent gedaan." 3)
De ouders laten het aankomen op de predikanten en deze weer
meenen, ",dat de kinderen door de Ouders en Schoolmeesters wel
sullen de gronden leeren en dat het te geringen werk is, 't welk
meer past de Schoolmeesters als op de waerdigheydt van den
Predik-dienst". 4) Gij begrijpt, dat op die wijze de meeste kinderen
1)
2)
3)
4)

Jac. Koelman.
Aanschrijving van de Staten van Holland aan alle Classen, 29 Juli 1654.
Jac. Koelman.
Jac. Koelman.
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in onkunde opgroeien en dat het weinigje kennis, dat zij later
toch nog schijnen te bezitten, uit de kerk hun bijgebleven, maar
in den grond niets meer dan napraterij is. Maar daaruit blijkt
dan ook tevens, dat de zuiverheid in de leer en de onderlinge
eenigheid daarin, op den keper beschouwd, al bitter weinig beduiden."
"Maar, - vragen wij weer, - als zij dan belijdenis huns
geloofs willen afleggen, worden zij dan niet in de gronden van
onzen Godsdienst onderwezen?"
"Dat zou men verwachten, niet waar? - luidt de wedervraag; - vooral als men nagaat wat het woord "competenten" ,
zooals zij, die belijdenis wenschen afteleggen , genoemd worden,
beteekent. De ervaring leert echter maar al te klaar, dat velen,
van wege hun onkunde, tot die daad niet competent, niet bevoegd
zijn. "By menigten zijn' er, die zoo veel uuren tijdts nauwlijks
haar zeI ven willen ontledigen om gecatechiseert te worden, en OI1;l
met aandacht op de dingen des H. Avondtmaals te letten, op dat
zy haar zelven tot het eerste gebruyk des H. Avondtmaals wel
mochten bereyden , als zij wel jaaren levens alreede van de
groote Godt ontfangen hebben." 1) En toch, "alsoo veele menschen
zeer onwetende en dom zijn, zo hebben zy van noode, datse wat
lang van te vooren onderweesen worden, om de gronden der
waerheydt wel ingescherpt te krijgen, doch zy zyn zoo wereIdts,
ende hebben zoo weynig hert, om veel tijdts daar toe te geven,
datse of in weynige dagen, of niet willen bereydt, en aangenoomen worden." 2) Men kan dan ook lidmaat worden, als men maar

1) Max. Teelinck.
2) Jac. Koelman.
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eenige onnoozele vraagjes, die een kind zou kunnen beantwoorden,
uit een boekje geleerd heeft. Natuurlijk is zoo iets hoogst verderfelijk.

Immers "men moet wel toesien wie men tot de Tafel des

Heeren toelaet, want daer aen hangt de welstant ofte het verderf
der Kerke.

Onnosele Predikanten, elendige Ledematen, die op

het opseggen van de Artikelen des geloofs, ende het Gebed des
Heeren toegelaten worden!" 1) En bleef het nog maar bij die
onwetendheid. Maar "men neemt in veel groote Steden tot Ledemaaten aan, welker leven men niet en kent, noch onderzocht
heeft, noch onderzoeken wil; of wel sulke, dewelke indien men
de Censure recht wilde gebruyken, zouden moeten afgehouden
worden, of om datse haar zeI ven niet wel kunnen beproeven,
noch het lichaam Christi te recht onderscheyden, of om datse
alreedts ergerlijk zijn, ende in ergernis leven" ; 2) zulken , die" vol
fouten zijn, die tussen vel en vleesch als zitten, ende die somtijdts
in opentlijke ergernissen uytbreeken; menschen die door de belijdenis van de Religie eer de menschen, dan Godt willen behaagen,
ende dewelke als zy in den schoot der Kerke warm geworden
zijn, de gelegentheydt zo toedragende , worden tot gezwellen en
kankers van de Kerk, welker menigte, dat in groote Steden niet
kleyn is, niemant kan onwetende zijn, dan die de Steden ende
toeloop van veel menschen niet en kent." 3)
Wij kunnen niet nalaten met alle bescheidenheid te vragen, of
Wilhelmi nu niet een weinig overdrijft, zoo ongelooflijk komt ons
dit haast voor.

1) W. à Brakel.
2) Jac. Koelrnan.
3) Gisb. Voetius.
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"Overdrijven? - zegt hij. - Wat zou ik er aan hebben?
Waarom zou ik het doen? Neen, wat ik u mededeel, is maar al
te droeve waarheid.

"Ick en anderen hebben het wel ondervonden,

hoe in dese en andere veel grooter Gemeynten, somtijdts eenige
niet genog gesonde van leere en zeden in de gemeynschap der
Kerke sijn aangenoomen; 't zy dat de Predikant de oprechtigheydt
der leere, ende des levens niet wel ondersocht hadt, of hadt
kunnen ondersoeken, 't zij dat hij willens, en weetens uyt een
menschelijke zwakheydt liever heeft willen oogluyken, en sich
dragen als een menschen-behager, dan als een die de waarheydt
zegt; gelijck in het Pausdom veele schurfte schaapen tot zulke
Biechtvaders loopen, die zy gelooven, dat licht absolveeren, zoo
begeven zich de lieden van een gequetste ofte twijffelachtige
rechtzinnigheyt, ofte geen ernstelijcke godzaligheydt na znlcke
Leeraars toe, die haar niet en kennen, of die zy gelooven, dat
zoo hardt en nauwkeurigh niet en syn in het ondersoeken van de
rechtzinnigheydt der Leere, ende van genochzaame kennis, ende
van deugdelijkheydt van Christelijk leven en zeden." 1) Neen, ik
overdrijf in 't minste niet, want het is maar al te waar, "veel
Leeraaren op de Dorpen, ende in de Steden, zijn zeer geset op
een groot getal van zichtbaare Ledemaaten , ende communicanten,
waarom zy elk, waar zy by komen, aanmaan en , om mede ten
H. Avondtmaal te gaan, als of'er een absolute noo dzaaklijkheydt
in desen was; en al is het volk zelfs overtuyght van haar on wetenheydt I losse, ruyme, en ongeschikte wandel, ende daarom aerselende, ende onwillig, zoo zeggen die Leeraars , gy hebt kennis
genog, als zy maar twee of drie vraagen van haar hebben hooren
1) Gisb. Voetius.
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beantwoorden; komt maar by my, ick zal u zachtjens handelen,
ende gy zult Lidtmaat worden; en 't volk is verwondert, dat
men zoo licht Lidtmaat kan worden, ende voorts leven zy gelijck
te vooren , ende bekommeren zy zich niet om meer te leeren ,
ziende hoe weynigh zy gevraagt worden (want dat is geen gewoonte) ende andere op haar onbequaamheydt ziende, en daar
van hoorende , denken, dat zy ook niet veel kennis van doen
hebben." 1)
Of de Kerkeraden dat dan zoo maar toelaten? - wilt gij
vragen; - en of de broeders ouderlingen, de medeopzieners der
gemeente, zulke dingen dan maar laten geworden? 't Schijnt, dat
Wilhelmi die vraag reeds op uw aangezicht gelezen heeft, want
hij vervolgt:
"Laat mij echter hierbij zeggen, dat in dezen de schuld niet
alleen bij de predikanten, maar mede bij de Kerkeraden en inzonderheid bij de ouderlingen ligt. Zij laten te veel toe, "dat de
Leeraars eenig merkelijk deel van Regeering alleen op zich neemen ,
gelijkende zulks na de Bisschoplijke Regeering, als of de Kerck
de dienst der Ouderlingen wel missen konde. Zoo wordt het aannemen der Ledemaaten , zijnde een Capitaale en Solemneele daadt
van Kerkelijke Regeering, in zommige Plaatsen van de Leeraars ,
zonder byweesen van de Ouderlingen gedaan: daar nochtans de
Ouderlingen zoo wel als de Leeraars moeten regeeren, en zy acht
moeten neem en op de ongeschondene zuyverheydt van de Leeraar ,
en van de gene, die Belijdenis des Geloofs doet, ende op de goede
constitutie van de Kerk." 2) En als de Predikant het maar niet

1) Jac. Koelman.
2) Jac. Koelman.
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op eigen houtje, doch onder opzicht van den Kerkeraad doet, och,
al worden er dan ook al de grootste blijken van onwetendheid
gegeven, men zal toch zelden of nooit zulke onwetenden afwijzen.
Dat zou een "al te grooten schande" zijn. Liever denkt men dan
aan "bloojigheydt ofte bedwelmtheydt", vermaant ze, als om het
geweten gerust te stellen, om in 't vervolg "de Catechisatien waar
te neemen" , en - er zijn weer eenige nieuwe lidmaten."
"Het komt ons voor, - merken wij op, - dat met dit kwaad
een ander euvel in zeer nauw verband staat."
"Natuurlijk bedoelt gij zoowel het afgeven van onware attestatiën
als het ontheiligen van des Heeren Avondmaal ; - valt ons Wilhelmi terstond in de rede. - Gij hebt in beide opzichten gelijk.
En wat nu het eerste betreft, hoevele attesten worden er niet
afgegeven, zoo maar "haastelijk en losselijk , zonder dat men het
de pijne waerdigh acht, na de Persoon te verneemen , die de
Attestatie versoekt, alsof het een kleyne' en geringe zaak was,
Attestatien te geven aan de gene die vertrekken, op dat andere
Gemeyntens die mochten ontfangen. Men attesteert uyt naam des
Kerkenraadts van jemants kennisse ende geloof. ende rechtzinnigheydt, ende niemandt van de Kerkenraadt weet, of die Persoon
goede kennisse heeft, ende de waarheydt verstaat en aanneemt,
hy wordt niet ondervraagt over zijn geloof, ende in veele jaaren
is hy niet ondervraagt, hy heeft wel eer belijdenis gedaan; maar
of die mensch niet weder alles vergeeten, ofte contrarie dwalingen
aangenoomen heeft, weet men niet; men wil ook geen preuven
neemen , of yemant zijn Religie wel verstaat, en de zuyvere
gronden kent (wanneer men lichtelyk, ja ongetwyffelt uyt veele
zoude verneemen , datse de Gereformeerde Religie niet wel kennen,
of datse dwalende gevoelens ende ketteryen by zich hebben) en
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evenwel men geeft Attestatie, van dat de persoon is gesondt in

't gelooj." 1) Even weinig moeite wordt er gedaan om te weten te
komen, of men inderdaad naar waarheid kan verklaren, dat de
houder van de attestatie "stiohtelijk van leven" is. Men voegt er
wel bij "zo veel ons bekent is", maar wie ziet niet, dat dit slechts
een vijgeblad is om de naakte waarheid te bedekken, dat men
geen onderzoek heeft ingesteld. Zoo geeft men b. v. in Amsterdam
attestatiën af, zonder dat men bij de gemeente verneemt, of zij
tegen den vrager ook iets heeft in te brengen. De Kerkeraad
schijnt daar geen rekening met de gemeente te houden. Men roept
zelfs de namen der personen niet van den predikstoel af. En dat
geschiedt niet alleen daar. "Zommige Leeraars , ende Kerkenraaden, neemen oock de Oude Attestatien aan, die voor drie ofte
vier jaaren elders gegeven zijn, zonder verder ondersoek ; daar
die lieden ter plaatse, waar zy gewoont hebben laatstmaal, dikwils
ergernissen hebben gegeven, ende daarom geen Attestatie hebben
kunnen krijgen, en zich nu met de Oude behelpen; welcke Oude
Attestatien somtijdts van eenige trouwlooze Leeraars , die haar
gunstigh zijn, vernieuwt worden." 2) Ja zelfs zijn er gemeenten,
die lieden zonder attestatie, en erger nog personen, die elders
gecensureerd zijn, in zich opnemen. "Aldus worden zommige Kerken tot schuylhoeken voor de gene, die in de Leere niet soo vast
maar suspect sijn; ende wegens de lossigheydt van haar zeden in
het licht van haar Kerk niet wel derven wandelen; Doch het is
een prijsselijcke gewoonte in de Neerlantsche Kerken, datmen
Attestatien vereyscht, alsmen van Kerk tot Kerck overgaat j om

1) Jac. Koelman.
2) Jac. Koelman.
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dat anders de Kerken souden kunnen bedroogen worden door den
ingang van ge-excommuniceerde of die onder de Censure der Kercke
staan, sonder behoorIijcke satisfactie, en soo soude het heylige
den honden gegeven worden, de Kerk met ongeregelde vervult
worden, en Kerk tegen Kerk aangeset worden." 1) Jammer maar,
dat dit loffelijk doel zoo menigmaal niet bereikt wordt door "het
losselijk daar heen geven" van attestatiën. En dit heeft niet enkel
plaats ten opzichte van gewone lidmaten, maar "de Kerkenraaden
geven [ook] somtijds Kerkelijck getuygenis in een gemeene vorm
aan eenig Student of Persoon, dien zy wel presumeeren kunnen,
na dat hy zwaarlijk , en schandelijk gevallen is, dat hy die by
uytlandtsche Kerken zal gebruyken, niet alleen om in haar gemeynschap aangenoomen te worden, maar ook om wederom te studeeren,
ende eyndelijk tot het Predik-ampt gevordert te worden i" 2) "dit
is de elende en de aller-grootste zwarigheydt van de Kerkelijke
grondt, dat dikwils tegen hert en wil middelmatige getuygenissen
worden gegeven, door welke somtijdts, en elders tot den Predikdienst worden gevordert zoodanige , dewelke een godtzalig en
doorziende oog niet zonder traanen, na de wijse van de Profeet
Eliza (2 Kon. 8 v. 12) kan aansien, datse na het Predik-ampt
staan, en daar toe gevordert sullen worden j 3) als niet ydelijck
1) Gisb. Voetius.
2) Jac. Koelman.
3) Men trachtte soms wel iets te doen om toezicht te houden op 't leven der
candidaten, maar die pogingen leden veelal schipbreuk. Zoo stelde b.v. in 1695
de Classis van Bolsward aan de andere 5 Classen in Friesland het volgende
gravamen voor: "Dewijle volgens ordre des Eerw: Synodus de namen der Candidaten des er Provintie 's jaarlijks moeten aangegeven en in de acten Synodi
geboekt worden, welke acten na de Corresponderende Synoden worden versonden,
soo wort in bedenkinge gegeven, of het niet nodigh is, dat telkens in Censura
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gissende, hoe grooten zwarigheydt, ende verderfenis hy aan de
zuyverheydt der Leere, ofte rechte Godt-zaligheydt, en aan de
Kerkelijke order en vrede zal toebrengen." 1)
"Maar op die wijze zal het Avondmaal zeker ook schrikkelijk
worden ontheiligd in onze Gereformeerde Kerk? - vragen wij. Men laat immers allen, die zulk eene attestatie vertoonen kunnen,
toe tot de tafel des Reeren , niet waar?"
"Natuurlijk! - wordt ons geantwoordt. - Hoe zou men ook
anders kunnen? Zoolang men met andere kerken in één verband
is en dat niet opzegt, dient men over en weer de attestatiën aan
te nemen. 't Zou strijden tegen alle orde en regel in de Kerk,
tenzij men het geven van attestatiën geheel en al afschaffe , om van
een lidmaat, die uit eene andere gemeente komt, nog eens eene
nieuwe belijdenis te eischen. Heeft iemand een getuigschrift
gekregen, dat hij "gesondt in 't geloof en stichtelijk van leven"
is en is dat toch niet waar, dan ligt zulks voor rekening der
opzieners, die zulk eene leugenachtige attestatie afgaven; wij
echter hebben den zoodanige in onze gemeenschap op te nemen,
maar zoodra wij van dien leugen het bewijs ontvangen, hem te
vermanen en, als 't moet, te censureeren. Jammer echter, dat
men veelal niet doet, wat men moet.

0, men is in 't toelaten

morum gevraagt worde na 't leven en wandel der Candidaten, onder de Respecti ve
Gemeentens behorende, op dat die gene, die haar selven desen dienst liebben
onwaardigh gemaakt, wettelijk ge censureert sijnde, voor sulke in de Synodale
acten mogen werden aangetekent, en alsoo de Corresponderende Synoden voor
sulke gewaarschouwt sijn, ten einde geen onwaardige in de andere Provintiell,
op 't vertoog van sijn naam in de acten Sinodi Frisiae, tot den dienst toegelaten
worde ?" Door de Classis van Leeuwarden werd dit Gravamen "verworpen en
voorbijgegaan" (Acta Class. Leov. 6 May 1695, art. 4.)
1) Gisb. Voetius.
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tot het H. Avondmaal zoo buitengewoon mild en ruim.

1)

't Is

waar, "de Kerke en oordeelt niet van het inwendige, de kennisse
van eens anders wedergeboorte is de grondt niet, waer op sy
yemant aen de HeyIige Tafel laet gaen: maer sy laet toe alle die
verstandige belijdenisse doen, van de ware leere des Euangeliums,
en die een leven leyden dat met de belijdenisse overeen komt." ~)
Zoo behoort het ten minste. Doch helaas! "het toelaeten tot het
Avondtmaal geschiet van veele Leeraars ontrent verscheydene zulke
ledematen, waar van zy in Conscientie wel overtuygt zijn, en
lichtelijk zouden kunnen bewijsen, datse aen des Heeren Tafel
niet dienden te komen, nochtans uyt vreese en schroom en ontzach,
of om moeyte te vermijden die uyt het afzeggen, en hinderen
zoude komen, of om dat de Kerkenraedt niet licht daer toe te
brengen zoude zijn, zo laet men haer al gaen, en men scheydt
het kostelijke na vermogen van het snoode niet." 3) Weet gij,
hoe de meesten het Avondmaal vieren? "Vele hebben een verkeerde inbeeldinge van haer selven, sy meten haer selven met
haer selven, sy meenen datse wel bequaem zijn; want sy hebben
·geen twist met haren naesten, sy zijn gedoopt, sy gaen naer-stigh
tot het gehoor van Gods Woordt, sy leven soo, dat niemant op
haer wat weet te seggen , sy gelooven dat Christus de Salighmaker is ; men moet daer niet aen twijfelen dat men wel sal
saligh worden, dat Christus ook mijn Salighmaker is ; daerom al

1) De Friesche Synode van 1675 besloot, "om de Labadisten te benemen alle
stoffe en aanleijdinge om de publycke kercke te lasteren, dat de kerckelijcke
Censure tegen ongeregelde en ergelijcke, soo Leeraren als Ledematen, stricter
geexerceert worde". Acta Syn. Fris. 1675, art. 44.
2) W. à Brakel.
3) Jac. Koelman.
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dubbelt wel, Christus noodight ende beveelt het ons, ik wil den
Heere dan daer in gehoorsamen : andere voegen daer by een
afhouden voor dien tijd van hare beminde sonden, lesen in de
devote boeken, en bidden wel eens te meer, en dus stelt men si~
in een ploy van devotie, en men gaet alsoo gerust henen, en eet
ende drinkt hem selven een oordeel." 1) Aan den anderen kant
hebben wij echter weer op een ander kwaad te letten. ,,'T is nu
so doorgaans, in onse meeste Neederlantse kercken, bruyckelijk,
dat men, vier malen des jaars, 2) des Heeren Nagtmaal houdde:
of ~ock daarontrent niet wat te hervormen soude weesen, sullen
wy niet seggen: 't is oock moeylyck gewoontten te breken, of te
veranderen, al syn de redenen al gantsch wigtig en overweegendt
ter verbeteringe: maar dit hebben wy nodig te seggen, dat het
nauwlycx te begrypen is, hoe so veelen in de gemeyntten, om so
ligte, en als geene. redenen I sig selven van de Tafel des Heeren
onthouden, ja dickwils jaren en dagen laten voorbygaan, sonder
eens gemeynschap te hebben aan 's Heeren H. Tafel." 3)
"Zou dat soms ook veroorzaakt worden - vragen wij - door
de ergerlijkheden , waarmede hier en ginds de viering des Avondmaals gepaard gaat, naar wij wel eens meenen gehoord te hebben?"
"Dat zou wel kunnen zijn; - antwoordt Wilhelmi; .- hoewel
de vele onderlinge twisten en oneenigheden , die er onder het
volk zijn, menigeen van de Tafel afhouden. En wat die ergerlijkheden en aanstootelijkheden aangaat, ook in dit opzicht is er

1) W. à Brakel.
2) En dat, niettegenstaande de Dordsche Rerkenorde (art. 63) bepaalde, dat het
Avondmaal om de twee maanden, dus zesmaal 's jaars, gevierd moest worden.
3) Joh. Vechovius.
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overvloedige stof tot klagen. Daar hebt gij vooreerst de ergernis,
die de Overheden en Regenten geven door dat zij "pretendeeren
eerst aan de H. Tafel te moeten aansitten", alsof dat een privilegie
ware, aan hunne politieke ambten verbonden. Zoo is mij bijvoorbeeld als waarheid verhaald, dat te Dordrecht altijd de vier
Burgemeesters alleen met den dienstdoenden Leeraar aan de eerste
tafel aanzitten en dat niemand, zelfs nie~ een lid des Kerkeraads,
het wagen zal aan dien disch naast hen plaats te nemen. Dan
wordt verder het Avondmaal "ordinaris zoo overhaastig en precipitant gehouden", dat men nauwelijks gezeten is of men moet al
weer opstaan en henengaan ; "en nog slimmer wordt het gemaakt
in die plaatsen, gelijk in Vriesland , en elders, alwaar al wandelende en staande (zonder eens te gaan aansitten) elk Lidtmaat het
Avondtmaal uyt de hand der Leeraaren ontfangt, en zoo passeert
na zijn plaats, zoo dat het geen Maaltijdt meer gelijckt, tegen de
eygene instellingh; evenwel dit blijft al onverbetert: want men is
zoo gewent." 1) En als men dan gecommuniceerd heeft, dan "wordt
de Wijn, die van 't H. Avondtmaal overschiedt, in zommige plaatsen van de Kerkenraadt ,2) ende van andere die ontrent de Kerk
eenig officie hebben, zo wat onvoorsichtig gedronken, dat'er van
verscheidene merkelijken aenstoot, niet zonder gront, is van ont1) Jac. Koelman.
2) Dit geschiedt in onzen tijd nog hier en daar. Zoo werd mij dezer dagen
(1885) verhaald, dat te B. onder de Classis L., de gereformeerde kerkeraad met
de gematigd-orthodoxe predikanten van den ring het Avondmaal niet gebruiken
wil, omdat deze predikanten niet zuiver genoeg in de leer zijn naar zijn oordeel,
maar na het Avondmaal drinkt men met den Chr. onderwijzer wel den overgebleven wijn op. - Te Groningen was het in de zeventiende eeuw gewoonte, dat
de overgebleven wijn van het Avondmaal onder de predikanten verdeeld en door
de diaconie-dienaars bij hen aan huis bezorgd werd.
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fan gen ; waarom ook daar over beter dient gedisponeert, op datmen
't zelfs aen de ongemeene slaaperigheydt der Kerkelijcke niet
eenighsins zien mocht." 1) Doch laat mij maar niet verder gaan
met u te wijzen op allerlei verkeerdhedeu in dezen. Inderdaad, de
practijk en het leven stemmen lang niet overeen met de leer, die
men belijdt. Het den Heere eeren met de lippen vindt men
overal, bij oud en jong, bij rijk en arm, bij aanzienlijk en gemeen, maar droef is het, dat men het hart over 't algemeen zoo
verre van Hem houdt. Met denzelfden ijver, waarmee men naar
de kerken gaat, stroomt men naar de kroegen. Men houdt evenveel
van de catechismus-preeken als van drink-gelagen. En wat hoort
het volk in de kerken? Bespreking van de heiligste dingen vaak
op onheilige wijze, verhevene zaken in platte vormen. Of het is
om de menigte te behagen, ik weet het niet, maar 't is afschuwelijk
en niet passend bij den eerbied, dien wij den Heere verschuldigd
zijn, dat er predikanten zijn, die met een valsche gemeenzaamheid
Hem in hunne gebeden aanspreken met je, jij en jou; terwijl zij
het volk meenen te trekken door nu eens Godtje en dan Jesusje
te zeggen. En dat noemen zij dan, 't is God geklaagd, nog wel
dierbaar en innig. Men vindt haast geen zilveren geb eelde schalen
meer voor de gouden appelen.

Op die wijze verdonkert men de

heiligheid des Heeren en de eerbied voor zijn naam gaat te loor.
Reeds "is ons Land geballast met valsche Eeden" 2) en 't zal in
menig opzicht nog wel slechter worden.
"Kan dan de Overheid, die hare hand toch niet van de Kerk
aftrekt, niets tegen dat alles doen?" - vragen wij.

1) Jac. Koelman.
2) Bern. Smytegelt.
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"Gij moet op twee dingen letten; - merkt Wilhelmi hierbij
op. - Vooreerst, de Kerk ziet de Overheid al te veel naar de
oogen en durft haar niet aan. 1) Om u een voorbeeld te noemen.
"Nooit zal een Burgemeester van Amsterdam, alleen omdat hij
weduwnaar zijnde eene poos met zijne dienstbode geleefd heeft,
voor den Kerkeraad geroepen worden. Nooit zal men op die vrouw
de ouderlingen der buurt afzenden en haar van het Avondmaal
weren." En vervolgens het is bij de Overheden zelve lang niet
pluis. Zij noemen zich Gereformeerd en Voedsterheeren der Kerk,
maar zij ontzien zich niet eene gemeente van een leeraar te berooven en dezen buiteu stad en provincie te bannen, alleen omdat
hij den ondergang der Oost-Indische Compagnie, dat hebzuchtig
en schijnheilig lichaam, waagt te voorspellen en hare politiek
afkeuren durft en zich niet ontziet verschillende beschuldigingen
in te brengen tegen de Heeren XYII. Zoo heeft men te Utrecht
gehandeld met Ds. Abraham van de Velde. 2) - En waren de

1) De verhouding tusschen Kerk en Overheiq blijkt eenigszins uit het besluit,
door de Middelburgsche regeering 11 Febr. 1679 genomen, dat de Kerkeraad aan
hen niet langer schrijven zou UEA toegenpgene .vrienden, maar UEA dienstwillige
(F. Nagtglas , De Alg. Kerkeraad der Nederd.-Herv. gemeente te Middelburg van
1574-1860. Midd. 1860. blz. 135).
2) Ook de predikanten persoonlijk moesten maar al te vaak klagen, dat deze
Voedsterheeren hen niet voldoende van het noodige voorlagen. "Overheden
moeten zijn Vorsterheeren van Godts Kercke,... .• soo moeten oock de Oppermachten de welvaert van Godts Kercke en dient be-yveren, ende die em'st-geboorene Soonen der Kercke, even de dienaren ende gesanten Jesu met levensmiddelen koesteren..... Maer nu, hoe is 't desen aengaende met de aertsche
Gooden, de Overheden gesteit?... vertoonense alle de heylighcyt van haer
geleende Goddelijckheyt door 't vervorderen van de welstant der Kercke, dienst
ende dienstknechten Godts? wy beroepen ons op haer eygen Conscientie: laet
haer eygen Conscientie spreecken: Och! wij wenschten wel uyt het binnenste

141
Overheden nu nog maar zuiver. Maar 't is al te bekend, op hoe
ongeoorloofde wijze zij menigmaal hunne macht misbruiken. Aan
zeer ongereformeerde daden maken zij zich menigmaal schuldig,
b. v. "alsse heymelijk de gemeene Landts-middelen na Bich trekken.
Als sy onder dese of gene benaminge aen yemant yets weg
geven, ende Pachters remitteren om met haer te deelen. Alsse
werk ofte Schepen aenbesteden, en dese en gene de leverantie
doen hebben, mits soo veel voor my. Alsse de tijdt van de
Commissiën uytrekken om soo veel meer vacatiën te hebben. Alsse
de rekeningen van de verteerde kosten grooter laten maken, en

van onse ingewanden, dat de ervarentheyt van de tijt ons geen stoffe tot klaghte
in de mont wierp.. . .• Fransche dertelheden , wereltsche hoogheden, staetelijcke
opklimmingen etc. worden de vervorderinge van den welstant der Kercke voorgetrocken. Veele sullen nu met Koninck Hendrick de vierde, over eenige saecken
betreffende de vervorderinge van de Godtsdienst door Besa aengesproocken, antwoorden: Voor my iek soude my niet geern verder in de Zee van de Religie
begeve'l'/., als van wa er îck veyligh wederom konde landen. Soo oock veeie:
wy gedencken ons (sullen haere woorden, ten minsten haere overleggingen zijn)
niet verder met de Religie te bemoeyen, als wy buyten verlies van onse hoogheyt ende Rijckdom konnen doen, zijnèe als Gallio, die sieh de onheylen van
de Godtsdienst niet aentrock. Hand. 18: vs. 15. De yver, die veele haere eygene
huysen toedraegen, verteert de yver, diese Godts Huys sehuldigh zijn, daer het
tegendeel behoorde plaets te hebben: sy dencken veeie: wie is de Heere'l met
Pharao. Exod. 5: vs. 2. Ende wat is de waerheyt met Pil(ltus, dat wy ons daer af
soo veel wercks souden maecken. Geen wonder dan, datse de tempelen jaer
achter jaer laeten ledigh staen van Dienaers des Heeren ende Leeraers der
waerheyt, ende datse de gesanten des Heeren seer soobere levens-middelen la eten
toekoomen voor haer ende haere huys-genooten; daerse nochtans als Voetsterheeren van Godts Kercke de tempelen met Leeraers behooren te besorgen, ende
die eerst-geboorene Soonen der Kercke door behoorlijcke ende genoeghsaeme levensmiddelen te koesteren. Do mine J es u, ad q u a e te m p 0 ra nos re se rv a s ti I
Heere Jesu! tot wat tijden hebt gy ons bewaert I" (J. Schroderus, Speculum
Magistratuum, dat is: Spiegel der Overheden. Leeuw. 1689. blz. 58-63.)
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somtydts een karos met twee paerden daer mede laten doorloopen.
Alsse Ampten aen hare vrienden, die daer toe niet bequaem zijn,
weghgeven, ofte die verkoop en ; want het zijn hare Ampten niet:
Men geeft aen onbequame, waer door het landt schade lydt, die
het gekocht hebben, zijn doorgaens onrechtvaerdige, en trachten
haer penningen door onrecht daer wederom uyt te halen. Als de
Monster-Commissarissen de Schaduwen mede voor Soldaten tellen,
en by meenigte van mortepayen 1) door laten loopen, mits dat de
Capiteyns vereeringen geven." 2) Ik zou u verder kunnen spreken
van het meedoogenloos exploiteeren van Oost en West, waaraan onze
Gereformeerde Nederlanders zich schuldig maken, van het inwilligen
hunner zeeschuimers-natuur, van de drogredenen waarmee men het
leveren van oorlogsbehoeften aan den vijand vergoelijkt en van
nog zoo veel meer, zoodat het mij niets verwonderen zal als de
nakomeling ons "geboren woekeraars, dienaren van den Mammon"
zal noemen en spreken zal van ons "godzalig bijbelsch spraakgebruik" als van weinig meer dan "een aanwendsel uit de katechisatiekamer." Maar 't lust mij thans niet, langer mij bij deze
dingen op te houden. Bij mij staat het vast, dat de Gereformeerde
leer in ons land weinig meer is dan een vernis, dat over het
goddelooze is gestreken, maar z66 dat het al zeer duidelijk zichtbaar is, dat dit volk den Heere slechts met de lippen eert. Maar ziet de zandlooper is bijna leeg, 't zal dus mijn tijd zijn om
naar de vergadering van den Kerkeraad te gaan. Houd mij deze
herinnering ten goede."
Wij begrijpen den wenk om heen te gaan, die met een zucht

1) Een soldaat, op wiens naam de soldij nog betaald wordt, al is hij gestorven.
2) W. à Brakel.
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gepaard gaat; danken den predikant voor het medegedeelde en
verlaten de woning, eenigszins beter onderricht, naar ik hoop I
aangaande de kerkelijke en zedelijke toestanden van dezen door
sommigen zoo hooggeroemden tijd.

IX.

Conaiatorialia.
Wij laten Wilhelmi naar de vergadering van den Kerkeraad
gaan. Als gij er ten minste evenzoo over denkt als ik, dan
vergezellen wij hem derwaarts niet. 't Zou ous misschien maar
pijnlijk aandoen, te moeten zien en hooren, hoe men zich daar
stellen zal tegenover dien ernstigen, maar tevens beminnelijken
man. Men kan het niet dulden in hem, dat aandringen op godzaligheid des levens j men wil het niet altijd van hem gezegd
hebben, dat de Gereformeerde Kerk aan reformatie dringend behoefte heeft en dat die reformatie beginnen moet bij hen, die de
Kerk regeeren j men voelt, dat zijn leven, geheel zijn handel en
wandel, een gedurig protest is tegen hun leerheiligheid en slapheid
in de praktijk j en daarom haat men den man, die, zelf in allen
deele zuiver in de leer, toch telkens het uitspreekt, als getuigenis
tegen den geest van zijn tijd, dat de leer zonder het leven niets is.
En dezen avond zal men beproeven, of men hem in zijn ijver
niet wat kan intoomen, en de vergadering, die nu door den Kerkeraad belegd is, zal dienen om, als 't mogelijk is, zijn arbeid in de
gemeente tegen te werken en te vernietigen. Zwaar zal hij het te
verantwoorden hebben, want, behalve zijn vriend den ouderling
Willem Joosten , heeft hij niemand in de vergadering, op wiens steun
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hij zal kunnen rekenen. En wat zullen deze beide mannen vermogen
tegen al die anderen, geruggesteund als dezen nog wel zullen zijn
door de Overheid, als die steun noodig zal blijken. De zucht,
waarmede hij ons zooeven aan deze vergadering berinnerde, doet
ons vermoeden, dat hij niet geheel en al onvoorbereid is op het
onweêr, dat boven zijn hoofd broeit.
Gij wilt weten, wat men dan met hem voor heeft en of de
Kerkeraad nu reeds het kwaad ten volle over dezen besloten heeft?
Wat dit laatste betreft, als ik goed ingelicht ben, en daaraan twijfel
ik niet, dan is vóór de vergadering, ten huize van Ds. Verweert
het geheele plan reeds vastgesteld door hem en een paar leden
van den Kerkeraad , namelijk twee der burgemeesters, die beide
ouderlingen zijn. En nu durf ik u met alle gerustheid verzekeren,
dat de andere leden van den Kerkeraad als schapen volgen zullen,
want ook hier in Diependaal geldt het, wat aangaande zoo menigen
Kerkeraad geklaagd wordt: "men durft niet zeggen of doen, 't geen
men oordeelde meest stichtelijck te zijn, noch tegenspreeken en
wederleggen , 't geenmen schadelijk achtede , omdat misschien zo
een Predikant oft zoo een Ouderling, zijnde een rijck man, ofte
een Magistraats Persoon, zulks stijf dringt; men derft uyt menschen
vrees niet tegenspreeken , of men laat het op haar aankomen, en
men laat zich de oogen verblinden, even eens als of elk geen
rekenschap voor hem zelven zoude geven." 1) Ja, gij kunt er op
aan, het kwaad is wel ten volle over Wilhelmi besloten.
Maar welk kwaad? vraagt gij.
Zooals gij u herinnert, heeft de Kerkeraad eergisteren aan den
Leeraar verboden voort te gaan met het houden van conventikelen
1) Jac. Koelman.
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of "afzonderlijke catechisatiën ,IJ gelijk men die noemt, omdat zij
buiten de gewone catechisatiën om gehouden worden.

Daarbij is

zelfs gedreigd, dat de Kerkeraad des noods den Magistraat te
hulp zal roepen, indien Wilhelmi zich ongehoorzaam aan dit bevel
zal toonen.

Nu weet gij echter, dat Wilhelmi gister avond weer

de gewone samenkomst met zijne vrienden heeft gehouden.

Dat

heeft natuurlijk den Kerkeraad en den Magistraat weinig gesticht,
daar deze Wilhelmi's daad hebben opgenomen als schennis hunner
majesteit. En aan zulke dingen wil men nu dezen avond eens en
vooral een einde maken. Daartoe heeft men plan om twee dingen
door te drijven. Vooreerst zal men op de volgende Classicale Vergadering , als er aan het einde bij de censura mornm rondvraag
geschiedt, of ook iemand iets heeft tegen een der broeders van de
Classis, Wilhelmi aanklagen, "dat hij tegens de Expresse belastinge van de Hoge machten des Lants, ende in weerwille van zijn
Kerkenraad voort vaart in het houden van onbehoorlijke en ongeoorloofde Catechisatien, die in het heimelijk geschieden." 1) Maar
verder heeft men nog een ander voornemen. 't Is u immers bekend,
dat, volgens de kerkelijke bepalingen het bestuur over de gemeente
bij den Kerkeraad berust. Nu maakt deze wel eens wat al te ruim
gebruik van de macht, die hem hierdoor verleend is.

Ja soms

maakt hij bepalingen, waarvan het zeer de vraag is, of het recht
tot het maken daarvan hem wel toekomt.

Zoo heeft bijvoorbeeld

de Kerkeraad nog maar kort geleden besloten, dat de predikanten
vóór de predikatie in de week "maar een Vader ons, ende geen
ander Gebedt" zullen mogen bidden. En al hebben nu ook al

1) Klacht tegen W. à Brakel bij de censura morum ingebracht, op de vergadering van de Classis Leeuwarden, 16 Oct. 1676. Zie de Acta dier Vergadering.
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sommige andere kerkeraden gelijkelijk gehandeld, dat zal u wel
niet een beletsel zijn om het mij toe te stemmen, dat dit een
ergerlijk besluit genoemd moet worden. Maar, als een Kerkeraad
z66 iets durft doen, dan zult gij 't ook niet vreemd vinden, dat
"zommige Kerken-Raaden niet willen dulden, dat d'een Leeraer
iets meerder doe in het Catechiseeren, Repeteeren, publijk en
privaet, dan d'andere, op dat dien Leeraer niet uytsteeke in
arbeydzaemheyt en stichting." Welnu, daarover zal men heden
avond ook handelen en ten huize van Verweert is reeds het concept
gemaakt van eene "Kerkelijke Resolutie, Rakende de ordre op
't stuk van Catechizatien in de Gemeinte tot Diependaal." 1)
Ik zou toch wel eens willen weten, wat die Resolutie inhoudt
en of de Kerkeraad haar aan zal nemen; - hoor ik u zeggen.
Voor het laatste sta ik u in; reken er op, dat het concept
werkelijk eene resolutie der vergadering worden zal, wat Wilhelmi
en Joosten er misschien ook tegen inleggen mogen. Ik bemerk
echter, dat gij nieuwsgierig zijt naar den inhoud. Laat mij u het
1) Het nu volgend Reglement is gemaakt door den Kerkeraad "tot J"eeuwerden"
in zijne vergaderingen van 2 an 4 Nov. 1677, naar aanleiding van de "afsonderlijke
catechizatien", die Ds. W. à Brakel hield buiten toestemming van den Kerkeraad.
Deze zaak diende eenige malen voor de Classis van Leeuwarden, aan welke ook
een afschrift van dit Reglement gezonden werd door den Kerkeraad. "Welk
Reglement van den E. Classe sodanich is geamplecteert, dat niet alleen Haare
Eerw. voor de goede sorghe over dat subject genomen worden bedankt, maar
ook amptshalwen worden geordineert wel toe te zien, dat het selwe in alle
deelen sonder de minste inbreuke van 't een of ander van alle Broederen Predikanteu ende int bijsonder van D. Brakel moge worden achtervolght, sub poena
cen~urae, tegens des selfs Contraventeurs volgens ordre der Kerke te statueren.
Ende sal D. Scriba deese Classicale Resolutie de E. Kerkenraadt int gemeen,
ende D. Brakel int besonder door een lettertien bekent maken, om haar daar
naa te reguleren. - Zal ook dit Reglement ad perpetuam rei memoriam Actis
Classicalibus worJen geinsereert." Acta Class. Leov. 7 Nov. 1677. art. 4.
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concept, waarvan ik een afschrift heb weten machtig te worden,
dan even mogen voorlezen. Het luidt aldus:
"Articulus Primus.
Alle Catechizatien en onderwiesingen sullen staan onder het
opzicht der Opsienderen van Godts Kerke, welke het vrij staan
sal haar daar bij te laten vinden, alst haar geliewen moghte.
Articulus Secundus.
De Catechizatien, die rede van de beide 1) Leeraars publijk
gehouden werden sullen bliewen: als op den Dagh des Heeren in
de 2) Kerke, en in het Oude Weeshuijs ; en des Maandaghs eene
voor de Diaconije-armen, eene in het Stads Weeshuijs, ende nogh
eene publijk voor de Gemeinte: mitschaders eene der Competenten 3)
des Heiligen Avontmaals na de eerste afkondinghe des selfs.
Articulus Tertius.
Op het Vliet ende Oude Galeien 4) sel ook bij beurten van de
Predikanten gecatechizeert werden.
Articulus Quartus.
Sal ook jder Predikant vrij staan om een of meer gesette
Catechizatien privatelijk aan te stellen voor Competenten, ende
sodanige Lidtmaten daar bevonden moghten werden nodigh te
hebben de Eerste beginselen te leeren : dogh dewijle jder der
1) Voor ,.beide" staat in origin. "gesamentlijke."
2) Voor "de" staat in origin. "ij der."
3) Competenten werden zij genoemd, die gecatechiseerd werden met het oog
op de toelating tot het Avondmaal.
4) Het Vliet en de Oude Galeien zijn twee nog onder die namen bestaande
buurten in de stad Leeuwarden.
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Leeraaren gewilligh is alle nodighe onderwiesinghe na sijn vermoghen aan sijn Quartier of Espel te doen, ende om de beschroomtheit suIker onwetende te gemoet te komen, jder voor sijn Quartier:
buiten desen sullen alle gesette Catechizatien ende onderwiesingen
der Predikanten eendrachtelijk bij beurten werden gedaan.
Articulus Quintus.
Indien er ook Eenige Lidtmaten sijn , welke nu al eenighe
kennis hebben, en begerigh sijn door een private Oeffeninghe
verder geholpen te werden in de kennisse der Godtsalicheit, voor
die sal ook een Catechizatie moghen gehouden worden, ofte twee,
jndien het getal voor een Catechizatie te groot was, Eene dan
voor Mans, ende Eene voor Vrouws-Personen, in gevalIe de Predikanten het werk afkonnen: Dogh, om dat dese soo onwetende
ende beschroomt niet en sijn, end om de occasie van aanhangh
van Discipulen voor te comen, in tegendeel de algemeine Eenigheid te queeken, sal dit bij beurten van beide 1) Leeraars gedaan
werden, ende sulks in een publijke, of als publijke plaats, waar
toe de Consistori kamer het bequaamste schijnt.
Articulus Sextus.
Tot dese Oeffeningen der Leeraren sal men ontvangen, ofte ook
wel nodigen, die anders hare Catecbizatien en onderwiesingen
houden onder malkanderen , op dat sij van haar Leeraars , die
geoeffent beproeft en gesonden sijn, beter en sekerder geleert
mogen worden.

1) Voor "beide" staat in origin. "alle."
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Articulus Septimus.
Dogh jndien Eenige Lidtmaten of Toehoorders buiten alle dese
oeffeningen nogh andere onder malkanderen aanstellen moghten,
sullen de selwe moeten gereguleert sijn van de Kerken-raadt,
specialijk na de Synodale Ordre daar op gestelt.
Articulus Octavus.
Eindelijk alsoo alle dese oeffeningen, en de ordre op de selwe,
niet tot hinder van de openbare Predikatie van Godts Woort en
moght misbruijkt werden, maar tot meerder verwakkeringhe, ende
te beter vrught uijt de selwe, tot vermeerderinghe van Kennisse,
Gelowe, ende Godtsalicheit, mitschaders Eenigheidt des Geestes
door den bant des vredes, soo sal het de plight sijn van jder
Leeraar (welke hij oprechtelijk aan-neme int openbaar en besonder
te betraghten) de Catechumenen tot neerstighe waarneminghe des
openbaren Godtsdienst, ende tot Eenigheid met het lichaam der
Gemeinte, mitschaders Liefde, aghtinge en Hooringhe van 1) hun
Leeraren (die Godt haar gezonden heeft) te vermanen."
't Is te voelen en te tasten, niet waar? dat het er op aangelegd
is om, zoo mogelijk, Wilhelmi's invloed in de gemeente te knakken
en hem in zijn arbeid tegen te staan. Hoe mild dit Reglement in
bewoordingen ook schijne, in den grond getuigt het van harden
d wang.

Alles zal moeten staan onder den Kerkeraad ; niets zal

buiten diens goedkeuring mogen geschieden; de persoonlijke vrijheid
van predikant en gemeente-leden zal ophouden; Wilhelmi zal niet
langer zijn een dienaar der gemeente, maar des Kerkeraads, niet

1) Tusschen

lJ

van" en "hun" staat in origin. "alle."
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langer een dienaar des Goddelijken Woords, maar van het kerkelijk
Reglement.

Natuurlijk zal de samenkomst ten huize van baas

Jansen, die wij gisteren eenige oogenbikken hebben bijgewoond,
terstond gestaakt moeten worden.
Als Wilhelmi dat echter nu eens niet wil, wat dan? - vraagt gij.
Natuurlijk zal hij dat niet willen, omdat hij naar Gods Woord
verplicht meent te zijn zich er tegen te verzetten. Welnu, dan zal de
Kerkeraad er wel een middel op weten te vinden om zulk een wederstrever der kerkelijke verordeningen onschadelijk te maken. En als
hij dan nog niet buigt; nu ja, de wetten, die de Kerk eenmaal
gemaakt heeft, moeten gehandhaafd worden, dan zou het dus wel
eens zoo ver kunnen komen, dat men hem, des noods met behulp
der waereldlijke machten, van zijne bediening ontzette. Er zijn er
namelijk, die meenen en die het ook onomwonden uitspreken, dat
in onze Gereformeerde Kerk een Kerkelijk Reglement gesteld wordt
boven Gods Woord en dat men den Heere Jezus in theorie wel
wil erkennen als Koning der Kerk, mits men in de practijk hem
maar maken kan tot een "roi fainéant."
Als gij nu meent, dat de Kerkeraad van Diependaal de eenige
is, die zoo oppermachtig handelt, dan vergist gij u.

Er zijn er

meer, er zijn velen, indien het niet verreweg de meesten zijn,
die doen "alsof die Kerken-Raaden, in opzicht van het Predikampt
der Leeraaren hadden potestatem privativam aeque ac cumulativam ,
een beroovende macht zoo wel als een vermeerderende macht."
En als gij dan verder meent, dat de Kerkeraad , die zoo op
gehoorzaamheid aan het kerkelijk Reglement aandringt, nu ook
zelve wel trouw de hand zal houden aan de kerkelijke verordedingen, dan vergist gij u al wederom, en dat niet alleen ten opzichte
van dat Diependaalsche college, maar bepaaldelijk ten opzichte der
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meeste Kerkeraden. Vele voorbeelden zouden daarvan aan te halen
zijn, maar één zij voldoende ten bewijze. Zooals gij u herinnert,
is de Kerkeraad eergister-avond vergaderd geweest.
komt hij alweêr bijeen.

Dezen avond

Oorzaak van dit spoedig op elkander

volgend samenzijn is alleen de wensch geweest om Wilhelmi's
"afsonderlijke catechizatien" te beletten. In den regel vergadert
men zoo vaak niet, integendeel liefst zoo weinig mogelijk. Waar
gij ook komen moogt, behalve in de groote steden, daar zult gij
zien, dat er in een vol jaar maar weinige vergaderingen van den
Kerkeraad gehouden worden. Dat er niet alleen in Braband , maar
zelfs in Gelderland en Utrecht Gereformeerde gemeenten zijn,
zelfs tamelijk volkrijke gemeenten, waar men al jaren lang een
eigen leeraar gehad heeft, maar waar men geen Kerkeraad heeft
aangesteld, zoodat er dus ook nooit een Kerkeraads-vergadering
gehouden kan worden, dat is misschien iets, 't welk gij niet wist,
en zeker zult gij vragen, hoe zoo iets mogelijk kan zijn? Maar
waar wèl Kerkeraden zijn, daar komt men soms zeer zelden bijeen,
eens in de drie maanden of in de zes weken of éénmaal per maand.
Dat nu is geheel en al in strijd met de Dordsche Kerkenorde van
1619, en ik verzeker u, dat gij maar zeer weinige Kerkeraden
vinden zult, die zich houden aan het 37s' e artikel daarvan, dat
o. a. zegt: "In allen Kerken sal een Kerkenraad zijn, bestaande uit
Dienaren des Woords en Ouderlingen, dewelke ten minste alle
weken eens t' samenkomen sullen."

0, ik durf er u voor instaan,

als gij met die Dordsche Kerkenorde in de hand eens de Kerken
en Kerkeraden rondgingt om te zien, of men er zich wel aan
houdt, gij zoudt al heel wat te aanschouwen krijgen, wat daarmede niet strookt. Of dan deze Kerkenorde niet conform den
W oorde Gods is? Hoe kunt gij zoo iets vermoeden, ja hoe durft
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gij zoo iets vragen, waar het den arbeid der Dordsche Vaderen
geldt? Pas maar op, dat gij iets dergelijks niet weer vraagt, want men
zou u terstond voor een ketter aanzien, en dan stond het er niet
zoo best met u voor, want gij moet weten, men is in dezen tijd
druk bezig de graven der propheten te bouwen. Waarom men haar
dan niet naleett? Och, weet ge, 't is heel gemakkelijk lasten op
te leggen aan anderen; ze zelf ook maar aanroeren met den vinger
is echter weer heel wat anders.
Maar wat nu die Kerkeraads-vergaderingen zelve betreft, gij
moet ze soms eens bijwonen om te zien hoe onstichtelijk het er
toe kan gaan. Het voorbeeld, dat ik u straks verhaalde uit die
aanzienlijke gemeente, waar men elkaêr met de ledige bierkruiken
naar de ooren wiep, toonde u reeds, dat zij somtijds zeer onstuimig
kunnen zijn.

Dikwijls zijn zij de tooneelen van tweedracht en

twist, zoodat de Regeering zich er nu en dan in mengt en het
wel eens gebeurt, dat deze sommige leden van den Kerkeraad
afzet, vreezende, dat anders "de hardnekkige dissentien ende
onbehoorlijcke proceduren tot ongerijf der gemeente en tot vilependentie der kercke mogten uitloopen." Er zijn dan ook wel Kerkeraden , die eene bepaling daartegen gemaakt hebben en eene kleine
boete stellen op woorden en daden, die niet naar den aard der
liefde zijn.

Maar ik vraag u in ernst, wie zal zich door de vrees

van eenige weinige penningen te moeten betalen, laten weerhouden
van dit kwaad? En gelooft gij niet met mij, dat meer dan één
wel graag zijn boos hart eens wil luchten, al moet hem dit ook
drie stuivers kosten?

Een aflaat voor zoo'n luttele som mag

waarlijk nog al goedkoop heeten.

Zoo ken ik bijvoorbeeld een

Kerkeraad, waar al over lang het volgende bepaald is: "Sullen
die Dieneren en Broeders der Consistorie in 't verhandelen en
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debateren der saecke, die voergestelt worden, lieffelick en stichtelick met elkanderen handelen en spreken. En by soe verre
yemant eenich onbehoerlick schimpich of onstichtich woerdt tegen
den anderen spreek, of met kyfwoerden wtvalt, sal die selve
telcken reyse verbeuren 3 Stuver. Ende soe yemant bevonden
wort, die doer syn koppicheit, sodanen poenen, als voerszeit is,
niet en ontsiet, die selve sal de Consistorie ontzecht, ofte een
swaerder straffe opgelecht werden, gelyck het de Consistorie sal
achten allerstichtelyckste te syn." Of daar nu trouw de hand aan
gehouden is en aan gehouden wordt, kan ik u niet zeggen, hoewel
ik het betwijfel, en de broeders leden van het Consistorie zullen
u hieromtrent misschien niet willen, maar zeker niet mogen
inlichten, daar zij als eerlijke mannen gebonden zijn aan Artikel 9
van hun Consistorie-regel, dat luidt: "Sullen Dieners en Ouderlinghen te gelycke eene belofte doen, als dat nyemant yetwats,
dat in der Consistorie verhandelt is, en sal met spreken, scryven
ofte andersints , wtbrengen, of yemanden te kennen geven, mer
secreet by hem behouden, op poene van swaerlick gestraft te
worden, na discretie der Consistorie."

Hiermede wil ik echter

geenszins gezegd hebben, dat alle Kerkeraads-leden zwijgen kunnen
en waarlijk ook zwijgen als het graf aangaande dingen, die in
de vergadering behandeld zijn.

Integendeel, ik weet wel beter,

want "het geen in de Kerken-Raaden is geresolveert en voorgestelt , wordt ordinaris buyten gedragen, al diende het noch zo
zeer stil gehouden; zoo weynig heusheydt des mondts vindt men
in de Leden des Kerken-Raadts datse alles wat'er geschiedt, en
geadviseert wordt, buyten de Vergadering draagen." 1)
1) Jac. Koelman.

155

Maar hoe bont het nu soms ook in de vergaderingen der
broederen kan toegaan en welke "harde expressiën" men elkaêr
ook naar 't hoofd slingert en hoeveel "harrewarren en kibbelen,
twist en krakkeel , bitterheyt en smading tegen elkander" er ook
wordt gevonden, men is echter al zóó goed aan den formulier-dienst
gewend, of beter gezegd er reeds zóó verschrikkelijk aan verslaafd, dat men bij 't einde der samenkomst, met het meest effene
gezicht, als ware er niets gebeurd, den Heere dankt met de
woorden van het formulier: "Wy danken u van herten, dat gy
nu met uwen Heyligen Geest in het midden van deze onse vergaderinge geweest sijt, onse raatslagen na uwen wille stierende ,
en on se herten in onderlinge vrede en eendrachtigheidt verbindende."
Gij moogt dat sleur noemen of pharizeïsme, al naar gij 't verkiest, als gij maar met mij erkent, dat dit en al het andere
bewijzen zijn, dat er weinig leven woont in het lichaam der Kerk.
Geen wonder dan ook, dat men meestal tot ouderlingen en diakenen
verkiest niet degenen, die het vroomst en het meest voor deze
ambten geschikt zijn, maar zulken , "die uytterlijck de aansienlijckste ofte de rijckste sijn" 1), "ja wel somtijdts zulke die recht
ergerlijk van leven en slecht van wandel zijn." Herhaaldelijk
klaagt men men dan ook hier en ginds over de kuiperijen,
waarmede de verkiezing van ouderlingen gepaard gaat; proclamatiën daartegen worden op sommige plaatsen van den kansel
afgelezen en zelfs worden de Synoden wel verzocht "middelen er
tegen te beramen." 't Zal echter vooreerst nog wel zoo blijven.

1) Te Groningen moesten de Ouderlingen voor een derde deel gekozen worden
uit de leden der regeering, voor een ander derde deel uit den stand der geleerden
en verder uit de burgerij.
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Vraagt gij nu nog, voor hoelang en door wie de kerkeraadsleden
benoemd worden, dan moet ik daarop antwoorden, dat zij gewoonlijk
twee jaren zitting hebben, maar herkiesbaar zijn en dat in den
regel de Kerkeraden zelve het recht van benoeming uitoefenen of
de gemeente uit door hen gemaakte dubbeltallen laten kiezen. In
den regel, zeg ik.

Niet altijd en overal.

Zoo" verschijnen in

Zeelandt de Overheden met haar Gedeputeerde in de Kerkenraaden,
in Steden en Dorpen, om de verkiesing en' 't beroep van Predikanten, en Ouderlingen te doen" 1), terwijl o. a. "de Magistraet
van Middelburg de Diakenen op 't Stad-huys zonder de Kerkenraad
verkiest en beroept uyt een dubbeidt getal, 't welk door de
Kerkenraad word over-gegeven."
Over die inmenging van de Overheid moet gij u niet al te zeer
verwonderen. Zij heeft in kerkelijke zaken, als 't er op aan komt,
meer te zeggen dan de Kerk zelve. Denk maar aan de Commissarissen-politiek, die de Synoden bijwonen. En ten opzichte van de
Kerkeraden moet gij niet vergeten, dat de Dordsche Vaderen haar
nog al eenigen invloed hebben verleend door o. a. te bepalen: "En
sal ook de Magistraat van de plaatse respectivelyk, indien 't haar
gelieft, een ofte twee van den haren, wesende Lidmaten der
Gemeente, by den Kerkenraad mogen hebben, om te aanhooren
en mede van de voorvallende saken te delibereren." 2) Dat de
Overheid, met den vinger niet tevreden, soms de geheele hand
wil hebben, is maar al te bekend, en evengoed weet ieder het,
dat zij zich dikwijls niet ontziet, aanmatigend te treden in de
rechten des Kerkeraads door, om maar iets te noemen, voor1) Het aldus gevormde college, dat de benoemingen deed, droeg den naam
van collegium qualificatum.
2) Art. 37 der Kerkenorde.
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schriften te geven aangaande het openbaar gebed in de kerken,
predikanten voor zich te roepen ten einde hen over hun kerkelijk
werk te vermanen, het aantal predikanten en kerkeraads-Ieden
eener gemeente naar haar eigen inzicht te bepalen, kerkeraadsacten te royeeren, den tijd der predicatiën vast te stellen of te
verstellen, het luiden der klokken of het houden van collectes te
verhinderen, het spreken over sommige zaken of twistvragen te
verbieden, - maar waar eindig ik, als ik alles noemen moet!
In één woord, alles wat wij weten aangaande de Kerkeraden
maakt het ons duidelijk, dat er nog heel wat veranderd moet
worden eer men zeggen kan, dat de plaatselijke Kerken geregeerd
worden overeenkomstig Gods Woord en naar de Gereformeerde
beginselen van kerkregeering.
Maar terwijl ik al voortspeek , zou het kunnen zijn, dat gij
naar het einde verlangt. Nu, voor heden is het dan ook genoeg;
morgen hopen wij elkaêr toch weer te spreken. Laat mij echter,
voor wij scheiden, nog op één ding mogen wijzen. Gij hebt
gehoord en gezien, hoe men in dezen tijd zich in vormelijkheid
en vormendienst verloopt, hoe men zich vergaapt aan begrippen
en op het wezen der dingen minder acht goeft. Zoo is het
inzonderheid ten opzichte van de Kerk. Men denkt, men spreekt,
men doet, men leeft, alsof de Kerk. de Gereformeerde Kerk het
hoogste is, alsof tot haar te behooren reeds genoeg zou zijn.
't Schijnt soms, alsof men het veiliger en boter acht met de Kerk
dan met Christus één te zijn. Daarom misschien is het niet kwaad
u te herinneren aan het woord van Lodenstein: "Er is een Kerk,
om dat'er Christenen zijn: maar men en kan niet seggen: Dese
en die is een Christen, om dat'er een Kerk is."

x.
Hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag.
Ik weet niet, mijn Lezer, of gij Walter van Bergen, den
Diependaa1schen scheepstimmerman, kent. Zoo niet. dan verheugt
het mij, dat ik thans in de geIgenheid ben u kennis met hem te
doen maken. Gij moet namelijk weten, dat ik er toevalliger wijze
achter ben gekomen, dat hij dezen morgen om tien uur bij Ds.
Wilhelmi zal zijn. Stelt gij er nu eenig belang in, hem te ontmoeten, dan stel ik u voor, dat wij ons samen naar de ons reeds
bekende woning van den predikant begeven, om daar eens te
vernemen, wat de beide mannen met elkander te bespreken hebben.
't Kan echter geen kwaad, dat ik u vooraf een weinig inlicht
aangaande den persoon van van Bergen en het doel van zijn
bezoek bij Wilhelmi.

Gij hebt reeds gehoord, dat hij een scheeps-

timmerman is, en als ik u nu zeg, dat hij twee flinke werven
bezit en daarbij nog eigenaar is van een paar drukke lijnbanen,
dan krijgt gij onwillekeurig, dunkt mij, reeds een niet ongunstigen
indruk van 's mans maatschappelijke positie. Welnu, hij behoort dan
ook tot de meest gegoede ingezetenen van Diependaal en zijn druk
beklante zaak, die hij van zijn vader in bloeienden toestand geërfd
heeft, is door hem tot nog meerder bloei gebracht. Daarbij snijdt,
in zijn tweevondige hanteering, het mes van beide kanten, zoodat,
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gelijk licht te begrijpen is, van Bergen als 't ware van dag tot dag
rijker wordt.
in

~ijne

Dit neemt echter Diet weg, dat hij zeer eenvoudig

levenswijze is j en, hoewel hij hard naar de vijftig loopt,

werkt hij op de werf of in de baan nog even ijverig mee, als ware hij
een gezel van pas in de twintig.

Die eenvoudige levenswijze en

die kloeke werkzaamheid staan in nauw verband met zijn strenge
levensbeschouwing. Als gij het oordeel der menschen over hem
vraagt, dan zullen er zijn, die, meenende dat geld-bezitten en
vermaak-najagen eigenlijk begrippen zijn zoo ongeveer op hetzelfde
neêrkomende, zich geen recht denkbeeld van zulk een man kunnen
vormen en schouder-ophalend u antwoorden: och 't is zoo'n malcontent, weet ge,· een precisist, op en top een Voetiaan van de
dolste soort. Anderen, die wat meer de gave der waardeering
bezitten, maar het met van Bergen lang niet eens zijn, zullen
zeggen: de man overdrijft nog al sterk, maar eerlijk - nu dat
staat vast als een paal boven water. Allen echter zijn het hierin
eens, dat hij een man is, die bij al zijn eigenaardigbeden , Gereformeerd in leer en leven, vroom in handel en wandel is. Gelukkig
getrouwd, is hem van het zestal kinderen, waarmee zijn huwelijk
gezegend was, slechts één eenige zoon overgebleven.

Met zorg

opgevoed in de vreeze des Heeren, heeft zijn Johannes tot dusver
de verwachting niet beschaamd, die zijne ouders van hem koesterden. Vooral des vaders wensch was het nu, dat zijn zoon hem
mettertijd op zou volgen in zijne zaken. Na dan ook zooveel van het
onderwijs genoten te hebben als mogelijk was, had de dertienjarige
knaap verleden jaar zijn loopbaan aangevangen als krullenjongen.
Van onderen op beginnen; -

was van Bergens leuze.

Maar, nu had er zich onlangs een bezwaar opgedaan. Na lang
geaarzeld te hebben, was Johannes eindelijk eens op zekeren dag
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bij zijn vader gekomen en had hem gezegd, dat hij in het handwerk geen lust had, maar gaarne wilde studeer en voor predikant.
Hiertegen had van Bergen geen gering bezwaar. Niet dat hij zijn
zoon niet gaarne den leeraarsstand in zag treden; daarvoor had
hij minder een kind van zijn tijd moeten zijn, want wat Gereformeerd vader acht het niet een eere een zijner kinderen af te staan
voor den dienst des Woords. Evenmin was hij bevreesd, dat, bij
het overgroot getal van proponenten, zijn zoon later wat lang zou
moeten wachten op een beroep en leeg zou moeten loopen op zijne
kosten; geld had hij immers genoeg en bovendien, die over den
hond kwam zou ook wel over de staart komen. Neen, er zat
wat anders achter; niet de vader, ook niet de financier, en, als
Johannes dan toch niet op de werf wilde, evenmin de man, die
zijns vaders zaak lief had; maar de precisist I de malcontent was
het, die tegen Johannes' neiging opkwam. Van Bergen vreesde
voor iets anders, voor iets, dat ten allernauwste samenhing met
zijne beschouwing van den toestand der kerk en ja, eigenlijk ook
met de toekomst van zijn zoon. En vóór hij nu zijn besluit nam en
ja zei of neen, had hij bij zich zelven besloten, er eens over te
spreken met Ds. Wilhelmi, die ten volle zijn vertrouwen genoot.
Zoo was hij er toe gekomen om den leeraar te vragen, of hij hem
dezen morgen eenige oogenblikken te woord zou willen staan over
eene zeer belangrijke zaak; en Wilhelmi, dienstvaardig als altijd,
was ook nu daartoe gaarne bereid.
Maar genoeg reeds. Vergis ik mij niet, dan kunt gij u, na de
gegevene inlichtingen, wel eenigszins eene voorstelling maken van
onzen vriend. Beter, dan dat ik u nog meer van hem vertel, is
het, dat gij hem zelven hoort spreken. En al zal misschien alles,
wat hij zeggen zal, uwe volkomene instemming niet hebben, gij
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zult, hoop ik, een gunstigen indruk krijgen van 's mans ernst en
oprechtheid. En al zult gij hem, als gij weet, hoe hij over sommige zaken denkt, ook van eene zekere bekrompenheid niet vrij
willen pleiten, ik twijfel toch niet, of u zullen wel dingen ter oore
komen, waarvan gij misschien niets vermoeddet, maar wier bestaan
in elk geval van Bergen's bezorgdheid en vreeze wel eenigszins
wettigt.
Zonder plichtplegingen leiden wij u Wilhelmi's studeervertrek
binnen, waar wij reeds een- en andermaal het genoegen hadden
eenige oogenblikken te mogen vertoeven en dat ik u dus thans
niet nader behoef te beschrijven. Ook nu zien wij den predikant
weer, gezeten voor de lange tafel, midden in 't vertrek. Tegenover hem, met den rug naar de deur gekeerd, zit van Bergen,
een kloek, forsch man, met grove, krachtige gelaatstrekken en
een paar heldere, opene oogen in 't hoofd; een waardige telg van
een ·nog niet verwijfd geslacht.
"Zoo; en uw zoon wil dus nog gaan studeeren voor predikant?" -

hooren wij Wilhelmi vragen op een toon, die ons

bewijst, dat hij naar het reeds bekende vraagt en waaruit wij
tevens merken, dat zij reeds eenige oogenblikken met elkaêr
gesproken hebben.
"Ja; - antwoordt van Bergen, - ziet ge dominé! mijn Aafke
wilde reeds vóór de geboorte van dit kind, indien het een jongen
mocht wezen, als eene andere Hanna, hem wijden tot het Nazireërschap. Daar kon ik echter niet mee instemmen, hoewel ik
heel goed weet, dat zoo iets in onzen tijd nog al eens gebeurt.
Mij dacht, het was in onze omstandigheden, daar wij reeds kinderen hadden, niet geoorloofd. Bovendien des Heeren wil en weg
kon geheel anders zijn. En van het kindeke zelf wisten wij immers
11
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nog niets. "De knaap toch kon lichaamsgebreken hebben, die hem
geheel tot den dienst ongeschikt maakten; en wisten wij als
ouders, of hij de geestvermogens, de neiging en geschiktheid zou
bezitten, die het leeraarsambt vordert, of God hem de beginselen
der bovennatuurlijke genade, die geen dienaar van Jezus Christus en
uitdeeler der verborgenheden Gods mag derven, zou schenken?" 1)
't Was ons immers alles onbekend. Nu, Aafke zette haar hart er
dan ook geheel en al af en zag het in, dat het niet goed is, ter
voldoening aan ouderlijke ijdelheid, aan de Kerk sommige dienaars
op te dringen, zooals , helaas! tegenwoordig maar al te vaak
geschiedt."
"Daarin hebt gij gelijk gehad, broeder! - merkt Wilhelmi
op. - Ik hoop niet, dat gij mij verkeerd begrijpen zult I maar
het predikambt schijnt tegenwoordig haast al te begeerlijk. Sedert
de invloed der leeraren toegenomen is en onze stand meer op eene
heerschende dan op eene dienende, wat zij toch wezen moet,
begint te gelijken, sedert neemt ook het aantal toe dergenen , die
den dienst des Woords begeeren om redenen, die met dien dienst
zelven niets te maken hebben.

Vele ouders schijnen wel hunne

zonen dominé te laten worden om hunne familie tot grooter eere
te brengen.

En onder de meer aanzienlijke standen zijn er niet

weinigen, die, evenals in Frankrijk en Engeland, de gewoonte
invoeren om de jongere zonen aan de Kerk te wijden I alsof zij er
een verdienstelijk werk mee verrichtten. Vandaar dat er zoo velen
zijn I die I hoewel zij predikanten zijn I toch nergens minder geschikt
voor zijn dan juist voor dat ambt. Zoodra men neiging en inwendige

1) Dr. G. D. J. Schotel, De openbare Eeredienst del' Ned. Herv. Kerl, in de
16de, 17de en 18de Eeuw. Haarlem 1870. blz. 304.
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roel'ing laat beslissen, zal 't beter worden.

Uw Johannes heeft

echter die neiging en gevoelt die inwendige roeping, zegt gij?"
"Zooals hij mij verhaald heeft, ja."
" Welnu; waarom zoudt gij hem daarin dan tegenstaan? Of is
de teleurstelling u misschien te groot, dat hij uw opvolger niet
zou worden?"
"Ik zou oneerlijk zijn, als ik zei, dat het mij geen strijd heeft
gekost, die bedenking ter zijde te stellen, dominé' maar de Heere
heeft mij daar over heen gezet."
"Maar wat hebt gij er dan nog tegen in te brengen?"
"Dat zal ik u zeggen; en daarom kom ik juist tot u, om mijn
hart eens voor u uit te storten en uwe voorlichting en bestiering
te vragen. Vindt gij ook niet, dominé, dat een leeraar, die
anderen prediken zal, wel ter dege toe mag zien, dat hij zelf niet
verwerpelijk bevonden worde en dat daarom voor hem in dubbele
mate geldt: Tenzij iemand wederom geboren worde. Zie het is
zoo eene "periculeuse betrekking."
"Ja, dat is wel zoo."
"Nu, God verhoede, dat ik ooit iemand onrechtvaardig oordeele
of helpe verdoemen, maar "veel predik.anten geven geen blijken
van ware wedergeboorte en geestelijkheyd; blijken niet te zijn
recht begenadigt, innig vroom, en beproeft hebbende het werk
Godts aan haar zielen. en geven geen bewijs van hertelijke liefde
tot den Heere J esus, en zijn interesten, van genoegen en blijschap
in hem, ende yver voor hem; zo datse schijnen allesins te missen
geloof en bekeering, welke zy andere preeken ; en niet te zijn,

't geen waartoe zy andere vermaanen" 1). En weet gij. dominé,
1) Jac. Koelman.
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hoe ik daarover denk en wat, naar 't mij voorkomt, daartoe als
middelijke oorzaak niet weinig medewerkt? 't Is de geest van
ons hooger onderwijs, dat, God beter 't, nog wel op Gereformeerden grondslag ingericht heet, omdat de professoren en rectoren
en praeceptoren instemming betuigen moeten met de formulieren
van éénigheid onzer Kerk; 't is die ellendige geest en de tuchteloosheid onder de jonge jeugd en de academische jongelingsschap ,
waardoor het met onze leeraren zoo schrikkelijk treurig geschapen
staat. Dat is het nu juist, wat mij bezorgd maakt, als ik mijn
jongen van studeeren hoor spreken. De knaap zou naar de
Latijnsche school moeten; maar hoe gaat het daar vaak toe! "De
meesters van de Triviale schooIen houden geen wakend oog over
hunne Discipelen en over haar manier van leven, en by de zelve
is groote nalaatigheydt, zo dat de jonge jeugt Atheïstisch is, als
zy zich tot de Faculteyten begeven, en die zullen het zijn, die
kerk en Politie zullen regeeren" 1). En hooger op is 't waarlijk
niet beter, zoo al niet nog veel erger. "In de Hooge SchooIen
en Academien worden zeer groote debauches gevonden meer dan
ergens elders, daar zy mosten weesen queekeryen van Godzaligheydt, zedigheydt, nuchterheydt, kuysheydt; in tegendeel de
Studenten begaan overdaadigheden met elkander, speelen met kaart,
en dobbelsteen, vechten en twisten, en bedrijven allerley ydelheyd
en wulpsheyd, indien ook geen onkuysheyd, ende zijn gansch
afkeerigh van naeuwe en ernstige betrachting van heyligheydt en
vromigheydt" 2). En gij weet het zelf nog veel beter dan ik, dat
zeer vele, zoo niet de meeste professoren volgelingen zijn van.

1) Jac. Koelman.
2) Jac. Koelman.
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den Franschman Cartesius en dat "dezes mans Philosophische
concepten ende nieuwe vonden en droomen de Studenten worden
ingedrukt, zoo dat veel Studenten Atheisten zijn, eer zy van de
Academie afkomen" 1). Ik hoop, dat gij begrijpen kunt, hoe ik
huiver, om mijn zoon aan zulk eene omgeving en aan zulk eene
leiding toe te vertrouwen.

Wat moet ik nu doen? Die vraag

kwelt mij gedurig."
Wilhelmi heeft met aandacht geluisterd, zonder ook maar Mne
poging te doen om den bezorgden vader in de rede te vallen. Een
goedige, maar wel wat medelijdende glimlach speelt echter om
zijne lippen, als hij op deelnemenden toon ten antwoord geeft:
"Wat kwelt gij u zelven toch zonder noodzaak, mijn vriend!"
"Zonder noodzaak? Hoe kunt gij dat zeggen, dominé? van Bergen hem eenigszins driftig in de rede. -

valt

Heb ik dan

aangaande het een of ander te veel gezegd of onwaarheid verhaald?"
"Och neen, dat niet; - herneemt de leeraar. - Integendeel,
ik zou u nog wel veel meer kunnen vertellen dan wat gij hebt
opgemerkt. Ik zou zelfs wel verder willen gaan en zeggen, dat
de geheele toestand onzer academiën vloekt tegen den Gereformeerden grondslag, waarop zij rusten.

Al weer een nieuw bewijs

voor wat ik zoo menigmaal gezegd heb, dat namelijk de onderteekening der formulieren in de meeste gevallen niets meer is
dan een wassen neus en heel dikwijls nergens anders toe dient,
al wordt het zoo ook niet bedoeld, dan om den goeden luiden
zand in de oogen te strooien.

Gij weet, dat ik van heeler harte

met de leer onzer Kerk instem en daarom ook de formulieren
zonder eenig voorbehoud onderteekend heb en nog dagelijks ondert) Jac. Koelman.
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teekenen wil, omdat zij met Gods heilig Woord accordeeren. Maar
twee dingen moeten wij nooit uit het oog verliezen; vooreerst,
dat geene formulieren ooit de openbaring der zonde kunnen verhinderen j en vervolgens, dat wie zich alleen onder de leiding der
formulieren stelt, bedrogen uitkomt en Of een slaaf Of een losbandige wordt. Alleen de Geest Gods leidt ons in al de waarheid
en slechts de waarheid kan ons vrijmaken. En juist daarom zeg ik
u nog eens, hoe treurig het ook is met onze Hoogescholen , gij kwelt
u zeI ven zonder noodzaak, mijn vriend! Naar het mij voorkomt
is uw zoon een knaap, in wien wat goeds voor den Heere is."
"Wist ik dat maar zeker, dan zou mijne bezorgdheid voor een
groot deel wijken, want dit staat immers vast, dat de Heere niet
varen laat de werken zijner handen. Maar nu, hoewel ik hoop,
dat gij gelijk hebt, is het mij eene angstige gedachte, dat misschien
het goede zaad, dat in hem gelegd is, verstikken zou door de
verleidingen der zonde en door eene ijdele philosophie, eene
valschelijk dusgenaamde wetenschap. En zijn niet alle onze vaderlandsche academiën met het gif van het Cartesianisme besmet?
Te Leiden is het hoofd dier verderfelijke richting, Christophorus
Wittichius, hoogleeraar in de Theologie en al hebben de Curatoren
nu vier jaren geleden zijn ambtgenoot Abraham Heidanus om zulke
wangevoelens afgezet, geloof mij, ik weet uit goede bron, dat zij
het niet zoozeer gedaan hebben, omdat zij tegen dat verfoeielijk
stelsel zijn, als wel omdat zij vreesden, wetende hoe predikanten
en professoren tot twisten geneigd zijn, ten goede! -

houd mij dit zeggen

dat zulke twisten zouden opkomen en de academie

daardoor achteruit zou gaan 1). Wat waarborg is er, dat deze
1) Zie M. Siegenbeek, Geschiedenis del' Leidsche HoofJeschool. Leiden 1829. I. 208.
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mannen, die meer voor hnnne school dan voor de waarheid
opkomen, niet morgen aan den dag t als zij dat beter vinden, een
Spanheim , een Ie Moyne en een Hulsius zullen afzetten?

Te

Utrecht hebt gij Franciscus Burman, die, door zijne dwaalleer den
jongelingen in te prenten, het onderwijs van van Mastricht en
Leydekker onvruchtbaar dreigt te maken. Te Franeker is het
hetzelfde geval met Johannes van der Waeyen t die daar als Cartesiaan leeraart nevens den ouden Arnoldus, den jongeling à
Marck 1) en den irenischen Witsius. Mij is zelfs verteld I dat men
daar nu een professor meer bepaald in de Cartesiaansche philosophie
beroepen wil en dat men het oog gevestigd heeft op den Hamm'schen
hoogleeraar Abraham Gulichius 2). In Groningen is nu reeds sedert
den dood van Maresius, dus al vijf jaar lang, geen ander hoogleeraar in de theologie dan Jacobus Alting, die, zooals gij
zeer wel weet, ook niet zuiver is 3). Te Harderwijk hebt ge
Samuel yan Diest, te Nijmegen Joh. Braunius, te Amsterdam
Ludovicus Wolzogen, te Middelburg Joh. de Mey, te Deventer
Reinerus Vogelsangh, en al die professoren zijn mannen t aan wie
ik mijn zoon niet met volle gerustheid zou durven toevertrouwen."
1) Joh. à Marck was toen nog geen 23 jaar oud (geb. 21 Dec. 1655). HIj was
op twintigjarigen leeftijd, predikant te Midlum zijnde, tot Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid te Franeker benoemd (30 Juni 1676).
2) Ik laat van Bergen hier een weinig den tijd vooruit loopen, daar Gulichius
eerst in 1679 te Franeker benoemd is, waar hij den 6den Oct. van dat jaar zijn
ambt aanvaard heeft.
3) Te Groningen gaf toen (1674-79) de latere zeer beroemde Harderwijker
Hoogleeraar Joh. Meier, di9 Cand. tot den H. Dienst was, op aanbeveling van
Alting als privaat-docent openbare lessen, welke zeer druk bezocht werden,
hoewel Meier nog jong was (geb. te Blomberg 1651 of 1652). Hij behoorde tot
de Coccejaansche richting en was een gematigd en verdraagzaam man. Misschien
was het wel juist daarom, dat hij niet voor "zuiver" gehouden werd.
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"Ik moet zeggen, -

verklaart Wilhelmi, nadat van Bergen

plotseling opgehouden heeft met spreken; -

ik moet zeggen, dat

gij u wel op de hoogte hebt laten stellen, en dit pleit voor u,
want het is weer een nieuw bewijs, dat het heil van uw zoon u
waarlijk ter harte gaat.

Maar ik vraag u, zijt gij niet wat al te

gebeten op het Cartesianisme? Gij weet, ik ben er geen aanhanger van; maar meent gij nu werkelijk, dat de philosophie van
den heidenschen Aristoteles, die door de andere professoren wordt
voorgestaan, Gode gevalliger is dan die van den roomschen Cartesius? Ik wilde, dat men wat minder op elkaêr schold en wat
meer de waarheid betrachtte in liefde; dat wat minder in de
gehoorzalen onzer academies de namen van wijsgeeren en theologen
en wat meer die van Christus en zijne apostelen weerklonken i
dat men wat minder zich met philosophische stelsels ophield en
bij de aanstaande leeraren wat meer aandrong op de praktijk der
godzaligheid.

Kortom, men moest wat meer in toepassing brengen

de spreuk, die mijn vriend Witsius, dien gij zoo even noemdet,
-

een waarachtig vroom man, zeg ik u; -

zich tot levensleuze

gekozen heeft: In necessariis unitas , in dubiis libertas , in omnibus

charitas,. dat wil zeggen: éénheid in het noodige, vrijheid in het
twijfelachtige, in alles de liefde ."
"Gij moogt daarin gelijk hebben, dominé! maar ik vraag u, is
er geen oorzaak om het Cartesianisme van onze academies verbannen te willen zien.

Of leert het niet, "dat men beginnende

te Philosopheeren aan alles moet twijffelen, ook aan God, of hy'
er is, aan de zaaken des geloofs, en der Praktijk?" 1) Wat blijft
er dan over van de vastheid van het Woord des Heeren? Zal
1) Jac. Koelman.
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men zoo niet langzamerhand afwijken van de leer der Vaderen?
Inderdaad "iek sie, dat uit het leger van die philosophie dagelijeks
voort komen nieuwe monsterdieren , invallende op den akker des
Heeren, om die te verwoesten; daarom begin ick die nieuwe
philosophie soo langs hoe meer verdacht te houden end te verfoeien." 1) De toestand is gevaarlijk genoeg. 't Schijnt wel, alsof
men er naar streeft om, wat wij conform den Woorde Gods belijden, geheel en alom te keeren. "Het moet alles nieuw wesen ;
de gedaente der Gereformeerde Leer moet soo verandert, datmense
niet meer en kenne; en ooek is het alreede soo verre gebracht,
dat indien de voorige Leeraers in Kerck, en Academy opstonden,
sy haer souden meynen te wesen in een ander weerelt , daerse de
tale niet en verstonden: en noch en sien wy hier van het eynde
niet; want Wittich inde Voor-reden van sijne valsch genaemde
Vreedsame Theologie seght, dat sy noch al andere waerheden
hebben, die sy nu noch niet en derven voortbrengen, om haer
selven niet te veel werck op den hals te halen; sy sullen dan een
beter, en bequamer tijt daer toe verwachten."" 2).
Al weer merkt gij op Wilhelmi's gelaat dienzelfden goedigen
glimlach van zooeven.

Van Bergen schijnt het echter niet te

merken, want, vurig geworden zijnde, is het zoo iets als toorn,
dat in zijn woorden klinkt, als hij, zijne stem wat verheffende,
vervolgt:
"En wat ik mij dan niet begrijpen kan, dominé! dat is, dat er
onder professoren en predikanten en lidmaten nog zoovele irenischen
1) Oordeel van de Professoren Schotanus à Sterringa en Arnoldus te Franeker.
(Zie: Mr. W. B. S. Boeles , Frieslands Hoogeschool en het Riiks Athenaeum te
Franeker. Leeuw. 1889. Il. 170. noot 1.)
2) Leonardus Ryssenius.
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zijn, die maar altijd vrede willen en daarom het tegen zulke
wolven in schapenvacht niet opnemen voor de eere der waarheid.
't Is alsof alles mij aan dat zondig bestaan herinnert. Met woord
en pen roept men vrede, vrede en toch mag men met de leugen
geen vrede sluiten.

De een schrijft eene "dissertatio irenica", de

ander noemt zich als schrijver "Irenaeus Philalethes", een derde
weer "Philadelphus Irenaeus" en geeft zijn werk te "Irenopolis"
uit. 't Is ontzettend, maar "is'er yemant soo vreedsaem, die de
Waerheyt voor den Vrede verkoopt, ick sal geern seggen. dat
ick met hem niet gerekent wil wesen." 1) Neen, het onkruid moet
uitgeroeid worden, dat reeds maar al te welig opgeschoten is. Ik
las gister nog in de "Doot-Stuypen der Cartesianen en Coccejanen"
van Ryssenius, die zooals gij weet een der geliefdste leerlingen is
van den zaligen vader Voetins. Daar zegt hij tegen Wittich,
Burman, van der Waeyen en Allinga: "Ghy lieden stelt de natuer,
in auctoriteyt, en vastigheyt, met de Schriftuer gelijk, en verlochent alle substantie der geesten, en plaetse der selve.

Gy

lieden ontkent de wesentlijke overaltegenwoordigheyt Gods, en
stelt maer de werkinge.

Gy lieden leert de vrye wil, soo wel

als oyt Arminius gedaen heeft.

Wittich verlochent de Drie-eenig-

heyt, en Coccejus de mensch-werdinge Christi.

Ghy lieden stelt

het wezen des geloofs in de liefde, en drijft dat de mensch door
de liefde gerechtveerdight wort. En hoe schandelijk ghy alle
kerkenrecht , en ampten verwerpt, is soo getoont, dat gy daer
het swijgen toe doet.

Ghy vervult de Academien met studenten

van uwe factie, en boesemt de sel ve een looden haet in tegen de
Voorstanders van de leere, tot noch toe in de Kerke geleert."
1) Leon. Ryssenius.
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En daarom nu ben ik bezorgd, mijn jongen naar zulke universiteiten en zulke professoren te zenden.

Want "het is wel waer,

soo langh de Academien niet gesuyvert werden, sal het onkruyt
in de jeugt meer en meer opwassen, en eyndelijk het gansche
lant bedekken." 1) Dunkt u dat ook niet, dominé?"
"Dat zal ik u zeggen, waarde vriend! - antwoordt de predikant. - Gij spreekt van het zuiveren der academiën; nu, ik
voor mij wilde wel gaarne, dat zij wat zuiverder waren, zoowel
wat de leer aangaat, als wat het leven betreft. Maar geloof mij,
die zuivering komt niet eerder recht tot stand, dan nadat men
eerst de Kerk gezuiverd heeft. Laat men beginnen de zonde daar
te bestrijden; laat men het volk, het Gereformeerde volk opwekken
tot bekeering, het leiden tot waarachtige vroomheid, het doen
breken met vormen dienst en letterknechterij. En dan vervulIe de
Kerk hare roeping ook tegenover de academie en ten haren
opzichte."
"Maar de Kerk heeft in 't bestuur over de academiën immers
niets te zeggen; - merkt van Bergen op; - ja menigmaal staan
beide vijandig tegenover elkaêr. De academiën toch behooren tot
de ))saecken de Politijcke regeeringe aengaende."" 2)

1) Leon. Ryssenius, aan de Classis van Walcheren.
2) Alzoo de Staten van Friesland in hunne Resolutie van 20 Nov. '1663 (bij
Aitzema, IV, 1057). Ook de beroemde Prof. U. Ruber rekende tot "de kleine
rechten der Oppermacht" het stichten van Hoogescholen , het jus promovendi
enz .. Hoogescholen, gesticht door hen, "die geen ware Oppermacht hebben",
missen, volgens hem, ook het recht van promotie. "De Heeren Staten oefenen
dan - zegt hij - 't maken van Doctoren ende Meesters door de Professoren in
hare Academie, volgens ordre der Faculteiten." (U. Ruber, Heedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders als in Frieslandt gebruikelijk, door Zach. Ruber uitgeg.
Amst. 1768. B. IV. K. IX. 7-10). Evenzoo zegt Dr. Balth. Bekker (De Friesche
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"En dat is maar goed ook; -- meent Wilhelmi. - Ik zal u
zeggen, waarom. De Kerk moet natuurlijk zorgen voor de hand·
having harer belijdenis en heeft het recht van hare Leeraars
instemming daarmede te eischen, het recht ook haar door hen te
laten onderteekenen. Die het daarmede niet eens is, welnu hij
wordt door niemand gedwongen leeraar in onze Landskerk te
wezen. Hij kan zich begeven tot die dissentieerende broederen,
met welke hij overeenstemt. :De beoefening der wetenschap moet
echter vrij zijn en mag niet gebonden worden aan vooruit reeds
vastgestelde resultaten. En dit laatste zou geschieden, als de
Kerk over de academiën het bestuur moest uitoefenen. Nu echter,
al onderteekent men de formulieren ook, is men tot op zekere
hoogte vrij in het onderzoek en anders dan uit politieke over·
wegingen wordt niemand haast een stroo in den weg gelegd om
hetgeen hij leert. En dat vind ik uitnemend, want ik kan niet
inzien, dat het onderwijs ophoudt Christelijk te zijn, als men
een weinig van onze Gereformeerde leer afwijkt.

Ook onder de

Luthersehen en Doopsgezinden vindt men immers vele vrome
Christenen. Naar 't mij voorkomt, hoewel ik weet, dat weinigen
met mij instemmen, want men hangt tegenwoordig meer aan de
leer dan dat men zich stelt onder het gezag der waarheid Gods,

Godgeleerdheid. Amst. 1693. blz. 648) van de academiën of universiteiten, "welke
niemant maght heeft om te stichten, dan een Souverain of Opper vorst of Staat,
die boven sich geen hooger kent: dat (segge ik) daar op name van den Souverain, *
door de Professoren van die plaatsen, als daar toe gemagtigd, • drie Trappen
"an geleerdheid onderscheiden zijn; door welken ie mant met besonder reght van
leeren word beschonken. Dese zijn van onder op, Baccalaureus, Licentiaat, en
Doctor." enz.
• Ik cursiveer.
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naar it mij voorkomt moet het onderwijs gebonden zijn aan het
Woord Gods en niet aan formulieren, door menschen gemaakt.
Daarbij komt nog iets. Ik vrees, dat het er ook uitwendig bitter
slecht met ons academisch onderwijs zou uitzien, als het van de
Kerk moest uitgaan.

Wat zorgt zij nu al ellendig voor hare

predikanten! Wat is zij schriel ten opzichte hunner tractementen,
die veelal schraal zijn! BeaU possidentes, gelukkig de bezitters,
mogen wij wel zeggen, die eenig geld en goed hebben. Want
als wij uit de hand der gemeente leven moesten, wij zouden het
bitter hebben. Hoe vele leeraren , omringd door rijke lidmaten,
moeten niet zeggen met Basilius: "wij heb ben, behal ve eenige
afgesletene kleederen en eenige weinige boeken, geen goed." Ja,
voor eigen genot, ook voor eigen eere en opdat hun naam bewaard
blijve tot de nakomelingschap, heeft dit hebzuchtig geslacht wel
geld over, maar zijne leeraars laat het veeltijds honger lijden of
leven van de genade der Regeering.

"Nog bouwt men prachtige

kerken en huizen als paleizen en leeft weelderigh en overdadigh,
en banquetteert en gastreert en leeft voor den buyck en versiert
het broose lijf: doch laet de sielesorgers maer al te veel gebreck
lijden, soo dat se met allerlei vreemt werck den asem in haer
keel moeten houden." 1) En nu vraag ik u, wat zou het worden,
als de Kerk ook nog eens voor de professoren en de academiën
zorgen moest? Neen, 't is maar goed, dat die "saecken de
Politijcke regeeringe aangaen."
"Maar welke roeping is het dan, waarvan gij spreekt, die de
Kerk tegenover de academiën heeft?" -

vraagt van Bergen.

"Als ik zeg, de Kerk, -- antwoordt de predikant, 1) Jac. Borsti us.

dan
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bedoel ik hier de plaatselijke Kerk in de steden, waar academiën
zijn. Zij verwaarloost schromelijk de roeping, die haar opgelegd
is. Laat zij trouw zijn en eerlijk, der waarheid getuigenis geven
en opwekken tot betrachten der waarheid in het leven, zoo bij
professoren als bij studenten.
maar al te veel.

En ziet gij, dat alles ontbreekt

Er is haast geen opzicht, bijna geen tucht meer.

En dan de leugen! Niet alleen, dat men tevreden is met professoren, die met de formulieren van eenigheid instemmen en met
studenten, die natuurlijk later ook van hun instemming blijk
zullen geven, maar men laat de professoren zoo wel als hunne
discipelen zich schuldig maken aan allerlei brasserijen en zich
verloop en in menigerlei ongebondenheid. Laat een professor hoereeren , zich bedrinken en allerlei ongerechtigheden doen, .- en
dat alles behoort niet tot de zeldzaamheden, - het schijnt, dat
men zich zulks niet aantrekt; de Kerk excommuniceert hem niet
en de Regeering zet hem niet af, als 't niet zeer openbaar en
alle perken te buiten gaande is, mits hij maar sta en staan blijve
op Gereformeerden grondslag.

Maar waagt het een der hoogge-

leerden, als wetenschappelijk resultaat iets bij zakelijks te leeraren,
waaromtrent de vaderen anders hebben geleerd, dan is Leiden in
last en het gansche land in rep en roer en tallooze stemmen
worden gehoord, die om het luidst roepen van Socinianerij, Spinozisterij en Atheïsme.

Gaat het zoo met de leermeesters, met de

leerlingen is 't niet veel beter.

Van de velen, die een liederlijk

leven leiden, komen er maar weinigen voor den Kerkeraad en,
wat de theologanten aangaat, al geven zij zich als student, ja
zelfs als candidaat ook over aan continueele dronkenschap, zij
krijgen er even goed hun attestatie om.

Van daar, dat zoo vele

gemeenten door het schandelijk leven hunner predikanten gekweld
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worden.

Van daar, dat op zoo velen het spreekwoord van toe-

passing is: Quid est studiosus sine studio? sus." 1)

Voor één ding

zorgen zij echter wel, dat zij namelijk tegen den tijd, waarop
zij

hun

proponents-examen doen zullen, zuiver in de leer

zijn; en die aan de Hoogeschool de grootste zwijnen waren, zijn
later dikwijls de ergste keffers. Neen, spreek er mij niet van,
onze hoogeschooIen op Gereformeerden grondslag zijn niets beter
dan de paapsche academiën, de professoren zijn er niet zedelijker
en de studenten evenmin. En ik meen toch altijd nog, dat een
boom aan de vruchten gekend moet worden en dat een goede
grondslag niets geeft, als het daarop verrijzend gebouw het fondament niet prijst. Ja, zelfs zou ik verder willen gaan en zeggen,
dat een ongereformeerd leven, zooals wij onder onze professoren
en studenten maar al te veel opmerken, bij dien Gereformeerden
grondslag dubbel schadelijk werkt. want het is een oorzaak dat
menigeen van de waarheid vervreemdt en het werkt de huichelarij
bij velen in de hand."
"Maar dominé! dominé! ontsteltenis uit; -

roept van Bergen met ongeveinsde

in plaats van mijne bezorgdheid weg te nemen,

maakt gij haar grooter.

Hoe kan ik nu mijn Johannes naar zulk

een hoogeschool laten gaan?"
"Juist. mijn vriend; - spreekt Wilhelmi hem met kalmte toe; dat was ook mijn doel.

Dat, waarop gij steundet, moest ik u uit

de handen slaan, om uw oog des te beter te openen voor wat
'1) De woordspeling gaat in onze taal verloren, maar de waarheid van dit
woord bleek in dien tijd gedurig: "Wat is een student zonder studie? Een zwijn."
0, inderdaad het studenten· leven tegenwoordig, ook aan onze Rijks-Universiteiten,
is heilig bij dat, hetwelk men vroeger leidde aan de Hoogescholen op Gereformeerden grondslag.
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gij, naar 't mij voorkomt, niet op den rechten prijs waardeert.
Gij verwacht te veel van de zuivere belijdenis der Gereformeerde
leer en onwillekeurig vergeet gij daardoor wel een weinig, dat het
leven het zegel op de belijdenis zetten moet. Ik weet wel, dat
gij dit van harte toestemt, maar het is. dunkt mij, noodig, dat
gij daarop ook in uwe overwegingen wat meer let, want
anders wordt gij eenzijdig. Weet gij, waar het mijns inziens
bovenal op aankomt? Op het hebben van waarlijk Gereformeerde,
dat wil zeggen bekeerde professoren en studenten. Zoolang wij die
niet hebben, kunnen wij van een Gereformeerden grondslag van
't onderwijs weinig heil verwachten, omdat een Christelijke omgeving en Christelijk toezicht meer uitwerken dan de formulieren
van eenigheid. Zulk eene omgeving en zulk een toezicht moeten
invloed uitoefenen, kunnen niet anders dan gezegend werken,
terwijl omgekeerd nog niemand door de onderteekening der formulieren tot God bekeerd is en de ervaring ons leert, dat een
Gereformeerde grondslag volstrekt nog geen waarborg geeft voor
een Gereformeerd gebouw, integendeel vaak dienst doet om veel
ongereformeerds te bedekken of te versieren. Den eenigen weg
tot bekeering van ons volk, onze professoren, onze studenten,
ons onderwijs, zie ik dan ook in de bekeering van het huisgezin.
Daarop dient gewerkt te worden. Het huisgezin is de kweekschool
voor 't leven. Voed de kinderen op in de leering en vermaning
des Heeren, voed hen met Gods Woord, leer hen hunne voorrechten kennen, leer hen hun doop verstaan, geef hun in u-zelven
het voorbeeld van een onbestraffelijken wandel naar de waarheid
Gods, dan hebt gij een grondslag, waarop gij voort kunt bouwen,
dan, als de Heere zijn zegen daartoe geeft, krijgt gij Gereformeerde, bekeerde studenten, predikers en professoren. En al is
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dan het onderwijs misschien ook al niet in allen deele overeenkomstig de formulieren, Gods Geest, leidt in al de waarheid.

die belofte hebben wij, -

En onder degenen, die niet naar Gods

wil leven, zullen zij, door hun onergerlijken wandel, schijnen als
lichten in de duisternis en er zal van hen een zegen uitgaan.
Welnu, gij hebt, naar ik vertrouwen mag, uw Johannes alzoo
opgevoed; mijn raad zou zijn: wees niet langer bezorgd, God zal
zorgen.

Blijf bidden voor uw kind en doe dan wat gij niet laten

moogt; laat uw zoon zijn wensch vervuld mogen zien en zend
hem daarom met alle gerustheid ter school en later naar de
hoogeschool , ook al is het onderwijs daar niet zóó Gereformeerd,
als gij wel gaarne zoudt willen, dat het was. En nu weet gij
geheel en al, hoe ik over deze dingen denk."
Het komt er ons thans minder op aan te weten, of van
Bergen zich laat overtuigen en zijne bezwaren opgeeft.

Wij

hebben genoeg gehoord en laten onze beide vrienden nu verder
maar samen.
Wie had dat kunnen denken, niet waar? dat het er aan onze
hoogescholen in dit kern-Gereformeerde land zoo bitter treurig zou
uitzien?

Dát hadt gij niet vermoed, denk ik, dat er zulke zware

beschuldigingen ingebracht zouden worden tegen de rechtzinnigheid
van ons hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag. Och neen,
zoo gaat het, als men nog al veel bij vrienden verkeert, die nu
eenmaal, naar 't schijnt, de gebreken niet zien kunnen of willen
van wat zij liefhebben of zeggen lief te hebben. Openlijk wordt het
immers in deze dagen uitgesproken, dat er aan de academiën hoogleeraren zijn, die wel de formulieren van eenigheid hebben onderteekend , maar desalniettemin sommige fundamenteele stukken der
leer, als de Drieëenheid, de mensch-wording van Christus, de
12
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opstanding des vleesches en andere dogma's loochenen 1). Daarom dan
ook vindt bij meerderen, dan gij wellicht denken zondt, de klacht,
die de Classis van Zuyt-Bevelant nu drie jaren geleden slaakte,
diepen weerklank: "by vele wort maer al te veel bespeurt een
losheyt in de religie, d'oude Waerheyt t'eenvoudigh sijnde, so dat
het wat nieuws en eygens moet wesen, haer meer behagende
't gevaerlijk en aenstotelik nieuw, als 't oude en seker, en 't gene
aen de toetse is gewreven, en so die licentie meer en meer doorbreekt, lieve God waer wil dit heen?" 2)
Hond nu maar op; - voert gij mij tegen, - ik merk al, dat
al wat zich, als Gereformeerd aandient het daarom nog lang niet
is, dat ons hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag door de
onderteekening der formulieren bij lange na nog niet beveiligd is
tegen allerlei ketterijen; en ik zou zelfs wel willen vragen, of
het hooger onderwijs eigenlijk, zal 't waarlijk wetenschappelijk
zijn, niet vrij behoort gehouden te worden van eenigen leerband ?
Maar .spreken wij daarover niet; ik hoorde straks van Bergen
klagen, en Wilhelmi scheen het daarin met hem eens te zijn,
over het losse leven, dat aan de academiën geleid wordt.

Heeft

die klacht een goeden grond? Vertel ons daarvan liever eens het
een en ander?
Welnu, daaraan zou ik gaarne voldoen. Maar weet gij wat,
ga dan met mij mee en ik zal u in kennis brengen met iemand,
die u alle inlichtingen aangaande de levenswijze en het levensgedrag
van professoren en studenten geven kan.

Ik moet er u echter op

voorbereiden, dat wat gij hooren zult, ongetwijfeld niet alles even

1) o. a. door Leon. Ryssenius in de voorrede van zijn "Dootstuypen etc."
2) Brief van de Classis van Zuyt-Bevelant, te vinden vóór Ryssenius' Dootstuypen.

179
stichtelijk zijn zal, want al zullen zij later als regenten ook
achtbare heeren en als predikanten rechtzinnige leeraren zijn, ik
verzeker u, dat er nog zeer vele studenten en candidaten zijn,
aan wie meer dan één steekje los is; en al weten de professoren
ook al uitnemend te disputeeren over of te strijden voor de ware
leer, er is bij velen hunner weinig blijk van, dat zij het ware
leven kennen. Inderdaad, 't ziet er met onze hoogescholen in
ieder opzicht treurig uit; en toch, die studeeren wil moet daar
heen, want - gij zult er straks, denk ik, wel meer van hooren, wij hebben in ons goede land geen zoogenaamde vrije studie,
maar wie een ambt of post bekleeden wil, moet het cachet der
Overheidsscholen kunnen vertoonen.
Maar ik zie, dat gij wat ongeduldig wordt. Laat ons dan gaan.

XI.
Academie-leven.

1)

Ik zal het genoegen hebben u te mogen brengen naar eene
bekende woning en wel naar die van den Diependaalschen ouderling
Willem Joosten, dien wij reeds meer dan eens hebben ontmoet
en in wiens huis wij eergisteren eenige oogenblikken hebben
vertoefd.
Of hij dan soms de man is, die ons de gewenschte inlichtingen
aangaande het leven aan de academiën geven zal? -

vraagt gij;

en mij dunkt, ik merk aan den toon, waarop gij dit vraagt, eenige
teleurstelling.
Nu, wees' maar gerust.

Van de kerkelijke toestanden moge

onze vriend uitnemend op de hDogte zijn, als 't er op aankomt
om ons aangaande de academiën iets te vertellen, luister ik ook
liever naar een, die er wat meer van weet dal! hij, naar iemand,
die zelf het onderwijs daar genoten heeft of nog geniet en in den
kring der studenten geleefd heeft of er nog toe behoort.
Wat wij dan bij Joosten te doen hebben?

1) Vele van de in dit hoofdstuk voorkomende bijzonderheden heb ik ontleend
aan de reeds genoemde werken van Prof. Siegenbeek en Mr. Boeles en aan dat
van Dr. W. J. A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen. Gron.1864.
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Dat zal ik u zeggen.

Gij moet dan weten, dat een zusters-zoon

van Joosten's vrouw op zijn doorreis van Franeker naar Leiden
gisteren onverwacht ten huize van zijn oom gekomen is met het
doel om, na een langen tijd zich bezig gehouden te hebben met
inspanning-eischende studie, hier eenige dagen uit te rusten, ten
einde straks weer met nieuwe opgewektheid aan den arbeid te
kunnen gaan.
Franeker - Leiden - studie - niet waar? dat alles doet u
reeds vermoeden, dat Joosten's neef student is en dat hij de man
moet wezen. die ons zeggen zal, wat wij weten willen. Nu, dat
hebt gij goed geraden en ik vind, dat het maar heel gelukkig
treft, dat deze jongeling nu juist in deze dagen zijn plan ten
uitvoer brengt, dat hij reeds lang gekoesterd had, om, na te
Franeker drie jaren doorgebracht te hebben, ook van het onderwijs aan Holland's hoogeschool nog eenigen tijd te profiteeren.
Maar laat mij u eenigszins met hem bekend maken; dan komt
gij zoo aanstonds, als gij hem ontmoet, niet zoo in eens tegenover
een wildvreemde te staan, terwijl het u tevens de moeite zal
besparen om meer te vragen dan strikt noodig is.
Hermanus Steling 1) -- want zoo heet onze vriend, -

is,

zooals gij zien zult, nog zeer jong, maar als gij zijne professoren
en mede-studenten over hem hooren kondet, zoudt gij ontdekken,
dat zijne geleerdheid nu reeds zeer hoog geschat wordt.

Aan de

Latijnsche school te Leeuwarden, waar hij den 16 den Maart 1659

1) De levensbijzonderheden van Steling zijn, behoudens een enkele kleine wijziging
ten opzichte van den gang zijner studie, die van den bekenden Prof. Campegius
Vitringa. P. Hiermede heb ik echter volstrekt niet bedoeld Vitringa verantwoordelijk te stellen voor alles wat ik Steling hier laat zeggen.
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geboren werd, was de Rector Casparus Rhomberg dan ook ten
zeerste over hem tevreden met het oog op de groote vorderingen,
die hij, niet het minst in de Hebreeuwsche taal, maakte. Na
met eene Latijnsche voordracht de patientia Christiana tot de
hoogeschool bevorderd te zijn, werd de nog maar pas zestienjarige
jongeling den 7den Mei 1675 als student te Franeker ingeschreven.
In zeker opzicht trof hij het hier zeer gelukkig.

't Was namelijk

nog maar weinige weken geleden, dat Witsius hier Professor
geworden was. Daar hij nu van dezen, toen hij nog predikant
te Leeuwarden was, godsdienst-onderwijs genoten had, - en hij
had er veel van genoten, - was aan hem zijn hart gehecht en
kon hij veel aan dezen uitnemenden man hebben. Aan den anderen
kant echter, wat het onderwijs aangaat, had hij wel op een
beteren tijd kunnen aankomen. Hij trof het niet gelukkig voor
zijne propaedeutische studiën. De hoogleeraren Joh. Terentius,
die het Hebreeuwsch, en Nic. Blancardus, die het Grieksch doceerde,
waren bij hun onderwijs ontzettend droog en gaven, daar zij hunne
lessen inrichtten naar de behoeften van minder gevorderden, hem
niet wat hij noodig had. Professor Michael Busch, wiens colleges
over geschiedenis en welsprekendheid hij bij te wonen had I leed
zoo geweldig aan de jicht, dat de academische jongelingschap
maar heel weinig aan hem had 1). Gelukkig kwam Witsius hem
nu ter hulp, vooral bij de studie van het Grieksch. Onder de
leiding van den geleerden maar aarts-schurkachtigen Prof. Joh.
Wubbena, den oom van Prof. Joh. à Marck, studeerde hij met

1) "quod Cl. Busschius - arthriticis doloribus praepediretur, quo minus operam
suam Academicae juvcntuti debita cum alacritate et assiduitate impenderet."
Alb. Schultel1s, Laudatio funebris Carnpe(lii Vitringa, pag. 26, 27.
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het beste gevolg logica en physica. Na zich zoo in zijn eerste
jaar op de propaedeutische studiën toegelegd te hebben, bezocht
hij in het vervolg de lessen van de hoogleeraren der Godgeleerdheid Nic. Arnoldus, Herm. Witsius, Joh. à Marck en Joh. van der
Waeijen. Gelijk te begrij peu is, was vooral Witsius zijn meest
geliefde leermeester, die dan ook als een onafhankelijk, irenisch,
zuiver-schriftuurlijk theoloog door zijne bezadigdheid wel indruk
maken moest op een jongeling als Steling is. Met ijver lei hij
zich op de studiën toe en niet alleen op die der Godgeleerdheid,
maar als ik u zeg, dat hij onder de leiding van den wel tot
Cartesius ietwat overhellenden, doch overigens zeer irenischen
Professor Abraham de Grau de wis- en sterrekunde bestudeerde
en zich door een Jood den weg liet wijzen in de schriften der
Rabbijnen, o. a. in de commentaren van Jarchi, dan kunt gij wel
eenigszins begrijpen, dat hij, in tegenstelling met zijne meer aan
het genot dan aan de studie zich overgevende medestudenten, een
zeer goeden naam had. Men fluistert dan ook reeds dat, als hij
maar eerst den Doctoralen graad heeft, dien hij het volgende jaar
te Leiden denkt te halen, een professoraat zich niet lang zal laten
wachten. Voorzien van de meest vereerende testimonia, door de
Franeker hoogleeraren afgegeven, is hij nu op weg naar Leiden,
om daar nog veel te genieten van het onderwijs der professoren,
van HuIsius, die als Hebraicus hem van veel dienst zal kunnen
zijn, van Spanheim , wiens onuitputtelijke woordenvloed hem in
bewondering zal brengen, van Wittichius, die hem door zijne bekende voorzichtigheid tot een voorbeeld zal wezen, en van Ie Moyne,
wiens veelzijdig en degelijk onderwijs hem goed zal doen.
Maar daar is de persoon zelf, van wien wij spreken. Hij staat
gereed de woning van zijn oom binnen te treden.
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Volgen wij hem in het huis.
Zie zoo, nu wij goed en wel gezeten zijn, maar terstond
voor den dag gekomen met wat wij willen. -

"Wij wenschten

wel eens iets van u te vernemen, Heer Steling, aangaande
het leven, dat aan de academiën geleid wordt door professoren
en studenten.

Wij hebben, zoowel van het onderwijs als van

de zeden, zulke treurige geruchten gehoord; ons is zooveel
verhaald van den verderfelijken geest, die aan de academiën
heerscht, dat wij waarlijk nieu wsgierig en begeerig geworden
zijn om daarover eens wat naders te vernemen van iemand,
die er, gelijk wij van u vertrouwen, nog al vrij goed mee
bekend zal zijn."
"Och ja; - krijgen wij ten antwoord; - ik weet er wel het
een en ander van; meer zelfs dan mij lief is, want ik moet
erkennen, dat de zaken lang niet zóó zijn, als zij wel wezen
moesten. Ik hedoel daar nu niet mee de afwijkingen van hetgeen
de Vaderen geleerd hebben, want deze worden vaak veel te breed
uitgemeten en de sectegeest , die in onze dagen heerscht, is op
zich zelf reeds een maar al te bedroevend verschijnsel. Dat zweren
bij de letter en bij hetgeen de een of ander gezegd heeft, is den
man van wetenschap onwaardig, hoewel velen toch. van al wat
nieuw is, juist omdat het nieuw is, niets hooren willen.

Men

moet echter den professoren geen juk opleggen, dat zij niet dragen
kunnen, hun geen methode van wetenschap voorschrijven. Laat
hen vrij blijven, gebol1den alleen aan Gods Woord.

Met alle

andere banden wint men toch niets. De ervaring leert het duidelijk
genoeg.

Daar hebt gij bijvoorbeeld in de academie-wetten van

Groningen de bepaling, dat de professoren in de Philosophie niet
mogen afwijken van de Aristotelische wijsbegeerte en niets mogen
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leeren wat daarmee strijdt 1). Hield men zich daaraan, men zou
o. a. Prof. Gerhardus Lammers, die een zeer beslist Cartesiaan is,
al dadelijk aan den dijk moeten zetten en de vraag zou zijn, of
men zelfs Prof. Joh. Bertling met zijne gezuiverde Aristotelische
wijsbegeerte nog wel in zijn ambt mocht laten.

Men houdt zich

echter gelukkig niet zoo heel streng aan dergelijke dwaze bepalingen, evenmin te Groningen als elders. Men moest het nog wat
minder doen, want men laadt er den schijn door op zich, alsof
men niet zoo zeker van zijn zaak is, terwijl toch de ware rechtzinnigheid niet voor een scherp onderzoek der waarheid behoeft
terug te deinzen. Toch zijn er velen, die de hoogleeraren aan
banden willen leggen en hen dwingen om in ééne bepaalde richting
zich te bewogen.

Zoo laat bijv. in Friesland de Classis van

Zevenwouden geene gelegenheid voorbijgaan op! de Coccejaansche
en Cartesiaansche gevoelens, die aan de hoogeschool te Franeker
geleerd worden, te bestrijden 2). Maar daarover heb ik thans niet

1) Van de "Leges Academiae Illust}'ium Ordinum Groningae et Omlandiae"
(uitgegeven te Gron. bij Rembt Huysman a O 167&, in folio) het 405t6 artikel:
"Philosophi ab Aristotelis Philosophia non recedunto: propugnatores absurdorum
paradoxorum et inventores dogmatum novorum ab Aristotelica doctrina discrepantium non feruntor."
2) Tot staving van dit gezegde volgen hier enkele voorbeelden. Bij de Friesche
Synode van 1680 werd door de Classis van Zevenwouden (tegenwoordig Heerenveen) het volgende gravamen ingediend: ,.Naademaal daegelijks meer en meer
openbaer worden veel Nieuwe en aanstotelijke opinien in de H. Theologie, die
eensdeels aen de reeden , die doch van natuijren is verduijstert, te veel toeschrijven, zijnde ingenomen met de Nieuwe Philosophie van den Paepschen
Discarten, anderdeels door vreemde en ongegronde uijtleggingen en applicatien
der prophetien het allerheijligste Wo ort Gods aan ongelovige en andere prostitueren, welkers voorstanders haar niet vergenoegen soodanige gevoelens voor
haar sel ven of voor de oefleningen der academien te bewaren, maar ook daer
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te spreken.

Over 't algemeen zijn onze professoren allen recht-

zinnig, allen ook lidmaten onzer Gereformeerde Kerk. Toen, nu acht
jaar geleden, Burchardus de Volder tot professor in de Philosophie

meede gemeenten onder voorwendsel van meerder kennisse en geleertheijt te
imbueren, ook soo verre koomen, dat sij in elkanderen oock het uijtsporighste
verdraegen, ende de ijver tegens de vervalschinge der waerheijt en orthodoxie bij
soodaenige seer kleun schijnt te weesen , gelijck dit alles en nog meer, soo overvloedig uijt den Woorde Gods door soo veel schrijvers onser kercke, en voorvechters der oude waerheijt, als Voetius, Maresius, Hoornbeek, Spanhemius,
Leidekker en Ridderus, behalven de Helden in onse Vaderlantsche academie is
aengewesen, of het niet hooge tijt is dat in gevolge van de resolutie Synodi
Leov. 1668. art. 34, en naa 't loflijke exempel van de Heeren Curatoren van de
academie van Leijden van de Synoden van Gelderland Noordholland en andere
provintien , gelijk voor de weerelt kenlijk iss, ende gesien en naegelesen kan
worden in alle de acten der corresponderende Kerken, hier tegens Synodaliter
gewaekt werde? ende of niet voor eerst in genere een eernstige resolutie eendrachtelijk tegens alle schaedelijke nieuwigheden om meerder indrangh te beletten
behoorde genomen te worden? en ten tweeden in specie, of niet de geheele saak e
ad referendum genomen zijnde tegens een volgende Synode van de respective
classen eenige artikelen die de gevaerlijckste stellingen behelsen, behoorden
ingebracht en opgestelt te worden, op de welke in examinibus Candidatorum
scherpelijk gelet worde? of ook wel den Candidaten geinjungeert die te ondertekenen, op dat de wa are en oude Orthodoxie voor de welke soo veel gedaen en
geleden is, by ons ongekreuckt bJijve, alle twist uyt de kerke J. C. geweert, en
door het gebruijck der Synoden gel~jck elders in alle stilligheijt de loop dier
gevoelens gestuit mag worden?" - De Synode antwoordde hierop: "Hoewel het
oogmerck der E. Classis Sylvanae om aenstotelijke nieuwigheden tegens te gaen
gepresen wort, soo wort nogtans dit gravamen voorbijgegaen, vermits de Christelijke Synodus geen persoon noch saak, en alsoo geen hyp~thesis gebleek."
Acta Syn. Fris. 1680, art. 28.
Tevens diende dezelfde Classis het volgende gravamen in: "Of niet indien eenige
of meerdere Leeraeren onser kerke onvoorsichtelijk uijt de Schriften van Cocceus
of andersins aengenomen hebbende de gevoelens van een heerlijk ende heijligh
Coninkrijke Jesu Christi hier op aerden voor sijne wederkomste ten oordeel tot
welk Coninkrijk naar hun voorgeven alle volkeren der geheele weerelt souden
toevloeijen, in welke sig niet anders als enkelijk wedergeboren ende geregt-
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en Arnoldus Seyen tot hoogleeraar in de Botanie benoemd waren
te Leiden, bleek het echter, dat "geen van beide professie van
de ware religie dede, ja de eene nog ongedoopt was." De Synodale

veerdigde souden vertoonen, ende waerin allerleije rust en vreede soude werden
beseten, siet Cocce: in apoc. 21 vs. 2. 3. daer toe t'onregte appliceerende apoc.
21. 2 pet. 3. 13. matt. 13. 41. en d'andere plaetsen, de geseijdc gevoelens in
t' openbaar leerden, en bij alle gelegentheden den Gemeenten trachteden
smaekelijk te ma eken , den soodaenigen Leeraar ofte Leeraeren behoorde geinjungeert te worden om sulke leeringen indien die weijgerde af te leggen ten minsten
bij heIT. selven te behouden, ende nog directe nog indirectë anderen in te prenten,
opdat niet de vroome in t'gemoet geslingert mogten worden, door d'oude droomen
der Chiliasten ende den wegh niet gebaant tot naevolginge van den scheurmaker
Labadie , Jan Rote, ende de munstersche wederdoperen in de voorgaende Euwe,
ende de goede gemeenten door ongegronde beloften van sulken heijligheijt ende
ruste in dese strijdende kerke, niet onheijliger en ongeruster bevonden mogten
worden?" - Hierop antwoordde de Synode: "de Hypothesis geopent zijnde I is
de Classis van de Sevenwolden gelast omtrent alle soodaenige te wa eken , die
dit gravamen soo ·alst hier leght soeken te contrarieren I gelijk men in onse
kerken gewoon is tegens sulke te ijveren." Acta Syn. Fris. 1680, art. 30.
In de Synode van 1681 stelde deze Classis de volgende vier artikelen voor:
"Art. 1. Dat in gevolge van de Resolutie van Synodus Nationalis van Dordrecht
sessione 138. alle de Leeraren onser kercke, zoo in t'predicken als andersins haer
onthouden zullen van het voorstellen van alle schadelijcke Nieuwigheden en
vreemde gevoelens in de Leere, en in het bijsonder gehouden sullen weesen alle
naevolgende stellingen als ten hooghsten strijdigh met het Woordt Gods te verwerpen en te vervoeijen ... als ... [hier volgen 20 stellingen, terwijl in margine
staat aangeteekend, dat zij zijn van Coccejus, Becker, van Giffen, Burman,
Altingh, Wittichius, Wolzogen, v. d. Waeyen en Carte si us] en voorts generalijk
alle andere stellingen, die van de Rechtsinnige gronden eenigerwijse koomen af
te wijken. II Artic: Dat voortaen tot Bewaringe van gewenste Harmonie ende
eendracht in de Leere, ende tot naekoominge van t' Placcaet van Hog. mog.
Staten generael gemeenlijk voor de boecken der H. Schriftuijre gedruckt, alle
Praedicanten soo in het predicken , als Catechizéren sullen gehouden zijn te
verblijven bij de nieuwe ge'approbeerde Oversettinge ende kant-teeckeninge des
Bibels sonder de selfde te taxéren ofte rejecteren ofte verwerpen, directelijk of
indirectelijk , zoo nochtans dat wanneer het gebeurde, dat een of meerder
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Deputaten hebben toen echter terstond "daar tegen gevigileerd,
bij de Heeren Curatores van de Academie, die dit verstaande ,
daar inne so verre hebben voorsien, dat de Botanicus belijdenis
des geloofs heeft gedaan, de andre daar in swarigheid makende,
is bij den selven door de H. Curatores geen verder instantie

Kercken-Dienaren eenige nieuwe en te vooren ongehoorde uijtieggingen der H.
Schriftuijre, t'zij van Hem selven, t'zij van andere hadden, welke sij oordeelden
van dat gewichte te zijn, datse tot nootsaecklijke vermeerderinge der salighmakende
wijsheijt waeren streckende, die ook Conscientie halven voor de Gemeijnten niet
verborgen konden worden, dat echter sulken Leeraar of Leeraaren niet souden
vermoogen de geseijde Nieuwe verlichtingen soo datelijk nae eijgen believen in
het Open baer of bijsonder voor te stellen, want sulx door de jeuckerigheijt des
menschelijken verstants in een gevaarlijke licentie lichtelijk soude koomen te
degelleréren, maer dat de Nieuwe dingen eerst moeten worden voorgedragen
aan de E. Broederen des Classis haerder Resorte; opdat de selve all voorens uijt
den Woorde Godts adviseerden en oordeelden, of soodanige nieuwe inventie een
waare aenwas van Heylige kennisse behelsde, dan of er een gevaerlijke Nieuwigheijt in bestonde , ende dat de selve niet geleert soude moogen worden, voor
en all eer twee derden-deelen van de Leeden des Classis ge'oordeelt hadden, dat
in die poincten Waare Verlichtinge, ende prijs-waerdige wijsheijt gelegen was:
zijnde deese Raat niet alleen gefundeert op t' woort Gods 1 Cor. 14: 32. maer
ook seer binlijck ge'projecteert van Dns Coccaeus selve, qui prudentiores in
Ecclesia videntur judicium suum exponant, sit ne id, quod auditum videtur
Novum esse, fidei profectus an fidei destructio, aut etiam opinio tolerabilis. tom
7. admonitionis de principiis fidei pag 6. art. lIJ. Dat voortaen alle Candidaten,
die nae gehouden examen tot de oeffeninge van het H Predick-ampt ge'admitteert
sullen worden, heijlighlijk ende oprechtelijk belooven sullen, alle deese articulen
ende den inhout van dien geerne te volbrengen, en sulx met ondertekeninge van
haer handt de facto te bekrachtigen. IV: artic. Dat wanneer in het toekomende
eenige Beroepinge in den Classe wor de ingebracht met verzoeck om bevestight
te worden, of eenige Dimissie worde begeert van een Broeder nae een ander
Gemeijnte, de Beroepene of Dimittendus datelijk sal worden afgevraeght, of Hij
gereet zij, de he ijl same pacificatoire articulen, die hem duijdelijk sullen worden
voorgelesen , getrouwlijk nae te koomen I ende sulx met ondertekeninge sijnes
handts t(l belooven; En dat I in gevalIe van weijgeringe, geen Classis sal ver-
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gedaan." 1) Evenwel, de Volder heeft zeker zoo ingezien, dat, wilde
hij professor worden, hij eerst belijdenis des geloofs moest doen
en zich laten doop en , en bij heeft gedaan, wat men van hem
eischte. 2) Zoo ziet gij, dat men dus belijdenis moet hebben
gedaan; 3) - verder komt het er evenwel niet op aan, hoe men leeft."

moogen eenige de alderminste verdere Deliberatie over die approbatie van soo
een beroepinge of dimissie van soo een beroepene te nemen: ma er het verzoeck
simpliciter sal moeten rejectéren, als welk ers inwilliginge soude streek en tot
nadeel, of van de waerheijt, of ten minste van de vreede en ruste van Godts
kercke." Acta Syn. Fris. 1681, art. 16.
Toen te Franeker twee Theologische professeraten vacant geworden waren,
sprak de Classis van Zevenwouden in de Synode van 1682 den wensch uit, dat
de Deputaten der Synode, gesterkt met extra-ordinaire gecommitteerden, alle
moeite zouden aanwenden bij de hooge machten d~s lands, opdat er twee mannen
gekozen mochten worden, "die van de hedendaeghsche kerckberoerde nieuwwigheden niet syn suspect, als by exempel Turretinus van Geneve, Nethenus van
Hernborn, Tileman van den Ham, Gentiswijler van Doesburgh [d. i. Duisburg],
Diest van Deventer, Klingerus van Hannouw, Ryssenius van Heusden of andere
dergelycke." De Synode besloot hierop, "dat by de Hooge Machter. angedrongen
werde, dat mannen welcke de oude orthodoxe religie mochten toegedaen wesen
gekeurt wierden." Acta Syn. Fris. 1682, art. 36.
En eindelijk - om niet meer te noemen - dezelfde Classis leverde bij de
Synode van 1682 nog een gravamen in, van dezen inhoud: "Of niet de Cartiaensche philosophie uit de Academie van Franequer behoort gebannen te worden
na 't exempel der Switserse Kercken volgens getuigenis van dom: van der Wayen
in epi stola reconc. Voetii p: 22 of te minsten beteugelt, dat se de Kercke niet
lladeeligh sy, na 't exempel van Heeren Curatoren en Burgemeesteren van de
Academie tot Leiden." Hierop oordeelde de Synode, dat alle philosophische stellingen, "strydigh met de H. Theologie sullen moeten geweert en afgelaten worden."
Acta Syn. Fris. 1b82, art. 38.
1) Acta Syn. N. HoU. 1670, art. 38.
2) Acta Syn. N. HoU. 1671, art. 43.
3) Een beroemd geleerde als Gerard van Swieten (1700-+ 1772), die een der
beste leerlingen van Boerhave was en later, als lijfarts van Keizerin Maria
Tberesia, zich te Weenen zeer verdienstelijk maakte door de reorganisatie van
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"Spreekt gij nu niet wat al te minachtend van uwe leermeesters?" - wagen wij het met bescheidenheid op te merken.
"Neen, in 't minste niet; - antwoordt onze verteller. - God
beware mij er voor, dat ik iemand in zijn eere en goeden naam
te na zou komen. Ik zonder de goeden, de vromen onder de
hoogleeraren uit. Zij zijn er Goddank nog, maar hun getal is
gering. In plaats van te waken over de jongelingen, die hun zijn
toevertrouwd; in stede van met heiligen ernst hen te bezielen)
gaan zij de studenten vaak voor op den verkeerden weg, prikkelen
zij hen door hun voorbeeld ten kwade en drijven zij den spot met
het heilige. Wat dunkt u van dit staaltje, waarvoor ik u insta,
dat het waar is. Te Leiden is in den omtrek der Breestraat eene
kroeg, die den ergerlijken naam draagt van "het Hemelry~k."
Nu kwamen op zekeren dag twee professoren elkander tegen, van
welke althans de een in erg beschonken toestand verkeerde. "Quo
tendis ?" 1) vroeg de ander aan de bestoven hoogleeraar. "Per viam
latam in reqnum coelorum" was het antwoord op dronkenmanswijze. Ik weet niet of gij Latijn verstaat, maar laat mij u anders
zeggen, dat dit antwoord op tweeërlei wijze vertaald kan worden
en dat het allereerst beteekent : Langs den breeden weg naar ~et

het medisch hooger onderwijs in Oostenrijk, kon in Nederland niet tot hoogleeraar benDemd worden, hoewel hij het in alle opzichten verdiende, alleen
omdat hij Roomsch was. Zelfs werd hem, toen hij in 1734 zich als privaat-docent
te Leiden gevestigd had, op verzoek van Prof. Adr. van Royen door den Senaat
het geven van colleges verboden, welk vonnis hem bij pedels-exploit werd aangezegd. Van Swieten gehoorzaamde en bleef voorloopig als geneesheer te Leiden
werkzaam, terwijl hij voortging de lessen van Boerhave bij te wonen, hetgeen
hem niet verboden was. Zie: Siegenbeek t. a. p. J. 296; Cd Busken Huet, Het
land van Rembrand. 2de dr. Haarlem 1886. 112. 87.
1) Waar gaat gij heen 9
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Koninkrijk der Hemelen; en dan klinkt het natuurlijk als spotternij, maar dat de dronkaard er zonder twijfel mee zeggen
wilde: Langs de Breestraat naar het Hemelryck I d. i. naar de
kroeg. Ik vraag u I of dat niet een verschrikkelijk onheilig
spotten is I en toch gaf die professor onderwijs op Gereformeerden
grondslag."
"Maar naar één zoo'n geval moogt gij toch niet alles afmeten!" - meenen wij hierbij te moeten zeggen.
"Was 't maar één eenig geval! - vervolgt Steling. - Maar ....
Och spreek mij niet van de professoren. Daar hebt gij nu de
academie, die ik pas verliet, en de hoogleeraren , die ik er ken.
Van Prof. Terentius I die verleden jaar stierf, wil ik maar niets
meer zeggen. De man is dood; maar dat, toen hij stierf, zijn
huisgezin zóó arm was, dat de middelen niet eens gevonden konden
worden om hem eene fatsoenlijke begrafenis te verschaffen en zijne
weduwe den boedel abandonneerde, dat was niet alleen te wijten
aan zijn laag tractement van

f

700.-, maar voornamelijk aan het

leven, dat hij en zijne vrouw leidden.

Neem nu echter de leven-

den eens. Dr. Arnoldus Kaldenbach, die pas tot buitengewoon
hoogleeraar in de Wijsbegeerte benoemd is, moest zich onlangs
voor den Kerkeraad verantwoorden "over 't ergerlik kaartspel van
hem voor weinige dagen in een herberge gepleegd, waarover hij
spottelik berugtigd is", en deelde bij die gelegenheid mede, dat
zijn oom Verhel, de beide professoren Dankelman en Wubbena
en de ontvanger der boelgoederen Jorit van Bruinia, die herhaaldelijk diaken geweest is I nog wel gedurende de laatste week vóór
het Heilig Avondmaal, in zijne tegenwoordigheid ,,'t selve spel tot
hazard van merkelike summen gepleegdt en sijne jonkheid daar-
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door exempel gegeven" hadden. 1) Erger maakt het de professor
extra-ordinarius in de welsprekendheid en geschiedenis, Joh. Anth.
Tronchin, met wien een heele scène voorgevallen is. Niet alleen,
dat hij eerst het linnengoed, dat voor huiselijk gebruik diende, verkocht heeft en daarna "alles wederom gaartogende" ook het beddegoed inpakte met gelijke bedoeling; maar, toen hierover tusschen
hem en zijne vrouw verschrikkelijke huiselijke tooneelen ontstonden,
heeft hij haar bijna vermoord, zoodat zij op den laten avond haar huis
moest ontvluchten, terwijl hij haar niet weer binnen wilde laten,
waaruit later een hevig straatrumoer voortkwam. Ik zou u meer
van hem kunnen verhalen, waardoor hij u kenbaar kon worden
als "een verregaand liederlijk sujet", maar waartoe is het noodig?
Zoo af en toe wordt er weer eens iets openbaar van de professoren.
Professor Blancardus bijvoorbeeld, 2) de goede vriend van Voetius
en, evenals deze, uit Heusden afkomstig, maakte zich, hoewel hij
reeds over de vijftig is en nog maar drie jaar weduwnaar van
eene vrouw, volgens zijn eigen zeggen "cui parem haec aetas =non
tulit ," 3) verleden jaar nog schuldig aan eene "beruchte misval
met sijn Dienstmaegd, die beswangerd is ," .terwijl hij zich niet
ontzien heeft uit de academische bibliotheek eenige handschriften
van Drusius te stelen, en die ten eigen bate te verruilen of te
1) Zie over deze en enkele andere bijzonderheden, hier vermeld, Dr. A. C.
Duker's merkwaardig artikel "Tien jaren uit de heerschappij der Kerkelijke
tucht binnen Franeker" in het Archief voor Nederl. Kerkgesch. Dl. I, blz. 241-272.
2) Een tijdlang wilde het Blancardus maar niet gelukken om promotie te
maken, hoe ook Voetius zijn best deed om hem vooruit te helpen. In dien tijd
schreef Voetius hem eens mistroostig (dd. 2 Sept. 1660) "Videntur nunc commendationes peti debere a Remonstrantibus aut neutralibus, qui nullo religionis ac
pietatis zelo infames sint."
3) "wier gelijke deze tijd niet heeft voortgebracht."

193
verkoopen. 1) Maar erger, ja erger nog dan ergerlijk, heeft Prof.
Wubbena de zaken laten liggen. Hij is de man geweest, die jaren
lang feitelijk de academie en voor een groot gedeelte ook de
provincie geregeerd heeft door allerlei schandelijke middelen, waarvan hij zich niet ontzag gebruik te maken. Iedereen vreesde hem I
maar eindelijk is hij dan toch publiek geworden. Hij heeft aan
de Leidsche academie zijns gelijke in schandelijkheid gehad in
professor Adrianus Heereboort, die I hoewel hij het liederlijkste
leven leidde, toch nog geschikt werd geoordeeld om de zedekunde
te onderwijzen. Onlangs is Wubbella echter door den ProcureurGeneraal bij het Hof van Friesland gedagvaard ten criminele.
Wilt gij de acte van beschuldiging, waarop die dagvaarding gevraagd en verkregen is, eens inzien, dan kan ik u daartoe gelegenheid geven."
Nu, of wij dat willen.

Natuurlijk gaarne.

Al wat openbaar

maakt is immers licht.
"Ziehier dan het stuk tegen een professor, die bij zijn schanddaden ook nog, hoewel hij Cartesiaansch-gezind was, zich als een
anti-Cartesiaan voordeed om daardoor anderen, wien hij persoonlijken
haat toedroeg, onder des te meer schijn van recht te kunnen
bestrijden. Lees dan nu eens:
Aan 't Hof van Friesland 2)
Remonstreert met reverentie de Procureur Generaal deser Landschap, dat een publijq Professor in ene loffelike Universiteit be-

1) Dit werd echter eerst in 1688 openbaar.
2) Dit stuk wordt, zooals het hier voorkomt, medegedeeld door Balth. Bekker,
die zeer veel van Wubbena te lijden gehad heeft, in zijn "Friesche Gadgel."
blz. 39, 40.
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hoort te wesen een geleerd ende wel gemanierd man als die sulx
I

aan de studeerende jeugd ten goede van het gemeene Landt ende
Gods Kerke communiceeren moet. Sodanig een behoorde dan ook
te wesen de Professor JOANNES WUBBENA tot Franeker: maar
het is met denselven seer verre van daar; gelijk voor desen in
synen ommegang met vrouwen en andersins is gebleeken.

Want

behalven d'oneerbare conversatie met de vrouw van C. M. met
sijn meid B. by tyde van sijne eerste vrouw Juffr. C. tot sijnen
huise beswangerd, met R. D. sijne tegenwoordig en huisvrouw by
't leeven van gedachte Juff. C. sijn wijf, met vrouw S. v. F. wed.
van den Heer Ridder J. v. A. heeft gedachte Wubbena by Juff.
Y. B. wed. van den Heer G. veelsins sijn gaan ende komen gemaakt,
ende deselve sodanig misleid, dat Y. B. voorschr. van den selven
vleeschelik is bekend, ende in ontucht misbruikt, by 't leven van
R. D. voorsz. 't welk so lange geduurd heeft, tot dat eindelik
Y. B. .voorsz. is beswangerd geworden, ende van kinde verlost
's nachts tusschen den 18. en 19 Juny 1678. binnen Dokkum,
onder des dat sy op 's Hofs ontbieden by op ene Acte herwaarts
aan reisde; wanneer sy gedachten Wubbena genoemd ende verklaard heeft tot Vader van haren jongen soon, ende niemant
anders.

Boven noch dat voorsz. Wubbena sich allesins schuldig

gemaakt heeft aan veele en verscheide malefeiten : als het divulgeeren van een pasquil, tot nadeel van een persoon ofte juff. tot
Groningen, item tot nadeel van F. F. huisvrouw van Dr. B. B.
samt de vrouw van den Secretaris Br. ende dan noch aan 't
suborneeren ende divulgeeren van 't pasquil in 't almanach tot
nadeel van den H[ove], ja wat meer is, hy heeft den Reghtscholt
Verhel ten huise van den Professor Dankelman getracht met den
blooten opsteeker van 't leven te berooven, ten tyde als sy daar
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vergastet waren; ende den 11 Decemb. 1672 op enen Bededagh,
onder de predicatie op vryer straten ende in burgers huysinge te
attente eren een openbare moord aan den Professor Huber sijnen
Collega. Voorts so de Pedel Petrus Pol degene was, welke ware
de principaalste getuige tegens hem in de sake van den Professor
Huber tegens hem beklaagde; heeft hy beklaagde getracht ende
uitgewerkt, onder quade pretexten ende valsch voorgeeven, dat
hy enige attestatie ofte certificatie tot Pols nadeel heeft bekomen.
Na sulx heeft hy al wederom door dreigementen ende openbare
concussie getracht om Petrus Poll te intimideeren ende te doen
schuld bekennen, mitsgaders revoceeren sijn voorgaande getuigenisse: doch so gedachte P. Poll sich aan de waarheid vast hielde,
heeft de Beklaagde ende enige syner medestanders uit de Professoren, ausu admodum temerario op haar genomen, omme d'administratie van de criminele justitie haar te arrogeeren, ende Petrum
Pol, sonder enige forme van Proces, ex crimine publico van sijn
officie te suspendeeren.

So dat U. Ed. Mog. noodsakelik

g~oordeeld

hebben den klager na Franeker af te senden , de bewysen in te
eischen, ende proces aan den beklaagden Poll te doen maken.
Ja de Beklaagde Wubbena heeft so veel weten te wege te brengen,
dat de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland,
onder praetext van amnestie den Professor Huber gemuilband
hebben; om tegens hem Wubbena niet wyders te mogen procedeeren , ende sijn reght vervolgen.

Alle welke grouwelen nadien

seer enorm zijn, besonder als sy met haar omstandigheden extensivé
worden genarreerd; versoekt de Suppliant in officio, U. Ed. Mog.
provisie van citatie; door kraght van welke voorsz. Wubbena magh
werden verdaghvaard, om in persoon op de rolle van den Hove
te compareeren, ende aan te hooren sodanigen eisch ende klaghte,
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als de Suppliant sal hebben te nemen; so ten principale als neffens
de provisionele incarceratie op 't Blokhuis, ofte suspensie van het

Quo facto &c. was geteekend Anthonius Kan. In
margine stond. Fiat Citatio ut petitur. Den 21. Juny 1678.

Professoraat.

roept gij na de lezing van dit merkwaardige

"Verschrikkelijk! stuk uit; -

verschrikkelijk! welk een man! en welk een blik

wordt ons hier gegeven in de academische toestanden! Dat zulk
een fielt als Wubbena nog "medestanders uit de Professoren" vond
om, gelijk de Gedeputeerde Staten Huber gedaan hadden, nu ook
Petrus Poll te muilbanden, ten einde Wubbena's schandstukken
te bedekken, hoe is 't ter waereld toch mogelijk? Die eenvoudige
pedel was dan toch maar een eerlijk man. Om zoo iets te durven
bestaan, had hij wel moed noodig."
"Ja; - antwoordt Steling u op deze onwillekeurige ontboezeming; - Petrus Poll toonde wel moed te hebben, maar hij moest
dan ook Wubbena's gruwelen publiek maken, want daar was hij
pedel voor."
"Hoe dat zoo?" -

vraagt gij met verwondering, want gij hebt

altijd gemeend, niet waar, dat een pedel zooveel was als de
dienaar der professoren.
"Dat zal ik u zeggen; -

herneemt onze vriend. -

Volgens

Art. 6 hunner instructie "sullen de Curatoren haer mede exactelijek
informeren op het leven ende het neerstigh leeren der Professoren."
Zij dragen dit opzicht ten deele weer over aan den pedel, die
dus een oogje moet houden op de professoren weet wel, welk vleesch men in de kuip heeft j

-

gij ziet, men
terwijl hij hun

"Loijigheit ofte ongebondentheyt" aan de Curatoren bekend moet
maken, opdat deze dan "de professoren mogen straffen, met sus-
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pensie van hunne tractementen voor sodanigen tijt, als sij luijden
nae exigentie van saecken bevinden sullen te behooren."

Gij

bemerkt dus, dat Poll eenvoudig zijn plicht gedaan heeft, hoewel
ik u terstond toegeef, dat er veel moed toe behoorde om dat te
doen.

Och, als ieder zijn plicht deed met het hem opgedragen

toezicht ook werkelijk uit te oefenen en waarlijk te straffen "nae
exigentie van saecken ," wat zou alles er geheel anders uitzien.
Ik heb u nu nog maar weinig verhaald, doch 't zou mij geen
moeite kosten u nog oneindig veel meer te vertellen. Met de
vrouwen der hooggeleerden staat het vaak ook al niet veel beter.
Zoo was juist dezer dagen, toen ik Franeker verliet, de vrouw
van Professor de Grau het onderwerp van haast alle gesprekken.
Had zij vroeger reeds "door miscomportement eenige ergernisse
gegeven", juist op een tijd, dat haar man ouderling was 1), nu
onlangs is openbaar geworden, dat zij "eenige versylverde leepels
ende eenige voreken uijt de huijsinge van de Ed. Heere Prof. van
der Waeijen heeft weeten te vervreemden ende in de Bancq van
Leeninghe heeft laaten setten :" zoodat de zaak dan ook voor het
gerecht gebracht is.

Of zij dit nu gedaan heeft om aan geld te

komen, weet ik niet; maar 't is best mogelijk, want reken er op,
zoo'n professorale huishouding kost nog al wat.
noemen.

Om maar iets te

De hoogleeraren en studenten hebben, tot op een zekere

hoeveelheid, vrijdom van belasting op wijn en bier, als zij beide
voor huiselijk gebruik nemen.

Zoo behoeven de studenten tegen-

woordig geen accijns te betalen, zoolang zij per persoon niet meer
gebruiken dan 4 ankers wijn eu 1500 kan bier in 't jaar.
professoren kunnen natuurlijk wat hooger gaan.
1) Vgl. 1 Tim. 3: 4, 5.

De

Toen nu eenige
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jaren geleden 1) door de Staten de vrijdom voor hen beperkt werd
tot twee okshoofden wijn en twaalf tonnen vreemd uier, zoodat
zij zonder belasting een anker wijn en 155 1/ 2 kan vreemd bier
per maand konden drinken 1 klaagden zij daarover steen en been I
en hun request aan de Gedeputeerden eindigde met deze woorden:
"Ende de conservatie van onse gesontheyt ons persende tot nodigh
gebruijek van uitheemsch bier, belopende ongelijcke swaerder consumptie, als van een tonne ijder maendt, ende van de wijn,
wanneer die over maeltijdt in soberheit , in plaetse van swaer
bier sal gebruickt werden, neffens gemein vier gulden Wesuper
tafelbier, can de rekeninge licht gemaeckt werden I dat in een
familie van acht ende meer persoonen, daer bij dagelijcx aenval
van eerlijcke gequalificeerde persoonen, onderworpen zijnde, de
consumptie aen twee ocxhoofden wijns niet en can gebonden
werden."

Vooral, laat mij dit er bijvoegen, kan dat niet, als de

vrouw evenveel wijn en bier noodig heeft als de man en als de
professors-juffrouw even weinig er tegen opziet om de "japoensche
rock" 2) te dragen, als de hoogleeraar zelf.

Zoo was het onder

andere met Eske Oosterzee, de vrouw van Prof. Terentius.

Kort

voordat ik aan de academie kwam, heeft zij op een maandelijkschen biddag, "een dagh van opentlike verneedering" dus,
"sieh openbaarlijek in de kerk onder de predicatie dronken vertoond."

Wel ontkende zij de dronkenschap en "verklaarde sulx

niet waar te wesen, en dat sij door verkoudheid was missteldt

1) In 1é50. De klagers waren de professoren CIoppenburgh (de bekende ketterjager), Ooccejus (de yader der Ooccejanen), Oup (Jurist) en van der Linden
(Medicus.) Zij kregen echter nul op 't request. 't Kon ook wel toe, dunkt ons.
2) De studenten-uitdrukking van dien tijd voor "dronken zijn".
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geweest; daarbij voegende, dat de luiden wel meer konden seggen,
als dat sij een schinke hadde laaten haaIen, een stuk daaraf
gesneeden , en daarna wederom gesonden hadde met voorgeeven
dat hij te licht ware: of dat se geboeleerdt hadde met iemant in
een drooge graght"; maar dit ontkennen en dit zinspelen op
dingen, die men een paar vrouwen van kerkeraadsleden na scheen
te geven, nam het feit zelf niet weg. Nu, twee jaar te voren
was zij ook al eens dronken in de kerk gekomen en ik was nog
maar pas te Franeker, toen zij zich weer eens op een Zondag
z66 "in de Kerck en in de Catechisatie" vertoonde, dat zij "van
elck ~ie het ooge op haar hadde voor droncken wierde aangesien",
zoodat zij het dan ook niet ontkennen kon en zich éénmaal van
't Avondmaal heeft moeten onthouden."
Gaat het u als mij, mijn Lezer, dan hoort gij ook wel eeu
weinig vreemd op, nu gij deze dingen uit den mond van Steling
verneemt en gij koestert misschien een oogenblik de hoop, dat
Franeker dan toch in dit opzicht een uitzondering maken zal op
onze universiteiten en dat het er dus elders wel wat beter zal
uitzien.
't Schijnt I alsof de Franeker student op nw gezicht lezen kan
wat er in uwe gedachten omgaat en vreest, dat gij van zijne
alma mater een al te ongunstigen indruk zult krijgen. Althans hij
vervolgt terstond: "Nu moet gij echter niet denken, dat het aan
de overige academiën en athenaea anders is. Neen, als 't er nog
niet erger is, beter zeker niet. Een neef van mij, die te Groningen heeft gestudeerd, heeft mij wel eens verteld, hoe het in die
stad toegaat, en gij begrijpt, dat ik, plan hebbende naar Leiden
te gaan, natuurlijk ook bij dezen en genen naar den toestand, hoe
die daar is I vernomen heb,"
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"Kunt gij ons daarvan ook het een en ander mededeelen?" vragen wij, want gij begrijpt, dat wij gaarne zooveel mogelijk op
de hoogte willen zijn van onze Gereformeerde professoren.
,,0 met genoegen; -

antwoordt Steling. -

Uit Leiden kwam

mij nu nog maar pas geleden ter oore, dat toen juist professor
Allardus Uchtmannus, die daar al dertig jaar het hoogleeraarsambt
bekleed heeft en de oudste van alle professoren is, "over zijne
nalatigheid en onbetamelijk gedrag omtrent de studenten ernstig
onderhouden, en met eene aanzienlijke vermindering zijner jaarwedde gestraft" was. Als alle nalatigheid en alle onbetamelijk
gedrag echter gestraft zou worden met zulk eene vermindering
van tractement, mijn goede tijd, de professoren werden dood-arm
en hielden geen penning meer over voor wijn en bier. En hoe
zouden zij dan leven! Nu wordt het leven hun soms al moeielijk
genoeg, - maar 't is hun eigen schuld, - door de twisten en
kibbelarijen, die zij onderling hebben. Hoe gelukkig voelen echter
sommige dier heeren zich, als zij een collega eens kunnen beschuldigen van ketterijen en dwalingen.

Daar hadt gij indertijd Prof.

Samuel Maresius te Groningen. 1) Zijn hand was tegen allen en
de hand van allen tegen hem.
dediger der waarheid.

Hij had zich opgeworpen tot ver-

Altijd strijden scheen zijn lust. Zich met

iemand te verzoenen, hij dacht er alleen aan, als hij diens hulp
gebruiken kon om een nog ergeren vijand onschadelijk te maken.
Eén ding moet echter tot zijn eere worden gezegd, hij hield zich
1) Van hem en den later te noemen Prof. Martinus Schoock zegt Koelman ,
dat zij mannen waren, "die de jonkheydt op de Academie met haar leere en
praktijk mondeling en schriftelijk in veele gevallen de losse kant hebben geweesen,
en veel vergiftigt" - Er werd 'toen dus ook vergiftigde spijze aan de studenten
gegeven en dat geschiedde nog wel door. . . . Gereformeerde professore.q.
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nooit met mooie woordjes op, als hij 't niet meende; hij gaf iemand
niet, terwijl hij hem "broeder" en "lieve broeder" noemde, allerlei
hatelijkheden te slikken. Hatelijk was hij, zeker, maar hij streed
met zwaarslagen en niet met speldeprikken.

Soms loopen zulke

kettermeesters er echter leelijk in. Zoo hebben wij bij ons te
Franeker een professor, die toen een zijner collega's een werk
uitgaf in drie boeken, alleen in 't eerste boek r~eds 120 dwalingen
meende te vinden, die hij dadelijk wereldknndig maakte. Zijn
collega hield het antwoord niet achterwege; hij, op zijne beurt,
schreef weer een werkje daartegen, dat van gal overliep, maar
toen daarop zijn ambtgenoot hem wegens beleediging aanklaagde
bij het Hof van Friesland, werd hij tot schadevergoeding veroordeeld. 1) Die collega is dan ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken; ik bedoel namelijk Prof. Huber, wien
Prof. van der Waeijen onlangs verweten heeft, dat hij nog nooit
met een ambtgenoot in vrede geleefd heeft.

Dat was echter wat

te hard gezegd, maar al was het waar, Prof. Huber heeft zich
toch nooit schuldig gemaakt aan datgene, wat Prof. Steinberg,
ook nog wel een hoogleeraar in de rechten, gedaan heeft.

Deze

namelijk, met nog een paar professoren, stookte op een zekeren
tijd de studenten op om bij andere hoogleeraren de glazen in te
gooiën. Die Steinberg was een verschrikkelijk boos man, die zich
niet ontzag, -- hij is nu al jaren lang dood, - om op de
vreemdste wijze met zijn ambtgenoten om te springen. Zoo schold
hij Professor Schoock nu eens uit voor "moordenaar", dan weer
voor "vrouwenbeul", op een anderen keer noemde hij hem "een

2) Prof Jac. Perizonius contra Prof. U. Huber naar aanleiding van de Institutiones historiae civilis, een werk dat Huber in 1692 uitgaf.
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aartsschelm en deugniet", terwijl hij herhaaldelijk van hem zei,
dat hij de galg verdiend had."
"Maar die Prof. Schoock was dan toch zeker ook de rechte
broeder niet?" -

vragen wij.

"Daar hebt gij wel gelijk in j

-

wordt ons geantwoordt. -

Hij

was, zooals gij misschien weet, niet alleen hoogleeraar in de
Philosophie te Groningen, maar ook inspector van de Burse, dat
zooveel is als een Hospitium voor onvermogende of minvermogende
studenten, die daar van Landswege ondersteuning ontvangen. In
deze laatste qualiteit moest hij dus opzicht houden over de jongelui. Maar dat liet alles te wenschen over. Niet alleen, dat hij op
eene zeer ongeschikte wijze met hen omging en hen dikwijls met
beleedigende woorden kwetste, maar de studenten konden hem
gemakkelijk meesleepen in hunne lichtzinnige genoegens en van
daar, dat hij dan "minder nuchter" op de Burse kwam. Daarbij
was hij wat al te familiaar met den Oeconomus of huisvader, met
wien hij, terwijl de studenten in de eetzaal waren, aan den beker
zat, terwijl hij er de hand mee in had, als de huisvader soms
accoordjes maakte met studenten om hen tot de Burse toe te laten.
Als pet op straffen van schuldigen aankwam, zag hij ontzettend
veel door de vingers, wat ik best in hem begrijpen kan, en de
wetten van het huis en zijne eigene instructie als inspector werden
door hem eenvoudig maar niet nageleefd. Ontegenzeggelijk was
hij in menig opzicht een knap man, die op velerlei gebied thuis
was. Dat heeft hij bewezen door zijne geschriften. Ieder onderwerp
was van zijne gading. Hij heeft geschreven over den Munsterschen
vrede en over turf, over eieren en over het Pausdom, over de
geestelijke goederen en over haring, over boter en kaas en over
Scepticisme, en over honderd andere dingen meer. Maar met dat
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al verzuimde hij zijne colleges, verliep zich in een schandelijk
leven, stak zich diep in de schulden, berokkende zich veler minachting en verdween eindelijk met de noorderzon, zoodat men
langen tijd niet wist, waar hij zich ophield, totdat hij eindelijk
weer als hoogleeraar in de Geschiedenis te Frankfort aan den
Oder opdook, waar hij gestorven is."
Mij dunkt, wij hebben van de professoren al genoeg gehoord en
willen nu nog wel eens iets van de studenten vernemen. Wij
hoorden Steling zooeven spreken van de Burse of het Hospitium.
Dat geeft ons ongezochte gelegenheid om het gesprek o~ ons
onderwerp te brengen, door te vragen, of de bursales, waartoe
men toch zeker wel niet de slechtsten kiezen zal en die bovendien
niet tot de meest gegoeden behooren, dan niet een stichtelijker
leven leiden dan de andere studenten?
Oppervlakkig beschouwd, zou men dat denken, niet waar? luidt het antwoord. -

Toch is dit geenszins het geval. Soms wordt

de klacht gehoord, dat het onder hen nog het ergst toegaat.
Eigenlijk toezicht is er dan ook haast niet.
zijn niet berekend voor hun taak.

De meeste inspectors

Regelen en wetten zijn er

wel, maar zij worden Of niet Of heel zonderling nageleefd.

Zoo

is overal natuurlijk bepaald, dat er, voordat men gaat eten,
gebeden moet worden door de bursales, volgens een daartoe opgemaakt formulier.

Die formulier-gebeden hingen te Franeker opge-

plakt aan den wand, maar meer dan eens is 't gebeurd, dat de
jongelui, waarvan de meesten theologen zijn, ze met bier afspoelden,
met gloeiende asch bestrooiden of in het vuur wierpen. Dat zijn
nu wel flanwe aardigheden, evenals het werpen met lepels, brood,
vleesch, mosterd en dergelijke dingen, dat onder het middagmaal
gebeurt, maar er spreekt toch iets uit. Te Groningen wordt het
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tafelgebed dikwijls maar eenvoudig nagelaten, omdat men 't altijd
wil laten doen door de jongst aangekomenen, en ook omdat men
wat ongeduldig is en zoolang niet wachten wil met het eten,
totdat het lange formulier afgerafeld is. Drinkgelagen, waarbij
de huisvader nog al voordeel heeft, hebben menigmaal plaats
evenals allerlei ongeregeldheden en woeste tooneelen. Om er van
te trekken, wat er van te krijgen is, geeft de huisvader soms
slechte en bedorvene spijzen of al te kleine hoeveelheden en dat
lokt dan weer allerlei twisten en vechtpartijen uit, waarbij het
soms uitloopt op vernieling van de meubelen niet alleen, maar
haast op moord en doodslag."
"Maar worden zulke dingen dan niet gestraft?" - vragen wij
op onze beurt.
"Dat hebt gij gezien bij Prof. Schoock; - herneemt Steling;en de meeste inspectors doen net als hij. Bovendien hebben de
straffen, die de studenten oploopen, in den regel niet veel om
't lijf. Zooals gij weet, hebben de academiën haar eigen rechtbank, maar deze, de Senatus Judicialis, oordeelt in den regel met
groote zachtmoedigheid.

Geldboeten of een paar dagen in den

carcer zijn al de meest gewone straffen; heel erg moet het loopen,
als het vonnis luidt, dat iemand het con8ilium abeundi ontvangt
of dat zijn naam gerelegeerd wordt uit het album academicum.
Dat gebeurt maar uiterst zelden.

Een enkel staaltje van acade-

mische rechtspleging kan ik u wel noemen. Toen te Groningen
een zeker student Jelto Ackema "bij nacht op de straat" een
burger met een mes zulk een veeg over het gezicht gaf, dat de
man zijn neus er bij verloor, werd hij natuurlijk voor den Rector
geciteerd. Hij weigerde echter te komen en moest door soldaten
~t

de

herber~

gehaald wQrden.

Nu zoudt gij misschien een

zwar~
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straf verwachten, maar dan vergist gij u.

Hij werd veroordeeld

om het "meesterloon" te betalen en 145 gulden tot schadevergoeding
aan den man zonder neus, die zeker de juiste waarde van zijn
neus nooit zóó precies geweten had, terwijl de Senaat "daerenboven den beklaagden, wegen 't delict in dronkenschap geschiet,
ende contumacie, heeft gecondemneert in - een breuck van 25
guldens, ende de kosten van sijn apprehensie, met het gene den
pedell toekomt, tot 17 gulden." Als gij daarbij nu nog weet, dat
de boeten in de kas der professoren komen en aan 't eind van
't jaar door dezen onderling verdeeld worden, en verder, dat men
ook in den carcer, dank zij den pedel, een vroolijk leventje leiden
en vrienden ontvangen en zich dronken drinken kan, als men
maar geld heeft, dan wordt uw eerbied voor onze academische
rechtspraak zeker niet grooter. Nu, de ruwheid en de ongebondenheid onder de studenten nemen dan ook volstrekt niet af.
Duëllen hebben menigmaal plaats, vooral te Groningen, en al
heeft de Senaat aldaar nog niet lang geleden de bepaling hernieuwd,
dat beide duelleerende partijen gestraft zullen worden "sonder
eenige conniventie met een gelds boete van dartigh Car. gl. ende
poena carceris sex dierum" 1); 't baat niets; 't is al genoeg, dat de
een den ander een "beerenheuter" noemt, om de aldus beleedigde
partij de uitdaging te doen hooren: "Du bist een hontsvot, ga
met my na de walle."

Vechtpartijen met burgers zijn overal aan

de orde van den dag, of beter gezegd, van den nacht; de academische politie is al even slecht als de academische jeugd en de
promotor, het hoofd dier politie, is veelal een even liederlijk
dronkaard als de studenten, tegen wier dronkenschappen en onge1) Zes dagen gevangenisstraf.
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regeldheden hij waken moet.
studenten dat kunnen.

En drinken, ik verzeker u, dat de

Eigenaardig worden dan ook hunne ge-

zelschappen en vereenigingen , die tegen 't verbod der Gedeputeerde
Staten en der academische machten toch in stand gehouden worden,
"dronckaerts-colleges" of "suyp-colleges" genoemd. In hunne dronkenschap ontzien de studenten dan ook plaatsen noch personen,
zoodat te Franeker een placaat uitgevaardigd is tegen het "boven
op de Bancken in de Academische Kerck met de voeten te staen,
ende op de leninghen van dien te sitten, alsmede de Ghestoelten
der Burgemeisteren ende andere ghequalificeerder Personen te incorporeren, en dat zoowel in publijcke Godsdiensten als Promotien." "
"En dat geschiedt alles - zoo vragen wij met verwondering, aan inrichtingen van Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag? En zulke dingen vinden plaats bij jongelui, die altijd de
Gereformeerde leer hooren prediken en onderwijzen door hunne
professoren en die aan de academie worden opgevoed in deze leer,
volgens de formulieren van éénigheid?

Hoe is 't mogelijk?"

Steling glimlacht eens, alsof hij op zijne beurt zich verwondert
over onze verwondering, en vervolgt dan: "Och, dat behoeft u
in 't geheel niet vreemd voor te komen.

Of meent gij soms, dat

professoren en studenten zich wat om onze Gereformeerde leer
bekommeren, anders dan in geschriften en op katheder en kansel,
of dat zij zich in hun leven ooit aan dien Gereformeerden grondslag storen? 't Lijkt er niets op. Zij zijn in die leer grootgebracht,
die leer is hun opgelegd en zij weten nu eenmaal, dat zij instemming met die leer moeten betuigen, zullen zij ooit eene betrekking
vinden of carrière maken. En waarom zullen zij zich ook inspannen,
de genot-lieven de studenten? 't Is hun immers gemakkelijk genoeg
gemaakt.

Zij hebben doodeenvoudig de eenmaal vastgestelde leer
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maar aan te nemen; een handteekening onder de formulieren te
zetten is ook al niet zoo heel moeielijk; en dan - maar 't leven,
zegt gij? - och, daar zal minder op gelet worden. Bovendien
de studenten zien immers aan hunne professoren, dat er nog al
wat door kan; dat een geweten, waarin een koets met vier paarden
met pleizier rondrijden kan, wel heel geriefelijk is; en dat men
bij de groote massa alles wint, als men maar zuiver in de leer
is, en daarentegen niets verliest, al kleven er ook nog zooveel
smetten op 't leven. Ten opzichte van de leer dient men dan ook
uiterst voorzichtig te zijn, om niet terstond voor een ketter uitgescholden te worden. 't Is, om een goeden naam te krijgen, veel
beter om zelf op anderen te schelden. Die dat niet doen kan of
niet doen wil, ondervindt er vaak de nadeelige gevolgen van.
Zoo ken ik iemand, die voor predikant studeerde en reeds tot
doctor in de Philosophie gepromoveerd was op eene Disputatio
inauguralis de distinctione mentis a corpore, waarin hij o. a. ook
Spinoza had bestreden 1). Op een zekeren dag zat hij in de trekschuit en hoorde daar een zijner medereizigers met hevige scheldwoorden tegen Spinoza uitvaren. Hij bemerkte echter duidelijk,
dat de goede of liever de booze man niets van dezen pantheïst
gelezen had. Dat prikkelde hem om eenigszins sarcastisch de
vraag te doen, of hij wel ooit de werken van Spinoza had ingezien?
Had hij dat toch maar niet gedaan, want deze vraag maakte hem
terstond verdacht bij een ander reisgenoot, die stil in een hoekje
zat, den naam van den jongen man aan een buurman vroeg en
dien in zijn zakboekje opteekende. Door de vriendelijke be-

1) Die "iemand" was niemand minder dan de later zoo beroemd geworden
Boerhave. Het hier verhaalde had alleen maar ruim een tiental jaren later plaats.
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moeiingen van dezen luisteraar was dan ook al spoedig het gerucht
in de waereld, dat deze jonge doctor, die nog wel predikant zou
worden, onrechtzinnig was, en dit had ten gevolge, dat hij zijn
voornemen om predikant te worden liet varen en zich geheel en
al toelei op de studie der geneeskunde, die hij reeds eenigen tijd
tegelijk met de godgeleerdheid beoefend had."
"Dan zullen de studenten, met het oog op hun toekomst, zeker
wel zorgen, dat zij bij de professoren in een goed blaadje staan?" meenen wij.
"Wat zal ik daarvan zeggen? - antwoordt Steling ons. - Dat
is natuurlijk zeer verschillend. Over 't algemeen kan ik echter
niet vinden, dat zij zoo ontzettend met de hoogleeraren wegloopen.
Zij kennen die heeren te goed, zij weten maar al te veel van
wat conditie zij zijn. Op de colleges gaat het er dan ook vaak
verschrikkelijk schuin langs. Maar bij de publieke disputaties,
die onder praesidium van een professor gehouden worden, is het
eind er soms van weg. Dat de student H. A. Roëll te Groningen
Prof. Maresius bij zeker dispuut herhaaldelijk in de rede viel met
te zeggen, dat hij de woorden van Coccejus verdraaide, is nog
lang zoo brutaal niet als wat zekere studiosus J ustus Winter
deed, die Prof. Bertling in 't publiek toevoegde: "Heel uw dispuut
bestaat louter uit praatjes zonder bewijzen en uit enkel spitsvondigheden j bovendien begrijpt gij niets van Cartesius". Diezelfde
Prof. Bertling werd op een anderen tijd door den student Sebastiaan
Boclo in 't publiek verschrikkelijk beleedigd. Boclo stak lachende
openlijk den draak met hem, riep telkens met een stentor-stem:
"dat is valsch geciteerd" j of "gij citeert ter kwader trouw"; en
eens zoo luid mogelijk: "dat weten zelfs de jongens uit de tweede
of derde klas wel beter."

Maar toen hij eindelijk zoover ging,
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dat hij den hooggeleerde toevoegde: "wees nu toch niet gek i"
kon deze zich ook niet meer inhouden, maar zeide, door-driftig
als hij was: "Ik houd u voor een windbuil en lasteraar." Een
ander professor 1) werd door een student met spitsvondigheden en
leugens aangevallen niet alleen, maar openlijk van ketterij en
onwetendheid beschuldigd, terwijl een zeker veelbelovend jongeling,
Slumpfius genaamd, die bij een dispuut beschonken was, zich toen
"seer incivijl" jegens hem gedroeg, door hem allerlei smaadredenen
toe te voegen, o. a. "soo de Professor seyde dat hij SI. dronken
waar geweest. in de disputatie, dat hij loog als een schelm, ende
met een schelmachtigen mondt." Geen wonder als door al zulke
dingen bij den Senaat de vrees soms opkomt, dat men beginnen
zal "qualyck van de provinciale Academie te spreken ende te
gevoelen, als soude in plaetse van serieuse saeken nugae 2) ende
geckerlijke dingen verhandelt worden." 3) Eerlijkheids-halve moet
ik echter zeggen, dat de hoogleeraren ook niet onschuldig daaraan
zijn. Toen Prof. Bertling nog student was, zou hij eens eenige
theses verdedigen onder voorzitting van Prof. Deusing. Hij vroeg
toen zijn medestudent, den tegenwoordigen Leidschen hoogleeraar
Christophorus Wittichius om te opponeeren.

Onder 't dispuut be-

leedigde hij echter zijn opponent, en hij niet alleen, maar zelfs
Prof. Deusing ging zoo ver om Wittichius in 't publiek een grooten
Stoffel 4) en een lasteraar te noemen.

Maar ik vind het treurig

genoeg, dat de zaken zoo staan en ik stem u dadelijk toe, dat
onze hoogescholen , wat de praktijk des levens aangaat, verre van
1)
2)
3)
4)

Dit overkwam Prof. Braunius in 1697.
beuzelingen.
Acta Sen. Acad. Gron. 21 Martii 1684.
"magnum Christophorum"
14
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Gereformeerd zijn, al wordt 00 grondslag dier stichtingen ook
zoo genoemd."
"Maar, -- merken wij hierbij op; - als men zoo de professoren
behandelt, dan zal men toch zeker later bij de examina de kwade
gevolgen daarvan wel ondervinden. En vooral de theologen, hoe
redden zij zich, na een schandelijk leven, als zij hun kerkelijke
examina moeten doen?"
"Gij moet - zegt Steling terstond, - van de examina niet al
te hooge gedachte hebben. Dat redt zich altijd van zelf. Men
neemt het daarmee zoo heel nauw niet. Zoo werd b. v. te Groningen
een zeker jurist Joh. van Vries, niettegenstaande hij op zijne
examina lang niet voldaan had, toch toegelaten tot de promotie
en wel om de volgende zonderlinge maar toch officieele redenen:
"omdat hij een Groninger is, beschermers heeft, door den Magistraat reeds als Advocaat ingeschreven en - Roomsch is." Ongelooflijk haast, en toch is het waar. Men vreesde namelijk I dat,
als men hem liet druipen, dit aan godsdiensthaat zou worden
toegeschreven - en 0, men is tegenwoordig zoo bang om elkander
te kwetsen. Wat nu de kerkelijke examina aangaat, is 't al niet
veel beter. Hoe men aan testimonia komt, zult gij wel eens gehoord hebben. Er wordt eenvoudig de hand wat mee gelicht.
Heeft men het echter in een liederlijk leven de spuigaten over
laten loopen, welnu, dan moet men, als 't op 't allerongunstigst
gaat, een beetje wachten om wat te kalmeeren na 't doorjagen.
Maar eindelijk komt men er toch, ook zonder inwendige verbetering, als men alleen maar niet al te openlijk aanstoot geeft.
Men heeft, zooals gij weet, twee examina voor de Classis af te
leggen, het praeparatoir, waardoor men beroepbaar wordt, en het
peremptoir, als men beroepen is. Bij ons in Friesland neemt
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men echter echter bij de Classen geen praeparatoir examen af, en
wat men ook geprobeerd heeft, vooral in de Synoden van N. Holland, om op dit punt uniformiteit tusschen de verschillende provinciën te krijgen, 't wil maar niet gelukken. Om tot die examina
toegelaten te worden moet men aan een academie gestudeerd
hebben gedurende een zeker getal jaren.

Wij kennen dus, zooals

gij bemerkt, niet, wat wij zouden kunnen noemen, vrije studie.
Aan de Overheids-scholen moeten wij het onderwijs hebben gevolgd,
of anders is er in de Kerk geen plaats voor ons. Wel bestaat er
nog altijd een zeker artikel VIn der Dordsche Kerkenorde , dat
toestaat om ook personen, die niet gestudeerd hebben, toe te
laten tot den predikdienst , mits "men versekert is van hare
singuliere gaven, Godsaligheyd, ootmoedigheyd, zedigheyd, goed
verstand en discretien, mitsgaders ga\'en van welsprekentheyd",
maar dit artikel raakt langzamerhand, ik zal maar zeggen, uit
de mode. Want niet alleen dat zich hoogst zelden zulk een "Duitsch
Klerk", zooals men zulke menschen noemt, voor het examen
aanbiedt, maar men heeft ze ook niet graag en daarom worden
zij nog zeldzamer toegelaten." 1)
"Worden er van dè gestudeerden soms ook nog wel eens afgewezen, omdat zij niet voldoen in 't examen?" -- vragen wij.
"Hoogst zelden; -

luidt het antwoord. -

Dat echter iemand

1) De laatste, die in Friesland als ongestudeerd persoon werd toegelaten, was
Evert Pieters Napjus , die in 1655 zich door de Classis Bolsward had mogen
laten examineeren. Hij werd in 1657 predikant te Midlum. In datzelfde jaar
1657 besloot de Friesche Synode: "Dat in deze tegenwoordige tijden, daar men
heeft vele geleerde jonge candidaten, die zich van kindsbeen af tot de studie
geëmployeerd en benaarstigd hebben, voortaan geen leeken tot het examen en
zoo ook tot de heilige dienst zullen worden toegelaten, om redenen in de vorige
Synode geallegeert." Deze redenen, door de Classis van Franeker en Sneek
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gezakt is om zijn ergerlijk leven I heb ik I voor zoover ik mij
herinneren kan, nog nooit gehoord; wel ken ik personen, wien
men het testimonium van toelating geweigerd heeft,
zij. . . . . . .. hun haar niet wilden laten knippen." 1)

omdat

Overigens

worden de examina niet heel moeielijk gemaakt en zijn er van
verschillende zijden aanmerkingen op gemaakt.

En terecht I want

"verscheyde Candidaaten zijn in haar Examen Praeparatorium zo

opgegeven, waren de volgende: Vooreerst, omdat men van hen niet heeft noch
kan verwachten, de geheele dienst, die vereischt wordt, 1 0 in de kerken, classen,
synoden; 2° ook niet wanneer zij worden collegen van geleerde predikanten;
3° ook zelfs niet tegen de dwaalgeesten, en dat om de onwetendheid van noodzakelijke kunsten en talen. Ten tweede, omdat het dient tot merkelijke verachting van het ministerium. Ten derde, omdat het directelijk tegenloopt den eisch
van bekwaamheid, die Christus noodzakelJjk achtte, Hand. I1, die niet eerder
zijne apostelen na zijne hemelvaart wilde uitzenden, voor en aleer dat zij ontvingen de kennisse om in alle talen de groote daden Gods te kunnen uitspreken.
Ten vierde, omdat het ook strijdt tegen resolutiën van synoden in 't generaal,
daar geen opgedrongen con cent mag tegengaan, als blijkt: "Geen candidaten in
de theologie zullen voortaan tot het examen voor de heilige dienst, veel min tot
de heilige dienst, toegelaten worden, voordat zij eene proeve van vorderingen in
de hebreeuwsche en grieksche taal hebben gegeven." Ten vijfde, tegen de resolutien en wetten die Ed. mogende heeren van 't land. Ten zesde, tegen de
billijkheid ook strijdende, aangezien hierdoor den niet gestudeerd hebbende meer
gunst geschiedt, dan hun in welke maar een klein manquement is. Ten zevende,
ook omdat het dient tot verachting van de studie, en verderf, ja desperatie dergenen, die wel gestudeerd hebben, en met genoegzame gaven voorzien zijnde,
echter terug moeten staan" (Dr. H. H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des
Woords bij de Gereformeerden. 's Grav. 1891. I. 421.)
1) In de yel'gadering van de Classis Leeuwarden werden 22 Aug. 1653 eenige
candidaten tot den dienst der Kerk toegelaten, "waerby weederom vernieuwet is
de vermaeninge om haer lang hayr te moeten corten, met expresse last, dat
sulx teegens toecomende reijs sal moeten gedaen sijn, eer de Testimonia admissionis aen haer sullen owergeleewert worden". Die "toecomende reijs" echter,
zijnde de Classicale vergadering van 5 Sept. 1653, "de Candidati ingeroepen sijnde
is bevonden bij D. Reijnalda, Hasium, ende Raard den Classi geen contentement,
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slecht bevonden, en zo onbequaam en onvast, datse in de vraagen
van de Catechetische Theologie zouden geoordeelt moeten worden
eer laager te moeten gestelt worden, dan veele Catechiseer-jongens
en meysjens, dan datse tot de order van Proponenten souden
mogen gevordert worden.

Verscheyde Proponenten zijn zelfs in

haar Peremptorium Examen zo onbequaam, dat veele ongestudeerde
Catechisanten beter en prompter zouden antwoorden, en de Waarheijdt uijt de Schriftuur bevestigen, en de objectien der tegenpartijders oplossen, en evenwel worden zij tot het Predikampt
gevordert, ende zulke onbequaame worden de handen opgelegt, en
zij worden tot Leijdts-lieden der onwetende gestelt , al hebben zij
geen tonge der geleerde, en hebben zelfs niet recht geleert. Om
onbequaame, die in het Examen niet voldoen kunnen, staande te
houden, te draagen, en tot het proponentschap of tot den dienst
te vorderen, gebruijken zommige vleeschlijcke leeraars een vIeeschlijcke en grouwlijke barmhertigheijdt, maar in der waarheijdt een
snoode wreedtheijdt tegen de Kerken en zielen der menschen,
zeggende, "men moet hem niet voor 't hooft stooten, hij zoude de
moedt laaten zakken, wierdt hij weder-gesonden, hij zoude het
beroep, en de genegentheydt van 't volk, of de hoop en occasie
van zijn promotie verliesen ; hij zal met der tijdt, en al doende
bequaam worden; men zal hem aan een nabuurig Predikant aen-

nopende de afcortinge van haer haijr geschiet te sijn, is haer sul ex de novo, bij
poene om ondertusschen van haer Testimonium gefrusteert te blijven, gelastieht.'·
De drie andere canditaten, allen kort-hairigen, kregen de testimonia. Er werd
in die dagen soms meer kwaad gezien in het dragen van lang haar dan in het
leiden van een oneerbaar leven. De wilde haren, die op zedelijk gebied zich zoo
dikwijls vertoonden, zag men liefst over het hoofd. Op het hoofd mocht men
echter niet hebben wat men "wilde hayren" noemde. Echt farizeeuwsch!
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beveelen, die hem meermaal in de Gemeene plaatsen der Theologie
zal oeffenen en examineren, en die zijn Predikatien eerst in
Schrift zal overIeesen en verbeteren j" als of de bequaamheyd een
gevolg van den Predikdienst was. 't welk te hoopen en te verwachten stondt, en niet een voorvereijschte hoedanigheijdt volgens
1 Tim. 3 en Tit. 1. De Examina van veele Proponenten geschieden
voor zommige Examinatores menigmaal zo slordig, en slecht, en
overloops en bedrieglijk. datmen klaar kan zien, 't is om de groote
onwetentheijdt van den Candidatus oft Proponent te verbergen
voor de tegenwoordige j zij stellen maar eenige lichte gemeene
vraegen voor, over een ofte twe van de gemeene plaatsen der
Theologie, en geven het andtwoordt bij na in de mondt, ende vorderen zeer weynighe Schriftuurlijke bewijsen. en eyschen selden
oplossingen van tegenwerpingen, ten ware van de gemeynste ende
lichtste, waar op kinderen in de Catechisatie genog kunnen antwoorden; en dat noemtmen dan een Examen van een Proponent,
die een Leeraar zal zijn j eu 't welk noch slimmer, bedrieglijker,
en meer tot bespotting is van Godt ende de menschen, menigmaal
heeft den Examinator te vooren schriftelijk aan den Candidatus
behandigt, 't geen hy vraagen zal, en de Predikatie ter beproeving
is of uytgeschreven, of van een Predikant gemaakt ontfangen, en
daar wordt geen ondersoek gedaan, of de Predicatie haar eygen
werk is, of zy die zelfs gemaakt hebben, of zy de materie
dispositie en deelen gevraegt zijnde

I

I

die met verstant zouden

kunnen uitleggen. En evenwel dit gaet'er zo mede door." 1) Maar
't lust mij niet daarover meer te zeggen. Dit wordt immers wel
algemeen erkend, dat, hoeveel vertoon van geleerdheid er ook bij
1) Jac. Koelman.
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de examina gemaakt wordt, zij in den grond toch een bedroefd
klein weinigjen te beduiden hebben. Ik kon u dan ook nog wel
veel daarvan mededeelen, maar waartoe zou 't noodig zijn? Gij
hebt nu toch, hoop ik, duidelijk genoeg gezien, dat de studenten
zich door vrees voor de examina niet van een verkeerd leven
behoeven terug te laten houden. En evenmin is dat noodig, omdat
zij bang behoeven te zijn, dat zij later geen opgang zullen kunnen
maken. Want die het beestachtigst aan de academie geleefd hebben,
worden later dikwijls de grootste kettermeesters. En zielkundig
laat zich dat natuurlijk ook heel best verklaren. De leer! de
leer I de leer! zoo roept ieder om het luidst; en de stem, die
roept: ja, maar ook het leven, het leven des geloofs I is veelal
gelijk eene stem me des roependen in de woestijn. Een dronkaard,
een hoereerder, als hij maar echt Gereformeerd preekt en een
scherp oor en een hard woord heeft voor iedere, ook voor de
kleinste ketterij, heet bij de menigte des volks en bij de menigte
zijner ambtgenoten een "graag getrouwe Leeraar". Die daarentegen zich zelven er in oefent om altijd een onergerlijk geweten
te hebben bij God en de menschen en aandringt op vruchten,
des geloofs en der bekeering waardig, wordt verachtelijk een
"precisist" en een "werkheilige" gescholden. En onze academiën,
hoe ook de Gereformeerde vlag in top geheeschen wordt, werken
deze toestanden in de hand. Laat men maar voortgaan, instemming
te eischen met de belijdenis onzer Kerk; 't baat niets, ook niet
het geringste. Niet de formulieren, maar geloof en bekeering
zullen verandering brengen. Niet slechts het hoofd, zooals 't in
onze dagen al voldoende schijnt te zijn, maar het hart moet
Gereformeerd zijn, dan zal de reformatie ook doordringen in
't leven. Niet de belijdenisschriften der Kerk moeten de eenige
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grondslag zijn; Christus is het fondament, dat gelegd is ook voor
het onderwijs. Gave God, dat spoedig de tijd mocht aanbreken,
waarop men tot inzicht komen zal, dat alle menschenwerk onvolkomen is en dat daarom alles wat daaraan bindt tot slavernij
voert, maar dat wij daarentegen, als de Zoon ons vrijgemaakt
heeft, waarlijk vrij zijn, vrij ook van de macht der zonde, en
die vrijheid gevoelen en genieten door de kracht der waarheid."
Steling is ondertusschen opgestaan.
"Ik herinner mij daar, dat ik met Ds. Wilhelmi afgesproken
heb op dit uur bij hem te zullen komen; - zegt hij, terwijl hij
ons aanziet, alsof hij vragen wil: Begeert gij misschien ook nog
meer te vragen of zijt gij voldaan?
Gaat het u als mij, mijn Lezer, dan erkent gij, dat wij heel
wat gehoord hebben, waarmee wij ons voordeel kunnen doen, en
dankbaar en met een hartelijken handdruk nemen wij afscheid van
onzen vriendelijken verteller, hem Gods zegen toewenschende bij
zijn aanstaand vertrek naar Leiden.

XII.
BESLUIT.
En nu wordt het ook tijd voor mij om afscheid van u te nemen,
mijn Lezer.
Drie dagen lang heb ik uw gids mogen zijn en u hier en daar
een kijkje laten nemen in het gemeentelijk, kerkelijk en universiteits leven, zooals het in ons vaderland zich voordeed in de laatste
helft der 17,le eeuw.
Maar aan alle dingen komt een einde. Zoo ook voor ditmaal
aan ons gezamelijk verkeer te midden der toestanden van vroegeren
tijd. Niet, dat het mij een oogenblik verveeld heeft uw geleider
te zijn. Integendeel. De welwillendheid en vriendelijkheid, waarmede gij mijn geleide hebt willen aannemen, hadden mij bijna
bewogen om ons uitstapje nog een paar dagen te rekken. En
waarlijk, wij zouden dan niet met onzen tijd verlegen hebben
behoeven te zijn, want er zijn enkele plaatsen, waarheen ik u
nog graag eens gebracht had, enkele personen I met wie ik u
gaarne kennis had doen maken, enkele toestanden, die het der
moeite wel waardig zou zijn te leeren kennen. Maar andere bezigheden nemen mijn tijd in beslag en ik moet dus afscheid van u
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nemen. Althans voorloopig. Want ik hoop van harte, dat wij
elkander nog wel eens weer ontmoeten zullen.
Doch nu komt aan 't eind de groote vraag nog, of wij ons doel
bereikt hebben? Want, en dit hebt gij natuurlijk zeer goed begrepen, niet alleen om nu eens een paar dagen, wat men noemt
prettig uit te zijn, heb ik u uitgenoodigd om met mij te gaan;
maar ook, en niet het minst, om, waar wij onze kennis vermeerderden, tevens practisch nut te trekken uit hetgeen wij zien
zouden. Dat is immers juist de karaktertrek van de kinderen van
onzen tijd, dat wij er altijd op uit zijn om het aangename met
het nuttige te vereenigen. Of die trek nu goed is of kwaad, dat
hebben wij op 't oogenblik niet uit te maken.
Dát dus daargelaten.
Hoe "geheel objectief" ik u de dingen nu ook voorgesteld heb,
door de feiten te laten spreken, toch heb ik, zoo als reeds door
een vriendelijken opmerker gezegd is 1), wel degelijk "er een
subjectieven factor door heen doen spelen."
Ik had namelijk "lust om eens duidelijk te toonen, dat, wanneer
de gereformeerde reactie, die zich in deze dagen in onze gemeenten
ontwikkelt, eens grooter verhoudingen mocht aannemen en vroegere
toestanden voor een oogenblik in 't leven terugroepen, de zaak
van christendom en zedelijkheid daardoor alléén niet bevorderd
zou worden."
Ook in de dagen van ouds, den zoogenaamden bloeitijd der
Gereformeerde Kerk, stond het er met de gemeente treurig voor,
trots formulieren van eenigheid en Gereformeerde kerken orde. Ver-

1) Dr. L. R. Beynen, De Haagsche Kerkeraad in 't jaar 1617 en 1885; in de
Stemmen voor Waarheid en Vrede, Nov. 1885.
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geten velen in onzen tijd, dat het leven zonder de leer geen
vastigheid heeft, toen werd maar al te veel uit het oog verloren,
dat de leer zonder het leven alle waarde mist. Zeker, men had
toen geen modernen in de Kerk, maar toch vooral niet minder
naam-belijders dan tegenwoordig, en het aantal liederlijke sujetten
onder de predikanten was toen ter tijd minstens tienmaal grooter
dan thans. Ik wil niet zeggen, dat die treurige toestanden,
treuriger dan die wij beleven, nu een gevolg waren van het
onderteekenen van de formulieren van eenigheid. Volstrekt niet.
Maar ik ben vast overtuigd, dat zulk eene onderteekening op
zich zelve niet het minste uitwerken zou tot bevordering van den
inwendigen bloei der Kerk, gesteld dat men haar in onze dagen
weer in kon voeren. De zonde staat niet voor formulieren, zij
gebruikt ze eerder als een mantel om zich te vermommen of als
een schild ter beveiliging van zich zelve.
En evenmin als ik onze Synode, onze kerkelijke organisatie,
wat er ook op aan te merken zij , - want niets hier beneden is
volmaakt, - een ongoddelijk creatuur, gekant tegen de souvereiniteit van Koning Jezus, zou durven noemen; evenmin verwacht
ik eenig en alleen 1) heil van de wederinvoering der organisatie van
vroeger, die lang zoo degelijk en heilzaam en nuttig niet geweest
is , als velen tegenwoordig wel schijnen te meenen en anderen
ons willen doen gelooven.
En zoo min ik zon durven zeggen, dat de reglementen onzer
Kerk in alle deelen onverbeterlijk zijn; zoo min ook verwacht ik
in alles heil van de vroegere bepalingen der Gereformeerde Kerk

1) "eenig en alleen". In de vorige uitgave schreef ik "eenig. Dit komt mij
thans minder juist voor.
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of van wat men, in onze dagen, als specifiek Gereformeerd kerkrecht gelieft op te disschen. 1)
Hoe meer ik kennis neem van de dagen van ouds; hoe meer ik
lees in de Synodale en Classicale acten en in andere oorkonden
van dien tijd; hoe meer ik er mij op toeleg om de Gereformeerde
Kerk in ons vaderland te leeren kennen; des te hartelijker dank
ik God, bij alles wat mij blijkt, dat Hij mij deed geboren worden
in de 19,1e en niet in de 17 de eeuw.
Heb ik er iets aan mogen toebrengen om u, mijn Lezer, de
vorige dagen beter te leeren kennen en daardoor u een prikkel te
geven tot eene meer dankbare waardeering van de dingen van
het heden; dan is mijn doel bereikt.
En laat mij dan nu eindelijk afscheid nemen met het woord

1) Nu dit boek opnieuw wordt uitgegeven, voel ik mij verplicht mij thans
beslister uit te spreken dan twintig jaar geleden. Het komt mij voor, dat er
met de belijdenis der Kerk meer rekening gehouden moet worden dan tegenwoordig geschiedt, en dat er in de organisatie onzer Ned. Herv. Kerk verandering
dient gebracht te worden, opdat de Kerk meer naar de Gereformeerde beginselen
van kerkregeering bestuurd worde, dan thans het geval is. Ik aarzel dan ook
niet, mij voor "Reorganisatie" te verklaren. Alleen, men meene niet, dat alles
gewonnen zal zijn, wanneer de organisatie van vroeger, zoo veel mogelijk pasklaar
gemaakt voor onzen tijd, weer hersteld zal zijn. En men wachte zich wel, die
gedachte te wekken door eenzijdig laken van de tegenwoordige toestanden en
even eenzijdig prijzen van het verleden. Dat eene Gereformeerde organisatie
met zeer ongereformeerde dingen gepaard kan gaan en niet bij machte is allerlei
kwaad in de kerk tegen te houden, hebben wij gezien. En dat vele dingen, o. a.
het leven der predikanten, thans veel beter zijn dan vroeger, is eenvoudig niet
te loochenen. Waar dus aangedrongen wordt op Reorganisatie, vergete men
niet het woord van den voorzitter der Algemeene Synode van 1893, Dr. G. J.
van der Flier: "Laat er trouwer worden gearbeid, laat er meer kracht van de
voorgangers uitgaan, laat er langs dien weg meer geestelijk leven gewekt worden
en vanzelf zal er verbetering komen. Bovenal laat er meer geloof zijn."
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van een dichter uit de 17~e 1), en met dat van een geschiedvorscher uit de 19 de eeuw 2).
Dat van den dichter luidt:
"Wat snoefft ge op oude tid, wat praelt ge op vroeger daghen ?
"Van 't gunt men nu aenscout, con men oock toen gewaghen.
"Dat heden wordt gepleeght, is gisteren oock geschiedt.
"T was in verleden eeuw, de gulde e/luwe nyet I"

En de kenner van historiën zegt:
"Hoe meer ik vorder in de kenuis der zeden en gewoonten
onzer vaderen, hoe sterker ik word overtuigd, dat de vaderen der
XVII en XVIII eenw, dezelfde menschen waren, die wij zijn, en
dat hij, die de deugd der oude bewoners dezer gewesten ten
koste der tegenwoordige, verheft, nooit de gedenkrollen van
vroegere eeuwen heeft doorgelezen."
En hiermede: Tot weerziens !

1) C. van Overstege. t 1662.
2) Ur. G. D. J. Schotel. t 9 Dec. 1892.
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